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ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ ΕHΝΑΙ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ- Θέλω εἰσαγωγικὰ
νὰ θυµίσω ὅτι ἡ λέξη ἀγάπη ἐλλείπει ἀπὸ τὴν ἀρχαία

γραµµατεία+ ἐνῶ τὸ ρῆµα ἀγαπῶ ὑπάρχει ἤδη ἀπὸ τὸν
Ὅµηρο 'ἀγαπάζω(- Ἁντὶ τοῦ οὐσιαστικοῦ ἀγάπη οἱ ἀρ,
χαῖοι Ἕλληνες χρησιµοποιοῦν τὴ λέξη φιλία καὶ ἔρως-
Ἁλλὰ καὶ στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη τὸ οὐσιαστικὸ ἀγάπη
ἀρχίζει νὰ ἐµφανίζεται πολὺ ἀργότερα+ µὲ τὴ σοφιολογικὴ
γραµµατεία 'Ἐκκλησιαστής+ Ἄσµα Ἁσµάτων+ Σοφία
Σολοµῶντος+ Σοφία Σειράχ(- Οἱ Ο´ µετέφρασαν τὴν ἑ,
βραϊκὴ λέξη `g`a` µὲ τὴ λέξη ἀγάπη 'βλ- καὶ τὴν ἀνά,
λογη ἠχητικὴ συγγένεια(+ ποὺ στὴν ἑβραϊκὴ γλώσσα σή,
µαινε τὴν ἰδιαίτερη προσωπικὴ σχέση+ τὴ φιλία+ κατεξο,
χὴν δὲ τὸν στενὸ δεσµὸ µεταξὺ συγγενῶν καὶ κατr ἐπέ,
κταση τοὺς δεσµοὺς τῶν µελῶν τῆς φυλῆς

Στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη τὸ περιεχόµενο τῆς λέξης διαφέ,
ρει πολὺ ἀπὸ τὸ περιεχόµενο ποὺ εἶχε καὶ στοὺς Ἕλληνες
καὶ στοὺς Ἑβραίους- Ἡ ἀγάπη+ χωρὶς νὰ παύσει νὰ εἶναι
µιὰ ἐνέργεια ποὺ ἀναδεικνύεται ἀπὸ τὴ στενὴ σχέση µε,
ταξὺ τῶν ὄντων+ ἀνοίγεται σὲ µιὰ καθολικὴ ἀρχὴ ποὺ φα,
νερώνει τὸν κατr ἀλήθειαν τρόπο ὑπάρξεως τῶν ὄντων+ ἀ,
νάγοντας αὐτὸ τὸν τρόπο ὑπάρξεως σὲ ἕνα πρωτότυπο+
τὸν τριαδικὸ Θεό- Κλασικὸ εἶναι τὸ χωρίο τοῦ εὐαγγε,
λιστῆ Ἰωάννη9 ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί 'Α´ Ἰωάν- 3+6(+ καὶ ἡ
ἐπανάληψη τῆς φράσης+ λίγους στίχους παρακάτω+ µὲ
τὴν προσθήκη9 καὶ ὁ µένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ µένει
'στ- 05(- Ἔτσι καταλαβαίνοµε τὴ θέση τοῦ ἀποστόλου
Παύλου+ ὁ ὁποῖος ἀντιλαµβάνεται τὴν ἀγάπη ὡς δύναµη
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καὶ ἐνέργεια ποὺ παρέχεται ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦµα9 ἡ ἀγά-
πη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡµῶν διὰ Πνεύ-
µατος Ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡµῖν 'Ρωµ- 4+4(-

Πολλὲς φορὲς ἔχει κανεὶς τὴν ἐντύπωση ὅτι καὶ στὴν
Ἁγία Γραφή+ ἀλλὰ καὶ στὴ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας+
φαίνεται νὰ διακρίνονται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄν,
θρωπο ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεό- Κατr
οὐσίαν ὅµως πρόκειται γιὰ µία καὶ τῆν ἴδια ἀγάπη+ ὅπως
φαίνεται ἀπὸ τὴ θεολογία τοῦ ἀποστόλου Παύλου9 ἡ ἀγά,
πη τοῦ Πατρὸς πρὸς τὸν Υἱό+ ἡ ἀγάπη τοῦ Υἱοῦ πρὸς τὸν
ἄνθρωπο+ ἡ ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου+ ὡς καρπὸς τοῦ Πνεύ,
µατος+ πρὸς τὸν ἄλλον καὶ πρὸς τὸν Θεό+ εἶναι ἡ µία ἀγά,
πη+ ἀφοῦ πρόκειται γιὰ τρόπο ὑπάρξεως ἐν κοινωνίᾳ προ,
σώπων-

Τὸ 02ο κεφάλαιο τῆς Α´ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῆς τοῦ
ἀποστόλου Παύλου µιλάει γιὰ τὴν ἀγάπη- Ἡ κατὰ αὐτό,
νοµο τρόπο προσέγγιση τοῦ περιεχοµένου αὐτοῦ τοῦ κε,
φαλαίου στὴ διεθνὴ γραµµατεία+ ὁδήγησε τοὺς περισσό,
τερους στοχαστὲς νὰ προσδώσουν σr αὐτὸ µιὰ ἠθική+ φι,
λοσοφική+ ἀκόµα καὶ κοινωνιολογικὴ διάσταση+ περιορί,
ζοντάς το σὲ ἠθικὰ καὶ συναισθηµατικὰ πλαίσια- Ὁ τίτ,
λος «Ὕµνος τῆς ἀγάπης» δείχνει ἀκριβῶς αὐτὴ τὴν αὐ,
τονοµηµένη προσέγγιση καὶ παρασύρει σὲ ἀναλύσεις καὶ
ἀναπτύξεις+ ναὶ µὲν ἀξιόλογες καὶ ἐνδιαφέρουσες+ ποὺ
σκοτεινιάζουν ὅµως+ ἀντὶ νὰ φωτίζουν+ τὸ νόηµα αὐτῶν
ποὺ θέλησε νὰ καταθέσει µὲ τὴ γραφή του ὁ Ἁπόστολος-
Ὑπενθυµίζω ὅτι τὸ κείµενο αὐτὸ ἔγινε προσφιλὲς σὲ ποι,
ητές+ λογοτέχνες+ εἰκαστικοὺς καλλιτέχνες+ µουσικοὺς
καὶ σκηνοθέτες- Ἰδιαίτερα ὅµως κακοποιήθηκε —ἂς µοῦ
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ἐπιτραπεῖ ἡ λέξη— στὸν κηρυγµατικὸ τοµέα+ ὁδηγώντας
σὲ µιὰ «νοµιναλιστικὴ» ἀντίληψη τῆς λέξης «ἀγάπη»+
σὰν νὰ πρόκειται γιὰ µιὰ ἰδιότητα τοῦ «καλοῦ κἀγαθοῦ»
ἀνθρώπου+ ἢ µιὰ ἐπιδιωκόµενη ἀρετὴ µὲ ἀπαιτήσεις ἀξιο,
µισθίας- Αὐτὴ ὅµως ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν ὁποία µιλάει ὁ
Παῦλος+ εἶναι µέγεθος ἀνέφικτο στὰ ὅρια τῆς κτιστῆς
καὶ φθαρτῆς ἀνθρώπινης φύσης+ ἤ+ γιὰ νὰ µιλήσουµε µὲ
τὴ γλώσσα τοῦ Θουκυδίδη+ δὲν µπορεῖ νὰ πραγµατοποι,
ηθεῖ στὴν ἱστορία ὅσο ἡ φύση τοῦ ἀνθρώπου παραµένει
ἴδια0- Κατr οὐσίαν συγχέοµε τὴν ἀγαθότητα 'Πλάτω,
νας(1+ τὸ στέργειν 'Ἁριστοτέλης(2 καὶ τὴ φιλότητα 'Ἐµ,
πεδοκλῆς(3+ µὲ τὴν ἀγάπη τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης+ σύγ,
χυση ποὺ µᾶς ὁδηγεῖ νὰ µιλᾶµε γιὰ «χριστιανικὴ ἀγάπη»+
δηλαδὴ γιὰ ἕναν τρόπο συµπεριφορᾶς ποὺ ἐξαντλεῖται στὰ
ὅρια τῆς βιοτῆς τῶν ἀνθρώπων-

Ὁ ὑπότιτλος τῆς ὁµιλίας+ «µιὰ ἄλλη ἀνάγνωση»+ δὲν δη,
λώνει ὅτι θὰ καταθέσω µιὰ νέα ἑρµηνεία τοῦ κειµένου
―ἄπαγε τῆς αὐθαδείας ― ἀλλὰ ὅτι θὰ ὑπενθυµίσω τὴν
ἑρµηνεία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας+ οἱ ὁποῖοι προ,
σέγγισαν τὸ κείµενο αὐτὸ ἐν σχέσει µὲ τὴ θεία Λειτουργία
καὶ τοὺς καρπούς της- Ἑποµένως+ σᾶς προσκαλῶ νὰ δοῦ,

0 Ἱστοριῶν Γ´+ 71+19 Ἕως ἂν ἡ αὐτὴ φύσις ἀνθρώπων ᾖ-
1 Βλ- Θεαίτητος 042b9 Τὸ µὲν ἄρα ἀγαθὸν κίνησις κατά τε ψυχὴν καὶ
κατὰ σῶµα, τὸ δὲ τὸ ὑπεναντίον-

2 Βλ- Ἠθικὰ Νικοµάχεια 0015a9 … λέγειν τὸν ἐπιεικῆ φίλον, τὸ
στέργειν προσλαβόντα, διαφέρει δὲ τῆς φιλίας, ὅτι ἄνευ πάθους
ἐστὶ καὶ τοῦ στέργειν οἷς ὁµιλεῖ-

3 Βλ- Πλούταρχος+ Περὶ Ἴσιδος καὶ Ὀσίριδος+ 26/Α9 Ἐµπεδοκλῆς δὲ
τὴν µὲν ἀγαθουργὸν ἀρχὴν “φιλότητα” καὶ “φιλίαν” πολλάκις
Z…\ καλεῖ-
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µε+ ἢ νὰ ξαναδοῦµε+ τὸ κείµενο µέσα ἀπὸ τὶς προσεγγίσεις
τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης-

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν Παῦλο
τὸ 41 µ-Χ- Ἡ κοινότητά της συνδέθηκε µὲ τὸ πρόσωπό
του καὶ ὁ ἴδιος κράτησε µιὰ ζωντανὴ ἐπαφὴ µr αὐτήν-
∆ιασώζονται δύο ἐπιστολὲς πρὸς τὴν κοινότητα τῶν ἐν
Κορίνθῳ πιστῶν καὶ γνωρίζουµε γιὰ µία τρίτη ποὺ δὲν
ἔχει σωθεῖ- Εἶναι τέτοιος ὁ δεσµὸς τοῦ Ἁποστόλου µὲ
τὰ µέλη τῆς συγκεκριµένης κοινότητας+ ὥστε νὰ δι,
καιοῦται νὰ γράψει τὴ φράση9 Ἐὰν γὰρ µυρίους παι-
δαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ] οὐ πολλοὺς πατέ-
ρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ
ὑµᾶς ἐγέννησα 'Α´ Κορ- 3+04(- Γνωρίζουµε ὅτι ὁ
Παῦλος γράφει τὴν Α´ ἐπιστολὴ 'ποὺ µᾶς ἐνδιαφέρει(
περὶ τὸ 42,43 µ-Χ- ἀπὸ τὴν Ἔφεσο καὶ παρεµβαίνει
στὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα τῆς Κορίνθου γιὰ νὰ
βάλει ἀφενὸς τάξη σὲ ἀτασθαλίες ποὺ εἶχαν παρουσια,
στεῖ καὶ ἐπίσης νὰ διευκρινίσει ―κυρίως― οὐσιώδη
θέµατα τῆς πίστης- Πιὸ συγκεκριµένα+ ἐµφανίστηκαν
δύο πολὺ σοβαρὰ ζητήµατα ποὺ θὰ µποροῦσαν νὰ ὁδη,
γήσουν σὲ διάλυση τὴν κοινότητα ἢ σὲ παρερµηνεία
τοῦ σωτηριώδους ἔργου τῆς Ἐκκλησίας- Τὸ ἕνα ἦταν
ἡ ἐµφάνιση ὁµάδων+ ἤ+ ἀκριβέστερα+ σχισµάτων· τὸ
δεύτερο ἦταν ἀταξίες κατὰ τὴν τέλεση τῆς θείας
Εὐχαριστίας- Μὲ τὸ πρῶτο δὲν θὰ ἀσχοληθοῦµε+ παρὰ
µόνο 'παρενθετικὰ( θὰ µνηµονεύσω τὸν ἔξοχο στίχο9
Ἕκαστος ὑµῶν λέγει ἐγὼ µέν εἰµι Παύλου, ἐγὼ δὲ Ἁ-
πολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. Μεµέρισται ὁ
Χριστός; 'Α´ Κορ- 0+01,02(- Ὅσον ἀφορᾶ τὸ δεύτερο
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ζήτηµα+ ὁ Παῦλος ἀφιερώνει τέσσερα κεφάλαια+ δη,
λαδὴ τὸ 02ο κεφάλαιο τῆς ἐπιστολῆς ἀποτελεῖ συνέ,
χεια τῶν δύο προηγούµενων κεφαλαίων '00ου καὶ
01ου( καὶ ἐπεκτείνεται στὸ ἑπόµενο '03ο(- Θὰ ἐξετά,
σοµε λοιπὸν τὴ θέση τοῦ Ἁποστόλου+ ποὺ χρονολογικὰ
ἀποτελεῖ καὶ τὴν πρώτη θεολογικὴ ἀνάπτυξη γιὰ τὸ
περιεχόµενο καὶ τὸ νόηµα τῆς θείας Εὐχαριστίας-

Τὸ µέγα ἐρώτηµα ἀφοροῦσε+ καὶ τότε ἀλλὰ καὶ τώρα+ τὸ
κατr ἀλήθειαν ὑπάρχειν9 ποιὸ εἶναι τὸ ἰδιάζον στοιχεῖο ποὺ
καθιστᾶ τὴν Ἐκκλησία ἐνδοϊστορικὴ πραγµατικότητα
ποὺ ὅµως διαφοροποιεῖται ἀπὸ κάθε ἄλλο ἱστορικὸ µόρφω,
µα καὶ ἀπὸ κάθε ἄλλη ὁδὸ πορείας 's`n( τῆς ἀνθρώπινης
ὕπαρξης- Ἁπὸ πολὺ νωρίς+ ἀπὸ τὰ λεγόµενα ἀποστολικὰ
χρόνια+ κηρύσσεται µιὰ ὁδὸς διαφορετικὴ ἀπὸ ὅσες πρό,
τειναν οἱ διάφορες παραδόσεις+ θρησκευτικὲς ἢ φιλοσοφι,
κές+ ποὺ ἀνοίγεται σr αὐτὸ ποὺ ὀνοµάζοµε «αἰώνια ζωή»+
ὄχι ὅµως κατὰ ἕναν στατικὸ τρόπο+ π-χ- ὡς µεταθανάτια
ζωὴ ἢ µεταθανάτια ἀνάπαυση σὲ µακάριους λειµῶνες+
ἀλλὰ κατὰ ἕναν δυναµικὸ τρόπο ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴ
σχέση κτιστοῦ καὶ ἀκτίστου ― συγκεκριµένα ἀπὸ τὴν
ὑπαρξιακὴ σχέση µὲ τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ- Αὐτὴ ἡ δυναµικὴ
τῆς αἰώνιας ζωῆς βρῆκε ἀργότερα στὸν Μάξιµο τὸν
Ὁµολογητὴ τὴν καίρια διατύπωσή της9 ἀεικίνητος στά-

4 Μάξιµος Ὁµολογητής+ Πρὸς Θαλάσσιον+ ΝΘ´9 «Ἐφέσεως πλήρω-
σίς ἐστιν, ἡ περὶ τὸ ἐφετὸν ἀεικίνητος στάσις. Ἁεικίνητος δὲ στά-
σις περὶ τὸ ἐφετὸν τῶν ἐφιεµένων ἐστίν, ἡ τοῦ ἐφετοῦ διηνεκής τε
καὶ ἀδιάστατος ἀπόλαυσις· ἀπόλαυσις δὲ διηνεκὴς καὶ ἀδιάστα-
τος τοῦ ἐφετοῦ, ἡ τῶν ὑπὲρ φύσιν θείων καθέστηκε µέθεξις» 'OF
8/+ 5/7C(-
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σις4- Ἡ τελικὴ δηλαδὴ ἀπάντηση στὸ ἐρώτηµα δὲν πή,
γαζε ἀπὸ µιὰ πρωτολογία+ ἕναν φωτισµὸ τῆς ὑπάρξεως
ἀπὸ τὸ παρελθόν+ ἀπὸ τὸ ἀρχῆθεν τῆς δηµιουργίας+ ἀλλὰ
ἀπὸ τὴν ἐσχατολογία+ ἀπὸ τὸ ἄνοιγµα στὸ αἰωνίως+ δη,
λαδὴ ἀχρόνως+ διαρκές-

Κατεξοχὴν τόπος ―καὶ τρόπος― βιώσεως αὐτῆς τῆς
νέας προοπτικῆς προτάθηκε ἡ συµµετοχὴ τοῦ ἀνθρώπου
στὴν εὐχαριστιακὴ ἀναίµακτη θυσία- Εὐχαριστιακὴ ὅ,
µως πράξη σήµαινε ἀντιστροφὴ τῶν ὅρων ὑπάρξεως- Ἐγ,
κατάληψη τῶν φυσικῶν 'κοινωνικῶν ἐπίσης καὶ ἱστο,
ρικῶν( δεσµῶν καὶ ἔνταξη σὲ µιὰ νέα πραγµατικότητα+
ποὺ στὴ θεολογία τοῦ ἀποστόλου Παύλου ὀνοµάζεται
«σῶµα Χριστοῦ»- Τὸ νὰ γίνεις ―καὶ νὰ παραµείνεις―
µέλος αὐτοῦ τοῦ σώµατος+ σηµαίνει ὅτι ἱδρύεις ἕναν νέο
τρόπο ὑπάρξεως+ ποὺ στὴν ἐκκλησιαστικὴ γλώσσα ὀνο,
µάζεται ἐν Χριστῷ ζωή- Γιατί ὅµως προβάλλεται µιὰ τέ,
τοια ἀλλαγὴ στάσης ζωῆς καὶ τρόπου ὑπάρξεως ὡς µο,
ναδικὴ πρόταση σωτηρίας ―θεραπείας θὰ ἔλεγα― τῆς
φύσεως: Γιατὶ+ κατὰ τὴ διδασκαλία τῶν Ἁποστόλων καὶ
τῶν Πατέρων+ τὸ κτιστὸν µπορεῖ νὰ µετέχει τῶν ἐνερ,
γειῶν 'δυνάµεων( τοῦ ἀκτίστου+ δηλαδὴ ἡ φύση µπορεῖ νὰ
διαποτίζεται µὲ ἐνέργειες 'ποὺ τὶς ὀνοµάζοµε ἄκτιστες ἢ
θεῖες(+ οἱ ὁποῖες τῆς ἐπιτρέπουν νὰ ὑπάρχει κατὰ τὸν τρό,
πο τῆς θεότητας-

Στὴ θεία Εὐχαριστία καλούµαστε νὰ προσαγάγουµε
τὸν ἑαυτό µας καὶ τὴ δηµιουργία 'τὴν κτίση( γιὰ νὰ «ἐγ,
χριστωθοῦν»- Αὐτὸ σηµαίνει ὅτι καλούµαστε στὴν καίρια
ὑπέρβαση9 παύουµε νὰ ὑπάρχουµε ὡς αὐτόνοµες µονά,
δες+ ὡς ἐγώ+ καὶ γινόµαστε πρόσωπα+ ποὺ σηµαίνει ὅτι
ὑπάρχουµε ἐν σχέσει- Αὐτὸ τὸν νέο τρόπο ὑπάρξεως τὸν
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ὀνοµάζοµε «κοινωνία»+ λέξη µονοσήµαντη στὴν ἐκκλη,
σιαστικὴ γλώσσα+ ἀνεξαρτήτως τῆς πολυσηµίας ποὺ
κουβαλάει στὴν ἐξωεκκλησιαστικὴ πραγµατικότητα- Μὲ
τὸν ὅρο «κοινωνία» ἐννοοῦµε τὴν ἔνταξή µας µέσα σὲ
συγκεκριµένη κοινότητα+ τῆς ὁποίας ἀποτελοῦµε µέλη-

Στὸ σηµεῖο αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἀναφερθοῦµε στὴν ἐνυ,
πόστατη δύναµη ποὺ συνέχει αὐτὴ τὴν κοινωνία προσώ,
πων+ καὶ ποὺ εἶναι τὸ �Αγιο Πνεῦµα5- Ὀνοµάζοµε «χαρί,
σµατα» τὶς δυνάµεις,ἐνέργειες ποὺ διαµοιράζει τὸ Ἅγιο
Πνεῦµα στὰ µέλη τοῦ σώµατος τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἀποτε,
λοῦν κοινωνία προσώπων6- Τὰ χαρίσµατα αὐτὰ δὲν ἀπο,
βλέπουν σὲ ἐνδυνάµωση ἀτοµικοτήτων+ δὲν προσδιορίζον,
ται καθr ἑαυτά+ ἀλλὰ ὡς ἀνάδειξη ἐλευθερίας καὶ ἱκάνω,
ση γιὰ ἐπίτευξη καὶ οἰκοδοµὴ σχέσης+ ὡς ἀναφορικὲς
πραγµατικότητες- Τέτοια χαρίσµατα ἀπαριθµεῖ ὁ ἀπό,
στολος Παῦλος στὸ 01ο κεφάλαιο τῆς ἐπιστολῆς καὶ ἐπι,
διώκει ἀκριβῶς νὰ ἐντάξει τὴ λειτουργία τους στὴν προ,
οπτικὴ τῆς κοινωνίας τῶν προσώπων- Κατὰ τοῦτο+ τὰ
χαρίσµατα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος λέγονται καὶ «λειτουρ,
γικὰ χαρίσµατα»+ ἐπειδὴ ἀκριβῶς λειτουργοῦν καὶ ἀνα,
δεικνύονται µέσα στὴ θεία Λειτουργία+ ἤ+ γιὰ νὰ τὸ ποῦµε
µὲ ἄλλα λόγια+ ἀποβλέπουν στὸ νὰ µᾶς ὁδηγήσουν σὲ µιὰ

5 Θυµίζω ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦµα ἐπεδήµησε στὴν ἰστορία µετὰ τὴν ἀνά,
ληψη τοῦ ἀναστηµένου Χριστοῦ καὶ ἔργο του εἶναι νὰ διατηρεῖ συγ,
κροτηµένο τὸ Σῶµα τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ κάνει τὸν Χριστὸ παρόντα-

6 Ἡ λέξη «χάρισµα» πρωτοεµφανίζεται στὸν Φίλωνα 'στὸ ἔργο του
Νόµων Ἱερῶν ἀλληγορίας( καὶ δηλώνει τὴν ἀπροϋπόθετη ἐνέργεια
τοῦ Θεοῦ ὅσον ἀφορᾶ τὴ ∆ηµιουργία τοῦ κόσµου- Στὴν Καινὴ ∆ια,
θήκη ἱδρύεται µὲ τὴ θεολογία τοῦ ἀποστόλου Παύλου+ ποὺ χρησι,
µοποιεῖ τὴ λέξη 'στὸν πληθυντικὸ( γιὰ νὰ δηλώσει τὰ διαιρούµενα
στοὺς πιστοὺς ἐνεργήµατα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος-
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ἀέναη θεία Λειτουργία+ κατὰ τὸ πρότυπο ποὺ µᾶς προ,
βάλλει ἡ Ἁποκάλυψις περιγράφοντας τὴ λεγόµενη «οὐρά,
νια λειτουργία»7- Ἁκόµη περισσότερο+ τὰ χαρίσµατα αὐ,
τὰ δὲν ἀξιολογοῦνται+ κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο+ ἱεραρ,
χικά+ ἀλλὰ κατὰ τὸ ποσοστὸ ποὺ τὸ καθένα ὑπηρετεῖ τὸ
σύνολο τῆς κοινότητας- Χαρακτηριστικὸ παράδειγµα εἶ,
ναι ἡ προτίµηση ποὺ καταθέτει γιὰ τὸ χάρισµα τῆς προ,
φητείας ἔναντι τοῦ χαρίσµατος τῆς γλωσσολαλιᾶς- Ἐπι,
δίωξή του πάντως εἶναι νὰ ἐπαναφέρει τὰ µέλη τῆς χρι,
στιανικῆς κοινότητας τῆς Κορίνθου στὴν προτεραιότητα
ποὺ ἔχει ὁ «ἄλλος»+ ὁ ἐν Χριστῷ ἀδελφός- Κάθε χάρισµα
ἀποσκοπεῖ στὴν οἰκοδοµὴ τοῦ σώµατος- Τὸ θέµα µάλιστα
τῆς ἀξιολόγησης καὶ τῆς λειτουργίας τῶν χαρισµάτων
δὲν εἶναι εὔκολο+ καὶ κάθε τοποθέτηση τοῦ Ἁποστόλου θὰ
µποροῦσε νὰ δηµιουργήσει ἀντιδράσεις ὄχι πάντα θετικές+
γιr αὐτὸ καὶ συνεχῶς ἀνάγει τὶς τοποθετήσεις του σὲ µιὰ
καθολικὴ διάσταση ποὺ ἔχει τὸ χαρακτήρα τοῦ ἀνέφικτου
― στὴ διάσταση τῆς ἀγάπης-

Μετὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς γενικὲς προσεγγίσεις ποὺ κάναµε+ ἂς
δοῦµε πιὸ συγκεκριµένα τὰ δεδοµένα ποὺ ὑπάρχουν στὴν
ἐπιστολὴ γιὰ νὰ κατανοήσοµε τὴ θέση ποὺ ἔχει σr αὐτὴν ὁ
«Ὕµνος τῆς ἀγάπης»- Ὁ Παῦλος ἐπιθυµεῖ νὰ ἐπαναδια,
τυπώσει τοὺς ὅρους τῆς θείας Εὐχαριστίας- Ὑπενθυµίζει
τὴν προέλευσή της καὶ τὸ περιεχόµενό της9 ἡ θεία Εὐχα,
ριστία εἶναι σχέση µὲ τὸν Χριστό+ κοινωνία µαζί του ―
τὸν «τρῶµε» καὶ τὸν «πίνουµε»8- Αὐτὸ σηµαίνει ὅτι συµ,
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7 Βλ- Ἁποκ-+ κεφ- 3-
8 Βλ- Α´ Κορ- 00+12,159 Ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ Κυρίου, ὃ καὶ
παρέδωκα ὑµῖν, ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο



µετέχουµε στὸν θάνατο τοῦ Χριστοῦ ἀλλὰ καὶ στὴ µέλ,
λουσα παρουσία του+ δηλαδὴ στὴν ἀνάστασή του-

Ἐκ πρώτης ὄψεως+ µιὰ τέτοια πράξη δείχνει ὅτι «κατὰ
αὐτόµατο τρόπο» ―θὰ τολµοῦσα νὰ πῶ «κατὰ µηχανικὸ
τρόπο»― ἐκτελῶ τὸ θρησκευτικό µου καθῆκον νὰ ἀναφέ,
ροµαι στὸν Χριστό- Μιὰ τέτοια ἀντίληψη λειτούργησε στὸ
παρελθόν+ λειτουργεῖ ἐπίσης µέχρι σήµερα- Γιr αὐτὸ σπεύ,
δει νὰ διευκρινίσει+ στὸ ἑπόµενο κεφάλαιο+ ὅτι οὐδεὶς δύ-
ναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν εἰ µὴ ἐν Πνεύµατι ἁγίῳ
'κεφ- 01+ στ- 02(- Καὶ ἀπαριθµεῖ ὁρισµένα ἀπὸ τὰ χαρί,
σµατα τοῦ Πνεύµατος ποὺ ἐνδυναµώνουν τὰ µέλη τῆς
κοινότητας καὶ µεταστρέφουν τὸν ἐνδεχόµενο «µαγικὸ»
χαρακτήρα τῆς κοινωνίας µὲ τὸ σῶµα καὶ τὸ αἷµα τοῦ
Χριστοῦ σὲ δυναµικὴ θείας κοινωνίας0/-

Ἐπειδὴ ἀκριβῶς τὸ Ἅγιο Πνεῦµα ἐνεργεῖ ὡς συνεκτι,
κὴ δύναµη καὶ καταρτίζει τὸ Σῶµα τοῦ Χριστοῦ συνδέον,
τας ἕκαστο µέλος τοῦ σώµατος µὲ τὴν κεφαλὴ,Χριστὸ
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ἔλαβεν ἄρτον καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ εἶπε· λάβετε, φάγετε
τοῦτό µού ἐστι τὸ σῶµα τὸ ὑπὲρ ὑµῶν κλώµενον· τοῦτο ποιεῖτε
εἰς τὴν ἐµὴν ἀνάµνησιν. ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον µετὰ τὸ δει-
πνῆσαι λέγων· τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ
ἐµῷ αἵµατι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἂν πίνητε, εἰς τὴν ἐµὴν ἀνά-
µνησιν. ὁσάκις γὰρ ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον
τοῦτο πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρις οὗ ἂν
ἔλθῃ-

0/ Βλ- Α´ Κορ- 01+6,0/9 Ἑκάστῳ δὲ δίδοται ἡ φανέρωσις τοῦ Πνεύ-
µατος πρὸς τὸ συµφέρον. ᾯ µὲν γὰρ διὰ τοῦ Πνεύµατος δίδοται
λόγος σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ Πνεῦµα,
ἑτέρῳ δὲ πίστις ἐν τῷ αὐτῷ Πνεύµατι, ἄλλῳ δὲ χαρίσµατα ἰα-
µάτων ἐν τῷ αὐτῷ Πνεύµατι, ἄλλῳ δὲ ἐνεργήµατα δυνάµεων,
ἄλλῳ δὲ προφητεία, ἄλλῳ δὲ διακρίσεις πνευµάτων, ἑτέρῳ δὲ
γένη γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρµηνεία γλωσσῶν-



Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέ-
λων, ἀγάπην δὲ µὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύµβαλον
ἀλαλάζον.
2 καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ µυστήρια πάντα καὶ
πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε
ὄρη µεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ µὴ ἔχω, οὐδέν εἰµι.
3 καὶ ἐὰν ψωµίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά µου, καὶ ἐὰν πα-
ραδῶ τὸ σῶµά µου ἵνα καυθήσωµαι, ἀγάπην δὲ µὴ ἔχω,
οὐδὲν ὠφελοῦµαι.

4 Ἡ ἀγάπη µακροθυµεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ
ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχηµονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ
λογίζεται τὸ κακόν,
6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·
7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπο-
µένει.
8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταρ-
γηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, κα-
ταργηθήσεται.
9 ἐκ µέρους δὲ γινώσκοµεν καὶ ἐκ µέρους προφητεύοµεν·
10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ µέρους καταργηθή-
σεται.
11 ὅτε ἤµην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρό-
νουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόµην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργη-
κα τὰ τοῦ νηπίου.
12 βλέποµεν γὰρ ἄρτι δι' ἐσόπτρου ἐν αἰνίγµατι, τότε δὲ
πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ µέρους, τότε
δὲ ἐπιγνώσοµαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 νυνὶ δὲ µένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· µείζων
δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Α´ Κορ-+ κεφ- 02
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Ἐὰν µιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων+
ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην+ ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύµ,
βαλον ποὺ βγάζει κρότους-
1 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισµα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ µυ,
στήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν+ καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν+
ὥστε νὰ µεταθέτω βουνά+ ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην+ δὲν εἶµαι
τίποτε-
2 Καὶ ἐὰν µοιράσω σὲ ἐλεηµοσύνες ὅλην µου τὴν περιουσίαν+
καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶµά µου διὰ νὰ καῇ+ ἀλλὰ δὲν ἔχω
ἀγάπην+ καµµίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω-
3 Ἡ ἀγάπη εἶναι µακρόθυµη+ εἶναι γεµάτη ἀπὸ εὐµένειαν+ ἡ
ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη+ ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται+ δὲν εἶναι
ὑπερήφανη+
4 δὲν κάνει ἀσχήµιες+ δὲν ζητεῖ τὸ συµφέρον της+ δὲν ἐρεθίζε,
ται+ δὲν λογαριάζει τὸ κακόν+
5 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν+ ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν+
6 ὅλα τὰ ἀνέχεται+ ὅλα τὰ πιστεύει+ ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι+
ὑποµένει τὸ κάθε τι-
7 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ- Ἐὰν εἶναι προφη,
τεῖαι+ θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι+ θὰ παύσουν· ἐὰν
εἶναι γνῶσις+ θὰ καταργηθῇ-
8 ∆ιότι µερικὴν γνῶσιν ἔχοµεν καὶ µερικὴν προφητείαν-
0/ Ἁλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον+ τότε τὸ µερικὸν θὰ καταργηθῇ-

00 Ὅταν ἤµουν νήπιον+ ἐµιλοῦσα σὰν νήπιον+ ἐσκεπτόµουν
σὰν νήπιον+ ἐσυλλογιζόµουν σὰν νήπιον- Ὅταν ἔγινα ἄνδρας+
κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους-
01 Τώρα βλέποµεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀµυδρῶς+ τότε ὅµως θὰ
βλέπωµεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον- Τώρα γνωρίζω µε,
ρικῶς+ ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν+ ὅπως εἶναι καὶ ἡ
γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐµέ-
02 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία µένουν9 πίστις+ ἐλπίς+ ἀγάπη· µεγαλύ,
τερη ὅµως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη-

'Κατὰ τὴ µετάφραση τῶν 3 καθηγητῶν+ ἔκδ- Ἁποστολικῆς ∆ιακονίας(
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καὶ κατr ἐπέκταση τὰ µέλη µεταξύ τους+ θὰ ἦταν λάθος
νὰ ὑποστηριχθεῖ µιὰ προσωποληψία τοῦ Πνεύµατος+ µιὰ
ἔκχυση καὶ χρήση τῶν χαρισµάτων του γιὰ ἐξατοµικευ,
µένη προκοπὴ ἑνὸς µέλους- Ναὶ µὲν ἡ δωρεὰ τῶν χαρι,
σµάτων φαίνεται νὰ δίνεται σὲ ἕνα ἕκαστο µέλος+ ἀλλὰ
πάντα ἐν ἀναφορᾷ πρὸς τὸ Σῶµα τοῦ Χριστοῦ- Γιr αὐτὸ
καὶ ὁ Παῦλος θὰ ὑπενθυµίσει τὴν κοινὴ καταγωγὴ τῶν
µελῶν αὐτοῦ τοῦ σώµατος+ ἄρα καὶ τὴν καινούργια σχέ,
ση ποὺ δηµιουργεῖται+ ἀνατρεπτικὴ ὅλων τῶν φυσικῶν
σχέσεων9 Ὅλοι συνεχόµαστε ἀπὸ τὸ ἴδιο Ἅγιο Πνεῦµα+
ἀνεξαρτήτως φυλῆς+ γλώσσας+ ἢ κοινωνικῆς θέσης00-
Αὐτὴ ἡ νέα «οἰκογένεια» ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ µέλη τοῦ
«σώµατος Χριστοῦ» ποὺ ἐνεργοῦν σὲ ἀναφορὰ τὸ ἕνα
πρὸς τὸ ἄλλο01- Σὲ αὐτὴ τὴν προοπτικὴ θὰ τεθοῦν καὶ τὰ
λεγόµενα «λειτουργήµατα»+ διὰ τῶν ὁποίων οἰκοδοµεῖται
τὸ Σῶµα Χριστοῦ καὶ ἐνεργοῦνται οἱ πράξεις τῆς εὐχαρι,
στιακῆς κοινότητας9 Οὓς µὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἐκ-
κλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρί-
τον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάµεις, εἶτα χαρίσµατα ἰα-
µάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν 'κεφ-
01+ στ- 17(-
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00 Βλ- Α´ Κορ- 01+029 Καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ Πνεύµατι ἡµεῖς πάντες εἰς ἓν
σῶµα ἐβαπτίσθηµεν, εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε
ἐλεύθεροι, καὶ πάντες εἰς ἓν Πνεῦµα ἐποτίσθηµεν- Βλ- ἐπίσης τὸ
κλασικὸ χωρίο στὴν Πρὸς Γαλάτας ἐπιστολή του '2+17(9 Οὐκ ἔνι
Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρ-
σεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑµεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

01 Εἴτε πάσχει ἓν µέλος, συµπάσχει πάντα τὰ µέλη, εἴτε δοξάζεται
ἓν µέλος, συγχαίρει πάντα τὰ µέλη. Ὑµεῖς δέ ἐστε σῶµα Χριστοῦ
καὶ µέλη ἐκ µέρους 'Α´ Κορ- 01+ 15,16(-



Μέχρι τώρα παρέθεσα τὴ θεολογία τοῦ ἀποστόλου
Παύλου+ ὁ ὁποῖος ἐπιχειρεῖ νὰ θεραπεύσει τὶς ἀτοµοκρα,
τικὲς τάσεις ποὺ λειτουργοῦν µέσα στὴν κοινότητα τῶν
πιστῶν τῆς Κορίνθου- Οἱ τάσεις αὐτὲς δὲν εἶναι «ἀφύσι,
κες»- Ἁπεναντίας+ πηγάζουν ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη φύση
καὶ ἐνισχύονται ἀπὸ τὸ φυσικὸ θέληµα ― τὸ «ἴδιον θέ,
ληµα» ὅπως τὸ ὀνοµάζει ἡ νηπτική µας παράδοση- Γιὰ νὰ
θεραπευτεῖ αὐτὸ τὸ φυσικὸ θέληµα+ ἀπαιτεῖται ἐπίγνωση
τῆς ἀσθένειας καὶ βούληση γιὰ τὴν ἰατρεία- ∆ὲν θὰ ὑπει,
σέλθουµε τώρα στὸ µέγα αὐτὸ θέµα τῆς διακρίσεως µε,
ταξὺ φυσικοῦ καὶ γνωµικοῦ θελήµατος- Αὐτὸ ὅµως ποὺ
χρειάζεται νὰ τονιστεῖ στὸ σηµεῖο αὐτό+ εἶναι τὸ ζήτηµα
τῆς «ὁδοῦ»- Ποιὸ δρόµο θὰ βαδίσω γιὰ νὰ ἐπιτύχω τὴν
ἰατρεία τῆς φύσεως+ τὴ σωτηρία της 'ἀπὸ τὸ σῶος < ἀκέ,
ραιος+ ὑγιής(+ τὴν ἀνάδειξή µου σὲ µέλος τοῦ σώµατος
τοῦ Χριστοῦ: Τὸ ἐρώτηµα εἶναι συγκεκριµένο καὶ χρει,
άζεται µιὰ συγκεκριµένη ἀπάντηση- Ὅ+τι ἔχει καταθέσει
µέχρι τώρα ὁ ἀπόστολος Παύλος στὸ 00ο καὶ 01ο κεφά,
λαιο τῆς ἐπιστολῆς+ ἀλλὰ καὶ στὰ προηγούµενα κεφάλαια
µὲ τὶς θέσεις ποὺ ἐκφράζει στὰ ζητήµατα ποὺ ἀπασχο,
λοῦν τοὺς πιστοὺς τῆς Κορίνθου+ ἀσφαλῶς ὑποδεικνύουν
στοιχεῖα ἀναγνωρίσεως γιὰ τὴν ὁδὸ ποὺ βαδίζει κάθε πι,
στός+ ἀλλὰ µένει ἕνα οὐσιῶδες ἀπορούµενο9 µὲ ποιὲς δυ,
νάµεις+ φυσικὲς ἢ πνευµατικές+ θὰ ἐπιχειρηθεῖ ἡ ὁδοιπο,
ρία+ καὶ ποιὰ τὰ ἐχέγγυα γιὰ τὸ σκοπούµενο-

Ὁ προσεκτικὸς ἀναγνώστης τῶν πρώτων δώδεκα κε,
φαλαίων εἶναι ἤδη ὑποψιασµένος γιὰ τὴν ἔκπληξη ποὺ θὰ
φωτίσει τὴν ἀπάντηση- Ὁ τελευταῖος στίχος τοῦ 01ου κε,
φαλαίου εἰσάγει µιὰ νέα διάσταση στὴν ἀναζήτηση τοῦ
πιστοῦ9 τὸ «καθr ὑπερβολήν»9 ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσµατα
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τὰ κρείτονα. καὶ ἔτι καθ] ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑµῖν δείκνυµι-
«Καθr ὑπερβολὴν ὁδὸς» σηµαίνει ἐνδεχοµένως καὶ ἀνέφι,
κτη- Ἐπιµένω σr αὐτὴ τὴ διατύπωση+ γιὰ νὰ ἐπισηµάνω
τὸν ἀποφατικὸ χαρακτήρα τῆς ἀσκητικῆς ὁδοῦ ποὺ χα,
ρακτηρίζει τὴν ὀρθόδοξη παράδοση- Τίποτε δὲν ἐπιτυγχά,
νεται σr αὐτὴ καὶ µr αὐτὴ τὴν ὁδοιπορία ἐὰν δὲν παραδοθεῖ
ἕκαστος στὴ δράση τῶν πνευµατικῶν δυνάµεων ― κι
ὅταν λέµε πνευµατικῶν δυνάµεων ἐννοοῦµε δυνάµεις τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος-

'Θὰ µοῦ ἐπιτρέψετε+ στὸ σηµεῖο αὐτό+ νὰ ἀνοίξω µία
παρένθεση καὶ νὰ παραθέσω µία ἱστορία ἀπὸ τὰ συνα,
ξάρια τῆς Ἐκκλησίας- Ἡ ἱστορία συµβαίνει κατὰ τὴν
ἐποχὴ τοῦ ∆εκίου- Περιγράφεται κατr ἀρχὴν ἡ διατά,
ραξη τῆς σχέσης ἀνάµεσα σὲ δυὸ πιστούς+ ἑνὸς διακό,
νου+ ὀνόµατι Νικηφόρου+ καὶ ἑνὸς ἱερέα+ ὀνόµατι Σα,
πρικίου+ ποὺ ἔγινε ἐχθρὸς τοῦ πρώτου καὶ ἀρνιόταν νὰ
τὸν συγχωρέσει- Συνέβη νὰ συλληφθεῖ ὁ Σαπρίκιος καὶ
νὰ ὁδηγηθεῖ στὸ κριτήριο+ ὅπου+ ὕστερα ἀπὸ βασανι,
στήρια ποὺ ὑπέστη ἐπειδὴ δὲν ἀρνήθηκε τὸν Χριστό+
καταδικάζεται σὲ ἀποκεφαλισµό- Ἂς παρακολουθή,
σοµε ὅµως τὴ διήγηση ἀπὸ τὸν Συναξαριστή9 «Ἁφr οὗ
δὲ ἐδοκίµασε πολλὰ βάσανα διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Χρι,
στοῦ+ καὶ δὲν ἐπείσθη νὰ θυσιάσῃ εἰς τὰ εἴδωλα+ τέλος
πάντων ἐκαταδικάσθη νὰ ἀποκεφαλισθῇ- Ἐφέρνετο
λοιπὸν ὁ δυστυχὴς εἰς τὸν τόπον τῆς καταδίκης+ καὶ
ἐπλησίαζεν εἰς τὸ νὰ λάβῃ τὸν στέφανον τοῦ µαρτυ,
ρίου- Τότε ὁ καλὸς Νικηφόρος+ φοβηθείς+ µήπως τὸ
µαρτύριον τοῦ Σαπρικίου γένῃ ἀπρόσδεκτον εἰς τὸν
Θεόν+ διὰ τὸ πάθος τῆς ὀργῆς καὶ τῆς µνησικακίας
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ὁποῦ εἶχε+ διὰ τοῦτο κάθε τρόπον ἔκαµνε διὰ νὰ τὸν
καταπείσῃ νὰ διαλύσῃ τὴν ἔχθραν+ ἵνα γένῃ τὸ µαρτύ,
ριόν του ἀκατηγόρητον- Ὁ δὲ Σαπρίκιος+ οὐδὲ τότε
ἄφησε τὴν ὀργὴν καὶ τὴν µνησικακίαν- Ὅθεν γυµνω,
θεὶς ἀπὸ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ+ καὶ σκοτισθεὶς κατὰ
τὸν νοῦν+ ἀρνήθη φεῦ τὸν Χριστόν»02- Ἡ ἀπουσία δυ,
νάµεων τοῦ Θεοῦ ἐντὸς τοῦ πιστοῦ+ ἡ ἀκύρωση τῆς
παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος+ ποὺ στὸ παραπάνω
περιστατικὸ φαίνεται νὰ προκαλεῖται ἀπὸ τὴν ἀπουσία
ἀγάπης+ ὁδηγεῖ στὴν τελικὴ σύγχυση+ παρὰ τὶς ἀρχι,
κὲς προθέσεις+ δηλαδὴ στὴν ἄρνηση πραγµατικῆς κοι,
νωνίας µὲ τὸν Χριστό-(

Μποροῦµε τώρα νὰ περάσουµε σὲ µιὰ «ἀνάγνωση» τοῦ
02ου κεφαλαίου ποὺ διαπραγµατεύεται τὰ περὶ ἀγάπης-
Στὴ συνάφειά του µὲ τὰ προηγούµενα καὶ τὰ ἑπόµενα+
φαίνεται ὅτι ἡ ἀγάπη παρουσιάζεται ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ χαρί,
σµατα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος+ καὶ µάλιστα τὸ ὕψιστο καὶ
αἰώνιο χάρισµα- Ὅλα τὰ χαρίσµατα ποὺ ἀπαρίθµησε µέ,
χρι τώρα ὁ ἀπόστολος Παῦλος δὲν δικαιώνονται ἐὰν δὲν
ὁδηγήσουν σὲ µιὰ κατάσταση ― ἔτσι κατάλαβαν οἱ ἑρ,
µηνευτὲς Πατέρες τὸ οὐδέν εἰµι- Νὰ περιγράψει τὰ χαρα,
κτηριστικὰ αὐτῆς τῆς κατάστασης δὲν εἶναι εὔκολο+ ἂν
καὶ ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται ὅτι αὐτὸ κάνει- Ὅ+τι οὐ,
σιαστικὰ ἐµφανίζεται ὡς χαρακτηριστικὸ βρίσκεται πέ,
ραν τῶν ὁρίων τῆς κτιστῆς φύσης τοῦ ἀνθρώπου+ ἑποµέ,
νως φέρει τὸ στοιχεῖο τοῦ ἀνέφικτου- Ἂν ἕνας πιστὸς θὰ

02 Βλ- Ἁγίου Νικοδήµου Ἁγιορείτου+ Συναξαριστὴς τῶν δώδεκα µη,
νῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ+ τόµος Β´+ «Εἰς τὴν ἐνάτην τοῦ Φευρουαρίου+ Τοῦ
Ἁγίου µάρτυρος Νικηφόρου»+ ἐκδ- ∆όµος+ Ἁθῆναι 1//4+ σελ- 103-
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ἔφτανε ποτὲ στὴν κατάσταση τῆς ἀγάπης+ θὰ κατέθετε
ἀκριβῶς ἕναν τρόπο ζωῆς ποὺ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὰ
στοιχεῖα τὰ ὁποῖα ἀπαριθµοῦνται σr αὐτὸ τὸ κεφάλαιο9
πλήρης ἀπουσία φυσικοῦ+ δηλαδὴ ἀτοµικοῦ θελήµατος+
καὶ ἀνάδειξη τοῦ θελήµατος τοῦ Χριστοῦ- Γιατὶ µόνον ὁ
Χριστὸς φανέρωσε µέσα στὴν ἱστορία αὐτὸν τὸν τρόπο
ὑπάρξεως ποὺ ὁ ἴδιος ὀνόµασε ἀγάπη-

Βλέπουµε λοιπὸν ὅτι ἡ «καθr ὑπερβολὴν ὁδὸς» ποὺ ὑ,
ποδεικνύει ὁ Ἁπόστολος+ περιγράφεται 'στοὺς τρεῖς πρώ,
τους στίχους( ὡς ἀντιπαράθεση ἑνὸς πλούτου ἐγκλωβι,
σµένου µέσα στὴν ἱστορία καὶ ἑνὸς πλούτου ἀνοιγµένου
στὸν τόπο καὶ τὸν τρόπο τοῦ Θεοῦ- Ὁποιαδήποτε ἀρετή+
ὁποιοδήποτε κατόρθωµα+ ὁποιαδήποτε ἱκανότητα ἢ γνώ,
ση+ ποὺ δὲν πηγάζει ἀπὸ τὴ σχέση µὲ τὴν ἄκτιστη θεό,
τητα+ εἴτε ὡς προαίρεση εἴτε ὡς κατάσταση+ παράγει
σύγχυση+ θόρυβο καὶ µαταιότητα- Στάση+ πράξη καὶ
ἐνέργεια ποὺ δὲν ἀνοίγεται στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ+ δη,
λαδὴ στὴν ἔσχατη πραγµατικότητα+ µένει ἐγκλωβισµένη
µέσα στὰ ὅρια τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου-

Ἂν ἡ άγάπη εἶναι τρόπος ὑπάρξεως+ µποροῦµε νὰ ἀνι,
χνεύσουµε τὴν παρουσία της σὲ µιὰ σειρὰ καταστάσεων9
µακροθυµία+ χρηστότητα+ συµπαράσταση+ πίστη+ ἐλπίδα+
ὑποµονή· ἢ νὰ πιστοποιήσουµε τὴν ἀπουσία της σὲ µιὰ
σειρὰ ἐνεργειῶν καὶ πράξεων9 ζηλοτυπία+ κενοδοξία+ καύ,
χηση+ ἰδιοτέλεια+ παροξυσµό+ κακία ἢ µνησικακία ἢ χαι,
ρεκακία- Κατr οὐσίαν στὸ χωρίο τῶν στίχων 3 ἕως 6 τίθε,
ται καὶ ἐξετάζεται ἡ διάκριση τῆς ἰδιοτελοῦς ἀγάπης ἀπὸ
τὴν ἀνιδιοτελὴ ἀγάπη- Ἡ δεύτερη+ ἡ ἀνιδιοτελής+ εἶναι
κατόρθωµα ποὺ ἐπιτυγχάνεται µόνον ὡς πραγµατοποί,
ηση σχέσης µὲ τὸν Θεό+ δηλαδὴ καρπὸς δωρεᾶς καὶ χαρί,
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σµατος τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος03- Αὐτὸ σηµαίνει ὅτι ὁ ἄν,
θρωπος ζεῖ κατὰ τὸν τρόπο ποὺ ὑπάρχουν τὰ τρία πρό,
σωπα τῆς θεότητας+ ὅτι δηλαδὴ ὁ τρόπος ζωῆς τοῦ ἀν,
θρώπου εἶναι τριαδικός- Τὴν ἀγάπη αὐτὴ ποὺ ἀνάγεται
στὸν τρόπο ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ+ καὶ ποὺ γιr αὐτὸ ἔχει
διάρκεια αἰώνια+ ἐπισηµαίνει ὁ Ἁπόστολος µὲ τὸν στίχο 79
ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει- Ἡ ἀγάπη+ λοιπόν+ γιὰ τὴν
ὁποία µιλάει εἶναι κατάσταση ― κατάσταση διαρκής-
Αὐτὸ σηµαίνει ὅτι ὅποιος φτάνει νὰ πραγµατοποιεῖ αὐτὸ
τὸν ἀγαπητικὸ τρόπο ὑπάρξεως+ εἶναι διαποτισµένος µὲ
τὶς ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ καὶ ἔχει φτάσει σr αὐτὸ
ποὺ ὀνοµάζεται «ἀτρεψία εἰς τὸ κακόν»- Πρότυπο αὐτῆς
τῆς κατάστασης εἶναι ὁ Χριστὸς ὡς Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου+
γιr αὐτὸ καὶ ἡ ἀγάπη σr αὐτὸν εἶναι ἀνιδιοτελής+ µέχρι

03 Βλ- τὴν ἐξήγηση τοῦ Γρηγορίου Νύσσης9 Οὐδέποτε, φησίν [ὁ
Παῦλος], ἐκπίπτει ἡ ἀγάπη. Τί δὲ τοῦτό ἐστιν; κἂν τῶν ἄλλων τις
τύχῃ χαρισµάτων, ὧν τ ὸ Πν ε ῦµα πα ρ έ χ ε ι (γλώσσας λέγω
ἀγγέλων καὶ προφητείαν καὶ γνῶσιν καὶ χαρίσµατα ἰαµάτων),
µηδέπω δὲ λυτρωθῇ καθαρῶς ἀπὸ τῶν ἔνδον ἐνοχλούντων
παθῶν τ ῇ τ ο ῦ Π ν ε ύµα τ ο ς ἀ γ άπ ῃ µηδὲ τὸ τέλειον τῆς
σωτηρίας ἐν τῇ ψυχῇ δέξηται φάρµακον, ἐν φόβῳ καθέστηκεν ἔτι
τῆς πτώσεως, τὴν στηρίζουσαν καὶ βεβαιοῦσαν ἐν τῇ τῆς ἀρετῆς
στάσει µὴ ἔχων ἀγάπην 'Περὶ τοῦ κατὰ Θεὸν σκοποῦ+ OF 35+
175(- Βλ- καὶ τὴν ἀναφορὰ στὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος ποὺ δια,
τυπώνεται σr ἕναν ἀπὸ τοὺς ἀναβαθµοὺς τοῦ γ´ ἤχου9 Ἁγίῳ Πνεύ-
µατι πᾶσα ἀγαθοδωρία, ὡς Πατρὶ καὶ Υἱῷ, συναστράπτει· ἐν ᾧ
τὰ πάντα ζῇ καὶ κινεῖται 'Παρακλητική+ ἦχος γ´+ Κυριακὴ πρωΐ+
ἐν τῷ Ὄρθρῳ(- Καὶ στὴν Π-∆- ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ ἐπιτυγχάνε,
ται µὲ ἐνίσχυση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό9 Καὶ περικαθα-
ριεῖ Κύριος τὴν καρδίαν σου καὶ τὴν καρδίαν τοῦ σπέρµατός σου,
ἀγαπᾶν Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὄλης
τῆς ψυχῆς σου, ἵνα ζῇς σύ '∆ευτ- 2/+5(-
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τοῦ σηµείου νὰ ἀποδέχεται τὸν σταυρικὸ θάνατο χωρὶς νὰ
ἐκπίπτει ἡ ἀγάπη του ἀκόµη καὶ πρὸς ὅσους τὸν ὁδηγοῦν
σr αὐτὸν τὸν θάνατο-

Οἱ ἐνέργειες τῶν ἀνθρώπων µπορεῖ νὰ εἶναι ἐµφανῶς
ἰδιοτελεῖς+ ἢ νὰ ἐµφανίζονται ὡς ἀνιδιοτελεῖς- Ἡ πρώτη
περίπτωση+ ποὺ χαρακτηρίζει τὴν πλειονότητα τῶν ἀν,
θρώπων+ δὲν µᾶς ἐνδιαφέρει στὴν προσέγγιση ποὺ ἐπιχει,
ροῦµε04- Μᾶς ἐνδιαφέρει ὅµως ἡ προσέγγιση ποὺ κάνει ὁ
Παῦλος ὅσον ἀφορᾶ τὴ δεύτερη περίπτωση+ πολὺ περισσό,
τερο ἂν οἱ ἐνέργειες τοῦ ἀνθρώπου πηγάζουν ἀπὸ θεϊκὴ
ἔµπνευση9 ἐντάσσονται καὶ αὐτὲς στὰ ὅρια τῆς κτιστότη,
τας- Γιὰ νὰ ξεπεράσουν αὐτὰ τὰ ὅρια+ θὰ πρέπει νὰ εἶναι
ὑπηρετικὲς τῆς σχέσης τοῦ ἀνθρώπου µὲ τὸν Θεό+ καὶ ὄχι
νὰ ἐξαντλοῦνται στὴ διευθέτηση καὶ τὴν ὀργάνωση τῆς
ἐνδοϊστορικῆς ζωῆς- Τὸ τέλειον τοῦ στίχου 0/ εἶναι ἡ Βα,
σιλεία τοῦ Θεοῦ- Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ἐπὶ µέρους διευθετή,
σεις τοῦ βίου µας+ ἀσφαλῶς εὐεργετικὲς ὅταν ἀποβλέ,
πουν σὲ µιὰ θεογνωσία+ ἀλλὰ ἀνεπαρκεῖς ἂν δὲν προετοι,
µάζουν γιὰ τὸ ἄνοιγµα σὲ µιὰ σχέση µὲ τὸ ἄκτιστον- Ἡ
ἐπισήµανση τῆς σχετικότητας τῶν ἔκτακτων χαρισµά,
των 'προφητεῖαι+ γλῶσσαι+ γνῶσις( πηγάζει ἀπὸ τὴ θε,
ογνωσία τοῦ Παύλου ποὺ ὅλη τὴ γνώση 'καὶ τὰ ἐνεργή,
µατά της( τὴν ἀντιλαµβάνεται ὡς σχέση µὲ πρόσωπα+
κατr οὐσίαν µὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ-

Σr αὐτὸ τὸ σηµεῖο θέλω νὰ τονίσω ὅτι µὲ τὴν τοποθέ,

04 Βλ- τὴν ἐνδιαφέρουσα παρατήρηση ποὺ κάνει ὁ Παπαδιαµάντης
γιὰ νὰ χαρακτηρίσει τὴν ἀνιδιοτέλεια ἑνὸς τῶν ἡρώων του9 «Πᾶς
ἄνθρωπος ἐργάζεται διr ἑαυτόν+ ἐπὶ τῇ προφάσει ὅτι ἐργάζεται διὰ
τοὺς ἄλλους· ὁ δύσµοιρος ὁ Γιαννιὸς εἰργάζετο διὰ τοὺς ἄλλους καὶ
ποτὲ διr ἑαυτόν» 'Ἅπαντα+ ἐκδ- ∆όµος+ τόµος 1+ σελ- 042(-



τηση τοῦ Παύλου ἔχουµε τὴ θεµελίωση τῆς λεγόµενης
ἀποφατικῆς θεολογίας+ τὴν ὁποία µνηµόνευσα καὶ παρα,
πάνω+ µὲ τὴν ὁποία ὅλη ἡ ὀρθόδοξη παράδοση προσπάθησε
νὰ ἀφήσει ἀνοικτὸ τὸ νοῦ καὶ τὸ βίωµα τοῦ ἀνθρώπου
στὴν ἔκπληξη τῆς παρουσίας τοῦ ἀκτίστου- Αὐτὴ τὴν ἀ,
ποφατικὴ ὁδὸ τὴν καταγράφει ἡ Παράδοσή µας σὲ ὅλες
τὶς µεγάλες στιγµὲς τῶν θεοφανειῶν+ εἴτε στὴν Π-∆- εἴτε
στὴν Κ-∆-+ µὲ ἀποκορύφωµα τὴ γνώση τοῦ προσώπου τοῦ
Χριστοῦ+ τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ νοηθεῖ ἢ νὰ περι,
γραφεῖ µὲ γνωστικὲς διατυπώσεις+ ἀλλὰ µόνον νὰ «φα,
γωθεῖ»+ δηλαδὴ νὰ βιωθεῖ ὡς παρουσία τῶν ἐνεργειῶν του
ἐντὸς τοῦ ἀνθρώπου-

Εἴµαστε λοιπὸν ἕτοιµοι τώρα νὰ δοῦµε ὅτι ἡ ἀγάπη
εἶναι ὁ τρόπος ποὺ ὑπάρχει ὁ Χριστὸς ὡς Υἱὸς τοῦ ἀνθρώ,
που+ κατὰ τὴν προσφιλὴ ἔκφραση τοῦ εὐαγγελιστῆ Ἰωάν,
νη+ καὶ νὰ δεχτοῦµε ὅτι αὐτὴ ἡ ἀγάπη µόνο ὡς ἐνυπό,
στατη ὑφίσταται+ εἶναι δηλαδὴ µιὰ ἀγάπη ποὺ ἔχει πρό,
σωπο καὶ ὀνοµάζεται «ὁ ἐνανθρωπήσας Λόγος»- Αὐτὸς ὁ
Λόγος+ ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός+ καλεῖ σὲ σχέση µαζί του κάθε
πιστό+ ὥστε νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀνάδειξη τῆς χαριτωµένης
ὑπάρξεως τοῦ πιστοῦ- Προηγεῖται ἡ κίνηση τοῦ Χριστοῦ
πρὸς τὸν πιστὸ καὶ ἕπεται ἡ κίνηση τοῦ πιστοῦ πρὸς τὸν
Χριστό- Τὰ τρία τότε τῶν στίχων 0/ καὶ 01 δηλώνουν
ἀκριβῶς τὴν ἐπίτευξη µιᾶς καταστάσεως πέραν τῆς ἱστο,
ρίας+ ἤ+ µάλλον+ µιὰ εἴσοδο τοῦ καιροῦ τῶν ἐσχάτων µέσα
στὴν ἱστορία- Αὐτὴ τὴν κατάσταση τὴν ὀνοµάζει ὁ Παῦ,
λος τὸ τέλειον 'στ- 0/( καὶ τὴν ταυτίζει µὲ τὴ σωτηρία
'θεραπεία( τῆς ἀνθρώπινης φύσης+ µιᾶς φύσης ποὺ ἀσφα,
λῶς ἐπιδιώκει τὴν ὑπέρβαση τῆς κτιστότητάς της ἀλλὰ
δὲν τῆς ἐπαρκοῦν οἱ δικές της δυνάµεις γιὰ νὰ τὴν ἐπιτύ,
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χει- Κάθε ἀπόπειρα τοῦ ἀνθρώπου νὰ «ἐννοήσει» τὴν ἀλή,
θεια+ παραµένει ἀπόπειρα τραγικὰ ἀτελὴς ἐὰν ἡ ἐνυπό,
στατη ἀλήθεια δὲν κενωθεῖ πρὸς τὸν ἄνθρωπο- Ἐπιµένει ὁ
Παῦλος ὅτι ἡ γνώση 'ὡς σχέση( τοῦ Θεοῦ ἐπιτυγχάνεται
ἐὰν δεχθεῖ νὰ ἀπαντήσει στὴν κλήση τοῦ Θεοῦ9 ἐπιγνώ-
σοµαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην- Πότε θὰ γνωρίσω τὴν ἀ,
λήθεια: Ὅταν ἀπαντήσω στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας-

Τὸ θέµα αὐτὸ τῆς συνάντησης κτιστοῦ καὶ ἀκτίστου+
µὲ οὐσιώδη πρωταρχικὴ κίνηση τοῦ ἀκτίστου πρὸς τὸ κτι,
στό+ εἶναι κεντρικὸ στὴ σκέψη τοῦ Παύλου+ ἀλλὰ καὶ
ὅλων τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας- Θυµίζω τὴ θέση ποὺ
διατυπώνει στὸ 7ο κεφάλαιο τῆς ἐπιστολῆς ὅταν ἀξιολογεῖ
τὴ γνώση τοῦ κτιστοῦ+ ἐπιµένοντας ὅτι κάθε γνώση ἢ ἀ,
πόπειρα γνώσης παράγει µάταιο ἀποτέλεσµα ἐὰν δὲν φω,
τιστεῖ ἀπὸ τὴν ἀγάπη+ δηλαδὴ ἀπὸ τὴ συνάντηση τοῦ ἀν,
θρώπου µὲ τὸν Θεό05- Θυµίζω ἐπίσης τὴ σαφέστερη διατύ,
πωση ποὺ καταθέτει στὴν Πρὸς Γαλάτας ἐπιστολή9 γνώ,
ση τοῦ Θεοῦ σηµαίνει ὅτι ὁ Θεὸς σὲ ἔχει γνωρίσει06- Αὐτὴ
τὴ θέση θὰ διατυπώσει ἀργότερα ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάν,
νης στὴν καθολική του ἐπιστολή+ ὅπου πλέον γνώση καὶ
ἀγάπη ταυτίζονται ἔχοντας ὡς πηγὴ τὸν τρόπο τῆς θεό,
τητας07-

Μποροῦµε τώρα+ συνοψίζοντας+ νὰ ποῦµε ὅτι ἡ ἀγάπη+
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05 Α´ Κορ- 7+0,29 Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδοµεῖ. εἰ δέ τις
δοκεῖ εἰδέναι τι, οὐδέπω οὐδὲν ἔγνωκε καθὼς δεῖ γνῶναι· εἰ δέ τις
ἀγαπᾷ τὸν Θεόν, οὗτος ἔγνωσται ὑπ] αὐτοῦ-

06 Γαλ- 3+89 Γνόντες Θεόν, µᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ Θεοῦ-
07 Α´ Ἰωάν- 3+6,79 Ἁγαπῶµεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ Θεοῦ
ἐστι, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν
Θεόν. ὁ µὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν Θεόν, ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν-



γιὰ τὴν ὁποία µιλάει ὁ ἀπόστολος Παῦλος+ δὲν εἶναι µιὰ
ἠθικὴ ἐπιταγή+ οὔτε µιὰ ἐφικτὴ ἀνθρώπινη δραστηριότητα
τοῦ ἀτοµικοῦ 'τοῦ ἀτοµοκεντρικοῦ+ καλύτερα( ἀνθρώπου+
ἀλλὰ µιὰ ὑπαρξιακὴ κατηγορία συστατικὴ τῆς ἀνθρώπι,
νης ὕπαρξης- Ἂν µάλιστα δεχθοῦµε ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὑπάρ,
χει ὡς προσωπικὴ ταυτότητα µόνον «ἐν Πνεύµατι»+ ὀφεί,
λουµε νὰ δεχθοῦµε ἐπίσης ὅτι ἡ ταυτότητά του πηγάζει
ἀπὸ τὴν ἔνταξή του στὴν εὐχαριστιακὴ κοινότητα καὶ ἡ
ὕπαρξή του προσδιορίζεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι µέλος
αὐτῆς τῆς κοινότητας- Ὁ «ἄλλος» γίνεται+ γιὰ ἕναν τέ,
τοιο ἄνθρωπο+ δύναµη ἐλευθερίας+ δύναµη ποὺ τὸν ἐλευθε,
ρώνει ἀπὸ τὴν ἐγωιστικὴ ὕπαρξη ποὺ συνεπάγεται θάνα,
το+ ἀφοῦ ἡ ἀληθινὴ ἐλευθερία θεµελιώνεται στὴν ἀγάπη-

Ὁδὸς γιὰ τὴν ἐπίτευξη αὐτῆς τῆς καταστάσεως εἶναι
ἀφr ἑνὸς ἡ πίστη+ µὲ τὴν ἔννοια τῆς ἐµπιστοσύνης+ στὸ
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ+ ἀφr ἑτέρου ἡ ἐλπίδα γιὰ τὴ φανέ,
ρωση τῆς Βασιλείας του- Πίστη+ λοιπόν+ ἐλπίδα καὶ ἀγά,
πη+ τὰ τρία ταῦτα+ µὲ οὐσιώδη διαφοροποίηση ὡς πρὸς
τὴν ἀγάπη+ τὴν ὁποία ὁ Ἁπόστολος χαρακτηρίζει «µεί,
ζονα»+ ἀφοῦ+ ὅπως εἶπε στὸ στ- 7+ οὐδέποτε ἐκπίπτει- Γιr
αὐτὸ καὶ στὸ ἑπόµενο κεφάλαιο θὰ ἐπανέλθει στὴν πρό,
σκληση 'καὶ πρόκληση(9 ∆ιώκετε τὴν ἀγάπην· ζηλοῦτε
δὲ τὰ πνευµατικά 'κεφ- 03+ στ-0(-

Τελειώνω µὲ µιὰ δεύτερη «σύνοψη»+ µιὰ σύνοψη τῆς
συνόψεως+ ἂν µοῦ ἐπιτρέπεται µιὰ τέτοια παραδοξολογία-
Σr ὅλα τὰ κεφάλαια ὅλων τῶν ἐπιστολῶν του ὁ ἀπόστο,
λος Παῦλος ἔχει ἀναφορὰ στὸ ὄνοµα τοῦ Χριστοῦ- Τὸ
µόνο κεφάλαιο στὸ ὁποῖο δὲν ὑπάρχει ἀναφορά+ εἶναι τὸ
02ο κεφάλαιο τῆς Α´ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῆς του- Ὑ,
ποστηρίζω ὅτι αὐτὸ γίνεται γιατὶ ἡ λέξη «ἀγάπη» ἰσοδυ,
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ναµεῖ µὲ τὴ λέξη «Χριστός»- Καὶ αὐτὸ µοῦ ἐπιτρέπει νὰ
ξαναπῶ ὅτι ἡ ἀγάπη+ γιὰ τὴν ὁποία µιλάει ὁ Παῦλος σr
αὐτὴ τὴν ἐπιστολή+ εἶναι ἐνυπόστατη+ ἔχει δηλαδὴ πρό,
σωπο ― τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ-
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