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ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ

Αγάπη ο Θεός εστίν. ο όρον δε τούτου λέγεται βουλόμενος, εν αβύσσω τυφλώττων την ψάμμον 
μετρεί.

Αγάπη, κατά μέν την ποιότητα ομοίωσις Θεού καθόσον βροτοίς εφικτόν. κατά δε την ενέργειαν 
μέθη ψυχής. κατά δε την ιδιότητα, πηγή πίστεως. άβυσσος μακροθυμίας. θάλασσα ταπεινώσεως. 
Αγάπη εστί κυρίως απόθεσις παντοίας εναντίας εννοίας. είπερ η αγάπη ου λογίζεται κακόν. αγάπη, 
και απάθεια, και υιοθεσία, τοις μόνοις διακρίνεται. Ως φώς πύρ, και φλόξ εις μίαν συντρέχουσιν 
ενέργειαν, ούτω και περί τούτων μοι νόει. κατά δε το μέτρον της ελλείψεως ενυπάρχει φόβος.

Αύξησις φόβου αρχή αγάπης. τέλος δε αγνείας θεολογίας υπόθεσις. ο Θεώ τελείως τας αισθήσεις 
ενώσας τους λόγους αυτού, μυσταγωγείται υπ’ αυτού. τούτων γάρ μη συναφθέντων, χαλεπόν περί 
Θεού διαλέγεσθαι ο αγαπών τον Κύριον τον αδελφόν αυτού προηγάπησεν. απόδειξις γάρ του 
πρωτέρου το δεύτερον, ο αγαπών τον πλησίον ουδέποτε των καταλαλούντων ανέξεται. ως από 
πυρός δε μάλλον αποφεύξεται. ο λέγων Κύριον αγαπάν και τω αδελφώ αυτού οργιζόμενος, όμοιος 
εστί τω καθ’ ύπνους τρέχοντι.

(Ιωάννης ο Κλίμακος)

ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ

ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν. εγώ ειμί Κύριος.
(Λευϊτ. ΙΘ΄.18)

Δευτέρα δε ομοία αυτή. αγαπήσεις το πλησίον σου ως σεαυτόν.
(Ματθ. Κβ΄.39)

Εν τω αγαπήσεις, τον πλησίον σου ως σεαυτόν.
(Ρωμαίους Ιγ΄.9)

Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν, καλώς ποιείτε.
(Ιάκωβος Β΄.8)

Ο γάρ πάς νόμος εν ενί λόγω πληρούται, εν τω αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν.
(Γαλάτας Ε΄.14)

ΕΚ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Ει πάντα τα χαρίσματα του Πνεύματος έχων, αγάπην δε μη έχων ουδέν ωφελείται κατά τον θείον 
Απόστολον. πόσην οφείλομεν ενδείξασθαι σπουδήν, ίνα ταύτην κτησώμεθα.

(Μαξίμου του Ομολογητού)
Ου μόνον διά μεταδόσεως χρημάτων η διάθεσις της αγάπης γνωρίζεται αλλά πολλώ μάλλον διά 

μεταδόσεως λόγου Θεού και σωματικής διαιωνίας. Μη έσο αυτάρεστος, και ουκ έση μισάδελφος. και 
μη έση φίλαυτος και έση φιλόθεος.

(Μαξίμου του Ομολογητού)
Αγάπη κατά μέν την ποιότητα ομοίωσις Θεού, καθ’ όσον βροτοίς εφικτόν. κατά δε την ενέργειαν 

μέθη ψυχής. κατά δε την ιδιότητα πηγή πίστεως, άβυσσος μακροθυμίας, θάλασσα ταπεινώσεως 
αγάπη εστί κυρίως απόθεσις παντοίας εννοίας. είπερ η αγάπη ου λογίζεται κακόν.

(Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος)
Η αγάπη απαθείας εστί συνάφεια, παθών δε απαλοιφή, την μακροθυμίαν προσφέρουσα και τον 



ζέοντα θυμόν καταψύχουσα, την ταπείνωσιν προβάλλουσα, και την υπερηφανίαν καταφέρουσα. 
Αγάπη έχει μέν ίδιον ουδέν πλήν του Θεού. Αύτη γάρ εστίν ο Θεός.

(Νείλου του ασκητού)
Ο ευρών την αγάπην τον Χριστόν εσθίει καθ’ εκάστην ημέραν και ώραν, και αθάνατος γίνεται εκ 

τούτου. ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον.
(Ισαάκ ο Σύρος)

Άλλοτε δε νύκτα περιών (ο Αββάς Μωυσής ο Αιθίοψ) τας οικήσεις των Μοναχών λάθρα εκάστου 
υδρίαν επλήρου ύδατος. Ήν δε τούτο λίαν εργώδες. Των μέν γάρ σταδίοις δέκα των δε είκοσι, των 
δε τριάκοντα και πλέον διηστήκει ο τόπος όθεν υρδεύοντο.

(Ερμείου Σωζόμενος)


