
Ο Ύμνος της αγάπης

Εργασία στο μάθημα των θρησκευτικών

2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης Β’ Γυμνασίου

Υπεύθυνος καθηγητής: Στρατής Δουμούζης

Ομάδα εργασίας: Αγριτέλλης Βασίλης, Βαμβουρέλλης Έκτορας,

Κορόμηλος Παναγιώτης, Προκοπίου Ιγνάτης.



Ο Απόστολος

Παύλος

Ο Απόστολος Παύλος, συγγραφέας 

των μισών περίπου από τα βιβλία της 

Καινής Διαθήκης, αναγνωρίσθηκε ως 

Ισαπόστολος και Άγιος ήταν μία από 

τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της 

πρώιμης εποχής του Χριστιανισμού, 

υποστηρικτής της παγκοσμιότητας της 

Διδασκαλίας Του Ιησού.



Ο ύμνος της αγάπης στην ελληνιστική 

κοινή και την νεοελληνική



Ελληνιστική κοινή

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, 
γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα 
μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη 
μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντα μου, και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα 
καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι.

Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλοί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου 
φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το 
κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, 
πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

Είτε δε προφητείαι, καταργηθήσονται, είτε γλώσσαι παύσονται, είτε γνώσις 
καταργηθήσεται. Εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν όταν δε 
έλθη το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσεται. Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος
έλάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόμην ότε δε γέγονα ανήρ, 
κατήργηκα τα του νηπίου. Βλέπομεν γαρ άρτι δι' εσόπτρου εν αινίγματι, τότε δε 
πρόσωπον προς πρόσωπον άρτι γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς 
και επεγνώσθην. Νυνί δε μένει πίστις, έλπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα μείζων δε τούτων η 
αγάπη.



Νεοελληνική

Αν ξέρω να μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε 
έγινα σαν ένας άψυχος χαλκός που βουίζει ή σαν κύμβαλο που ξεκουφαίνει με τους κρότους του. 
Και αν έχω το χάρισμα να προφητεύω και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω 
όλη την πίστη, ώστε να 9μετακινώ με τη δύναμη της ακόμη και τα βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, 
τότε δεν είμαι τίποτε απολύτως.

Και αν πουλήσω όλη την περιουσία μου για να χορτάσω με ψωμί όλους τους φτωχούς, και αv
παραδώσω το σώμα μου για να καεί, αλλά αγάπη δεν έχω, τότε σε τίποτε δεν ωφελούμαι.

Η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι ευεργετική και ωφέλιμη, η αγάπη δε ζηλεύει, η αγάπη δεν ξιπάζεται 
(δεν καυχιέται), δεν είναι περήφανη, δεν κάνει ασχήμιες, δε ζητεί το συμφέρον της, δεν ερεθίζεται, δε 
σκέφτεται το κακό για τους άλλους, δε χαίρει, όταν βλέπει την αδικία, αλλά συγχαίρει, όταν 
επικρατεί η αλήθεια. Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Η αγάπη 
ποτέ δεν ξεπέφτει

Αν υπάρχουν ακόμα προφητείες, θα έλθει μέρα που και αυτές θα καταργηθούν αν υπάρχουν 
χαρίσματα γλωσσών και αυτά θα σταματήσουν αν υπάρχει γνώση και αυτή θα καταργηθεί. Γιατί 
τώρα έχουμε μερική και όχι τέλεια γνώση και προφητεία· όταν όμως έλθει το τέλειο, τότε το μερικό 
θα καταργηθεί. Όταν ήμουν νήπιο, μιλούσα ως νήπιο, σκεφτόμουν ως νήπιο, έκρινα ως νήπιο. 
Όταν έγινα άνδρας, κατάργησα τη συμπεριφορά του νηπίου. Τώρα βλέπουμε σαν σε καθρέπτη 
και μάλιστα θαμπά, τότε όμως θα βλέπουμε το ένα πρόσωπο το άλλο πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω 
μόνο ένα μέρος από την αλήθεια, αλλά τότε θα έχω πλήρη γνώση, όπως ακριβώς γνωρίζει και 
εμένα ο Θεός. Ώστε τώρα μας απομένουν τρία πράγματα: η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Πιο 
μεγάλη όμως από αυτά είναι η αγάπη.



Ο ύμνος της αγάπης

Ο ύμνος της αγάπης, όπως είναι 

γνωστό στον χριστιανικό κόσμο, το 

τμήμα του 13ου Κεφαλαίου της 

Κ.Δ. Προς Κορινθίους Α’ (προς την

παλαιοχριστιανική αδελφότητα 

της Αρχαίας Κορίνθου) διασώζεται 

μέσω της Καινής Διαθήκης. Είναι ένα 

από τα πιο αξιόλογα κείμενα 

της Αγίας Γραφής.



Σύμφωνα με την επιστολή του 

Αποστόλου Παύλου, το δώρο 

της αγάπης έχει τόσο μεγάλη αξία 

που ξεπερνά κάθε αρετή. Ο 

Απόστολος των εθνών επισημαίνει 

ότι η αγάπη είναι πράξη που 

προέρχεται από την επιθυμία για την 

καλοσύνη και την ευτυχία όμως δεν 

παραμένει συναίσθημα, αλλά 

πραγματοποιείται σε πράξη.



Ο ύμνος της αγάπης, συχνά 

χαρακτηρίζεται ως ο Ύμνος των 

Ύμνων της Καινής Διαθήκης, και 

στα εκκλησιαστικά κείμενα ως το 

Κεφάλαιο της Αγάπης. Σε πολλές

χριστιανικές εκκλησίες το κείμενο 

διαβάζεται κατά την ακολουθία του 

μυστήριου του γάμου.



Η σημασία του 
ύμνου της αγάπης

Ο ύμνος αποτελεί την περιγραφή 

των χαρακτηριστικών που περιέχει η 

αγάπη στο συναισθηματικό 

επίπεδο, όπου εκεί είναι συναίσθημα 

και όχι αγάπη. Αποτελεί ένα 

ειλικρινές κατόρθωμα του εαυτού 

μας, αλλά πηγάζει από τον Θεό, 

αφού από αυτήν αντλούμε την 

δύναμη να ξεπεράσουμε τον 
εγωισμό μας (οὐ λογίζεται τὸ

κακόν).



Ανάλυση ύμνου

Ο ύμνος επισημαίνει την αξία της αρετής 
και της αγάπης, αναφέρεται ως η 
σημαντικότερη μεταξύ των χριστιανικών 
αρετών, και μπορεί να διαιρεθεί σε 
τέσσερα μέρη:

1. Στο πρώτο μέρος η αγάπη 
περιγράφεται ως στάση ζωής.

2. Στο δεύτερο μέρος περιγράφει τα 
χαρακτηριστικά της αγάπης.

3. Το τρίτο μέρος, ο Απόστολος Παύλος
εστιάζει στην αξία της αγάπης που 
είναι για πάντα, δεν τελειώνει ποτέ, σε 
σύγκριση με άλλα υλικά ή θεολογικά 
αγαθά.

4. Στον τελευταίο μέρος, ο Απόστολος 
Παύλος συγκρίνει την αγάπη με τις 
άλλες θεολογικές αρετές.



Πρώτο μέρος

Στο πρώτο μέρος (στίχοι 13,1 έως 3 ) η αγάπη περιγράφεται ως στάση ζωής, σε 

σύγκριση με άλλες μορφές αρετών, πιο πλούσια από τα υλικά αγαθά, καθώς ο 

άνθρωπος όταν δεν έχει αγάπη, δεν έχει καμία ηθική αξία. Ειδικότερα, ο 

Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τη λέξη "αγάπη", η οποία εκφράζει το 

συνολικό δώρο του εαυτού μας στον άλλο, και όχι την σχεδόν ταυτόσημη λέξη 

«έρως», που περιλαμβάνει την ιδιοκτησία και την ολοκλήρωση.



Δεύτερο μέρος

Στο δεύτερο μέρος (στίχοι 13,3 έως 7 ) περιγράφει τα χαρακτηριστικά της 

αγάπης. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, δεν φθονεί, δεν αυθαδιάζει και δεν 

επαίρεται. Δεν ασχημονεί, δεν ζητεί κάτι για τον εαυτό της, δεν παροξύνεται και 

δεν διαλογίζεται το κακό. Δεν χαίρεται την αδικία, χαίρεται την αλήθεια και πάντα 

ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει και πάντα υπομένει.



Τρίτο μέρος

Το τρίτο μέρος (στίχοι 13,8 - 12 ), ο Απόστολος Παύλος εστιάζει στην αξία της 

αγάπης που είναι για πάντα, δεν τελειώνει ποτέ, σε σύγκριση με άλλα υλικά ή 

θεολογικά αγαθά που μπορούν να χαθούν ανά πάσα στιγμή μέχρι την αιώνια 

ευδαιμονία, δηλαδή τον παράδεισο.



Τέταρτο μέρος

Στον τελευταίο στίχο (στίχος 13.13 ), ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει, ότι σε 

σύγκριση με τις άλλες θεολογικές αρετές, όπως η πίστη, η ελπίδα και η 

φιλανθρωπία, η αγάπη ως αιώνια αρετή είναι ισχυρότερη και παντοτινή.



Υπόβαθρο ύμνου

Ο Απόστολος Παύλος έγραφε την 

πρώτη επιστολή προς τους 

Κορινθίους μετά από τρία χρόνια 

παραμονής του στην Έφεσο της 

Μικράς Ασίας. Επισκέφτηκε την

Κόρινθο και ίδρυσε την τοπική 

Εκκλησία σε αυτή, τα έτη 51 με 52 

μετά την παραμονή του για 18 

μήνες. Σε αυτή την επιστολή, 

απαντούσε σε επιστολή που του είχε

αποσταλθεί από τους Κορινθίους 

προκειμένου να τους συμβουλέψει 

θεολογικά σχετικά με το μυστήριο 

του γάμου.



Η αγάπη του θεού 
προς τους 
ανθρώπους

Η αγάπη του θεού προς τον 

άνθρωπο είναι φανερή διότι μας 

έστειλε τον Ιησού να μας διδάξει την 

αλήθεια με απώτερο σκοπό να 

γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι στην 

ζωή. Χωρίς αυτή δεν θα 

μπορούσαμε να εφαρμόσουμε 

καμία άλλη αρετή.



Η προσφορά της αγάπης του θεού 

και του ανθρώπου

Η αγάπη του ανθρώπου

 Οι άνθρωποι όχι μόνο δεν 

αγαπούν μερικούς 

συνανθρώπους τους αλλά τους 

μισούν.

 Τις περισσότερες φορές οι 

άνθρωποι δεν προσφέρουν 

αληθινή αγάπη.

 Οι άνθρωποι συχνά ζητούν 

ανταλλάγματα.

Η αγάπη του θεού 

 Ο θεός δεν κάνει εξαιρέσεις στην 

διανομή της αγάπης του προς 

τους ανθρώπους.

 Ο θεός πάντα μας προσφέρει 

αληθινή αγάπη.

 Ο θεός μας δίνει την αγάπη του με 

ανιδιοτέλεια.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
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