
21 
 

Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

 

 
Αποστόλου Παύλου: Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους, ιβ´ 27 - ιγ´ 13 

 

Ο Ύμνος της Αγάπης είναι ένας υπέροχος ύμνος του Αποστόλου Παύλου, ένα πολύ όμορφο κείμενο για την 
αγάπη. Υπάρχει στην καινή Διαθήκη στην Α΄ Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους χριστιανούς 
της Αρχαίας Κορίνθου. Περιέχει καταπληκτικές αλήθειες, που φωτίζουν ζωή του ανθρώπου.  Η αγάπη είναι 
το δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Όλη η ζωή και η διδασκαλία του Ιησού βασίζεται στην αγάπη. Μια 
αγάπη προς όλους χωρίς εξαιρέσεις. Χωρίς την αγάπη δεν μπορούμε να ζήσουμε, δεν μπορούμε να είμαστε 
αληθινοί άνθρωποι.  
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Απόστολος Παύλος, Θεοφάνης ο Kρής,                              Άγιος Παύλος, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (17ος αι.) 
Mονή Σταυρονικήτα, Άγιον Όρος (16ος αι.) 
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Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 
Αποστόλου Παύλου: Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους, ιβ´ 27 - ιγ´ 13 

 

 

Ελληνιστική κοινή 

 

 

Νεοελληνική 

 
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. 

 

 

 

Ακόμα κι αν ήξερα να μιλώ όλες τις γλώσσες των 
ανθρώπων και των αγγέλων, χωρίς να έχω αγάπη, θα 
είχα γίνει σαν ένας άψυχος χαλκός που βουίζει ή σαν 
κύμβαλο που ξεκουφαίνει με τους κρότους του. Κι 
αν είχα το χάρισμα να προφητεύω και να γνωρίζω 
όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, κι αν είχα όλη 
την πίστη, ώστε να μετακινώ τα βουνά, αλλά δεν 
είχα αγάπη, τότε δεν θα ήμουν τίποτε απολύτως. 

Και αν πουλήσω όλη την περιουσία μου για να 
χορτάσω με ψωμί όλους τους φτωχούς, και αν 
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  
καυχιέται, δεν είναι περήφανη, δε φέρεται άσχημα, 
δε ζητεί το συμφέρον της, δεν κυριεύεται από θυμό, 
δε σκέφτεται το κακό για τους άλλους, δε χαίρεται, 
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. 

Θα έλθει μέρα που και οι προφητείες θα 
καταργηθούν, τα χαρίσματα γλωσσών θα 
σταματήσουν, η γνώση θα πάψει. 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 καθρέφτη 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. 
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«Ακόμα κι αν ήξερα να μιλώ όλες τις γλώσσες 

των ανθρώπων και των αγγέλων, χωρίς να έχω 

αγάπη, θα είχα γίνει σαν ένας άψυχος χαλκός 

που βουίζει ή σαν κύμβαλο που ξεκουφαίνει με 

τους κρότους του.» 

«Ακόμη κι αν είχα όλη την πίστη, ώστε να 

μετακινώ τα βουνά, αλλά δεν είχα αγάπη, τότε 

δεν θα ήμουν τίποτε απολύτως.» 

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

«Η αγάπη όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα 
τα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Η αγάπη ποτέ δεν 
ξεπέφτει.» 

«Ώστε τώρα μας απομένουν τρία πράγματα: η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Πιο μεγάλη 

όμως από αυτά είναι η αγάπη.» 

 Ακούω: «Ο ύμνος της αγάπης» (Μουσική: Zbigniew Preisner, από την ταινία του Krzysztof 
Kieslowski "Τα τρία χρώματα: Μπλε"). Στο πρώτο βίντεο προβάλλονται πίνακες του μεγάλου 
ζωγράφου El Greco.   
https://www.youtube.com/watch?v=ngpHq7N7GdE 
https://www.youtube.com/watch?v=7vThs2ymxsw 

 Βλέπω κι άλλα βίντεο με τον Ύμνο της Αγάπης. 
https://www.youtube.com/watch?v=PCifr9BUE54 (Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις) 

https://www.youtube.com/watch?v=4pKw7hs1Km0 (Μουσική: Vangelis, τραγούδι ‘Conquest of 
paradise’) 
 

 Ακούω: «Ο ύμνος της αγάπης» (Μουσική: Μιχάλης Ανδρονίκου, ερμηνεία: Σίσσυ Κασσάνδρα,  
Γιολάντα Αθανασοπούλου, Νίκος Αϊβαλής) 
https://www.youtube.com/watch?v=MeamePTgyW8 
 

 Ακούω: «Ο ύμνος της αγάπης» (Μουσική: Χρυσόστομος Σταμούλης, ερμηνεία: Μ. Χατζημανώλης, 
αφήγηση: Δημήτρης Καρέλλης). 
https://www.youtube.com/watch?v=wZJ7pQrCmwo 

 Ακούω: «Hohelied der Lieb» (Ο Ύμνος της Αγάπης έγινε τραγούδι από το γκόθικ μέταλ 
συγκρότημα Lacrimosa).  
https://www.youtube.com/watch?v=Nwebv4474jc 



25 
 

Εργασίες 

 Σχολιάζω τις φράσεις που μου άρεσαν περισσότερο από τον Ύμνο της Αγάπης του Αποστόλου 
Παύλου. 

 Εμπνέομαι από τον Ύμνο της Αγάπης, γίνομαι καλλιτέχνης και δημιουργώ κάτι (ζωγραφιά, κολάζ, 
ποίημα, παραμύθι, τραγούδι…., ό,τι θέλω). 

 Τα βίντεο που είδατε έχουν υπέροχη μουσική και όμορφες εικόνες. Αν θέλαμε κι εμείς να φτιάξουμε 
ένα βίντεο με τον Ύμνο της Αγάπης, τι μουσική θα διάλεγες; Πιστεύω πως είναι καλυτέρα να 
διαλέξουμε ένα μουσικό κομμάτι χωρίς λόγια (instrumental). Και τι φωτογραφίες που να ταιριάζουν 
με το θέμα θα βάζαμε; (Μην ξεχνάτε να αναζητάτε φωτογραφίες στα παρακάτω sites όπου οι 
φωτογραφίες διατίθενται ελεύθερα: unsplash.com, pixabay.com, www.pexels.com, 
www.freeimages.com.) Περιμένω τις ιδέες σας. Και πού ξέρετε; 
Μπορεί και να το προσπαθήσουμε... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


