
16η Ηµέρα 
Η Σταύρωση και η Ανάσταση του Χριστού είναι η Θεϊκή εκδήλωση της ΑΓΑΠΗΣ 

προς τον Άνθρωπο!  
Τι έχει µεγαλύτερη σηµασία;  

« Ό,τι κι αν πω, ό,τι κι αν πιστέψω, και ό,τι κι αν κάνω, έχω χρεοκοπήσει χωρίς 
αγάπη.» Α ́ Κορινθίους 13:3β  

Ο χριστός µας αγαπά τόσο πολύ ώστε έδωσε και τη ζωή του επί του σταυρού. 
Εµείς πόσο κοντά µας νιώθουµε τον Χριστό, πόσο αντιλαµβανόστε την αγάπη του, 
πόσο τον αγαπάµε; Ερωτήµατα που πρέπει να µας απασχολούν καθηµερινά. 
Αγάπη σηµαίνει να ζούµε µε τον τρόπο που ο Θεός µας δίδαξε  µε τη ζωή του. Η εντολή 
του είναι η εξής: «Ζήστε µια ζωή αγάπης». Ιωάννου 1:6  
Η ζωή έχει να κάνει µε την αγάπη.  
Επειδή ο Θεός είναι αγάπη, το πιο σηµαντικό µάθηµα που θέλει να µάθουµε στη γη 
είναι πώς να αγαπάµε. Με την αγάπη του µοιάζουµε περισσότερο, οπότε η αγάπη είναι 
το θεµέλιο κάθε εντολής που µας έχει δώσει: Ολόκληρος ο Νόµος µπορεί να 

συνοψιστεί σε αυτή την εντολή: «Αγαπήστε 
τους άλλους όπως αγαπάτε τον εαυτό σας.» 
Το να µάθεις να αγαπάς ανιδιοτελώς δεν 
είναι εύκολο έργο. Έρχεται σε αντίθεση µε 
την εγωκεντρική µας φύση. Γι' αυτό µας 
δίνεται µια ζωή να το µάθουµε. Φυσικά, ο 
Θεός θέλει να αγαπάµε τους πάντες, αλλά 
ανησυχεί ιδιαίτερα πως θα µάθουµε να 
αγαπάµε τους άλλους στην οικογένειά του. 
Όπως έχουµε ήδη δει, αυτός είναι ο 
δεύτερος σκοπός της ζωής µας. Ο Πέτρος 
µας λέει: «Δείξτε ιδιαίτερη αγάπη για το 
λαό του Θεού. Ο Παύλος αντηχεί αυτό το 
συναίσθηµα: «Όταν έχουµε την ευκαιρία 
να βοηθήσουµε οποιονδήποτε, πρέπει να 
το κάνουµε. Αλλά θα πρέπει να δώσουµε 
ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνους που είναι 

στην οικογένεια των πιστών.» 
Γιατί ο Θεός επιµένει να δίνουµε ιδιαίτερη αγάπη και προσοχή σε άλλους πιστούς; 
Γιατί έχουν προτεραιότητα στην αγάπη; Επειδή ο Θεός θέλει η οικογένειά του να 
αναγνωρίζεται για την αγάπη της, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ο Ιησούς είπε ότι 
η αγάπη µας για τον άλλον- όχι οι δογµατικές µας πεποιθήσεις - είναι η µεγαλύτερη 
µαρτυρία µας στον κόσµο. Είπε, «Η ισχυρή Αγάπη µεταξύ σας θα αποδείξει στον 
κόσµο ότι είσαστε µαθητές µου» Στον ουρανό θα απολαύσουµε την οικογένεια του 
Θεού για πάντα, αλλά πρώτα έχουµε κάποια σκληρή δουλειά να κάνουµε εδώ στη γη 
για να προετοιµαστούµε για µια αιωνιότητα Αγάπης. Ο Θεός µας εκπαιδεύει δίνοντάς 
µας «οικογενειακές ευθύνες» και το κυριότερο από αυτά είναι να εξασκηθούµε στο να 
αγαπάµε ο ένας τον άλλον.  
Ο Θεός θέλει να είµαστε σε τακτική, στενή συντροφιά µε άλλους πιστούς ώστε να 
µπορούµε να αναπτύξουµε την ικανότητα της Αγάπης. Η Αγάπη δεν µπορεί να 
µαθευτεί στην αποµόνωση. Πρέπει να είµαστε κοντά σε ανθρώπους εκνευριστικούς, 
ατελείς, απογοητευτικούς ανθρώπους. Μέσω της συντροφιάς µαθαίνουµε τις 
σηµαντικές αλήθειες.  

Η ΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ



Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ. Η Αγάπη πρέπει να είναι η 
πρώτη µας προτεραιότητα, πρωταρχικός στόχος και η µεγαλύτερη φιλοδοξία µας. 
Η ζωή χωρίς Αγάπη είναι πραγµατικά άχρηστη. Ο Παύλος επισηµαίνει αυτό το σηµείο: 
«Ό,τι κι αν πω, τι πιστεύω και τι κάνω, έχω χρεοκοπήσει χωρίς αγάπη»  
Όλες οι εντολές και όλες οι απαιτήσεις των προφητών βασίζονται σε αυτές τις δύο 
εντολές.»  Αφού έµαθες να αγαπάς τον Θεό (λατρεία), το να µαθαίνεις να αγαπάς τους 
άλλους είναι ο δεύτερος σκοπός της ζωής µας. Οι σχέσεις, όχι τα επιτεύγµατα ή η 
απόκτηση πραγµάτων, είναι αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία στη ζωή. Η 
πολυάσχολη ζωή είναι µεγάλος εχθρός των σχέσεων. Ασχολούµαστε µε το να βγάζουµε 
τα προς το ζην, να κάνουµε τη δουλειά µας, να πληρώνουµε λογαριασµούς και να 
επιτυγχάνουµε στόχους σαν αυτά τα καθήκοντα να είναι το νόηµα της ζωής. Δεν είναι 
αυτό. Το νόηµα της ζωής είναι να µαθαίνεις να αγαπάς τον Θεό και τους ανθρώπους. Η 
ζωή µείον την Αγάπη ισούται µε το µηδέν.  
Η Αγάπη θα κρατήσει για πάντα. Ένας άλλος λόγος που ο Θεός µας λέει να κάνουµε 
την Αγάπη πρώτη µας προτεραιότητα είναι ότι είναι αιώνια: «Αυτά τα τρία πράγµατα 
συνεχίζονται για πάντα: πίστη, ελπίδα και αγάπη. Και το µεγαλύτερο από αυτά είναι η 
Αγάπη.» 
Η Αγάπη αφήνει µια κληρονοµιά. Ο τρόπος µε τον οποίο φερθήκατε σε άλλους 
ανθρώπους, όχι στον πλούτο ή τα επιτεύγµατά σας, είναι ο πιο διαρκής αντίκτυπος που 
µπορείτε να αφήσετε στη γη. Όπως είπε η Μητέρα Τερέζα, «Δεν είναι αυτό που κάνεις, 
αλλά πόση αγάπη βάζεις σε αυτό που έχει σηµασία.» Η αγάπη είναι το µυστικό µιας 
µόνιµης κληρονοµιάς.  
Θα αξιολογηθούµε µε βάση την Αγάπη. Ο τρίτος λόγος για να µάθεις να αγαπάς τον 
στόχο της ζωής σου είναι ότι είναι αυτό για το οποίο θα αξιολογηθήκαµε στην 
αιωνιότητα. Στον παράδεισο ο Θεός δεν θα πει, «Πες µου για την καριέρα σου, τον 
τραπεζικό σου λογαριασµό και τα χόµπι σου.» Αντ' αυτού θα επανεξετάσει πώς 
φερθήκατε σε άλλους ανθρώπους, ιδιαίτερα σε εκείνους που είχαν ανάγκη. Ο Ιησούς 
είπε ότι ο τρόπος να τον αγαπάς είναι να αγαπάς την οικογένειά του και να φροντίζεις 
τις πρακτικές τους ανάγκες: «Πραγµατικά σου λέω, όπως το έκανες σε έναν από τους 
ελάχιστους της οικογένειάς µου, το έκανες σε µένα». 
Όταν µεταφερθείς στην αιωνιότητα, θα αφήσεις όλα τα άλλα πίσω. Το µόνο που 
παίρνεις µαζί σου είναι ο χαρακτήρας σου. Γι' αυτό η Αγία Γραφή λέει: «Το µόνο 
πράγµα που µετράει είναι η πίστη που εκφράζεται µέσω της Αγάπης». 
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ Η σηµασία των 
πραγµάτων µπορεί να µετρηθεί από το πόσο χρόνο είµαστε πρόθυµοι να επενδύσουµε 
σε αυτά. Όσο περισσότερο χρόνο δίνουµε σε κάτι, τόσο περισσότερο αποκαλύπτουµε 
τη σηµασία και την αξία του για εµάς. Αν θέλετε να µάθετε τις προτεραιότητες ενός 

ατόµου, απλά κοιτάξτε πώς χρησιµοποιεί το χρόνο του.  
Ο χρόνος είναι το πολυτιµότερο δώρο µας επειδή έχουµε µόνο 
ένα καθορισµένο ποσό από αυτό. Μπορούµε να βγάλουµε 
περισσότερα λεφτά, αλλά δεν µπορούµε να βγάλουµε 
περισσότερο χρόνο. Όταν δίνουµε σε κάποιον το χρόνο µας, 
του δίνουµε ένα µέρος της ζωής µας που δεν θα πάρουµε ποτέ 
πίσω. Ο χρόνος µας είναι η ζωή µας. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο το µεγαλύτερο δώρο που µπορούµε να δώσουµε σε 
κάποιον είναι ο χρόνος µας.  

Δεν αρκεί απλώς να λέµε ότι οι σχέσεις είναι σηµαντικές· πρέπει να το αποδείξουµε 
επενδύοντας χρόνο σε αυτά. Μόνο οι λέξεις είναι άχρηστες. «Παιδιά µου, η αγάπη µας 
δεν πρέπει να είναι µόνο λόγια και λόγια. πρέπει να είναι αληθινή Αγάπη, η οποία 
εµφανίζεται σε δράση.» Οι σχέσεις χρειάζονται χρόνο και προσπάθεια, και ο 
καλύτερος τρόπος για να συλλαβίσεις την Αγάπη είναι « Χ-Ρ-Ο-Ν-Ο-Σ« . Η ουσία της 
Αγάπης δεν είναι αυτό που σκεφτόµαστε ή κάνουµε ή παρέχουµε στους άλλους, αλλά 

Το µεγαλύτερο 
δώρο που µπορείς 
να δώσεις σε 
κάποιον είναι ο 
χρόνος σου



πόσα δίνουµε στον εαυτό µας. Οι άνδρες, ειδικότερα, συχνά δεν το καταλαβαίνουν 
αυτό. Πολλοί έχουν πει να εγώ, "Δεν καταλαβαίνω τη γυναίκα και τα παιδιά µου. 
Παρέχω ό,τι χρειάζονται. Τι άλλο θα µπορούσαν να θέλουν;" Εσένα θέλουν! Τα µάτια 
σου, τα αυτιά σου, ο χρόνος σου, η προσοχή σου, η παρουσία σου, η εστίασή σου, ο 
χρόνος σου. Τίποτα δεν µπορεί να πάρει τη θέση αυτών. Το πιο επιθυµητό δώρο 
αγάπης δεν είναι διαµάντια ή τριαντάφυλλα ή σοκολάτα. Είναι εστιασµένη προσοχή. 

Η ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΣΤΙΓΜΉ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΕΊΝΑΙ ΤΩΡΑ.  
Μερικές φορές η αναβλητικότητα είναι µια νόµιµη απάντηση σε ένα ασήµαντο έργο. 
Αλλά επειδή η Αγάπη είναι αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία, παίρνει πρώτη 
προτεραιότητα. Η Αγία Γραφή το τονίζει αυτό επανειληµµένα. Λέει, όποτε έχουµε την 
ευκαιρία, πρέπει να κάνουµε καλό σε όλους". «Χρησιµοποιήστε κάθε ευκαιρία που 
έχετε για να κάνετε καλό.»  Όποτε µπορείτε, κάντε καλό σε όσους το χρειάζονται. Ποτέ 
µην λες στον γείτονά σου να περιµένει µέχρι αύριο, εάν µπορείς να τον βοηθήσεις 

τώρα.» Γιατί τώρα είναι η καλύτερη στιγµή να 
εκφράσεις την αγάπη σου; Επειδή δεν ξέρεις 
πόσο καιρό θα έχεις την ευκαιρία. Οι 
συνθήκες αλλάζουν. Οι άνθρωποι πεθαίνουν. 
Τα παιδιά µεγαλώνουν. Δεν έχεις καµία 
εγγύηση για το αύριο. Αν θες να εκφράσεις 
την Αγάπη σου, καλύτερα να το κάνεις τώρα. 
Γνωρίζοντας ότι µια µέρα θα σταθούµε 

ενώπιον του Θεού, εδώ είναι µερικές ερωτήσεις που πρέπει να εξετάσουµε: Πώς θα 
εξηγήσουµε εκείνες τις στιγµές που τα έργα ή τα πράγµατα ήταν πιο σηµαντικά για µας 
από τους ανθρώπους; Με ποιον πρέπει να αρχίσουµε να περνάτε περισσότερο χρόνο; 
Τι χρειάζεσαι για να το κάνουµε αυτό δυνατό; Τι θυσίες πρέπει να κάνουµε;  
Η καλύτερη χρήση της ζωής είναι η Αγάπη. Η καλύτερη έκφραση της Αγάπης είναι ο 
χρόνος. Η καλύτερη στιγµή για να αγαπήσεις είναι τώρα. 

ΗΜΕΡΑ ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ 
ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΜΟΥ  

Σημείωση Αναφοράς: Η ζωή έχει να κάνει με την αγάπη.  
Στίχος που πρέπει να θυμάμαι: «Ολόκληρος ο νόμος συνοψίζεται σε μία μόνο 
εντολή: Αγαπήστε τον γείτονά σας ως τον εαυτό σας.» Γαλάτας 5:14 
Ερώτηση που πρέπει να εξεταστεί:  Ειλικρινά, είναι οι σχέσεις η πρώτη μου 
προτεραιότητα; Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι είναι; 

Η καλύτερη χρήση της ζωής είναι η 
Αγάπη. Η καλύτερη έκφραση της 
Αγάπης είναι ο χρόνος. Η καλύτερη 
στιγµή για να αγαπήσεις είναι τώρα. 


