Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία
Ὁ θεῖος ἔρως
Ἀναλύοντας τό θέμα γιά τόν θεῖο ἔρωτα βρισκόμαστε στήν καρδιά τῆς πνευματικῆς ζω
ῆς, ἀφοῦ ὁ θεῖος ἔρως συνδέετ αι στενά μέ τήν θεωρία τοῦ Θεοῦ, δηλαδή μέ τήν ὅραση τοῦ
ἀκτίστου Φωτός. Ἡ ἀγάπη ἔχει διαβαθμίσεις, καί μάλιστα συνδέεται μέ τίς διαβαθμίσεις τῆς
πνευματικῆς ζωῆς, ἀλλά ὁ θεῖος ἔρως συνιστᾶ τό ὕψος τῆς θείας ἀγάπης. Ὁπότε, θεία ἀγάπη
καί θεῖος ἔρως ταυτίζονται μεταξύ τους.
Ἐπειδή μπορεῖ νά γίνη σύγχυση μεταξύ τῆς συναισθηματικῆς ἤ ἐμπαθοῦς ἀγάπης καί τοῦ
θείου ἔρωτος - θείας ἀγάπης, γι’ αὐτό θά προσπαθήσουμε νά καθορίσουμε τί ἀκριβῶς εἶναι ὁ
θεῖος ἔρως καί πῶς μπορεῖ κανείς νά φθάση σέ αὐτήν τήν ἐμπειρία.
1. Ἡ ἄπτωτη ἀγάπη
Καθοριστικό χωρίο πού δείχνει τήν ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό εἶναι ὁ λόγος τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης τόν ὁποῖο ὑπενθύμιζε πολλές φορές ὁ Χριστός, τό: «ἀγαπήσεις Κύριον
τόν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καί ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας
σου καί ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου» (Μάρκ. ιβ΄, 30). Ἡ ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό πρέπει
νά ἐκδηλωθῆ μέ ὅλες τίς δυνάμεις τῆς ψυχῆς του, ἤτοι μέ τήν καρδιά, τήν ψυχή, τήν διάνοια,
τήν δύναμη, πού στήν πραγματικότητα εἶναι τό τριμερές τῆς ψυχῆς, ἤτοι τό διανοητ ικό, τό
ἐπιθυμητικό, τό θυμικό. Καί ἐπειδή αὐτό τό τριμερές τῆς ψυχῆς ἀναφέρεται στά πάθη, ἤτοι
τήν φιλοδοξία, τήν φιληδονία, τήν φιλαργυρία, σημαίνει ὅτι ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεόν ἐκφρά
ζεται μέ τήν προσφορά ὅλης τῆς ὑπάρξεώς μας πρός τόν Θεό.
Μιλώντας γιά τήν ἀγάπη δέν πρέπει νά παραθεωρηθῆ ὁ ὕμνος τῆς ἀγάπης τοῦ Ἀποστό
λου Παύλου πού συναντᾶται στήν Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστολή του. Ἐκεῖ μεταξύ τῶν ἄλλων
χαρακτηριστικῶν τῆς ἀγάπης προστίθεται ὅτι «ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει» (Α΄ Κορ. ιγ΄, 8).
Ὅμως, ἐάν ἐννοήσουμε ὡς ἀγάπη αὐτό πού ἐμεῖς ἐκδηλώνουμε στήν καθημερινή μας
ἀναστροφή, τότε δέν μπορεῖ νά κατανοηθῆ αὐτός ὁ ἀποστολικός λόγος, γιατί μιά τέτοια ἀν
θρωποκεντρική καί οὑμανιστική ἀγάπη διακρίνεται ἀπό διαρκεῖς ἀλλοιώσ
 εις, ἄρα ἐκπίπτει.
Πῶς μπορεῖ νά ἰσχύση αὐτός ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅταν ἐπικρατοῦν αὐξομοιώ
σεις τῆς ἀγάπης, ἀφοῦ δέν ἀγαποῦμε ὅλους τούς ἀνθρώπους ἐξ ἴσου καί πάντοτε; Γίνεται
φανερό ὅτι τό χωρίο «ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει» ἀναφέρεται κυρίως στήν θεία ἀγάπη,
πού εἶναι καρπός ἀπαθείας, ἐκφράζεται κατά τήν θεωρία τοῦ ἀκτίστου Φωτός, κατά τήν θε
οπτία, καί εἶναι καρπός τῆς μεθέξεως τῆς θεοποιοῦ ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος
φθάση στήν θέα τοῦ Θεοῦ, τότε κοινωνεῖ μαζί Του, θεώνεται, διότι ἡ ὅραση τοῦ ἀκτίστου
Φωτός εἶναι θέωση τοῦ ἀνθρώπου καί γι’ αὐτό ὁ θεόπτης δέν μπορεῖ νά ξεχάση αὐτήν τήν
ἀγάπη, ζῆ μέσα στό κλίμα αὐτῆς τῆς ἀγάπης.
Ἑπομένως, ἡ θεία ἀγάπη εἶναι, κατά τούς Πατέρες, ἄπτωτος, γιατί συνδέεται μέ τήν ἕνω
ση καί κοινωνία ἀνθρώπου καί Θεοῦ. Σέ αὐτήν τήν κατάσταση ὁ ἄνθρωπος καί ποθεῖ τόν
Θεό καί Τόν βιώνει καί Τόν διψᾶ, καί Τόν ἀναζητᾶ.
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Ὁ Μ. Βασίλειος κάνει λόγο γι’ αὐτήν τήν θεία ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη εἶναι «ἀδίδακτος», διότι
ἀπό τήν σύσταση τοῦ ἀνθρώπου ἔχει καταβληθῆ μέσα μας ὡς «σπερματικός τις λόγος», εἶ
ναι ὁ σπινθήρας «τοῦ θείου πόθου». Ὅπως γράφει, λάβαμε ἀπό τόν Θεό «τήν ἀγαπητικήν
δύναμιν» ἀμέσως ἀπό τήν ἀρχή τῆς δημιουργίας μας. Μέ αὐτήν τήν δύναμη ἐπιθυμοῦμε τά
καλά καί ἔχουμε στοργή πρός τούς οἰκείους καί συγγενεῖς, χωρίς νά τήν διδαχθοῦμε, ἀλλά
συγχρόνως ἔχουμε καλή διάθεση στούς εὐεργέτες μας. Πάνω ἀπό τούς συγγενεῖς καί τούς
εὐεργέτες ἡ ἀγάπη στρέφεται πρός τόν Θεό. Αὐτήν τήν ἀγάπη τήν χαρακτηρίζει ὡς πόθο
δριμύ καί ἀφόρητο. «Ποῖος πόθος ψυχῆς οὕτω δριμύς καί ἀφόρητος ὡς ὁ ἀπό τοῦ Θεοῦ ἐγ
γινόμενος τῇ ἀπό πάσης κακίας κεκαθαρμένῃ ψυχῇ;». Συνδέει δέ αὐτήν τήν ἀγάπη μέ τήν
θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ...
***

4. Πορεία πρός τόν θεῖο ἔρωτα
Ὅπως ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό ἔχει πολλές ἀναβάσεις, γιατί πρέπει ὁ ἀνα
βαίνων στό ὕψος τῆς θεώσεως νά ἀποβάλλη τόν παλαιό ἄνθρωπο καί νά ἐνδύετ αι τόν νέον
ἄνθρωπο, πρόκειται, δηλαδή, γιά μιά διαρκῆ ἀναγέννηση καί ἀνακαίνιση, κατά τόν ἴδιο τρό
πο καί ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν θεῖο ἔρωτα διακρίνεται ἀπό ποικίλες ἀναβάσεις.
Θά ἐντοπισθοῦν μερικά σημεῖα αὐτῆς τῆς ἀναβάσεως γιά νά φανῆ ὅτι ὁ θεῖος ἔρως καί ἡ
θεία ἀγάπη δέν ἔχουν καμμιά σχέση μέ τόν ἀνθρώπινο ἔρωτα καί τήν συναισθηματική ἀν
θρωποκεντρική ἀγάπη.
α) «Τήν πρώτην ἀγάπην ἀφῆκας»
Στόν Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐφέσου, ὅπως τό διασώζει ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωά
 ννη,
ὁ Θεός λέγει: «ἀλλ’ ἔχω κατά σοῦ, ὅτι τήν πρώτην ἀγάπην ἀφῆκας» (Ἀπ. β΄, 4).
Φαίνεται ὅτι ἡ ἀγάπη, ὅπως καί ὅλες οἱ ἀρετές, ἔχει πολλές διαβαθμίσεις. Ἀρχίζει κανείς
τήν πνευματική του πορεία μέ μιά ἀγάπη πρός τόν Θεό, στήν συνέχεια γιά πολλούς λόγους
μειώνεται αὐτή ἡ πρώτη ἀγάπη, καί ἀπαιτεῖται ἐπανεύρεση καί αὔξησή της. Ἐδῶ πρόκειται
γιά τό μεγάλο μυστήριο τῆς παιδείας τοῦ Θεοῦ πού ἔχει σχέση μέ τίς ἐλεύσεις καί τίς ἀπο
κρύψεις τῆς θείας Χάριτος.
β) Δοῦλοι, μισθωτοί, υἱοί
Στήν Ἐκκλησία ὑπάρχουν τρεῖς κατηγορίες Χριστιανῶν, ἤτοι οἱ δοῦλοι τοῦ Θεοῦ, οἱ φίλοι
τοῦ Θεοῦ καί οἱ υἱοί τοῦ Θεοῦ. Ὑπάρχουν πολλά χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς πού ἀναφέρονται
στίς τρεῖς αὐτές κατηγορίες τῶν Χριστιανῶν. Αὐτήν τήν διάκριση βλέπουμε καί στήν Παρα
βολή τοῦ ἀσώτου υἱοῦ, στήν ὁποία φαίνεται ὅτι στό σπίτι τοῦ πατέρα ὑπάρχουν οἱ δοῦλοι,
οἱ μισθωτοί καί οἱ υἱοί.
Τήν διάκριση αὐτή μεταξύ δούλων, μισθωτῶν καί υἱῶν τήν συναντοῦμε καί στήν διδα
σκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων. Δοῦλοι εἶναι αὐτοί πού τηροῦν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ γιά νά
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ἀποφύγουν τήν Κόλαση. Μισθωτοί εἶναι αὐτοί πού τηροῦν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ γιά νά κερ
δίσουν τόν Παράδεισο. Καί υἱοί τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτοί πού ἐφαρμόζουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ,
χωρίς ἰδιοτέλεια, δηλαδή ἐφαρμόζουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ὄχι ἀπό φόβο καί ἐλπίδα μισθοῦ,
ἀλλά γιατί ἀγαποῦν τόν Θεό. Αὐτή ἡ διάκριση, κατά τόν ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή, φαί
νεται καί στήν πρόσκληση τοῦ Ἱερ έως στούς πιστούς νά κοινωνήσουν μέ τόν προτρεπτικό
λόγο: «Μετά φόβου Θεοῦ (δοῦλοι), πίστεως (μισθωτοί) καί ἀγάπης (υἱοί) προσέλθετε».
Βαθύτερος σκοπός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ θέωση, ἡ θεοπτία, ἡ ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου μέ
τόν Θεό ἐν τῷ ἀκτίστῳ Φωτί τῆς δόξης Του. Αὐτή ἡ θέωσ
 η προϋποθέτει μιά ριζική ἀλλαγή
τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε ἀπό ἐχθρός τοῦ Θεοῦ νά μεταβληθῆ διαδοχικά σέ δοῦλο τοῦ Θεοῦ, ἀπό
δοῦλος σέ μισθωτό καί ἀπό μισθωτός σέ φίλο τοῦ Θεοῦ. Πρόκειται γιά μιά ἐξελικτική πορεία
στήν πνευματική ζωή. Αὐτή ἡ μεταβολή γίνεται μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν συνέργεια
τοῦ ἀνθρώπου, διά τῆς καταλλαγῆς τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, διά τῆς μεθέξεως τοῦ μυστη
ρίου τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Δέν μπορεῖ νά ὑπάρξη καταλλαγή τοῦ
ἀνθρώπου μέ τόν Θεό χωρίς τήν μέθεξη τοῦ μυστηρίου τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως
τοῦ Χριστοῦ15.
Ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος διά τοῦ μυστηρίου τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ
ἐπιτυγχάνει τήν κάθαρση ἀπό τά πάθη καί ἀπαλλάσσεται ἀπό τίς δαιμονικές ἐνέργειες, ἀλ
λά καί προχωρεῖ, διά τῆς θεώσεως, πέραν τοῦ «φωτισμοῦ τοῦ βαπτίσματος καί γίνεται φίλος
τοῦ Θεοῦ, εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχήν θεολόγος καί πνευματικός πατήρ, ἀφοῦ ὑπό τοῦ Παρακλήτου
Πνεύματος τῆς Ἀληθείας ὁδηγεῖται εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν ὡς συνέβη εἰς τούς ἀποστόλους
τήν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς»16.
Οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ διακατέχονται ἀπό τήν μέθη τῆς θείας ἀγάπης, ἀφοῦ καθαρίσθηκαν
ἀπό δουλικές καί μισθωτικές ἐξαρτήσεις καί ἀγαποῦν τόν Θεό ἀνιδιοτελῶς, ὁπότε ἰσχύει
ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «Ἡ ἀγάπη... οὐ ζητεῖ τά ἑαυτῆς» (Α΄ Κορ. ιγ΄, 5-6). Γίνεται
ἀντιληπτό ὅτι ὑπάρχει μιά ἀγάπη πού «ζητεῖ τά ἑαυτῆς» καί λέγεται φιλαυτία, καί μιά ἀγάπη
ἡ ὁποία «οὐ ζητεῖ τά ἑαυτῆς» καί αὐτή εἶναι ἡ τελεία ἀγάπη. Μέ τήν ἐνέργεια τῆς θείας ἀγά
πης, τοῦ θείου ἔρωτος, ἐκφράζεται ἡ πραγματική θεολογία, καί ὁ ἄνθρωπος ἀναδεικνύεται
πραγματικός ἐμπειρικός θεολόγος.
γ) Φόβος καί ἀγάπη
Στήν Ἁγία Γραφή ἐπαινεῖται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ διά τοῦ ὁποίου ὁδηγούμαστε στήν τήρηση
τῶν ἐντολῶν Του, ὁπότε στήν συνέχεια ἔρχεται στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου ἡ ἀγάπη πρός
τόν Θεό.
Στήν Παλαιά Διαθήκη εἶναι γραμμένο: «ἀρχή σοφίας φόβος Κυρίου» (Παροιμ. α΄, 7). Αὐ
τός ὁ φόβος εἶναι ἡ ἀρχή τῆς πορείας τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό, ὁπότε, ὅταν ἔρχεται ἡ
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἡ ἐνέργειά Του, τότε ἀποβάλλεται ὁ φόβος, κατά τόν λόγο τοῦ
Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου «ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τόν φόβον» (Α΄ Ἰω. γ΄, 18).
Στήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας παρατηροῦμε ὅτι γίνεται λόγος γιά
τόν «εἰσαγωγικό» ἤ «κολαστικό» φόβο, πού εἶναι ἡ ἀρχή τῆς πνευματικῆς ζωῆς, καί διά τοῦ
φόβου αὐτοῦ ἀποκτοῦμε τήν μνήμη τοῦ θανάτου καί τῶν τιμωριῶν πού ἀκολουθοῦν, καί
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γιά τόν «τέλειο» ἤ «ἁγνό φόβο» πού εἶναι ὁ φόβος μήπως ἐκπέσουμε αὐτῆς τῆς ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ. Δηλαδή, ἀρχίζει ὁ ἄνθρωπος τήν πνευματική του ζωή διά τοῦ φόβου τῆς Κολάσεως
καί τῆς ἀπωλείας τοῦ Παραδείσου, καί ἔρχεται στήν ἀγάπη πού ἀποβάλλει αὐτόν τόν «εἰ
σαγωγικό» φόβο. Καί ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀποκτήση τήν ἀγάπη, ὕστερα ἔρχεται ὁ δεύτερος
«τέλειος», ὁ «ἁγνός» φόβος, μήπως χάσει τήν ἀγάπη αὐτή πού δοκίμασε. Φυσικά πρέπει νά
λεχθῆ ὅτι τόσο στόν «εἰσαγωγικό» ἤ «κολαστικό» φόβο, ὅσο καί στόν «τέλειο» ἤ «ἁγνό» φό
βο ἐνεργεῖ ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί, ἑπομένως, δέν ἔχει σχέση μέ τίς ψυχολογικές
καταστάσεις, ἀλλά εἶναι ἐμπειρία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ὁ ἅγιος Διάδοχος ὁ Φωτικῆς ἀναφερόμενος σέ αὐτήν τήν διεργασία λέγει ὅτι δέν μπορεῖ
κανείς νά ἀγαπήση τόν Θεό μέ αἴσθηση καρδίας, ἐάν προηγ
 ουμένως δέν Τόν φοβηθῆ μέ ὅλη
του τήν καρδιά. «Διά γάρ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου ἁγνιζομένη καί ἁπαλυνομένη ὥσπερ ἡ
ψυχή εἰς ἀγάπην ἐνεργουμένην ἔρχεται»17. Ὁ φόβος εἶναι ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, πού βιών
 εται
κατ’ αὐτόν τόν τρόπο, λόγῳ τῆς παρουσίας τῶν παθῶν καί ἡ ἀγάπη εἶναι ἐνέργεια τοῦ Θε
οῦ πού βιώνεται ὡς ἀγάπη, λόγῳ τῆς καθάρσεως ἐκ τῶν παθῶν. Γι’ αὐτό ὁ φόβος ὑπάρχει
ἐκεῖ πού εἶναι ἀνάγκη νά καθαρισθῆ ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ ἡ ἀγάπη βρίσκεται στήν
καρδιά τῶν ἀνθρώπων πού ἔχει καθαρισθῆ ἀπό τά πάθη. «Ὁ μέν φόβος τῶν ἔτι καθαριζομέ
νων ἐστί μετά μεσότητος ἀγάπης· ἡ δέ ἀγάπη ἡ τελεία τῶν ἤδη καθαρισθέντων ἐστίν, ἐν οἷς
οὐκέτι ἐστί φόβος»18.
Ἔτσι, καί στόν «εἰσαγωγικό» ἤ «κολαστικό» φόβο ὑπάρχει μιά μικρή ἀγάπη, γιατί ὁ ἄν
θρωπος ἀγωνίζεται ἀπό μιά μικρή αἴσθηση ἀγάπης στόν Θεό, ἀλλά καί στήν «τελεία» ἀγάπη
ὑπάρχει ἕνας φόβος, πού εἶναι ὁ φόβος τῆς ἀπώλειας τῆς ἀγάπης. Ἡ ἄνοδος στήν πορεία
τῆς πνευματικῆς ζωῆς γίνεται μέ τήν ἐναλλαγή μεταξύ φόβου καί ἀγάπης, ἀφοῦ ὁ πρῶτος
φόβος ὁδηγεῖ στήν ἀγάπη καί ἡ νέα ἀγάπη στόν μεγάλο φόβο πού ὁδηγεῖ σέ μεγαλύτερο
βαθμό ἀγάπης κ.ο.κ.
Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος ἐξηγεῖ αὐτήν τήν πορεία μέ τά ἑξῆς:
«Καί ἡ πίστη εἶναι ἀγάπη, Ἀλλά ἀμυδρή. Καί ἡ ἐλπίδα εἶναι ἀγάπη, ἀλλά ἀτελής. Κάθε
φορά πού ἡ ψυχή ἀνεβαίνει ἀπό κατώτερο σ’ ἀνώτερο βαθμό ἀγάπης, περνᾶ ἀπαραιτήτως
μέσα ἀπό τό φόβο. Ἡ ἀγάπη διώχνει μέ τήν ἐμφάνισή της τό φόβο. Ὁ φόβος ὅμως πού διώ
χτηκε ἀπό τή μικρή ἀγάπη, ξαναγεννιέται πάλι ὅταν διαβαίνη ἡ ψυχή σέ μεγαλύτερη ἀγά
πη, γιά νά ξανανικηθῆ καί πάλι ἀπό τήν ἀγάπη. Καί μόνο ἡ τελεία ἀγάπη, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ
Μεγάλος Ἀπόστολος τῆς ἀγάπης, διώχνει τελείως ἔξω τό φόβο, τό φόβο ὅμως ἐκεῖνον πού
«κόλασιν ἔχει».
Ὑπάρχει κι ἄλλος φόβος Θεοῦ, γεμάτος χαρά καί πνοή ἅγιας αἰων
 ιότητας. Γι’ αὐτό τό
φόβο, πού δέν πρέπει νά ἐγκαταλείπη τόν ἄνθρωπο ὅσο βρίσκεται στή γῆ, ὁ Γέροντας (Σι
λουανός) λέει τά ἑξῆς: Ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πρέπει νά ζῆς μέ φόβο καί ἀγάπη. Μέ φόβο, γιατί
Ἐκεῖνος εἶναι ὁ Κύριος· μέ φόβο μήν θλίψης τόν Κύριο μέ κακό λογισμό· μέ ἀγάπη, γιατί ὁ
Κύριος εἶναι ἀγάπη»19.
δ) Νοῦς, λόγος, ἔρως, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ
Κατά τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ὁ Θεός εἶναι Τριαδικός, Πατήρ, Υἱός καί Ἅγιον

‘Απόσπασμα - Ὁ θεῖος ἔρως
Πνεῦμα ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος, ὡς δημιούργημα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, εἶναι κατ’ εἰκόνα καί
καθ’ ὁμοίωση Αὐτοῦ. Σύμφωνα μέ ἄλλη εἰκόνα ὁ Πατήρ λέγεται νοῦς, ὁ Υἱός λόγος καί τό
Ἅγιον Πνεῦμα πνεῦμα.
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς κάνει λόγο γιά νοῦ, λόγο καί ἔρωτα. Τό ἅγιον Πνεῦμα
«οἷόν τις ἔρως ἐστίν ἀπόρρητος τοῦ γεννήτορος πρός αὐτόν τόν ἀπορρήτως γεννηθέντα
Λόγον»20. Βεβαίως τό ὅτι ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς λέγει ὅτι τό Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι σάν
ἕνας ἀπόρρητος ἔρως τοῦ νοῦ πρός τόν Λόγο, δέν σημαίνει ὅτι ἀποδέχεται τήν θεωρ ία τῆς
σχολαστικῆς θεολογίας περί ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπό τόν Πατέρα καί τόν
Λόγο (Filioque) –τήν ὁποία σέ ἄλλα κείμενά του ἀπορρίπτει– γιατί πρῶτον χρησιμοποιεῖ
τήν φράση «οἷόν τις», δεύτερον λέγει ὅτι καί «ὁ τοῦ Πατρός ἐπέραστος Λόγος καί ὁ Υἱός
χρῆται πρός τόν γεννήτορα» τό Ἅγιον Πνεῦμα καί τρίτον ὅτι τό Ἅγιον Πνεῦμα στέλλεται
πρός τούς ἀξίους ἀπό τόν Πατέρα καί τόν Υἱόν, ἀλλά «καθ’ ὕπαρξιν» ἐκπορεύεται ἀπό μόνον
τόν Πατέρα, δηλαδή κάνει διάκριση μεταξύ τῆς κατ’ ἐνέργειαν ἀποστολῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύ
ματος, πού γίνεται καί διά τοῦ Υἱοῦ, καί τῆς καθ’ ὕπαρξιν ἤ ὑποστατικῆς προελεύσεως τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, πού γίνεται μόνον ἀπό τόν Πατέρα21. Τό σημαντικό εἶναι ὅτι ὀνομάζει τό
Ἅγιον Πνεῦμα ἔρωτα, ἀλλά καί τόν Υἱό ἐπέραστο, ὅπως καί ὁ Πατέρας εἶναι ἔρως.
Ἔχοντας αὐτά ὑπ’ ὄψη ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς διδάσκει ὅτι ὁ νοῦς (ψυχή) τοῦ ἀν
θρώπου, πού κτίσθηκε ἀπό τόν Θεό κατ’ εἰκόνα Του, ἔχει «τοῦ ἀνωτάτου ἔρωτος τήν εἰκό
να». Ὁπότε, ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ἔχει νοῦ, λόγο καί ἔρωτα. Ἡ ψυχή ἔχει νοερ ά καί λογική
φύση καί νοερό ἔρωτα. Αὐτός ὁ νοερός ἔρως εἶναι τό πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου πού ζωοπ
 οιεῖ τό
συνημμένο σῶμα, τό ὁποῖο προέρχεται ἀπό τόν νοῦ καί εἶναι τοῦ λόγου, καί εἶναι μέσα στόν
λόγο καί στόν νοῦ, καί ἔχει μέσα του καί τόν λόγο καί τόν νοῦ22. Ὁ Πατήρ γεννᾶ τόν Λόγο
καί ἐκπορεύει τό Ἅγιον Πνεῦμα, ἀλλά καί τό κάθε Πρόσωπο ζῆ μέσα στά ἄλλα, χωρίς νά
συγχέωνται τά ὑποστατικά του ἰδιώματα. Κάτι ἀνάλογο γίνεται μέ τήν τριμερῆ, κατά τήν
διαίρεση, ψυχή τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ λόγος γεννιέται ἀπό τόν νοῦ καί ὁ ἔρως προέρχεται ἀπό
τόν νοῦ, ἀλλά εἶναι συνδεδεμένος μέ τόν νοῦ καί τόν λόγο.
Μέ ἄλλα λόγια ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ ὀφθαλμός τῆς ψυχῆς, ὁ πυρήνας τῆς ὑπάρ
ξεώς του, ἀπό αὐτόν ἐκπορεύεται ὁ λόγος πού εἶναι ἐνδιάθετος στήν καρδιά καί στήν συνέ
χεια γίνεται ἔναρθρος, καί ἀπό τόν νοῦ ἐκπορεύεται ὁ ἔρως γιά τήν γνώση. Ἔτσι ὁ ἔρως ἔχει
σχέση μέ τόν νοῦ καί τόν λόγο, ὑπάρχει μέσα στόν νοῦ καί τόν λόγο, ἀλλά καί ὁ νοῦς καί ὁ
λόγος ἔχει τόν ἔρωτα.
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται στήν πτωτική του κατάσταση καί κυριαρχῆται ἀπό τά πονη
ρά πνεύματα εἶναι ἄρρωστος καί ὁ νοῦς καί ὁ λόγος καί ὁ ἔρως–πνεῦμα. Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας
Κρήτης τό γράφει παραστατικά: «ὁ νοῦς τετραυμάτισται, ὁ λόγος μεμαλάκισται, νοσεῖ τό
πνεῦμα (ὁ ἔρως)». Στήν κατάσταση τῆς πτώσεως ὁ ἔρως εἶναι διεστραμμένος, γι’ αὐτό καί
χρειάζεται νά θεραπευθῆ. Ἐπειδή, ὅμως, συνδέεται μέ τόν νοῦ καί τόν λόγο, γι’ αὐτό ἡ θερα
πεία τοῦ ἔρωτος γίνεται μέ τήν κάθαρση καί τόν φωτισμό τοῦ νοῦ καί τοῦ λόγου.
Ὅταν ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου ἀποβάλλη τήν ἀκαθαρσία του καί φωτισθῆ μέ τήν ἐνέργεια
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τότε καί ὁ λόγος εἶναι «ἅλατι ἠρτυμένος» (Κολ. δ΄, 6) καί ὁ νοερ ός
ἔρως εἶναι ἁγνός, στρέφεται στόν Θεό καί διακρίνεται ἀπό μιά πνευματική μέθη. Ὁ ἀληθής
ἔρως δέν κινεῖται ἀνεξάρτητα ἀπό τόν φωτισμένο νοῦ καί τόν κεκαθαρμένο λόγο. Οἱ ἅγιοι

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία
Πατέρες, ὅταν κάνουν λόγο γιά τόν θεῖο ἔρωτα, δέν τόν συγχέουν μέ τόν ἀνθρώπινο ἔρωτα,
τόν διαποτισμένο ἀπό τά πάθη τῆς φιλοδοξίας, τῆς φιληδονίας καί τῆς φιλαργυρίας, ἀλλά
ἐννοοῦν τόν ἔρωτα πού προϋποθέτει φωτισμένο νοῦ καί κεκαθαρμένο λόγο. Γι’ αὐτό καί
συνδέουν τόν θεῖο ἔρωτα μέ τήν θεοπτία.
Συμπέρασμα
Μιλώντας γιά τόν θεῖο ἔρωτα, τήν θεία ἀγάπη, οὐσιαστικά κάνουμε λόγο γιά τήν οὐσία
τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Ὁ ἄνθρωπος πού αἰσθάνεται τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γλυ
καίνεται ἀπό αὐτήν τήν θεία ἐνέργεια. Γι’ αὐτό καί ἡ ἀγάπη λέγεται «μέθη», καί μάλιστα
νηφάλιος μέθη.
Βεβαίως, ὅπως ἔγινε ἀντιληπτό, ἄλλη εἶναι ἡ ἀνθρώπινη – φυσική ἀγάπη καί ἄλλη εἶναι
ἡ ἀγάπη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γράφει ὁ ἅγιος Διάδοχος ὁ Φωτικῆς: «ἄλλη ἐστίν ἡ ἀγάπη
τῆς ψυχῆς ἡ φυσική καί ἄλλη ἡ ἐκ τοῦ ἁγίου Πνεύματος αὐτῇ προσγινομένη». Καί ἐξηγεῖ ὅτι
ἡ πρώτη ἀγάπη ἐξαρτᾶται ἀπό τήν θέλησή μας, γι’ αὐτό καί εὔκολα διαρπάζεται ἀπό τά πο
νηρά πνεύματα, ὅμως ἡ δεύτερη «τοσοῦτον ἐκκαίει τήν ψυχήν πρός τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ
ὥστε πάντα τά τῆς ψυχῆς τότε μέρη τῇ τοῦ θείου πόθου ἀλαλήτως ἐγκολλᾶσθαι χρηστότητι
ἐν ἀπείρῳ τινί ἁπλότητι διαθέσεως». Ἡ δεύτερη αὐτή ἀγάπη φλογίζει τήν ψυχή καί ὅλα τά
μέρη της κολλοῦν ἀλαλήτως στόν Θεό μέ τόν θεῖο πόθο. Σέ αὐτήν τήν κατάσταση ὁ νοῦς τοῦ
ἀνθρώπου κυοφορεῖ αὐτήν τήν ἐνέργεια καί γίνεται πηγή πού ἀναβλύζει ἀγάπη καί χαρά23.
Ἑπομένως, ὁ θεῖος ἔρως ἀναπτύσσεται στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου πού ἔχει προ
ηγουμένως καθαρισθῆ ἀπό τήν ἐνέργεια τοῦ «εἰσαγωγικοῦ» ἤ «κολαστικοῦ» φόβου, ὅταν ὁ
ἄνθρωπος φωτίζεται ἀπό τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ὁπότε, ὁ θεῖος ἔρως ἐμφανίζεται κυρίως στήν
κατάσταση τοῦ φωτισμοῦ τοῦ νοός καί στήν κατάσταση τῆς θεωρ ίας, γι’ αὐτό καί εἶναι καί
λέγεται κατ’ ἐξοχήν θεολογικό χάρισμα.
Ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος γράφει ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι Παράδεισος ὅπου ὑπάρχει ἡ
τρυφή ὅλων τῶν ἀγαθῶν. «Παράδεισός ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾗ ἡ τρυφή πάντων τῶν
μακαρισμῶν»24. Ἐπίσης λέγει ὅτι αὐτή ἡ ἀγάπη εἶναι μέθη ἀπό τήν ὁποία μέθυσαν οἱ Ἀπό
στολοι καί δίδαξαν σέ ὅλο τόν κόσμο, μέθυσαν οἱ ἅγιοι Μάρτυρες καί μαρτύρησαν γιά τόν
Χριστό, καί μέθυσαν οἱ ὅσιοι ἀσκητές καί ὑποβλήθηκαν σέ τέτοιους μεγάλους ἀσκητικούς
ἀγῶνες25. Καί μακαρίζει αὐτούς πού πίνουν ἀπό αὐτόν τόν οἶνον. «Ἐκ τούτου ἔπιον οἱ ἀκό
λαστοι, καί ᾐδέσθησαν· καί οἱ ἁμαρτωλοί, καί ἐπελάθοντο τάς ὁδούς τῶν προσκομμάτων·
καί οἱ μέθυσοι, καί ἐγένοντο νηστευταί· καί οἱ πλούσιοι, καί ἐπεθύμησαν τήν πτωχείαν· καί
οἱ πένητες, καί ἐπλούτησαν τῇ ἐλπίδι· καί οἱ ἄρρωστοι, καί ἐγένοντο δυνατοί· καί οἱ ἰδιῶτ αι,
καί ἐσοφίσθησαν»26.
Ὁ θεῖος ἔρως εἶναι ἡ πνευματική κατάσταση τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων, τῶν Μαρ
τύρων, τῶν Ὁσίων, τῶν Ἁγίων. Εἶναι βίωση τῆς ἀληθινῆς ζωῆς, τῆς κοινωνίας τοῦ ἀνθρώ
που καί τοῦ Θεοῦ, ἡ θέωση.
«Μακάριος ὁ πίνων ἐκ τοῦ οἴνου τούτου».
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