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δυνατόν, νά «ἐπιλύσουμε» ὅλα τά ἐρωτήματα πού θέτει 
ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος κατά τήν ἐπιθυμίαν τῆς καρδίας 
αὑτοῦ, εἴτε κατά τήν ἐπίνοιαν τοῦ νοός αὑτοῦ. Ἰδιαιτέρως 
ἐκεῖνες τίς ἐπινοήσεις καί ἐπιθυμίες πού βλαστάνουν ἀπό 
νωθρό νοῦ καί φίλαυτη καρδία. 

Ἐκεῖνο πού πρέπει ἐδῶ νά εἰπωθεῖ εἶναι ὅτι ὁ Θεός, 
σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Μάξιμο, μέ τήν ἄπειρη ἀλλά ἀνιδιο-
τελή καί ἀμερόληπτη ἀγάπη Του («μηδέ προσωποληψίαν 
εἶναι παρά Θεοῦ»), τήν ἀγάπη τῆς Ἁγίας Τριάδος, τῆς 
πηγῆς τῆς ζωῆς, τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀθανασίας, θά ἑνωθεῖ 
κατά χάριν, ὄχι κατ’ οὐσίαν ἤ κατά φύσιν, μέ τά κτίσματά 
Του, ἰδιαιτέρως μέ τά λογικά κτίσματα, Ἀγγέλους καί 
ἀνθρώπους, καί θά ἀποκαταστήσει τή φύση τους, διότι 
ἡ ὅλη φύση καί κάθε φύση κτίσθηκε ἀπό τόν Θεόν καλή 
καί γιά τό διαρκές/αἰώνιο εὖ εἶναι. Ἀλλά αὐτά τά ἔλλογα 
ὄντα, σύμφωνα μέ τή δεδομένη εἰς αὐτά ἐλευθερία (τό 
αὐτεξούσιο, τήν ἐλευθέρα βούληση, «ἐνοῦσαν αὐτῷ /τῷ 
ἀνθρώπῳ/ φυσικῶς αὐτοκίνητον καί ἀδέσποτον δύναμιν», 
Ἀπορία 42, PG 91, 1345D), δηλαδή τόν προσωπικό τρόπο 
ὑπάρξεως καί συμπεριφορᾶς καί ἐνέργειας, κατά τήν 
ἑκούσια προαίρεσή τους, κατά τήν γνώμην, ὅπως λέγει ὁ 
Μάξιμος, θά ὑποδεχθοῦν καί θά ζοῦν τήν θείαν ἀγάπη, καί 
θά συμμετέχουν/κοινωνοῦν στήν ἄκτιστη θεία χάρη, πού 
εἶναι φῶς καί ἀγάπη, καί χαρά καί εἰρήνη ἐν Πνεύματι 
Ἁγίῳ, κατά τό μέτρο τῆς διαθέσεως, πιστότητος/ἐμπι-
στοσύνης καί ἀγάπης τους πρός τόν Θεόν20. 

Τοῦτο σημαίνει ὅτι θά συμμετέχουν κατά τό μέτρο τῆς 

20. Λέγει ὁ ὅσιος Μάρκος ὁ Ἐρημίτης: «Ὅταν ἀκούσῃς τῆς 
Γραφῆς λεγούσης, ὅτι ἀποδώσει ἑκάστῳ κατά τά ἔργα αὐτοῦ (Μτ. 
16, 27), οὐκ ἔργα λέγει γεέννης ἤ Βασιλείας ἀντάξια, ἀλλ’ ἔργα τῆς 
εἰς αὐτόν ἀπιστίας ἤ πίστεως ὁ Χριστός ἀποδίδωσιν ἑκάστῳ, οὐχ ὡς 
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πίστεως, ἐλπίδος καί ἀγάπης τους πρός τόν Χριστόν, κατά 
τό μέτρο τῆς τηρήσεως καί ποιήσεως τῶν σωτηριωδῶν 
ἐντολῶν Του, πού εἶναι ἐγγεγραμμένες ὡς σωστικοί νόμοι 
ἐν τῷ λόγῳ τῆς φύσεώς τους21. Καί τό σωτηριῶδες εἶναι, 
λέγει ὁ ἅγιος Μάξιμος, ὅταν καί ὁ τρόπος βιώσεως καί 
δράσεως τῶν ἐλευθέρων λογικῶν ὄντων γίνει, ἀναλόγως 
στόν καθένα, σύμφωνος μέ τόν θεόσδοτο λόγο τῆς φύσεως, 
ὁ ὁποῖος ἔχει τό ρίζωμά του ἐν τῷ Θεῷ, ἐν τῇ ἀγαθῇ 
Αὐτοῦ βουλῇ, κατά τήν ὁποία τά ἐπιγινώσκει καί θέλει νά 
αἰωνίζονται, καί ὄχι νά ἀποθνήσκουν καί νά ἀφανίζονται. 

Ἡ θεία ἀγάπη θά ἀπευθύνεται πρός ὅλους, καί τό θεῖον 
φῶς ὅλους θά τούς περιλάμπει, ὄχι ὅμως ἀναγκαστικά 
ἤ τυραννικά, ἀλλά κατά τό μέτρο τῆς ἀνοικτότητος καί 
δεκτικότητός τους. Ὅλοι οἱ Ἄγγελοι καί οἱ ἄνθρωποι θά 
εἶναι ἀνακεφαλαιωμένοι ἐν τῷ Σώματι τοῦ Χριστοῦ καί 
θά μποροῦν νά συμμετέχουν στήν Κοινωνία τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, καί θά εὑρίσκονται ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Πατρός 
τους, μέ τήν ἔλλογο ἑτερότητα τῶν προσωπικῶν καί 
ἀνεπανάληπτων ὄντων, ἀφοῦ ὑπάρχουν καί μονές ἐν τῷ 
οἴκῳ τοῦ οὐρανίου Πατρός πολλές (Ἰω. 14, 2), ἄρα καί 
διαφορετικές. Καί πάλιν ἑνοποιημένοι καί παρόμοιοι, διότι 
ἐν πᾶσι μία θά εἶναι ἡ ἐνέργεια καί ἡ ἐπίπνοια τῆς μιᾶς 
χάριτος τῆς αἰωνίου ζωῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος. 

συναλλάκτης πραγμάτων, ἀλλ’ ὡς Θεός κτίστης καί ἀγοραστής ἡμῶν» 
(Κεφάλαια, 22, Φιλοκαλία, τ. 1, σ. 110· PG 65, 933). 

21. Γράφει ὁ Μάξιμος: «Χωρίς γάρ πίστεως καί ἐλπίδος καί ἀγάπης 
οὐδέν οὔτε τῶν κακῶν καταργεῖται παντελῶς, οὔτε τῶν καλῶν κατορ-
θοῦται τό σύνολον» (Πρός Θαλάσσιον, 49, ΡG 90, 448). Αὐτό δείχνει 
ὅτι τό θεμέλιο τῆς σωτηρίας καί τῆς αἰωνίου ζωῆς εἶναι ἡ ὑπαρξιακή 
σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Χριστόν, τόν ζῶντα καί ἀληθινόν Θεόν τῆς 
ἀγάπης, ὁ ὁποῖος εἶναι «ἡ ὑπόστασις τῶν μελλόντων ἀγαθῶν» (Πρός 
Θαλάσσιον, 25, ΡG 90, 336D = CCSG 7, 167).


