
Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Ὁ θεῖ ος ἔ ρως

Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω
ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ ρα ση τοῦ 
ἀ κτί στου Φω τός. Ἡ ἀ γά πη ἔ χει δια βαθ μί σεις, καί μά λι στα συν δέ ε ται μέ τίς δια βαθ μί σεις τῆς 
πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀλ λά ὁ θεῖ ος ἔ ρως συ νι στᾶ τό ὕ ψος τῆς θεί ας ἀ γά πης. Ὁ πό τε, θεί α ἀ γά πη 
καί θεῖ ος ἔ ρως ταυ τί ζο νται με τα ξύ τους.

Ἐ πει δή μπο ρεῖ νά γί νη σύγ χυ ση με τα ξύ τῆς συ ναι σθη μα τι κῆς ἤ ἐ μπα θοῦς ἀ γά πης καί τοῦ 
θεί ου ἔ ρω τος  θεί ας ἀ γά πης, γι ’  αὐ τό θά προ σπα θή σου με νά κα θο ρί σου με τί ἀ κρι βῶς εἶ ναι ὁ 
θεῖ ος ἔ ρως καί πῶς μπο ρεῖ κα νείς νά φθά ση σέ αὐ τήν τήν ἐ μπει ρί α.

1. Ἡ ἄ πτω τη ἀ γά πη

Κα θο ρι στι κό χω ρί ο πού δεί χνει τήν ἀ γά πη τοῦ ἀν θρώ που πρός τόν Θε ό εἶ ναι ὁ λό γος τῆς 
Πα λαι ᾶς Δια θή κης τόν ὁ ποῖ ο ὑ πεν θύ μι ζε πολ λές φο ρές ὁ Χρι στός, τό: «ἀ γα πή σεις Κύ ριον 
τόν Θε όν σου ἐξ ὅ λης τῆς καρ δί ας σου καί ἐξ ὅ λης τῆς ψυ χῆς σου καί ἐξ ὅ λης τῆς δια νοί ας 
σου καί ἐξ ὅ λης τῆς ἰ σχύ ος σου» (Μάρκ. ιβ΄, 30). Ἡ ἀ γά πη τοῦ ἀν θρώ που πρός τόν Θε ό πρέ πει 
νά ἐκ δη λω θῆ μέ ὅ λες τίς δυ νά μεις τῆς ψυ χῆς του, ἤ τοι μέ τήν καρ διά, τήν ψυ χή, τήν διά νοια, 
τήν δύναμη, πού στήν πραγ μα τι κό τη τα εἶ ναι τό τρι με ρές τῆς ψυ χῆς, ἤ τοι τό δια νο η τι κό, τό 
ἐ πι θυ μη τι κό, τό θυ μι κό. Καί ἐ πει δή αὐ τό τό τρι με ρές τῆς ψυ χῆς ἀ να φέ ρε ται στά πά θη, ἤ τοι 
τήν φι λο δο ξί α, τήν φι λη δο νί α, τήν φι λαρ γυ ρί α, ση μαί νει ὅ τι ἡ ἀ γά πη πρός τόν Θε όν ἐκ φρά
ζε ται μέ τήν προ σφο ρά ὅ λης τῆς ὑ πάρ ξε ώς μας πρός τόν Θε ό.

Μι λώ ντας γιά τήν ἀ γά πη δέν πρέ πει νά πα ρα θε ω ρη θῆ ὁ ὕ μνος τῆς ἀ γά πης τοῦ Ἀ πο στό
λου Παύ λου πού συ να ντᾶ ται στήν Α΄ πρός Κο ριν θί ους ἐ πι στο λή του. Ἐ κεῖ με τα ξύ τῶν ἄλ λων 
χα ρα κτη ρι στι κῶν τῆς ἀ γά πης προ στί θε ται ὅ τι «ἡ ἀ γά πη οὐ δέ πο τε ἐκ πί πτει» (Α΄ Κο ρ. ιγ΄, 8). 

Ὅ μως, ἐ άν ἐν νο ή σου με ὡς ἀ γά πη αὐ τό πού ἐ μεῖς ἐκ δη λώ νου με στήν κα θη με ρι νή μας 
ἀ να στρο φή, τό τε δέν μπο ρεῖ νά κα τα νο η θῆ αὐ τός ὁ ἀ πο στο λι κός λό γος, για τί μιά τέ τοια ἀν  
θρω  πο κε ντρι κή καί οὑ μα νι στι κή ἀ γά πη δια κρί νε ται ἀ πό διαρ κεῖς ἀλ λοι ώ σεις, ἄ ρα ἐκ πί πτει. 
Πῶς μπο ρεῖ νά ἰ σχύ ση αὐ τός ὁ λό γος τοῦ Ἀ πο στό λου Παύ λου, ὅ ταν ἐ πι κρα τοῦν αὐ ξο μοι ώ
σεις τῆς ἀ γά πης, ἀ φοῦ δέν ἀ γα ποῦ με ὅ λους τούς ἀν θρώ πους ἐξ ἴ σου καί πά ντο τε; Γί νε ται 
φα νε ρό ὅ τι τό χω ρί ο «ἡ ἀ γά πη οὐ δέ πο τε ἐκ πί πτει» ἀ να φέ ρε ται κυ ρί ως στήν θεί α ἀ γά πη, 
πού εἶ ναι καρ πός ἀ πα θεί ας, ἐκ φρά ζε ται κα τά τήν θε ω ρί α τοῦ ἀ κτί στου Φω τός, κα τά τήν θε
ο πτί α, καί εἶ ναι καρ πός τῆς με θέ ξε ως τῆς θε ο ποιοῦ ἐ νερ γεί ας τοῦ Θε οῦ. Ὅ ταν ὁ ἄν θρω πος 
φθά ση στήν θέ α τοῦ Θε οῦ, τό τε κοι νω νεῖ μα ζί Του, θε ώ νε ται, διό τι ἡ ὅ ρα ση τοῦ ἀ κτί στου 
Φω τός εἶ ναι θέ ω ση τοῦ ἀν θρώ που καί γι’ αὐ τό ὁ θε ό πτης δέν μπο ρεῖ νά ξε χά ση αὐ τήν τήν 
ἀ γά πη, ζῆ μέ σα στό κλί μα αὐ τῆς τῆς ἀ γά πης.

Ἑ πο μέ νως, ἡ θεί α ἀ γά πη εἶ ναι, κα τά τούς Πα τέ ρες, ἄ πτω τος, για τί συν δέ ε ται μέ τήν ἕ νω
ση καί κοι νω νί α ἀν θρώ που καί Θε οῦ. Σέ αὐ τήν τήν κα τά στα ση ὁ ἄν θρω πος καί πο θεῖ τόν 
Θε ό καί Τόν βι ώ νει καί Τόν δι ψᾶ, καί Τόν ἀ να ζη τᾶ.
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Ὁ Μ. Βα σί λειος κά νει λό γο γι’ αὐ τήν τήν θεί α ἀ γά πη. Ἡ ἀ γά πη εἶ ναι «ἀ δί δα κτος», διό τι 
ἀ πό τήν σύ στα  ση τοῦ ἀν θρώ που ἔ χει κα τα βλη θῆ μέ σα μας ὡς «σπερ μα τι κός τις λό γος», εἶ
ναι ὁ σπιν θή ρας «τοῦ θεί ου πό θου». Ὅ πως γρά φει, λά βα με ἀ πό τόν Θε ό «τήν ἀ γα πη τι κήν 
δύ να μιν» ἀ μέ σως ἀ πό τήν ἀρ χή τῆς δη μιουρ γί ας μας. Μέ αὐ τήν τήν δύ να μη ἐ πι θυ μοῦ με τά 
κα λά καί ἔ χου με στορ γή πρός τούς οἰ κεί ους καί συγ γε νεῖς, χω ρίς νά τήν δι δα χθοῦ με, ἀλ λά 
συγ χρό νως ἔ χου με κα λή διά θε ση στούς εὐ ερ γέ τες μας. Πά νω ἀ πό τούς συγ γε νεῖς καί τούς 
εὐ ερ γέ τες ἡ ἀ γά πη στρέ φε ται πρός τόν Θε ό. Αὐ τήν τήν ἀ γά πη τήν χα ρα κτη ρί ζει ὡς πό θο 
δρι μύ καί ἀ φό ρη το. «Ποῖ ος πό θος ψυ χῆς οὕ τω δρι μύς καί ἀ φό ρη τος ὡς ὁ ἀ πό τοῦ Θε οῦ ἐγ
γι νό με νος τῇ ἀ πό πά σης κα κί ας κε κα θαρ μέ νῃ ψυ χῇ; ». Συν δέ ει δέ αὐ τήν τήν ἀ γά πη μέ τήν 
θε ω ρί α τῆς δό ξης τοῦ Θε οῦ ...

***

4. Πο ρεί α πρός τόν θεῖ ο ἔ ρω τα

Ὅ πως ἡ πο ρεί α τοῦ ἀν θρώ που πρός τόν Θε ό ἔ χει πολ λές ἀ να βά σεις, για τί πρέ πει ὁ ἀ να
βαί νων στό ὕ ψος τῆς θε ώ σε ως νά ἀ πο βάλ λη τόν πα λαιό ἄν θρω πο καί νά ἐν δύ ε ται τόν νέ ον 
ἄν θρω πο, πρό κει ται, δη λα δή, γιά μιά διαρ κῆ ἀ να γέν νη ση καί ἀ να καί νι ση, κα τά τόν ἴ διο τρό
πο καί ἡ πο ρεί α τοῦ ἀν θρώ που πρός τόν θεῖ ο ἔ ρω τα δια κρί νε ται ἀ πό ποι κί λες ἀ να βά σεις.

Θά ἐ ντο πι σθοῦν με ρι κά ση μεῖ α αὐ τῆς τῆς ἀ να βά σε ως γιά νά φα νῆ ὅ τι ὁ θεῖ ος ἔ ρως καί ἡ 
θεί α ἀ γά πη δέν ἔ χουν καμ μιά σχέ ση μέ τόν ἀ νθρώ πι νο ἔ ρω τα καί τήν συ ναι σθη μα τι κή ἀν
θρω πο κε ντρι κή ἀ γά πη.

α) «Τήν πρώ την ἀ γά πην ἀ φῆ κας»

Στόν Ἐ πί σκο πο τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἐ φέ σου, ὅ πως τό δια σώ ζει ἡ Ἀ πο κά λυ ψη τοῦ Ἰ ω άν νη, 
ὁ Θε ός λέ γει: «ἀλ λ’ ἔ χω κα τά σοῦ, ὅ τι τήν πρώ την ἀ γά πην ἀ φῆ κας» (Ἀπ. β΄, 4).

Φαί νε ται ὅ τι ἡ ἀ γά πη, ὅ πως καί ὅ λες οἱ ἀ ρε τές, ἔ χει πολ λές δια βαθ μί σεις. Ἀρ χί ζει κα νείς 
τήν πνευ μα τι κή του πο ρεί α μέ μιά ἀ γά πη πρός τόν Θε ό, στήν συ νέ χεια γιά πολ λούς λό γους 
μει ώ νε ται αὐ τή ἡ πρώ τη ἀ γά πη, καί ἀ παι τεῖ ται ἐ πα νεύ ρε ση καί αὔ ξη σή της. Ἐ δῶ πρό κει ται 
γιά τό με γά λο μυ στή ριο τῆς παι δεί ας τοῦ Θε οῦ πού ἔ χει σχέ ση μέ τίς ἐ λεύ σεις καί τίς ἀ πο
κρύ ψεις τῆς θεί ας Χά ρι τος.

β) Δοῦ λοι, μι σθω τοί, υἱ οί

Στήν Ἐκ κλη σί α ὑ πάρ χουν τρεῖς κα τη γο ρί ες Χρι στια νῶν, ἤ τοι οἱ δοῦ λοι τοῦ Θε οῦ, οἱ φί λοι 
τοῦ Θε οῦ καί οἱ υἱ οί τοῦ Θε οῦ. Ὑ πάρ χουν πολ λά χω ρί α τῆς Ἁ γί ας Γρα φῆς πού ἀ να φέ ρο νται 
στίς τρεῖς αὐ τές κα τη γο ρί ες τῶν Χρι στια νῶν. Αὐ τήν τήν διά κρι ση βλέ που με καί στήν Πα ρα
βο λή τοῦ ἀ σώ του υἱ οῦ, στήν ὁ ποί α φαί νε ται ὅ τι στό σπί τι τοῦ πα τέ ρα ὑ πάρ χουν οἱ δοῦ λοι, 
οἱ μι σθω τοί καί οἱ υἱ οί.

Τήν διά κρι ση αὐ τή με τα ξύ δού λων, μι σθω τῶν καί υἱ ῶν τήν συ να ντοῦ με καί στήν δι δα
σκα λί α τῶν ἁ γί ων Πα τέ ρων. Δοῦ λοι εἶ ναι αὐ τοί πού τη ροῦν τό θέ λη μα τοῦ Θε οῦ γιά νά 
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ἀ πο φύ γουν τήν Κό λα ση. Μι σθω τοί εἶ ναι αὐ τοί πού τη ροῦν τό θέ λη μα τοῦ Θε οῦ γιά νά κερ
δί σουν τόν Πα ρά δει σο. Καί υἱ οί τοῦ Θε οῦ εἶ ναι αὐ τοί πού ἐ φαρ μό ζουν τό θέ λη μα τοῦ Θε οῦ, 
χω ρίς ἰ διο τέ λεια, δη λα δή ἐ φαρ μό ζουν τό θέ λη μα τοῦ Θε οῦ ὄ χι ἀ πό φό βο καί ἐλ πί δα μι σθοῦ, 
ἀλ λά για τί ἀ γα ποῦν τόν Θε ό. Αὐ τή ἡ διά κρι ση, κα τά τόν ἅ γιο Μά ξι μο τόν Ὁ μο λο γη τή, φαί
νε ται καί στήν πρό σκλη ση τοῦ Ἱ ε ρέ ως στούς πι στούς νά κοι νω νή σουν μέ τόν προ τρε πτι κό 
λό γο: «Με τά φό βου Θε οῦ (δοῦ λοι), πί στε ως (μι σθω τοί) καί ἀ γά πης (υἱ οί) προ σέλ θε τε».

Βα θύ τε ρος σκο πός τοῦ ἀν θρώ που εἶ ναι ἡ θέ ω ση, ἡ θε ο πτί α, ἡ ἕ νω ση τοῦ ἀν θρώ που μέ 
τόν Θε ό ἐν τῷ ἀ κτί στῳ Φω τί τῆς δό ξης Του. Αὐ τή ἡ θέ ω ση προ ϋ πο θέ τει μιά ρι ζι κή ἀλ λα γή 
τοῦ ἀν θρώ που, ὥ στε ἀ πό ἐ χθρός τοῦ Θε οῦ νά με τα βλη θῆ δια δο χι κά σέ δοῦ λο τοῦ Θε οῦ, ἀ πό 
δοῦ λος σέ μι σθω τό καί ἀ πό μι σθω τός σέ φί λο τοῦ Θε οῦ. Πρό κει ται γιά μιά ἐ ξε λι κτι κή πο ρεί α 
στήν πνευ μα τι κή ζω ή. Αὐ τή ἡ με τα βο λή γί νε ται μέ τήν Χά ρη τοῦ Θε οῦ καί τήν συ νέρ γεια 
τοῦ ἀν θρώ που, διά τῆς κα ταλ λα γῆς τοῦ ἀν θρώ που μέ τόν Θε ό, διά τῆς με θέ ξε ως τοῦ μυ στη
ρί ου τοῦ Σταυ ροῦ καί τῆς Ἀ να στά σε ως τοῦ Χρι στοῦ. Δέν μπο ρεῖ νά ὑ πάρ ξη κα ταλ λα γή τοῦ 
ἀν θρώ που μέ τόν Θε ό χω ρίς τήν μέ θε ξη τοῦ μυ στη ρί ου τοῦ Σταυ ροῦ καί τῆς Ἀ να στά σε ως 
τοῦ Χρι στοῦ15.

Ὁ ἄν θρω πος, ὁ ὁ ποῖ ος διά τοῦ μυ στη ρί ου τοῦ Σταυ ροῦ καί τῆς Ἀ να στά σε ως τοῦ Χρι στοῦ 
ἐ πι τυγ χά νει τήν κά θαρ ση ἀ πό τά πά θη καί ἀ παλ λάσ σε ται ἀ πό τίς δαι μο νι κές ἐ νέρ γει ες, ἀλ
λά καί προ χω ρεῖ, διά τῆς θε ώ σε ως, πέ ραν τοῦ «φω τι σμοῦ τοῦ βα πτί σμα τος καί γί νε ται φί λος 
τοῦ Θε οῦ, εἶ ναι ὁ κατ’ ἐ ξο χήν θε ο λό γος καί πνευ μα τι κός πα τήρ, ἀ φοῦ ὑ πό τοῦ Πα ρα κλή του 
Πνεύ μα τος τῆς Ἀ λη θεί ας ὁ δη γεῖ ται εἰς πᾶ σαν τήν ἀ λή θειαν ὡς συ νέ βη εἰς τούς ἀ πο στό λους 
τήν ἡ μέ ραν τῆς Πε ντη κο στῆς»16.

Οἱ φί λοι τοῦ Θε οῦ δια κα τέ χο νται ἀ πό τήν μέ θη τῆς θεί ας ἀ γά πης, ἀ φοῦ κα θα ρί σθη καν 
ἀ πό δου λι κές καί μι σθω τι κές ἐ ξαρ τή σεις καί ἀ γα ποῦν τόν Θε ό ἀ νι διο τε λῶς, ὁ πό τε ἰ σχύ ει 
ὁ λό γος τοῦ Ἀ πο στό λου Παύ λου: «Ἡ ἀ γά πη. .. οὐ ζη τεῖ τά ἑ αυ τῆς» (Α΄ Κο ρ. ιγ΄, 56). Γί νε ται 
ἀ ντι λη πτό ὅ τι ὑ πάρ χει μιά ἀ γά πη πού «ζη τεῖ τά ἑ αυ τῆς» καί λέ γε ται φι λαυ τί α, καί μιά ἀ γά πη 
ἡ ὁ ποί α «οὐ ζη τεῖ τά ἑ αυ τῆς» καί αὐ τή εἶ ναι ἡ τε λεί α ἀ γά πη. Μέ τήν ἐ νέρ γεια τῆς θεί ας ἀ γά
πης, τοῦ θεί ου ἔ ρω τος, ἐκ φρά ζε ται ἡ πραγ μα τι κή θε ο λο γί α, καί ὁ ἄν θρω πος ἀ να δει κνύ ε ται 
πραγ μα τι κός ἐ μπει ρι κός θε ο λό γος. 

γ) Φό βος καί ἀ γά πη

Στήν Ἁ γί α Γρα φή ἐ παι νεῖ ται ὁ φό βος τοῦ Θε οῦ διά τοῦ ὁ ποί ου ὁ δη γού μα στε στήν τή ρη ση 
τῶν ἐ ντο λῶν Του, ὁ πό τε στήν συ νέ χεια ἔρ χε ται στήν καρ διά τοῦ ἀν θρώ που ἡ ἀ γά πη πρός 
τόν Θε ό. 

Στήν Πα λαιά Δια θή κη εἶ ναι γραμ μέ νο: «ἀρ χή σο φί ας φό βος Κυ ρί ου» (Πα ροιμ. α΄, 7). Αὐ
τός ὁ φό βος εἶ ναι ἡ ἀρ χή τῆς πο ρεί ας τοῦ ἀν θρώ που πρός τόν Θε ό, ὁ πό τε, ὅ ταν ἔρ χε ται ἡ 
ἀ γά πη τοῦ Θε οῦ, πού εἶ ναι ἡ ἐ νέρ γειά Του, τό τε ἀ πο βάλ λε ται ὁ φό βος, κα τά τόν λό γο τοῦ 
Εὐ αγ γε λι στοῦ Ἰ ω άν νου «ἡ τε λεί α ἀ γά πη ἔ ξω βάλ λει τόν φό βον» (Α΄ Ἰ ω . γ΄, 18).

Στήν δι δα σκα λί α τῶν ἁ γί ων Πα τέ ρων τῆς Ἐκ κλη σί ας πα ρα τη ροῦ με ὅ τι γί νε ται λό γος γιά 
τόν «εἰ σα γω γι κό» ἤ «κο λα στι κό» φό βο, πού εἶ ναι ἡ ἀρ χή τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, καί διά τοῦ 
φό βου αὐ τοῦ ἀ πο κτοῦ με τήν μνή μη τοῦ θα νά του καί τῶν τι μω ρι ῶν πού ἀ κο λου θοῦν, καί 
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γιά τόν «τέ λειο» ἤ «ἁ γνό φό βο» πού εἶ ναι ὁ φό βος μή πως ἐκ πέ σου με αὐ τῆς τῆς ἀ γά πης τοῦ 
Θε οῦ. Δη λα δή, ἀρ χί ζει ὁ ἄν θρω πος τήν πνευ μα τι κή του ζω ή διά τοῦ φό βου τῆς Κο λά σε ως 
καί τῆς ἀ πω λεί ας τοῦ Πα ρα δεί σου, καί ἔρ χε ται στήν ἀ γά πη πού ἀ πο βάλ λει αὐ τόν τόν «εἰ
σα γω γι κό» φό βο. Καί ὅ ταν ὁ ἄν θρω πος ἀ πο κτή ση τήν ἀ γά πη, ὕ στε ρα ἔρ χε ται ὁ δεύ τε ρος 
«τέ λειος», ὁ «ἁ γνός» φό βος, μή πως χά σει τήν ἀ γά πη αὐ τή πού δο κί μα σε. Φυ σι κά πρέ πει νά 
λε χθῆ ὅ τι τό σο στόν «εἰ σα γω γι κό» ἤ «κο λα στι κό» φό βο, ὅ σο καί στόν «τέ λειο» ἤ «ἁ γνό» φό
βο ἐ νερ γεῖ ἡ Χά ρη τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος καί, ἑ πο μέ νως, δέν ἔ χει σχέ ση μέ τίς ψυ χο λο γι κές 
κα τα στά σεις, ἀλ λά εἶ ναι ἐ μπει ρί α τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος.

Ὁ ἅ γιος Διά δο χος ὁ Φω τι κῆς ἀ να φε ρό με νος σέ αὐ τήν τήν δι ερ γα σί α λέ γει ὅ τι δέν μπο ρεῖ 
κα νείς νά ἀ γα πή ση τόν Θε ό μέ αἴ σθη ση καρ δί ας, ἐ άν προ η γου μέ νως δέν Τόν φο βη θῆ μέ ὅ λη 
του τήν καρ διά. «Διά γάρ τῆς ἐ νερ γεί ας τοῦ φό βου ἁ γνι ζο μέ νη καί ἁ πα λυ νο μέ νη ὥ σπερ ἡ 
ψυ χή εἰς ἀ γά πην ἐ νερ γου μέ νην ἔρ χε ται»17. Ὁ φό βος εἶ ναι ἐ νέρ γεια τοῦ Θε οῦ, πού βι ώ νε ται 
κα τ’ αὐ τόν τόν τρό πο, λό γῳ τῆς πα ρου σί ας τῶν πα θῶν καί ἡ ἀ γά πη εἶ ναι ἐ νέρ γεια τοῦ Θε
οῦ πού βι ώ νε ται ὡς ἀ γά πη, λό γῳ τῆς κα θάρ σε ως ἐκ τῶν πα θῶν. Γι’ αὐ τό ὁ φό βος ὑ πάρ χει 
ἐ κεῖ πού εἶ ναι ἀ νά γκη νά κα θα ρι σθῆ ἡ καρ διά τοῦ ἀν θρώ που, ἐ νῶ ἡ ἀ γά πη βρί σκε ται στήν 
καρ διά τῶν ἀν θρώ πων πού ἔ χει κα θα ρι σθῆ ἀ πό τά πά θη. «Ὁ μέν φό βος τῶν ἔ τι κα θα ρι ζο μέ
νων ἐ στί με τά με σό τη τος ἀ γά πης· ἡ δέ ἀ γά πη ἡ τε λεί α τῶν ἤ δη κα θα ρι σθέ ντων ἐ στίν, ἐν οἷς 
οὐ κέ τι ἐ στί φό βος»18.

Ἔ τσι, καί στόν «εἰ σα γω γι κό» ἤ «κο λα στι κό» φό βο ὑ πάρ χει μιά μι κρή ἀ γά πη, για τί ὁ ἄν
θρω πος ἀ γω νί ζε ται ἀ πό μιά μι κρή αἴ σθη ση ἀ γά πης στόν Θε ό, ἀλ λά καί στήν «τε λεί α» ἀ γά πη 
ὑ πάρ χει ἕ νας φό βος, πού εἶ ναι ὁ φό βος τῆς ἀ πώ λειας τῆς ἀ γά πης. Ἡ ἄ νο δος στήν πο ρεί α 
τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς γί νε ται μέ τήν ἐ ναλ λα γή με τα ξύ φό βου καί ἀ γά πης, ἀ φοῦ ὁ πρῶ τος 
φό βος ὁ δη γεῖ στήν ἀ γά πη καί ἡ νέ α ἀ γά πη στόν με γά λο φό βο πού ὁ δη γεῖ σέ με γα λύ τε ρο 
βαθ μό ἀ γά πης κ.ο.κ.

Ὁ Γέ ρο ντας Σω φρό νιος ἐ ξη γεῖ αὐ τήν τήν πο ρεί α μέ τά ἑ ξῆς:
«Καί ἡ πί στη εἶ ναι ἀ γά πη, Ἀλ λά ἀ μυ δρή. Καί ἡ ἐλ πί δα εἶ ναι ἀ γά πη, ἀλ λά ἀ τε λής. Κά θε 

φο ρά πού ἡ ψυ χή ἀ νε βαί νει ἀ πό κα τώ τε ρο σ’ ἀ νώ τε ρο βαθ μό ἀ γά πης, περ νᾶ ἀ πα ραι τή τως 
μέ σα ἀ πό τό φό βο. Ἡ ἀ γά πη δι ώ χνει μέ τήν ἐμ φά νι σή της τό φό βο. Ὁ φό βος ὅ μως πού δι ώ
χτη κε ἀ πό τή μι κρή ἀ γά πη, ξα να γεν νι έ ται πά λι ὅ ταν δια βαί νη ἡ ψυ χή σέ με γα λύ τε ρη ἀ γά
πη, γιά νά ξα να νι κη θῆ καί πά λι ἀ πό τήν ἀ γά πη. Καί μό νο ἡ τε λεί α ἀ γά πη, ὅ πως μαρ τυ ρεῖ ὁ 
Με γά λος Ἀ πό στο λος τῆς ἀ γά πης, δι ώ χνει τε λεί ως ἔ ξω τό φό βο, τό φό βο ὅ μως ἐ κεῖ νον πού 
«κό λα σιν ἔ χει».

Ὑ πάρ χει κι ἄλ λος φό βος Θε οῦ, γε μά τος χα ρά καί πνο ή ἅ γιας αἰ ω νιό τη τας. Γι’ αὐ τό τό 
φό βο, πού δέν πρέ πει νά ἐ γκα τα λεί πη τόν ἄν θρω πο ὅ σο βρί σκε ται στή γῆ, ὁ Γέ ρο ντας (Σι
λου α νός) λέ ει τά ἑ ξῆς: Ἐ νώ πιον τοῦ Θε οῦ πρέ πει νά ζῆς μέ φό βο καί ἀ γά πη. Μέ φό βο, για τί 
Ἐ κεῖ νος εἶ ναι ὁ Κύ ριος· μέ φό βο μήν θλί ψης τόν Κύ ριο μέ κα κό λο γι σμό· μέ ἀ γά πη, για τί ὁ 
Κύ ριος εἶ ναι ἀ γά πη»19.

 δ) Νοῦς, λό γος, ἔ ρως, κα τά τόν ἅ γιο Γρη γό ριο τόν Πα λα μᾶ

Κα τά τήν δι δα σκα λί α τῆς Ἐκ κλη σί ας, ὅ πως ὁ Θε ός εἶ ναι Τρια δι κός, Πα τήρ, Υἱ ός καί Ἅ γιον 



‘Απόσπασμα - Ὁ θεῖος ἔρως

Πνεῦ μα ἔ τσι καί ὁ ἄν θρω πος, ὡς δη μιούρ γη μα τοῦ Τρια δι κοῦ Θε οῦ, εἶ ναι κα τ’ εἰ κό να καί 
κα θ’ ὁ μοί ω ση Αὐ τοῦ. Σύμ φω να μέ ἄλ λη εἰ κό να ὁ Πα τήρ λέ γε ται νοῦς, ὁ Υἱ ός λό γος καί τό 
Ἅ γιον Πνεῦ μα πνεῦ μα.

Ὁ ἅ γιος Γρη γό ριος ὁ Πα λα μᾶς κά νει λό γο γιά νοῦ, λό γο καί ἔ ρω τα. Τό ἅ γιον Πνεῦ μα 
«οἷ όν τις ἔ ρως ἐ στίν ἀ πόρ ρη τος τοῦ γεν νή το ρος πρός αὐ τόν τόν ἀ πορ ρή τως γεν νη θέ ντα 
Λό γον»20. Βε βαί ως τό ὅ τι ὁ ἅ γιος Γρη γό ριος ὁ Πα λα μᾶς λέ γει ὅ τι τό Ἅ γιον Πνεῦ μα εἶ ναι σάν 
ἕ νας ἀ πόρ ρη τος ἔ ρως τοῦ νοῦ πρός τόν Λό γο, δέν ση μαί νει ὅ τι ἀ πο δέ χε ται τήν θε ω ρί α τῆς 
σχο λα στι κῆς θε ο λο γί ας πε ρί ἐκ πο ρεύ σε ως τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος ἀ πό τόν Πα τέ ρα καί τόν 
Λό γο (F i l i o q ue) –τήν ὁ ποί α σέ ἄλ λα κεί με νά του ἀ πορ ρί πτει– για τί πρῶ τον χρη σι μο ποι εῖ 
τήν φρά ση «οἷ όν τις», δεύ τε ρον λέ γει ὅ τι καί «ὁ τοῦ Πα τρός ἐ πέ ρα στος Λό γος καί ὁ Υἱ ός 
χρῆ ται πρός τόν γεν νή το ρα» τό Ἅγιον Πνεῦ μα καί τρί τον ὅ τι τό Ἅ γιον Πνεῦ μα στέλ λε ται 
πρός τούς ἀ ξί ους ἀ πό τόν Πα τέ ρα καί τόν Υἱ όν, ἀλ λά «κα θ’ ὕ παρ ξιν» ἐκ πο ρεύ ε ται ἀ πό μό νον 
τόν Πα τέ ρα, δη λα δή κά νει διά κρι ση με τα ξύ τῆς κα τ’ ἐ νέρ γειαν ἀ πο στο λῆς τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ
μα τος, πού γί νε ται καί διά τοῦ Υἱ οῦ, καί τῆς κα θ’ ὕ παρ ξιν ἤ ὑ πο στα τι κῆς προ ε λεύ σε ως τοῦ 
Ἁ γί ου Πνεύ μα τος, πού γί νε ται μό νον ἀ πό τόν Πα τέ ρα21. Τό ση μα ντι κό εἶ ναι ὅ τι ὀ νο μά ζει τό 
Ἅ γιον Πνεῦ μα ἔ ρω τα, ἀλ λά καί τόν Υἱ ό ἐ πέ ρα στο, ὅ πως καί ὁ Πα τέ ρας εἶ ναι ἔ ρως.

Ἔ χο ντας αὐ τά ὑπ’ ὄ ψη ὁ ἅ γιος Γρη γό ριος ὁ Πα λα μᾶς δι δά σκει ὅ τι ὁ νοῦς (ψυ χή) τοῦ ἀν
θρώ που, πού κτί σθη κε ἀ πό τόν Θε ό κα τ’ εἰ κό να Του, ἔ χει «τοῦ ἀ νω τά του ἔ ρω τος τήν εἰ κό
να». Ὁ πό τε, ἡ ψυ χή τοῦ ἀν θρώ που ἔ χει νοῦ, λό γο καί ἔ ρω τα. Ἡ ψυ χή ἔ χει νο ε ρά καί λο γι κή 
φύ ση καί νο ε ρό ἔ ρω τα. Αὐ τός ὁ νο ε ρός ἔ ρως εἶ ναι τό πνεῦ μα τοῦ ἀν θρώ που πού ζω ο ποι εῖ τό 
συ νημ μέ νο σῶ μα, τό ὁ ποῖ ο προ έρ χε ται ἀ πό τόν νοῦ καί εἶ ναι τοῦ λό γου, καί εἶ ναι μέ σα στόν 
λό γο καί στόν νοῦ, καί ἔ χει μέ σα του καί τόν λό γο καί τόν νοῦ22. Ὁ Πα τήρ γεν νᾶ τόν Λό γο 
καί ἐκ πο ρεύ ει τό Ἅ γιον Πνεῦ μα, ἀλ λά καί τό κά θε Πρό σω πο ζῆ μέ σα στά ἄλ λα, χω ρίς νά 
συγ χέ ω νται τά ὑ πο στα τι κά του ἰ διώ μα τα. Κά τι ἀ νά λο γο γί νε ται μέ τήν τρι με ρῆ, κα τά τήν 
διαί ρε ση, ψυ χή τοῦ ἀν θρώ που. Ὁ λό γος γεν νι έ ται ἀ πό τόν νοῦ καί ὁ ἔ ρως προ έρ χε ται ἀ πό 
τόν νοῦ, ἀλ λά εἶ ναι συν δεδε μέ νος μέ τόν νοῦ καί τόν λό γο.

Μέ ἄλ λα λό για ὁ νοῦς τοῦ ἀν θρώ που εἶ ναι ὁ ὀ φθαλ μός τῆς ψυ χῆς, ὁ πυ ρή νας τῆς ὑ πάρ
ξε ώς του, ἀ πό αὐ τόν ἐκ πο ρεύ ε ται ὁ λό γος πού εἶ ναι ἐν διά θε τος στήν καρ διά καί στήν συ νέ
χεια γί νε ται ἔ ναρ θρος, καί ἀ πό τόν νοῦ ἐκ πο ρεύ ε ται ὁ ἔ ρως γιά τήν γνώ ση. Ἔ τσι ὁ ἔ ρως ἔ χει 
σχέ ση μέ τόν νοῦ καί τόν λό γο, ὑ πάρ χει μέ σα στόν νοῦ καί τόν λό γο, ἀλ λά καί ὁ νοῦς καί ὁ 
λό γος ἔ χει τόν ἔ ρω τα.

Ὅ ταν ὁ ἄν θρω πος βρί σκε ται στήν πτω τι κή του κα τά στα ση καί κυ ριαρ χῆ ται ἀ πό τά πο νη
ρά πνεύ μα τα εἶ ναι ἄρ ρω στος καί ὁ νοῦς καί ὁ λό γος καί ὁ ἔ ρως–πνεῦ μα. Ὁ ἅ γιος Ἀν δρέ ας 
Κρή  της τό γρά φει πα ρα στα τι κά: «ὁ νοῦς τε τραυ μά τι σται, ὁ λό γος με μα λά κι σται, νο σεῖ τό 
πνεῦ μα (ὁ ἔ ρως) ». Στήν κα τά στα ση τῆς πτώ σε ως ὁ ἔ ρως εἶ ναι δι ε στραμ μέ νος, γι’ αὐ τό καί 
χρειά ζε ται νά θε ρα πευ θῆ. Ἐ πει δή, ὅ μως, συν δέ ε ται μέ τόν νοῦ καί τόν λό γο, γι’ αὐ τό ἡ θε ρα
πεί α τοῦ ἔ ρω τος γί νε ται μέ τήν κά θαρ ση καί τόν φω τι σμό τοῦ νοῦ καί τοῦ λό γου.

Ὅ ταν ὁ νοῦς τοῦ ἀν θρώ που ἀ πο βάλ λη τήν ἀ κα θαρ σί α του καί φω τι σθῆ μέ τήν ἐ νέρ γεια 
τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος, τό τε καί ὁ λό γος εἶ ναι «ἅ λα τι ἠρ τυ μέ νος» (Κολ. δ΄, 6) καί ὁ νο ε ρός 
ἔ ρως εἶ ναι ἁ γνός, στρέ φε ται στόν Θε ό καί δια κρί νε ται ἀ πό μιά πνευ μα τι κή μέ θη. Ὁ ἀ λη θής 
ἔ ρως δέν κι νεῖ ται ἀ νε ξάρ τη τα ἀ πό τόν φω τι σμέ νο νοῦ καί τόν κε κα θαρ μέ νο λό γο. Οἱ ἅ γιοι 



Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Πα τέ ρες, ὅ ταν κά νουν λό γο γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα, δέν τόν συγ χέ ουν μέ τόν ἀν θρώ πι νο ἔ ρω τα, 
τόν δια πο τι σμέ νο ἀ πό τά πά θη τῆς φι λο δο ξί ας, τῆς φι λη δο νί ας καί τῆς φι λαρ γυ ρί ας, ἀλ λά 
ἐν νο οῦν τόν ἔ ρω τα πού προ ϋ πο θέ τει φω τι σμέ νο νοῦ καί κε κα θαρ μέ νο λό γο. Γι’ αὐ τό καί 
συν δέ ουν τόν θεῖ ο ἔ ρω τα μέ τήν θε ο πτί α.

Συ μπέ ρα σμα

Μι λώ ντας γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα, τήν θεί α ἀ γά πη, οὐ σια στι κά κά νου με λό γο γιά τήν οὐ σί α 
τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς. Ὁ ἄν θρω πος πού αἰ σθά νε ται τήν Χά ρη τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος γλυ
καί νε ται ἀ πό αὐ τήν τήν θεί α ἐ νέρ γεια. Γι’ αὐ τό καί ἡ ἀ γά πη λέ γε ται «μέ θη», καί μά λι στα 
νη φά λιος μέ θη.

Βε βαί ως, ὅ πως ἔ γι νε ἀ ντι λη πτό, ἄλ λη εἶ ναι ἡ ἀν θρώ πι νη – φυ σι κή ἀ γά πη καί ἄλ λη εἶ ναι 
ἡ ἀ γά πη τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος. Γρά φει ὁ ἅ γιος Διά δο χος ὁ Φω τι κῆς: «ἄλ λη ἐ στίν ἡ ἀ γά πη 
τῆς ψυ χῆς ἡ φυ σι κή καί ἄλ λη ἡ ἐκ τοῦ ἁ γί ου Πνεύ μα τος αὐ τῇ προ σγι νο μέ νη». Καί ἐ ξη γεῖ ὅ τι 
ἡ πρώ τη ἀ γά πη ἐ ξαρ τᾶ ται ἀ πό τήν θέ λη σή μας, γι’ αὐ τό καί εὔ κο λα διαρ πά ζε ται ἀ πό τά πο
νη ρά πνεύ μα τα, ὅ μως ἡ δεύ τε ρη «το σοῦ τον ἐκ καί ει τήν ψυ χήν πρός τήν ἀ γά πην τοῦ Θε οῦ 
ὥ στε πά ντα τά τῆς ψυ χῆς τό τε μέ ρη τῇ τοῦ θεί ου πό θου ἀ λα λή τως ἐ γκολ λᾶ σθαι χρη στό τη τι 
ἐν ἀ πεί ρῳ τι νί ἁ πλό τη τι δια θέ σε ως». Ἡ δεύ τε ρη αὐ τή ἀ γά πη φλο γί ζει τήν ψυ χή καί ὅ λα τά 
μέ ρη της κολ λοῦν ἀ λα λή τως στόν Θε ό μέ τόν θεῖ ο πό θο. Σέ αὐ τήν τήν κα τά στα ση ὁ νοῦς τοῦ 
ἀν θρώ που κυ ο φο ρεῖ αὐ τήν τήν ἐ νέρ γεια καί γί νε ται πη γή πού ἀ να βλύ ζει ἀ γά πη καί χα ρά23. 

Ἑ πο μέ νως, ὁ θεῖ ος ἔ ρως ἀ να πτύσ σε ται στήν καρ διά τοῦ ἀν θρώ που ἐ κεί νου πού ἔ χει προ
η γου μέ νως κα θα ρι σθῆ ἀ πό τήν ἐ νέρ γεια τοῦ «εἰ σα γω γι κοῦ» ἤ «κο λα στι κοῦ» φό βου, ὅ ταν ὁ 
ἄν θρω πος φω τί ζε ται ἀ πό τήν Χά ρη τοῦ Θε οῦ. Ὁ πό τε, ὁ θεῖ ος ἔ ρως ἐμ φα νί ζε ται κυ ρί ως στήν 
κα τά στα ση τοῦ φω τι σμοῦ τοῦ νο ός καί στήν κα τά στα ση τῆς θε ω ρί ας, γι’ αὐ τό καί εἶ ναι καί 
λέ γε ται κατ’ ἐ ξο χήν θε ο λο γι κό χά ρι σμα.

Ὁ ἅ γιος Ἰ σα άκ ὁ Σύ ρος γρά φει ὅ τι ἡ ἀ γά πη τοῦ Θε οῦ εἶ ναι Πα ρά δει σος ὅ που ὑ πάρ χει ἡ 
τρυ φή ὅ λων τῶν ἀ γα θῶν. «Πα ρά δει σός ἐ στιν ἡ ἀ γά πη τοῦ Θε οῦ, ἐν ᾗ ἡ τρυ φή πά ντων τῶν 
μα κα ρι σμῶν»24. Ἐ πί σης λέ γει ὅ τι αὐ τή ἡ ἀ γά πη εἶ ναι μέ θη ἀ πό τήν ὁ ποί α μέ θυ σαν οἱ Ἀ πό
στο λοι καί δί δα ξαν σέ ὅ λο τόν κό σμο, μέ θυ σαν οἱ ἅ γιοι Μάρ τυ ρες καί μαρ τύ ρη σαν γιά τόν 
Χρι στό, καί μέ θυ σαν οἱ ὅ σιοι ἀ σκη τές καί ὑ πο βλή θη καν σέ τέ τοιους με γά λους ἀ σκη τι κούς 
ἀ γῶ νες25. Καί μα κα ρί ζει αὐ τούς πού πί νουν ἀ πό αὐ τόν τόν οἶ νον. «Ἐκ τού του ἔ πιον οἱ ἀ κό
λα στοι, καί ᾐ δέ σθη σαν· καί οἱ ἁ μαρ τω λοί, καί ἐ πε λά θο ντο τάς ὁ δούς τῶν προ σκομ μά των· 
καί οἱ μέ θυ σοι, καί ἐ γέ νο ντο νη στευ ταί· καί οἱ πλού  σιοι, καί ἐ πε θύ μη σαν τήν πτω χεί αν· καί 
οἱ πέ νη τες, καί ἐ πλού τη σαν τῇ ἐλ πί δι· καί οἱ ἄρ ρω στοι, καί ἐ γέ νο ντο δυ να τοί· καί οἱ ἰ δι ῶ ται, 
καί ἐ σο φί σθη σαν»26.

Ὁ θεῖ ος ἔ ρως εἶ ναι ἡ πνευ μα τι κή κα τά στα ση τῶν Προ φη τῶν, τῶν Ἀ πο στό λων, τῶν Μαρ
τύ ρων, τῶν Ὁ σί ων, τῶν Ἁ γί ων. Εἶ ναι βί ω ση τῆς ἀ λη θι νῆς ζω ῆς, τῆς κοι νω νί ας τοῦ ἀν θρώ
που καί τοῦ Θε οῦ, ἡ θέ ω ση.

«Μα κά ριος ὁ πί νων ἐκ τοῦ οἴ νου τού του».
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