
24-10-2021  Η χαρά και η ελευθερία της αγάπης 

• Πλούσιες ευλογίες θα λάβει αυτός που δίνει πλουσιοπάροχα και με την καρδιά του και 

όχι αυτός που τσιγκουνεύεται το δόσιμο. (Απόστολος Παύλος) 

• Ό,τι δίνουμε αυτό λαμβάνουμε. 

• Το αν έχουμε χαρά ή όχι εξαρτάται από το πώς τοποθετηθήκαμε στη ζωή και από το πώς 

κινούμαστε προς τους άλλους ανθρώπους. 

• Το να αποδίδουμε τα όσα μας συμβαίνουν σε εξωτερικούς παράγοντες φανερώνει ότι 

αποφεύγουμε να αναλάβουμε την ευθύνη μας και ότι είμαστε ανώριμοι. 

• Τη θέση που έχουμε στη ζωή εμείς την επιλέγουμε. 

• Όταν προσφέρουμε κάτι, να το κάνουμε χαρούμενοι και με την καρδιά μας, βάζοντας το 

πρόσωπο του άλλου πάνω από τα υλικά πράγματα. Αλλά μόνο ο σχετιζόμενος με τον Χριστό 

άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό. 

• Ο σχετιζόμενος με τον Χριστό άνθρωπος γνωρίζει καλά ότι όλα αυτά που έχει είναι 

δωρεές από την αγάπη του Θεού, γι’ αυτό και δίνοντάς τα σε άλλους δεν στερείται τίποτα, 

απλά μεταφέρει αυτά που του δόθηκαν. 

• Οι άξονες που μαρτυρούν τη γνησιότητα της πνευματικής εμπειρίας είναι η χαρά και η 

ελευθερία. 

• Να μην βάζουμε ταμπέλες στους άλλους. Η επικόλληση ταμπελών στους άλλους είναι μια 

πνευματική αρρώστια που εμποδίζει τη δημιουργία γνήσιων σχέσεων. 

• Μόνο ως εικόνες Θεού οφείλουμε να βλέπουμε τους άλλους, ό,τι κι αν αυτοί είναι, όσο 

αμαρτωλοί κι αν είναι. Αυτό μας δίνει έναν αέρα πολύ μεγάλης ελευθερίας. 

• Να εμπνέουμε στον άλλον τον πόθο για την αληθινή ζωή. Αυτό όμως μπορούμε να το 

κάνουμε, μόνο αν κι εμείς ποθούμε την αληθινή ζωή. 

• Το να μην αρνούμαστε τη δωρεά του άλλου, αλλά να τη δεχόμαστε ταπεινά και με 

ευχαρίστηση είναι αρετή. 

• Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τη χάρη του Θεού. Ούτε ένα "Κύριε ελέησον" 

μπορούμε να πούμε. 

• Αφού ό,τι δίνουμε είναι του Θεού, άρα δεν δικαιούμαστε να έχουμε απαιτήσεις από τους 

άλλους και είναι παράλογο να αισθανόμαστε πληγωμένοι, αν δεν λαμβάνουμε ανταπόδοση. 

• Η πνευματική αγάπη δεν ζητάει ποτέ ανταπόδοση και είναι η μόνη που οικοδομεί 

αληθινές σχέσεις. Χωρίς την πνευματική αγάπη οι άνθρωποι στις δήθεν σχέσεις μας 

υποφέρουμε από φόβο, κτητικότητα, ζήλια, ανταγωνισμό, συγκρούσεις. 


