Α. ΣO ΑΠΕΙΡΟ ΣΗ ΑΓΑΠΗ

τήν Ἱστορία τῆς ἀνθρώπινης διαδρομῆς στόν Κόσμο καμμιά, ἴσως, ἄλλη
διατύπωση, κανένας ὁρισμός τῆς Ἀγάπης δέν ξεπέρασε τόν λόγο τοῦ Παύλου,
ὅπως αἰωνίζεται στό 13ο κεφάλαιο τῆς Α’ πρός Κορινθίους Ἐπιστολῆς Σου.
Ἐπειδή κορυφώνει τήν ἴδια τήν οὐσία τοῦ Δημιουργοῦ, ἐπειδή ἀναφέρεται στίς
θεμελιώδεις ἰδιότητες καί τίς κυριώτατες

συντεταγμένες τῆς ὕπαρξης, τῆς

δράσεως, τῆς ἀναγκαιότητας καί, ἐν τέλει, τῆς καθαρότητάς της. Σοποθετῶντας
την μακριά ἀπό κάθε προσκόλληση στόν ὑλικό κόσμο, περιγράφοντας τήν
ἰλιγγιώδη της δύναμη, τήν προέλευση, τήν οὐσία καί τίς ἄπειρες δυνατότητές
της φανερώνει ἕνα νέο ὅπλο γιά τήν Ζωή πού ὑπερακοντίζει τό δίκαιο τοῦ
Ὀρθοῦ Λόγου, χωρίς, ὅμως, νά τό καταργεῖ. Αὐτό, ἴσως, εἶναι τό μεγαλεῖο της,
αὐτή καί ἡ δηναμη πού τήν ὁδηγεῖ ὡς ἔννοια μοναδική στήν πορεία τῶν
αἰώνων. Ἀγάπη καί Θεός κατά τόν Παῦλο εἶναι ἕνα καί τό αὐτό, προσάγοντας
ταπεινοφροσύνη

στήν

ὀντότητα

τοῦ

Ἀνθρώπου,

σταθερότητα

στόν

αἰσθηματικό του κόσμο, ὄξυνση τῆς προσοχῆς του στόν νοῦ, ἀκρίβεια στήν
δράση του.
Ὁ μεγάλος μυστικός κήρυκας καί φιλόσοφος Παῦλος καταδύεται στά ἔγκατα
τῆς ὕπαρξης ἀποκαλύπτοντας καί ταυτίζοντας τήν οὐσία τοῦ Θεοῦ μέ τήν
Ἀγάπη. Μποροῦμε, λέει,νά γίνουμε ἕνα μέ τόν Θεό, συναντῶντας Σον μέσα
στούς ἄλλους ἀνθρώπους, καθώς ὁ Θεός εἶναι ἕνας καί ἴδιος σέ ὅλους μας.
Ὅποιος ξεχωρίζει δέν ἀγαπᾶ. Αὐτή ἡ οἰκουμενικότητα, ἡ δίχως ἐθνική,
φυλετική ἤ θρησκευτική διάκριση εἶναι, ἴσως, ἡ κορύφωση τῆς ἔννοιας τοῦ Θεοῦ
καί, κάτ’ ἐπέκτασιν, τῆς Ἀγάπης. Ἁπλώνοντάς την δίχως ὅρια, ὁ Παῦλος
ἀπορρίπτει κάθε ἰδέα ἐπίκρισης γιά ὁποιοδήποτε δημιούργημα στό ύμπαν,
ἀποθεώνοντας ἔτσι καί τήν ἔσχατη λεπτομέρειά του, καθώς μοιάζει ἐντελῶς
ἀδιανόητο νά ἀπορρίπτει κανείς τό δημιούργημα ἑνός Δημιουργοῦ πού,
ὑποτίθεται, πώς ἀγαπᾶ. Διαφορετικά θά εἴχαμε ἕναν Θεό πού ἀγαπᾶμε μέ
ὅρους καί προϋποθέσεις

καί πού, σέ ὁρισμένες, βέβαια, πλευρές τῆς

Δημιουργίας Σου, ἐμεῖς, θά τά καταφέρναμε καλύτερα!...Ἡ ἀγάπη κατά τόν
Παῦλο «πάντα στέγει». Καί ἡ δύναμη της βρίσκεται ἀκριβῶς στή λέξη πάντα.
Θά μποροῦσε κανείς νά ἐπιχειρεῖ μιάν ἀτελείωτη διερεύνηση, ἀνάλυση ἡ
ἑρμηνεία στίς βαθύτατες ἔννοιες τῆς Ἀγάπης ἔτσι ὅπως τήν διατυπώνει ὁ
ἰσόθεος Παῦλος. Ἀλλά ἡ Ἀγάπη δέν εἶναι πρόβλημα ὁρισμοῦ. εἶναι ἐπιταγή
βίωσης. Ἡ Ἀγάπη εἶναι φροντίδα,ὑπηρεσία, ἀφιέρωση, αὐτοθυσία.Ἡ Ἀγάπη

εἶναι ἡ ὑπέρβαση τοῦ Ἐγώ, ἡ ὁλοκληρωτική του συντριβή, τό ἄνοιγμα τῆς
καρδιᾶς στούς ἄλλους μέσα ἀπό τήν ἐγκαρτέρηση, τήν ἀποδοχή τῆς ἑτερότητας
καί τήν μακροθυμία. Ἡ οἰκουμενικότητα αὐτῆς τῆς προσφορᾶς δέν μπορεῖ νά
παγιδεύεται μέσα στό ξεχωριστό, τό ἐγωϊστικό, τό ἐπιλεγμένο. Ἡ Ἀγάπη ποτέ
δέν ἐπιλέγει.
Μιά ἄλλη, σημαντική ἐξίσου, παράμετρος τοῦ ἱστορικοῦ ὁρισμοῦ της ἀπό τόν
Δάσκαλο τῶν Ἐθνῶν εἶναι ἡ ἀναφορά Σου στήν σταθερότητα τῆς Ἀγάπης. Ἄς
προσπαθήσουμε νά δοῦμε τίς ἀτελείωτες αὐξομειώσεις τῶν αἰσθημάτων μας,
τίς αἰφνίδιες ἀλλαγές ἀγάπης-μίσους,

τήν ἀστάθεια μ’ἕναν λόγο, τήν

ρευστότητα, τούς ὑπολογισμούς τοῦ αἰσθηματικοῦ μας κόσμου, τήν ὁλότελα
καί συχνά θεωρητική του ἐκδήλωση. Ἄν τό ἐπιχειρήσουμε μέ εἰλικρίνεια,
ὑποθέτω δέν θά νοιώσουμε καθόλου περήφανοι. Ἡ Άγάπη εἶναι πράξη βίου.
Διαρκής, ἀπροκατάληπτη, ἀνιδιοτελής, οἰκουμενική, σταθερή πράξη φροντίδας,
προσφορᾶς, αὐτοθυσίας. Ἡ Ἀγάπη συγχωρεῖ πάντα, ὑπερβαίνοντας τά ἑαυτῆς,
ἐπειδή δέν σχετίζεται μέ τά ὅρια τοῦ Καλοῦ καί τοῦ Κακοῦ, ἐξυψώνοντας τόν
Ἄνθρωπο ὑπεράνω, ἀφοῦ εἶναι πάνω ἀπό κάθε διάκριση, κάθε διαίρεση,
ἀποτελῶντας τήν συνεκτική οὐσία τοῦ ύμπαντος Κόσμου.
Ἤρθαμε στόν Κόσμο αὐτόν μέ μιά πράξη ἀγάπης. Αἰτία ἀλλά καί μέσον τῆς
ἐπιστροφῆς μας στόν Πατρικό Οἶκο θά εἶναι πάλι ἡ Ἀγάπη. Ὁ Παῦλος γνωρίζει,
βέβαια, ἄριστα πώς ὅλες οἱ ἰδιότητες τοῦ Θεοῦ εἶναι μέσα μας, ἀφοῦ τό σῶμα
καί κατ’ἐπέκτασιν ὁλόκληρη ἡ ὀντότητά μας εἶναι ναός τοῦ Θεοῦ1 καί, ἆρα,
μέρος τῆς δικῆς Του Ὀντότητας. Ἡ Ἀλήθεια, ἐν τούτοις, εἶναι σκεπασμένη ἀπό
στρώματα ἄγνοιας πού συσσώρευσαν ἐπιθυμίες καί πράξεις ἐγωκεντρικές σέ
τέτοιο βαθμό πού νά ξεχάσουμε τήν ρίζα τῆς προέλευσής μας, τόν Οἶκο
καταγωγῆς μας, τόν σκοπό τῆς ὕπαρξής μας, τῆς συνύπαρξής μας μέ τόν Θεό
καί τούς ἄλλους ἀνθρώπους πού ἀποτελοῦν μερικές ἀπό τίς πολλαπλές
ἐκδηλώσεις Σου.
Ὁ Παῦλος καυτηριάζει πάνω ἀπ’ὅλα τήν ἀπληστία, τήν πλεονεξία2 πού τήν
θεωρεῖ ὡς μέγιστο κακό καί ἐμπόδιο γιά μιάν οὐσιαστική προσέγγιση τῆς
Ἀγάπης. Ἡ Ἀγάπη ξέρει μόνο νά δίνει. Ὁ Ἄνθρωπος τῆς ιδερένιας Ἐποχῆς
πού διανύουμε ξέρει μόνο νά παίρνει, μεθοδεύοντας διαρκῶς νέους τρόπους
γιά τόν σκοπό αὐτόν. Ἡ Ἀγάπη προϋποθέτει νηφάλιο νοῦ καί διαρκῆ
ἐγρήγορση3. Ἀπαιτεῖ, μ’ἄλλα λόγια, τήν στάση τοῦ βίου μας ἄγρυπνη στόν

Κόσμο. Παροῦσα, νηφάλια καί ἄγρυπνη. έ μιά παρόμοια κατάσταση βίωσης
τῆς Ἀλήθειας ἡ Ἀγάπη καταργεῖ τόν φόβο, ὑπερβαίνοντας τά ὅρια τοῦ
Θανάτου. Πῶς, ὅμως, θά ἔρθει αὐτή ἡ εἰρήνη στήν ὀντότητά μας;
Χρειαζόμαστε τό Καλό. Σό πρόβλημά μας δέν πρέπει νά περιορίζεται στό πῶς
θ’ἀπαλλάξουμε τόν νοῦ μας ἀπό τό κακό ἀλλά στό πῶς θά ἀποκαλύψουμε
μέσα μας τό Ἀγαθο4 πού ἐξ’ὑπαρχῆς εἶναι θρονισμένο στήν ὀντότητά μας.
Μόνο ἔτσι ἡ συσσώρευση τοῦ Ἀγαθοῦ θά ἀποδυναμώσει τόν νοῦ ἀπό τήν
ἄγρια, καθημερινή ἐπιδρομή τῶν ἐπιθυμιῶν τοῦ ὑλικοῦ κόσμου πού τόν
πολιορκοῦν καί τόν μαστιγώνουν, μή ἀφήνοντας περιθώρια ἀνάπτυξης μιᾶς
ἄλλης, μοναδικῆς ἐπιθυμίας πού θά ὤφειλε νά δεσπόζει στόν νοῦ τοῦ
Ἀνθρώπου: τήν ἐπιθυμία τῆς ὁλοκλήρωσής του, τῆς τελείωσης, τῆς θέωσής του.
Εἶναι χαρακτηριστικό ν’ἀναφέρουμε πώς σέ ὅλη τήν Ἐπιστολογραφία τοῦ
Παύλου, ὅπως, ἄλλωστε, καί σέ ὁλόκληρη τήν Καινή Διαθήκη, ἀπουσιάζει
ὁλότελα ἡ λέξη ἔρως. Μόνο πολύ ἀργότερα ὁρισμένοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
μίλησαν γιά τόν θεῖο ἔρωτα. Γιατί,ἆραγε; γιά ποιόν λόγο ἀποσιωπᾶται ἀπό τόν
Παῦλο μιά, ἀναμφισβήτητα, τόσο καταλυτική αἰσθηματική διάσταση, τόσο
κοινή καί τόσο δραστική στήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη; γιατί δέν τό συσχετίζει κάν
μέ τήν μυστηριακή διάσταση τῆς Ἀγάπης;
Ὑπάρχει μιά ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσα διάκριση ἀνάμεσα στήν πανάρχαιη
ἀντιπαράθεση τῶν δύο ἐννοιῶν καί ὁ Θεῖος Ἀπόστολος τό γνωρίζει ὅσο κανείς
ἄλλος στόν κόσμο. Γνωρίζει τήν διαφορά σέ τέτοιο βάθος ὥστε νά ἀποφεύγει
ὄχι μόνο τήν σύγκριση τῶν δύο ἐννοιῶν ἀλλά, ἀκόμη, καί τήν ἁπλῆ ἀναφορά
στόν ἔρωτα, πού, ἐκ τῶν πραγμάτων, βρίσκεται στήν ἐκ διαμέτρου ἀντίθετη
πλευρά ὡς πρός τήν θειότητα τῆς Ἀγάπης. Καί τοῦτο ἐπειδή ἡ ἐρωτική σχέση
ἐνσωματώνει τήν πρόθεση τῆς κατάκτησης ἐνῶ ἡ Ἀγάπη εἶναι ἀφ’ ἑαυτῆς
θυσία. Ἐπειδή, σχεδόν χωρίς ἐξαίρεση, ὁ ἔρωτας ἔχει ἡμερομηνία λήξεως ἐνῶ ἡ
Ἀγάπη εἶναι ἄχρονη καί ἀτελεύτητη. Ὁ ἔρωτας ζητάει νά πάρει, ἡ Ἀγάπη νά
δώσει. Ὁ ἔρωτας καλλιεργεῖ μιά σχέση μοναδικότητας. Ἡ Ἀγάπη εἶναι
οἰκουμενική. Ὁ ἔρωτας εἶναι μιά πυρκαγιά πού ξεσπάει συνήθως ξαφνικά. Ἡ
Ἀγάπη ἔχει τήν ἅπλα καί τήν γαλήνη τῆς αἰωνιότητας. Ἡ Ἀγάπη πηγάζει ἀπό
καί ἀπευθύνεται στόν Ἑαυτό. Ὁ ἔρωτας στό εἴδωλό του. Ὁ ἔρωτας εἶναι μιά
ἀξία αὐτόνομη καί προσωποποιημένη. Ἡ Ἀγάπη εἶναι ἀπρόσωπη καί ἀπόλυτη.
Ἡ Ἀγάπη ὑπάρχει. Ὁ ἔρωτας ζεῖ.

Αὐτοί καί ἄλλοι πολλοί λόγοι διαστέλλουν ὁριστικά τόν ἔρωτα ἀπό τήν Ἀγάπη.
Καί, σύμφωνα πάντα μέ τόν ὁρισμό πού ἐπιχειρεῖ ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν γιά
τήν Ἀγάπη, εἶναι ὁλότελα φανερό πώς καμμιά ἤ σχεδόν καμμιά σχέση δέν
μποροῦμε πλέον νά διακρίνουμε ἀνάμεσα στήν δαιμονική ταραχή, τήν
ἐπανάσταση τοῦ ἔρωτα καί τήν θεία γαλήνη, τήν ἤρεμη τάξη τῆς Ἀγάπης. Ὁ
ἔρωτας, ἴσως, κάποτε μπορεῖ νά ἀνοίξει τήν πύλη τῆς Ἀγάπης ἄν κατορθώσει
νά ξεπεράσει τά στενά ὅρια τοῦ προσώπου καί νά ἀνυψωθεῖ στήν οἰκουμενική
διάσταση τοῦ Ἀνθρώπου. Σότε ἀπό ἐγκόσμια καθήλωση γίνεται πύλη πρός τό
Ἄπειρο.
1. Ὑμεῖς γάρ ναός Θεοῦ ἐστε ζῶντος (Β’ΚΟΡΙΝΘ.,VI § 16).
2<καί τήν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστίν εἰδωλολατρεία (ΚΟΛΟ., III § 16).
3. Γρηγορῶμεν καί νήφωμεν (Α’ΘΕ., V § 6).
4. Ἀποστυγοῦντες τό πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ (ΡΩΜ., XII § 9).

