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Η ΕὐχαριστιακΗ ΓνωσιολοΓια 
ΜαξιΜοὐ τοὐ οΜολοΓΗτοὐ  

και ο ανΕνδοτοσ λατρΗσ τοὐ ΘΕοὐ

Ἡ συγκυρία τῆς ἔκδοσης τῶν σχολίων τοῦ Γέροντος Αἰμιλιανοῦ 
στὰ Κεφάλαια περὶ Ἀγάπης τοῦ ἁγίου Μαξίμου, σὲ μιὰν ἐποχὴ 
ὅπου τὸ περὶ τὸν Ὁμολογητὴ παγκόσμιο θεολογικὸ ἐνδιαφέρον 
ἔχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, ἀναδεικνύοντάς τον ὡς τὸν ση
μαντικότερο ἴσως συγγραφέα σύμπασας τῆς Χριστιανικῆς Πατε
ρικῆς παράδοσης, ἐπιτρέπει καὶ ἐπιβάλλει μιὰ κατ’ ἀρχὴν συζή
τηση τῆς γνωσιολογίας τοῦ μεγίστου αὐτοῦ Πατρός, μιᾶς καὶ 
εἶναι ἀκριβῶς πρὸς διαμόρφωση καὶ περιγραφὴ μιᾶς θεολογικῆς 
γνωσιολογίας ποὺ τὰ Κεφάλαια αὐτὰ ἀποσκοποῦν καὶ κατατεί
νουν. Ἡ συζήτηση αὐτὴ θὰ πρέπει ἀναγκαίως νὰ ἐπεκταθεῖ καὶ 
σὲ ἄλλα, περισσότερο θεωρητικὰ ἔργα τοῦ Ὁμολογητῆ, τὰ ὁποῖα 
προσφέρουν τὴν στοιχείωση ἀκριβῶς αὐτὴν ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει 
μιὰν ἀκόμη καλύτερη κατανόηση τῶν Κεφαλαίων. 

Μιὰ τέτοια ἀναζήτηση μπορεῖ νὰ ξεκινήσει ἀπὸ τὶς παρατη
ρήσεις τοῦ ἁγίου Πατρὸς σχετικὰ μὲ τὴν γνώση τῶν θείων πρα
γμάτων, στὴν Ἐρώτηση 60 τοῦ Πρὸς Θαλάσσιον:

Διττὴν γὰρ οἶδε τὴν τῶν θείων γνῶσιν ὁ λόγος· τὴν μέν, σχετικήν, 
ὡς ἐν μόνῳ λόγῳ κειμένην καὶ νοήμασι· καὶ τὴν κατ’ ἐνέργειαν 
τοῦ γνωσθέντος διὰ πείρας οὐκ ἔχουσαν αἴσθησιν, δι’ ἧς κατὰ τὴν 
παροῦσαν ζωὴν οἰκονομούμεθα. Τὴν δὲ κυρίως ἀληθῆ ἐν μόνῃ τῇ 
πείρᾳ κατ’ ἐνέργειαν δίχα λόγου καὶ νοημάτων, ὅλην τοῦ γνωσθέν
τος κατὰ χάριν μεθέξει παρεχομένην τὴν αἴσθησιν· δι’ ἧς κατὰ 
τὴν μέλλουσαν λῆξιν τὴν ὑπὲρ φύσιν ὑποδεχόμεθα θέωσιν ἀπαύ
στως ἐνεργουμένην· καὶ τὴν μὲν σχετικὴν ὡς ἐν λόγῳ κειμένην 
καὶ τοῖς νοήμασι, κινητικὴν εἶναί φασι τῆς πρὸς τὴν μεθέξει κατ’ 
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ἐνέργειαν γνῶσιν ἐφέσεως· τὴν δὲ κατ’ ἐνέργειαν, διὰ τῆς πείρας 
μεθέξει παρεχομένην τοῦ γνωσθέντος τὴν αἴσθησιν, ἀφαιρετικὴν 
εἶναι τῆς ἐν λόγῳ κειμένης καὶ νοήμασι γνώσεως.

Ὁ ὅρος κατ’ ἐνέργειαν ἐδῶ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀποδοθεῖ μονοσήμαν
τα καὶ ἡ μελέτη τοῦ ἔργου τοῦ Ὁμολογητῆ ὑποβάλλει ἐν προκει
μένῳ στὸν μελετητὴ μιὰν ὁλόκληρη σειρὰ σημασιῶν: καθαρὴ 
πραγματικότητα (σὲ ἀντίθεση πρὸς τὴν φαντασία), ὕπαρξη, κοι
νωνία, ἀμοιβαιότητα, ἐνέργεια, συνεργία, διάλογος, ἀναλογία, με
τοχή, ἑτερότητα, εἶναι μερικὲς μόνον ἀπὸ τὶς ἔννοιες ποὺ συνδέον
ται μὲ τὸν ὅρο αὐτόν. Περισσότερο ἀπὸ κάθε τι ἄλλο, ὁ ὅρος συν
υπονοεῖ μιὰ μεθεκτικὴ ἔκστασιν, μιὰν ἔξοδο, ὄχι ἀπὸ τὴν φύση, 
ἀλλὰ τῆς ἴδιας τῆς λογικῆς φύσης μέσῳ τῶν ἐνεργειῶν της. Θὰ 
ἐπιχειρήσουμε τώρα νὰ διακρίνουμε πῶς αὐτὴ ἡ πληθώρα τῶν 
σημασιῶν διαπλέκεται στὴν σκέψη τοῦ ἱεροῦ Μαξίμου.

Τὸ ὀντολογικὸ ἔρεισμα αὐτῆς τῆς κατ’ ἐνέργειαν γνώσης εἶναι, 
σύμφωνα μὲ τὸν Ὁμολογητή, ἡ Χριστολογία, μιὰ θέση ἡ ὁποία 
ἀναπτύσσεται πειστικὰ στὴν ἴδια αὐτὴν Ἐρώτησιν. Εἰσάγοντας 
τὸ μέγα θεολογικὸ ζήτημα τῆς προγνώσεως ἢ προεπινοήσεως 
τῆς Ἐνσαρκώσεως τοῦ Λόγου, ὁ Μάξιμος θεωρεῖ πὼς ἡ προεπι
νοημένη αὐτὴ Ἐνσάρκωση γίνεται «ἵνα περὶ τὸ πάντῃ κατ’ οὐσί
αν ἀκίνητον στῇ τὰ κατὰ φύσιν κινούμενα, τῆς πρός τε αὐτὰ καὶ 
πρὸς ἄλληλα παντελῶς ἐκβεβηκότα κινήσεως, καὶ λάβῃ τῇ πείρᾳ 
τὴν κατ’ ἐνέργειαν γνῶσίν του, ἐν ᾧ στῆναι κατηξιώθησαν, ἀναλ
λοίωτον καὶ ὡσαύτως ἔχουσαν, τὴν τοῦ γνωσθέντος αὐτοῖς παρε
χομένην ἀπόλαυσιν». Συνεπῶς, ἡ κατ’ ἐνέργειαν γνώση προκύ
πτει ἀπὸ τὴν  καθ’ ὑπόστασιν ἕνωση κτιστοῦ καὶ ἀκτίστου στὸν 
Χριστό, ἐκφραζόμενη ὡς μιὰ ἐκστατικὴ μετοχὴ στὸν ἄφθαρτο 
τρόπον τῆς ὑπάρξεως τοῦ Λόγου καὶ προσφερόμενη στὴ δημιουρ
γία μέσῳ τῆς ἄκτιστης χάριτος/ἐνέργειας ἀκριβῶς λόγῳ τῆς πα
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ραπάνω ἕνωσης. Αὐτὴ ἐκφράζει, σὲ γνωσιολογικὸ ἐπίπεδο, τὸ 
ὀντολογικὸ γεγονὸς τῆς Ἐνσαρκώσεως τὸ ὁποῖο συμβαίνει «ἵνα 
καὶ τὸ εἶναι τῶν ὄντων φυλαχθῇ κατ’ οὐσίαν ὡς πέφυκε· καὶ τὸ 
ὑποστῆναι, ἤγουν πῶς εἶναι κατὰ χάριν δέξηται θείαν, τῇ πρὸς 
τὸν Θεὸν ἑνώσει πάντων πρὸς ἀτρεψίαν μεταποιηθέντων». Μέσῳ 
τῆς Ἐνσάρκωσης ἡ γνωσιολογία καθίσταται ἀπολύτως ὀντολογι
κή: τὸ γνωρίζειν σημαίνει ἀληθῶςμετα βάλλεσθαιμέσῳἐκστατι
κῆς/ἐνεργητικῆςμετοχῆςστὸνΧριστό.

Σ’ ἕνα βαθύτερο ἐπίπεδο, αὐτὴ ἡ θέση εἶναι συνέπεια τῆς δι
δασκαλίας τοῦ ἁγίου περὶ τῶν λόγων τῶν ὄντων. Ἕνας λόγος δὲν 
εἶναι μόνον μιὰ ὀντολογικὴ ἀρχή, ἀλλὰ καὶ ἕνας ὑπαρξιακὸς δρό
μος, ὅπως ἔχουμε πεῖ ἀλλοῦ, καί, ἀκριβῶς γι’ αὐτό, καθίσταται 
ὁ λόγος γιὰ μᾶς μιὰ ἀποκάλυψη, ἕνα εἶδος ἐμπιστευτικῆς ἐκμυ
στήρευσης καὶ πληροφορίας τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο, καὶ γιὰ 
τὸν ἄνθρωπο μιὰ φυσικὴ θεωρία ἀκριβῶς, γιὰ νὰ χρησιμοποιή
σουμε τὴν ὁρολογία τοῦ Ὁμολογητῆ, θεωρία τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐν 
Χριστῷ, ὁ Ὁποῖος ἐξηγεῖ τελικὰ τὸ μυστήριο τῶν λόγων Του μέσῳ 
τῆς Ἐνσάρκωσής Του.

Αὐτὴ ἡ ὑπαρξιακὴ «ἐξήγηση» τῶν λόγων ἐν Χριστῷ καὶ διὰ 
τοῦ Χριστοῦ φανερώνει τὴν βαθύτερη ὑφή τους ὡς ἐκστατικῶν 
θείων ἐνεργειῶν, ποὺ ἀναζητοῦν τὴν ἀνθρώπινη ἐκστατικὴ συν
ενέργεια, ἀγαπῶντα θελήματα ποὺ καλοῦν πρὸς ἔρωτα θεῖον, λό
γοι/λέξεις ποὺ καλοῦν πρὸς διάλογο καί, τελικά, δῶρα ποὺ κα
λοῦν πρὸς ἀνταλλαγή. Ὁ ἅγιος Μάξιμος συνενώνει ὅλες τὶς παρα
πάνω σημασίες τῶν λόγων στὸ ὀντολογικὸ μυστήριο τῆς 
Ἐκκλησίας (ἢ τοῦ Χριστοῦὡςφανέρωσηςτῆςἀγάπηςτοῦ
ΠατρὸςἐνΠνεύματιὡςἘκκλησία), οὕτως ὥστε αὐτοὶ τελικὰ 
νὰ κατανοοῦνται στὸ πλαίσιο μιᾶς Εὐχαριστιακῆς ἀμοιβαιότητας 
μεταξὺ Θεοῦ καὶ ὄντων, ἡ ὁποία ἀμοιβαιότητα συγκροτεῖ τὸν 
βαθὺ πυρήνα τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας. Καθὼς ἡ ὀντολογία 
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του εἶναι ἔτσι εὐχαριστιακή, ἡ γνωσιολογία τοῦ ἁγίου Μαξίμου 
εἶναι εὐχαριστιακὴ ἐπίσης.

Ὑπάρχουν ἀρκετὰ κείμενα στὸ ἔργο τοῦ Ὁμολογητῆ ποὺ προ
άγουν τὶς παραπάνω θέσεις. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ Ἐρώτηση 51 
τοῦ Πρὸς Θαλάσσιον. Σ’ αὐτὸ τὸ κείμενο διαβάζουμε ὅτι ὅταν ὁ 
νοῦς φθάνει τὴν Ἱερουσαλήμ, δηλαδὴ τὴν βαθειὰ εἰρήνη μετὰ τὴν 
σιγὴ τῶν παθῶν, «πᾶσαν ἔχει τὴν κτίσιν ὑποχείριον, διὰ τῶν 
αὐτὴν συμπληρούντων εἰδῶν, ὁ τοιοῦτος νοῦς· τῷ μὲν Θεῷ, δι’ 
αὐτοῦ τοὺς ἐν αὐτῇ πνευματικοὺς τῆς γνώσεως καθάπερ δῶρα 
προσκομίζουσαν λόγους· αὐτῷ δέ, καθάπερ δόματα τοὺς ἐνυπάρ
χοντας αὐτῇ κατὰ τὸν φυσικὸν νόμον πρὸς ἀρετὴν τρόπους παρέ
χουσαν». Ἡ χρήση Λειτουργικῶν ὅρων ἐδῶ (δῶρα, δόματα, προσ
κομίζειν), ὡς μόνων κατάλληλων γιὰ τὴν περιγραφὴ ἀσκητικῶν 
καταστάσεων, προτείνει εὐθέως, ὡς ἑρμηνευτικὴ προϋπόθεση 
τῶν τελευταίων, εὐχαριστιακὰ βιώματα καὶ μεγέθη, τὰ ὁποῖα καὶ 
εὐθέως κατονομάζει. Σ’ ἕνα ἄλλο χωρίο τὸ εὐχαριστιακὸ μοτίβο 
καθίσταται ἀκόμη περισσότερο φανερό, καθὼς ὁ ἅγ. Μάξιμος 
ἐπαναλαμβάνει τὴν ἔκφραση «προσκομίζειν τοὺς ἐκ τῶν γεγονό
των πνευματικοὺς τῷ Κυρίῳ λόγους», καὶ προσθέτει ὅτι τὸ κά
νουμε αὐτὸ ὄχι γιατὶ Ἐκεῖνος χρειάζεται αὐτὰ τὰ δῶρα, «ἀλλ’ ἵνα 
ποσῶς ἡμεῖς κατὰ δύναμιν ἐκ τῶν αὐτοῦ κτισμάτων χρεωστού
μενον αὐτὸν ἀνυμνήσωμεν», ἐνῶ πρὶν ἀπ’ αὐτό, ὅλοι ἐμεῖς ποὺ 
εἴχαμε ἀφιερώσει ἑαυτοὺς στὴν «θείαν φιλοσοφίαν», δεχθήκαμε 
ὡς δόματα τοὺς λόγους τῆς γνώσεως καὶ τοὺς τρόπους τῆς 
ἀρετῆς, τοὺς ὁποίους χρειαζόμαστε σύμφωνα μὲ τὴν φύση μας. 
Εἶναι φανερὸ ὅτι ἐδῶ μποροῦμε νὰ μιλήσουμε γιὰ μιὰ Εὐχαριστιακὴ 
μετάδοση/ἀντίδοση τῶν λόγων τῆς γνώσεως: μᾶς προσφέρονται 
ὡς δῶρα ἀπὸ τὸν Θεό, μέσῳ τῆς θείας φιλοσοφίας, δηλαδὴ τῆς 
φυσικῆς θεωρίας, λόγοι γνώσεως τοὺς ὁποίους χρειαζόμαστε ὡς 
νοοῦντα ὑποκείμενα καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐμεῖς ἀντιπροσφέρουμε στὸν 
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Θεὸ («προσκομίζοντες») αὐτοὺς τοὺς λόγους ὡς λατρευτικὰ 
δῶρα.

Ποιὸ εἶναι τὸ νόημα αὐτοῦ τοῦ εἴδους τῆς γνωσιολογίας ὡς 
μετάδοσης/ἀντίδοσης τῶν δώρων τῆς γνώσης; Ἡ γνωσιολογία 
συναντᾶ ἐδῶ τὴν ὀντολογία καὶ τὴν ἀσκητικὴ καὶ καθίσταται, 
ὅπως ἤδη εἴπαμε, διαλογικὴ/εὐχαριστιακή, ὡς μιὰ εὐχαριστιακὴ 
ἀνταλλαγὴ ἐννοιῶν, κατανοήσεων καὶ θεωριῶν, ποὺ ὁδηγοῦν σὲ 
μιὰ συνεχῶς αὐξανόμενη διαλογικὴ μέθεξη/μετοχή. Ἔτσι μπο
ροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι στὸν Μάξιμο ἡ γνώση συμβαίνει ὡς ὕπαρξη, 
σ’ ἕνα εὐχαριστιακὸ πλαίσιο διαλογικῆς ἀμοιβαιότητας. Αὐτὴ ἡ 
γνώση ταυτίζεται τελικὰ μὲ τὴν μετοχή, ὡς μιὰ κατ’ ἐνέργειαν 
γνώση ἐπισυμβαίνουσα ὡς μιὰ πραγματική, διαλογική, συνεργη
τική, εὐχαριστιακὴ πεῖρα (γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουμε ξανὰ τὴν 
ὁρολογία τοῦ ἱεροῦ Πατρός) ἑνώσεως μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ, 
ἐν Πνεύματι, στὴν Ἐκκλησία.

Εἶναι γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο ποὺ οἱ πέντε τρόποι φυσικῆς 
θεωρίας, κατὰ Μάξιμο, εἶναι τελικὰ σχεσιακοί. Ἡ θεωρία τῆς 
οὐσίας ἀναζητεῖ τὸ αἴτιο τῶν ὄντων· αὐτὴ τῆς κινήσεως ἀναζητεῖ 
τὴν ἑνότητά τους καὶ τὴν Πρόνοια πίσω τους· ἡ θεωρία τῆς δια
φορᾶς ἐρευνᾶ τὴν σώζουσα θεία κρίση γιὰ τὰ δημιουργήματα, ἐνῶ 
αὐτὴ τῆς διαθέσεως διερευνᾶ τὸ βάθος τῆς προσωπικῆς ἐλευθε
ρίας τῆς ἐπιλογῆς· τελικά, ἡ θεωρία τῆς θέσεως ψάχνει τὸ ἦθος 
καὶ τὴ συμπεριφορὰ τῆς κάθε προσωπικῆς ἐπιλογῆς. Ὅλοι αὐτοὶ 
οἱ τρόποι τῆς θεωρίας καθίστανται τελικά, σύμφωνα μὲ τὸν 
Ὁμολογητή, ἕνας τρόπος θεωρίας ἀπολύτως μεθεκτικὸς καὶ σχε
σιακός, ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι ἀναζητεῖ τὸν ἔσχατο τρόπο τῆς διαλο
γικῆς σύστασης τῶν ὄντων στὸν κατὰ φύσιν τρόπον ὑπάρξεώς 
τους, καὶ τὴν κατ’ ἐνέργειαν γνώση τοῦ Θεοῦ μέσα καὶ μέσῳ 
αὐτῶν. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ βαθειὰ οὐσία τῆς φυσικῆς θεω
ρίας εἶναι εὐχαριστιακή.
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Παραθέτω ὅλα τὰ παραπάνω προκειμένου νὰ δημιουργηθεῖ 
ἕνα πλαίσιο κατανόησης τῶν κειμένων ποὺ ἀκολουθοῦν. Τὸ ἀσκη
τικὸ ἄδειασμα τοῦ νοῦ ἀπὸ ἐπιθυμίες, γνῶμες, ἀγάπες καὶ προτι
μήσεις, προκειμένου νὰ ἐπιχειρηθεῖ ἡ καθολικὴ ἐπιστροφὴ τοῦ 
ἀσκητῆ στὸν Θεό, εἶναι θεμελιωδῶς ἕνα εὐχαριστιακὸ γέμισμα 
τοῦ νοῦ μὲ ταπεινὴ εὐγνωμοσύνη γιὰ τὰ ἄπειρα δῶρα τοῦ Θεοῦ 
καὶ τὴν εὐσπλαγχνία Του. Στὴν συνέχεια, καὶ λόγῳ ἀκριβῶς τῆς 
εὐγνωμοσύνης αὐτῆς, ὁ ἀσκητής, ὁ πιστὸς δηλαδή, ἐπιχειρεῖ μιὰ 
καθαρῶς ἐρωτικοῦ χαρακτήρα κένωση τοῦ νοῦ του ἀπὸ ἐπιθυμίες, 
γνῶμες, ἀγάπες, κ.λπ., μιὰν εὐχαριστιακὴ δηλαδὴ κένωση, ὑπὸ 
τὴν ἔννοια καὶ μόνον τῆς ἐλεύθερης ἐρωτικῆς προτίμησης τοῦ 
θείου δωρεοδότη ἀπὸ τὰ δῶρα τῆς ἀγάπης Του. Αὐτὴ ἡ εὐχαρι
στιακὴ ἐπιστροφὴ νοημάτων καὶ πραγμάτων στὸν Θεὸ συνδέεται 
καὶ μὲ τὸ εὐχαριστιακὸ μοίρασμα δωρεῶν καὶ ἀγάπης πρὸς τὰ 
ἄλλα κτίσματα τοῦ Θεοῦ, γιατὶ χωρὶς αὐτὸ τὸ τελευταῖο μοίρα
σμα ἡ ἄνοδος πρὸς τὸν Θεὸ καταλήγει νὰ εἶναι καθαρὴ ἰδιοτέλεια 
καὶ προκαλεῖ τελικὰ τὴν Θεοεγκατάλειψη. Ὅπως ἡ Πατερικὴ 
παράδοση γνωρίζει πολὺ καλά, δὲν ὑπάρχει κανένα ἀπολύτως 
ἐμπόδιο σὲ ὁποιαδήποτε κατάσταση κι ἂν βρίσκεται ὁ καθένας, 
στὸν ἁγιασμὸ καὶ στὴν θέα τοῦ Θεοῦ, στὶς διάφορες δηλαδὴ βα
θμίδες τῆς τελευταίας, οἱ ὁποῖες ἀρχίζουν μὲ τὴν μετάνοια τοῦ 
πιστοῦ καὶ προχωροῦν ἐφ’ ὅρου ζωῆς ὡς ἀτέλεστος μετάνοια, 
ἀτελείωτη δηλαδὴ εὐγνωμονητικὴ ἐπίγνωση τῶν ἀνεξάντλητων 
θείων τελειοτήτων σὲ σχέση μὲ τὴν πάντοτε ἀτελῆ ἀνθρώπινη 
πρόσληψή τους. Μόνο ἐμπόδιο σ’ αὐτὸ δημιουργεῖ ἡ προαίρεση 
τοῦ ἀνθρώπου, διότι διαφορετικὰ θὰ ἦταν ὁ Θεὸς ὑπεύθυνος γιὰ 
τὸν μὴ ἁγιασμό του.

Θεωρῶ ὅλα τὰ παραπάνω ὡς μιὰ μικρὴ εἰσαγωγὴ προκειμέ
νου νὰ κατανοηθοῦν κατὰ τὸ δυνατὸν σωστὰ τὰ κείμενα αὐτοῦ 
τοῦ ἀνένδοτου λάτρη τοῦ Θεοῦ ποὺ ἀκολουθοῦν. Ἐκφωνημένα σὲ 
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ἐποχὲς ὅπου ἕνας μακάριος καὶ ὑπερναρκισσιστικὸς εὐσεβισμὸς 
κυριαρχοῦσε ἀκόμη, βρίσκουν τὸν στόχο τους ἀμέσως:

Ἀλλὰ τί σημαίνει φιλαυτία; Φιλαυτία σημαίνει ἀντίληψις, διάθεσις 
καὶ πρὸ πάντων κρίσις, τὰ ὁποῖα ἔχουν σὰν πρῖσμα τὸ ἐγώ. 
Ἑπομένως, κάτι ποὺ ξεκινάει ἀπὸ τὴν σκέψι μου ἢ ἀπὸ τὴν 
ἐπιθυμία μου ἢ ἀπὸ τὴν γνώμη μου, ὁπωσδήποτε θὰ μὲ ρίξη 
ἔξω. Μόνον ἡ ἄρνησις τοῦ ἐγώ μου μπορεῖ νὰ μὲ κάνη ἄτρωτον 
στὰ πάθη. Κάθαρσις τελεία τῶν παθῶν μπορεῖ νὰ γίνη, ἀλλὰ 
χάνεται καὶ ἐπιστρέφουν ὅλα τὰ πάθη, μόλις ἐπανέλθω ἔστω καὶ 
γιὰ λίγο στὸν ἑαυτό μου. [3, 80]

Αὐτὸ ὅμως πρέπει νὰ συμβεῖ στὰ λατρευτικὰ πλαίσια ποὺ περι
γράψαμε παραπάνω:

Ἡ λατρεία εἶναι ἡ προϋπόθεσις τῆς μυστικῆς ζωῆς, διότι καθιστᾶ 
τὸν Θεὸν παρόν τα. Ὁ ὢν Θεὸς γίνεται παρὼν μέσα μου, διὰ τῆς 
παραμονῆς μου ἐν τῇ λατρείᾳ, καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸν παρόντα Θεὸν 
τὸν κάνει ἀληθῶς συνόντα, ἀεὶ συνόντα ἐν ἐμοί, ἡ μυστική μου 
ζωή, ἡ ὁποία εἶναι συνέχισις τῆς λατρευτικῆς ζωῆς. [3, 95]

Πρόκειται γιὰ μιὰ εὐχαριστιακή, ἤγουν τελικὰ εὐτυχισμένη ζωή: 

Ἡ ζωὴ τοῦ πιστοῦ πρέπει νὰ εἶναι γεμάτη ἀπὸ χαρὰ καὶ εὐφρο
σύνη, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος. Αὐτοὺς 
τοὺς καρποὺς τοὺς δίνει στὴν ψυχή μας ἢ στὴν συσκηνία μας, τὸ 
ἴδιο τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Συγχρόνως ἡ ζωή μας πρέπει νὰ εἶναι 
ἐξωκόσμια, μὲ θεολογικὴ ἀντίληψι καὶ αἴσθησι καὶ μὲ παράστα
σι τῆς αἰωνιότητος στὸν χῶρο καὶ στὸν χρόνο στὸν ὁποῖο ζοῦμε. 
Ὀφείλομε νὰ εἴμαστε πράγματι ἄνθρωποι τῆς αἰωνιότητος. Ἐὰν 
δὲν θὰ σκεπτώμεθα θεολογικὰ καὶ ἐὰν οἱ σχέσεις μας δὲν θὰ 
εἶναι σχέσεις οὐσιαστικῆς συναφείας μὲ τὸν Θεόν, ἡ ζωή μας θὰ 
εἶναι ὄχι μόνον πεζὴ καὶ μάταιη, ἀλλὰ καὶ ἐμπαιγμὸς ἐκ μέρους 
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τῶν πονηρῶν δαιμόνων, τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ὅλων ἐκείνων οἱ 
ὁποῖοι μισοῦν τὶς ψυχές μας. Παράλληλα ὅμως θὰ εἶναι καὶ μία 
ἀπογοήτευσις τοῦ Θεοῦ, διότι στὴν πραγματικότητα δὲν θὰ μπο
ροῦμε νὰ στεκώμαστε πιὸ ψηλὰ ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο στὸ ὁποῖο εὑρί
σκεται τὸ κεφάλι μας, ἐνῶ δὲν εἶναι ἐδῶ ἡ πολιτεία τὴν ὁποία 
προσδοκᾶ ὁ καθένας μας. [4, 99]

Καὶ γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς πρόκειται γιὰ μιὰ αὐθεντικὴ καὶ γενναία 
ζωή:

Οἱ δοκιμασίες εἶναι ἀναγκαῖες γιὰ τὸν ἄνθρωπο· εἶναι ἀδύνατον 
νὰ προοδεύση, ὅταν τὶς φοβᾶται. Ὅταν ἡ θλῖψις ποὺ σοῦ ἔρχεται, 
σοῦ φαίνεται κακή, ὅταν ὁ ἀδελφός σου, ὁ ὁποῖος σὲ κατηγορεῖ ἢ 
σὲ δοκιμάζει, σοῦ φαίνεται κακὸς καὶ πᾶς νὰ τὸν διορθώσης, 
ὅταν τὸν πόνο τὸν ἀρνῆσαι, ὅταν θέλης νὰ ζῆς ἁπλά, ἄνετα στὴν 
ζωή σου, χωρὶς καμιὰ δυσκολία, δὲν πρόκειται νὰ κάνης τίποτε. 
Μόνον τὰ γερὰ χτυπήματα, μόνον τὸ μωλωπισμένο πρόσωπο 
μπορεῖ νὰ προχωρήση· αὐτὰ ἀναγνωρίζει ὁ Θεός. Ὅπως ἀναγνω
ρίζει τὴν κεντηθεῖσαν πλευράν του, τοὺς μώλωπας τοῦ προσώ
που του καὶ τοὺς κολαφισμοὺς τοῦ τραχήλου του, ἔτσι ἀναγνωρί
ζει καὶ τὴν δοκιμασμένη ψυχή. Ἀδοκίμαστη ψυχὴ εἶναι ἱκανὴ νὰ 
τρέφεται μόνον μὲ γαλατάκι, καὶ μάλιστα ἀπὸ μαστόν, οὔτε κἂν 
ἀπὸ μπουκαλάκι. Ἐὰν μποροῦσε νὰ δεχθῆ γάλα ἀπὸ μπουκαλά
κι, θὰ τὸ ἔδινε ὁ Θεός· καὶ ἐὰν μποροῦσε νὰ δοκιμασθῆ, θὰ δι
έκοπτε τὸ γαλατάκι.

Μόνον λοιπὸν δοκιμασμένοι –καὶ μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια ἀγαπῶντες 
τὸν πειρασμό, τὴν δοκιμασία– μποροῦν νὰ προοδεύσουν. [4, 108]

Μιὰ ζωὴ χωρὶς ὅμως τραγωδία, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ μιὰ ἕνωση 
γαμήλια:

Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεόν, λέγαμε προηγουμένως, εἶναι τελεία 
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ἕνωσις, τέλειος γάμος, μυστικὴ συνάφεια, μυστικὴ ἑνοποίησις, 
θέωσις δική μου, σύμμειξις ἐμοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ, ἐξαφάνισις τοῦ 
ἑαυτοῦ μου, βύθισις τοῦ εἶναι μου μέσα εἰς τὸν Θεόν. Δὲν γινό
μεθα σὰρξ μία καὶ πνεῦμα ἕν, γινόμεθα ἓν ἁπλοῦν πρᾶγμα, τὸ 
αὐτό, ἐξαφανίζεται ἡ ὀντότης μου. Παραμένει βέβαια ἡ ὑπόστα
σίς μου, παραμένω δηλαδὴ ὡς πρόσωπο, ἀλλὰ ἡ βούλησίς μου, ἡ 
ἐπιθυμία μου, ἡ ἐνέργειά μου, τὰ πάντα συνταυτίζονται μὲ τὸν 
Θεόν. «Ζῶ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός». Μεγάλη ὑπόθε
σις! Τελεῖται ἕνας πληρέστατος γάμος, τοῦ ὁποίου σκιὰ μὲν εἶναι 
ὁ κάθε γάμος, τύπος δὲ ἡ παρθενία. Πῶς θὰ ὁδεύσω σὲ αὐτὴ τὴν 
τελεία ἕνωσι χωρὶς ἀγάπη; Ἡ ἀγάπη θὰ μὲ ἑνώση. Ἡ ἀγάπη 
λοιπὸν εἶναι τὸ στοιχεῖο τὸ ἑνοποιητικό, εἶναι ἡ σύμμειξις τῶν 
δύο προσώπων, τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ ἀνθρώπου. [5, 144]

Μιὰ ἕνωση στὴν ὁποία ὡστόσο ὅλοι ἔχουν ἐλπίδες:

Πῶς ὅμως θὰ γίνη αὐτό, ἐὰν δὲν θὰ δῶ, δὲν θὰ γνωρίσω τὸν 
Θεόν; Ἡ τελεία ἀγάπη εἶναι ἡ ἀγάπη τῶν τελείων, τῶν ὁρώντων 
τὸν Θεόν, αὐτὴ δὲ ἡ ὅρασις εἶναι ἕνα ἄνοιγμα τῶν ὀφθαλμῶν τῆς 
ψυχῆς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ γνῶσις. Ἐπειδὴ αὐτὸ τὸ ἄνοι
γμα εἶναι τῶν τελείων, ὁ Θεὸς κατ’ οἰκονομίαν χαρίζει κάποιον 
βαθμό, μικρότερο ἢ μεγαλύτερο, σὲ κάθε ἄνθρωπο, ποὺ εἶναι ἕνα 
εἶδος σοφίας –ὄχι γνώσεως–, ἕνα εἶδος διανοίγματος τῆς διανοί
ας, ἕνα εἶδος φωτισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, μιᾶς πληρώσεως, μιᾶς 
χαρᾶς, κάτι ποὺ τὸ νοιώθω μέσα μου. Αὐτὸ μοῦ δίνει κάποια 
γνῶσι τοῦ Θεοῦ, καὶ αὐτὴ ἡ γνῶσις μοῦ δίνει μία ἀγάπησι τοῦ 
Θεοῦ. Δὲν εἶναι βέβαια ἡ τελεία, ἀλλὰ εἶναι καὶ αὐτὴ μία ἀγάπη 
καὶ μία σχέσις μὲ τὸν Θεόν, «ὃς μὲν τριάκοντα, ὃς δὲ ἑξήκοντα, 
ὃς δὲ ἑκατόν». [5, 145]

Δὲν εἶναι πάντοτε εὔκολο νὰ ἀντέξει κανεὶς τὸν λόγο τοῦ π. 
Αἰμιλιανοῦ. Αὐτὸ ὅμως καθίσταται εὐκολότερο, ἂν τὸν τοποθετή
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σει κανεὶς μέσα στὰ γενικὰ πνευματικὰ πλαίσια τῆς θεολογίας 
τοῦ ἁγίου Μαξίμου – τὰ σχόλιά του καλὸ εἶναι νὰ προκαλέσουν 
μιὰ βαθύτερη προσωπικὴ μελέτη αὐτοῦ τοῦ μεγίστου, καὶ συχνὰ 
ὄχι εὔκολα κατανοούμενου, ἁγίου Πατρός. Σὲ κάθε περίπτωση, 
εἶναι καλὸ νὰ θυμόμαστε πὼς σὲ ἀνθρώπους σὰν τὸν π. Αἰμιλιανὸ 
ἔχει δοθεῖ τὸ χάρισμα τῆς φυλακῆς τῶν ὁρίων, ἤγουν ὁ σταυρὸς 
τῆς ὑπενθύμισης, ἐνάντια στὴν θανατερὴ ναρκισσικὴ θρησκευτι
κότητα τοῦ ψευδοῦς ἑαυτοῦ ποὺ ὑπονομεύει τὴν ἴδια τὴν ἐκστα
τικὴ οὐσία τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, τοῦ ἀπόλυτου ζήλου τοῦ Θεοῦ 
γιὰ τὴν ἀφθαρτοποίηση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ ἀνένδοτου πόθου 
τοῦ ἀνθρώπου πρὸς πλήρη καὶ ἄμεση οἰκείωσή της...  

π. Νικόλαος Λουδοβίκος
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Ἡ ἀνὰ χεῖρας ἔκδοσις μὲ τίτλο Περὶ Ἀγάπης – Ἑρμηνεία στὸν 
Ἅγιο Μάξιμο διασώζει κατηχήσεις τοῦ Γέροντος Αἰμιλιανοῦ, ποὺ 
ἀπευθύνθηκαν πρὸς τοὺς μοναχοὺς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος 
Πέτρας καὶ τὶς μοναχὲς τοῦ Ἱεροῦ Κοι νοβίου Ὁρμυλίας, τὸ ἔτος 
1975. Σὲ αὐτὲς ἑρμηνεύονται κεφάλαια τῆς Δευτέ ρας Ἑκατοντάδος 
Περὶ Ἀγάπης τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογη τοῦ ἀπὸ τὸν δεύ
τερο τόμο τῆς Φιλοκαλίας τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν.

Τὸ κείμενο παραδίδεται στὸν ἀναγνώστη ἀπαλλαγμένο ἀπὸ 
στοιχεῖα προφορικοῦ λόγου, τυχὸν ἐπαναλήψεις, καθὼς καὶ 
εἰδικώ τερες ἀναφορὲς στὰ πνευματικά του τέκνα. Δια τη ρήθηκαν 
ὅμως ὁ ρυθμός, καθὼς καὶ οἱ γλωσσικὲς καὶ συντακτι κὲς ἰδιομορ
φίες, στοιχεῖα χαρακτηριστικὰ καὶ σημαντικὰ γιὰ τὴν κατανόησι 
τῶν λόγων τοῦ Σεβαστοῦ Γέροντος.

Ἐπιλέγοντας τὰ κεφάλαια, ὁ Γέροντας ἀποδίδει μὲ πληρότη
τα καὶ ἐνάργεια τὸ πνεῦμα τοῦ ἁγίου. Συναρπαστικὸς καὶ βιωμα
τικὸς ὁ λόγος του, ἑρμηνεύει μὲ τρόπο θαυμαστὸ τὴν πνευματικὴ 
παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας. Παράλληλα, τονίζει μὲ ἔμφασι ὅτι τὰ 
λόγια τοῦ ἁγίου Μαξίμου δὲν ἀφοροῦν μόνον τοὺς μοναχούς, ἀλλὰ 
πᾶσαν σάρκα, κάθε ἄνθρωπο.

Εὐελπιστοῦμε ἡ παροῦσα ἑρμηνεία τοῦ Σεβαστοῦ Γέροντος νὰ 
γίνη ἔναυσμα θείας ἀγάπης, γιὰ τὸν ἀναγνώστη.

Ι.Κ.Ο.
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Ὅλα τὰ περὶ ἀγάπης κεφάλαια τοῦ ἁγίου Μαξίμου εἶναι ἐμπνευ
σμένα ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀπὸ τοὺς μυ
στικοὺς γάμους τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν κάθε ψυχή, εἶναι καθαρῶς γα
μήλιες ἐκφράσεις. Ἡ γνησιότης τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Θεὸν ἔχει 
σχέσι μὲ τὴν ἐν τῷ γάμῳ νομιμότητα, μονιμότητα καὶ πιστότη
τα. Ὁ γνησίως τὸν Θεὸν ἀγαπῶν εἶναι αὐτὸς ὁ ὁποῖος δὲν εἰσάγει 
στὴν ζωή του διάζευξι μὲ τὸν Θεόν, δηλαδὴ δὲν εἰσάγει ἕνα τρίτο 
πρόσωπο, ἢ κάτι ἄλλο, ποὺ παρεμβαίνει καὶ αἴρει τὴν πιστότητα 
τῆς συζυγίας μεταξὺ τῆς ψυχῆς του καὶ τοῦ Θεοῦ. 

Ὁ γνησίως τὸν Θεὸν ἀγαπῶν, οὗτος καὶ ἀπερισπάστως πάντως 
προσεύχεται. Καὶ ὁ ἀπερισπάστως πάντως προσευχόμενος, οὗ
τος καὶ γνησίως τὸν Θεὸν ἀγαπᾷ. Οὐκ εὔχεται δὲ ἀπερισπάστως 
ὁ τινὶ τῶν ἐπιγείων ἔχων τὸν νοῦν προσηλωμένον. [1]

Ὁ ἅγιος Μάξιμος, ἐπειδὴ θεωρεῖ τὴν ἀγάπη συνάφεια, ἕνωσι μὲ 
τὸν Θεόν, δὲν μπορεῖ νὰ ἐννοήση ὅτι ὑπάρχει ἀγάπη σὲ ἄνθρωπο ὁ 
ὁποῖος δὲν προσεύχεται ἀπερισπάστως. Τὸ ἐντελῶς ἀναγκαῖο συ
στατικὸ τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἶναι τὸ ἀπερίσπαστο τοῦ νοῦ, 
διότι ἡ ἕνωσις μὲ τὸν Θεὸν γίνεται ἀρχικῶς μὲ τὸν νοῦ. Ὅταν 
κάποιος λέγη, «ἔχω λογισμοὺς στὴν προσευχή μου, δὲν μπορῶ νὰ 
συγκεντρωθῶ, ἢ εἶμαι ψυχρός, δὲν καταλαβαίνω τίποτε», αὐτὸ 
σημαίνει πὼς δὲν ἀγαπᾶ τὸν Θεὸν γνησίως καὶ πὼς οὐδέποτε τὸν 
ἀγάπησε. 

Πολλὲς φορὲς λέμε ὅτι ἀγαπᾶμε τὸν Θεόν, τραγουδᾶμε τὴν 
ἀγάπη του, ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ κάνωμε ἀπερίσπαστο προσευ
χή. Ψέματα λέμε, δὲν τὸν ἀγαπᾶμε, διότι ἡ γνησία ἀγάπη εἰς τὸν 
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Θεὸν εἶναι γενεσιουργὸ αἴτιο τῆς ἀπερισπάστου προσευχῆς, καὶ ἡ 
ἀπερίσπαστος προσευχὴ τῆς γνησίας ἀγάπης εἰς τὸν Θεόν.

Θέλεις νὰ χρησιμοποιήσης ἕνα πρακτικὸ κριτήριο, γιὰ νὰ δῆς 
ἂν ἀγαπᾶς τὸν Θεόν; Πρόσεξε ἐὰν προσεύχεσαι ἀπερίσπαστα, ἐὰν 
δηλαδὴ ὁ νοῦς σου, τὸ νοερό, δὲν διασπᾶται, δὲν διαξιφίζεται οὔτε 
ἀπὸ ἐπιθυμίες, οὔτε ἀπὸ λογισμούς, οὔτε ἀπὸ πάθη, οὔτε ἀπὸ 
κάποιο ἄλλο ξένο στοιχεῖο ποὺ δὲν εἶναι νοερὸ ἢ ἄυλο. Ὅ,τι διαξι
φίζει καὶ διασπᾶ τὸν νοῦ, αὐτὸ ἀποκαλύπτει ὅτι δὲν ἀγαπᾶμε τὸν 
Θεόν, διότι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἕνα περιτείχισμα τὸ ὁποῖο μᾶς 
περιβάλλει καὶ δὲν μπορεῖ τίποτε νὰ εἰσέλθη στὸν νοερὸ κόσμο 
μας. Ἔχω ἕνα πριόνι καὶ ἔχω καὶ ἕνα κομμάτι ξύλου· τὸ κόβω 
ἀπὸ ἐδῶ, τὸ σπάω ἀπὸ ἐκεῖ, πετιέται τὸ ἕνα κομμάτι ἀπὸ ἐδῶ, τὸ 
ἄλλο ἀπὸ ἐκεῖ. Κάτι τέτοιο παθαίνει καὶ ὁ νοῦς μας, διαξιφίζεται 
ἀπὸ λογισμούς, ἀπὸ πάθη, τουτέστιν ἀπὸ κλίσεις τῆς καρδιᾶς, 
ἀπὸ ἐπιθυμίες καὶ ἀπὸ ὁ,τιδήποτε ἄλλο.

Προσεύχεται ὁ νοῦς σου ἀπερίσπαστα; Μένει δηλαδὴ ἀπλή
γωτος, ἀνέγγιχτος ἀπὸ κάθε λογισμό, φαντασία, πάθος, ἐνέργεια, 
διάθεσι, σκέψι; Τότε νὰ εἶσαι βέβαιος ὅτι ἀγαπᾶς τὸν Θεόν. Ἡ 
ἀπερίσπαστος προσευχὴ εἶναι ἕνας εὔκολος τρόπος, γιὰ νὰ διαπι
στώσης ἂν ἀγαπᾶς τὸν Θεόν, καὶ ἕνα μέσο γιὰ νὰ ἀγαπᾶς τὸν 
Θεόν.

Ὁ γνησίως τὸν Θεὸν ἀγαπῶν, οὗτος καὶ ἀπερισπάστως πάν
τως προσεύχεται. Δὲν ὑπάρχει καμιὰ ἀμφιβολία ὅτι κοροϊδεύεις 
τὸν ἑαυτό σου, ἂν νομίζης ὅτι ἀγαπᾶς τὸν Θεόν, ἐνῶ ὁ νοῦς σου 
δὲν εἶναι ἀπερίσπαστος.

Τί σημαίνει ὁ γνησίως ἀγαπῶν τὸν Θεόν; Ἀπὸ ποιὸ ρῆμα πα
ράγεται τὸ ἐπίθετο «γνήσιος»; Ἀπὸ τὸ ρῆμα «γίγνομαι», ποὺ 
σημαίνει γεννῶμαι φυσικῶς, δηλαδὴ εἶμαι κατὰ φύσιν υἱός, ἐκ 
πατρὸς καὶ ἐκ συζύγου τοῦ πατρός μου, δὲν εἶμαι νόθο τέκνο, υἱὸς 
παλλακίδος. Ἑπομένως, ὁ γνησίως τὸν Θεὸν ἀγαπῶν εἶναι αὐτὸς 
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ὁ ὁποῖος φυσικῶς καὶ ἀληθῶς ἀγαπᾶ τὸν Θεόν, καὶ ὁ,τιδήποτε 
δημιουργεῖ, ὁ,τιδήποτε γεννᾶ, προέρχεται ἀπὸ φυσικὸ γάμο. 

Ἄρα ὁ λογισμός, ἤτοι κάθε ἐπιθυμία, θέλημα ἢ ἀνάμνησις ποὺ 
μοῦ διαξιφίζει τὸ νοερό, εἶναι νόθο τέκνο, δὲν εἶναι ἀπὸ τὸν Θεόν, 
οὔτε ἀπὸ τὸ πνεῦμα μου, τὸ ὁποῖο συγγίγνεται, ἑνοῦται μὲ τὸν 
Πατέρα. Ὁ περισπασμὸς τοῦ νοῦ εἶναι μοιχεία. Βάζω, θὰ λέγαμε, 
κάποια ξένη γυναῖκα μέσα στὸ πνεῦμα μου, καὶ αὐτὴ ἡ γυναίκα 
καθίσταται ἀντίζηλος τοῦ Θεοῦ, καθίσταται, ἂς τὸ πῶ ἔτσι, ἕνα 
εἴδωλο, τουτέστιν τὸ πρόσωπο μὲ τὸ ὁποῖο ἐγὼ γίνομαι μοιχός. Γι’ 
αὐτὸ καὶ τὴν εἰδωλολατρία ὁ Θεὸς καὶ οἱ προφῆτες τὴν ἀπεκάλουν 
μοιχεία. Ἐπίσης, ἡ Ἁγία Γραφὴ συνηθίζει νὰ ἀποκαλῆ εἴδωλα 
τοὺς λογισμοὺς καὶ τοὺς λόγους, τουτέστιν τὶς γνῶμες μας, τὶς 
ἰδέες μας, τὰ ἐλατήριά μας. Ἀλλὰ καὶ ὅταν βλέπωμε τοὺς 
Ἰσραηλῖτες νὰ πέφτουν στὴν εἰδωλολατρία, θύματα τῶν λογισμῶν 
τους, τῶν συλλογισμῶν τους, τῶν αἰτίων τῆς σκέψεώς τους, ἡ 
Ἁγία Γραφὴ λέγει γι’ αὐτούς, «ἐξεπόρνευσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ»1.

Ἂς ἀναφέρωμε ἕνα ἁπλὸ παράδειγμα. Προσεύχομαι καὶ μέσα 
μου νοιώθω κάποια ροπή, ἕνα πάθος, γιὰ νὰ γίνη κάτι. Αὐτὸ μαρ
τυρεῖ μία μοιχεία, ἡ ὁποία ἔγινε στὰ βαθύτατα τῆς ὑπάρξεώς μου, 
λόγῳ κάποιου πάθους τοῦ θυμικοῦ μου ἢ τοῦ ἐπιθυμητικοῦ, ἀνα
λόγως τί ἦταν αὐτὸ ποὺ δημιούργησε τὴν ροπή, τὴν ἐπιθυμία.

Ὁ ἀπερισπάστως προσευχόμενος λοιπὸν δὲν κάνει νόθους συ
ζεύξεις μέσα του, φυσικῶς συγγίγνεται τῷ Θεῷ· ὅ,τι δημιουργεῖ, 
ὅ,τι γεννᾶ, τὸ γεννᾶ φυσικῶς καὶ ἀληθῶς ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἄρα ἡ 
φυσικὴ στροφὴ τοῦ νοῦ εἶναι μόνον ἡ στροφὴ πρὸς τὸν Θεόν, διότι 
αὐτὴ εἶναι ἡ φυσικὴ ἐνέργεια καὶ ἡ λειτουργία τοῦ νοῦ, τὸ νὰ 
ἀναβαίνη πρὸς τὸν Πατέρα. Ἡ φράσις, ὁ γνησίως τὸν Θεὸν ἀγα
πῶν, ἔχει σχέσι μὲ τὸ νοερό. Δηλαδὴ ἀγαπῶ γνησίως τὸν Θεόν, 

1. Κριτ. 2, 17· Ὠσ. 4, 12 κ.ἄ. 
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ὅταν γνησίως τὸ νοερό μου ἀναβαίνη πρὸς Αὐτόν. Μόνον ὁ γνησί
ως τὸν Θεὸν ἀγαπῶν εἶναι ἀληθῶς συνερχόμενος καὶ συμπερι
πατῶν καὶ συγκοιταζόμενος καὶ συνανιστάμενος μὲ τὸν Θεόν2. 
Ὁποιοσδήποτε ἔχει διάσπασι στὴν προσευχή του, αὐτὸς ἤδη ἐμοί
χευσεν ἐν τῇ καρδίᾳ του· γυναίκα του δέ, εἶναι αὐτὸ ποὺ μπῆκε 
μέσα του καὶ ἀπεμάκρυνε τὸν νοῦ του ἀπὸ τὸν Θεόν, ἀπὸ τὸ ὅμοι
όν του, ἀπὸ τὸ σύζυγόν του.

Καὶ ὁ ἀπερισπάστως πάντως προσευχόμενος, οὗτος καὶ γνη
σίως τὸν Θεὸν ἀγαπᾷ. Ὅποιος προσεύχεται ἀπερισπάστως, ἔχει 
συνάψει μυστικὸν γάμο μὲ τὸν Θεόν, μπορεῖ νὰ πῆ τὸ ἀλληλούια τῆς 
Ἀποκαλύψεως, τὸν γαμήλιο ὕμνο πρὸς τὸν Θεόν, ἐκείνων οἱ ὁποῖοι 
γνησίως τὸν ἀγάπησαν καὶ γνησίως ἔχουν συζευχθῆ μαζί του3.

Στὴν δεύτερη ἑκατοντάδα, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὁ ἅγιος Μάξιμος 
κάνει ἕνα ξεκαθάρισμα γενναῖο καὶ ἀποφασιστικό. Δὲν θέλει νὰ 
μᾶς κοροϊδεύη, δὲν θέλει νὰ ἐξαπατώμεθα, νὰ ζοῦμε μία κενή, μία 
ἀπατηλή, μία μάταιη ζωή. Δὲν θέλει οἱ ἡμέρες μας νὰ εἶναι 
ἐντελῶς ἄδειες ἀπὸ καρπό, ἀπὸ ἀγάπη. Γι’ αὐτό, εὐθὺς ἀπὸ τὸν 
πρῶτο στίχο τοῦ πρώτου κεφαλαίου συζευγνύει τὴν ἀγάπη μὲ τὴν 
προσευχή, διότι ἡ προσευχὴ μᾶς ἑνώνει μὲ τὸν Θεόν. Ἀλλὰ καὶ ἡ 
ἀγάπη, τὸ ἀντίθετο τῆς ἀπομονώσεως, τοῦ ἐγωισμοῦ καὶ τῆς 
μονότητος, εἶναι ἕνωσις, σύζευξις μὲ ἄλλον ἢ μὲ ἄλλους, ἡ δὲ 
σύζευξις μὲ τὸν Θεὸν γίνεται διὰ τῆς προσευχῆς.

Ἡ προσευχὴ εἶναι τὸ ξεπέρασμα τοῦ χρόνου καὶ ἡ εἴσοδος στὸ 
ἄχρονο καὶ στὴν ἀπειρότητα, στὴν τελειότητα καὶ στὴν φαεινό
τητα τοῦ Θεοῦ. Ἑπομένως, εἶναι ἡ συμπερίληψίς μας μὲ τὸν 
Θεόν, ἡ περιχώρησίς μας ἐν τῷ Θεῷ, ὁ ἐξαφανισμός μας τρόπον 
τινὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, τὸ νὰ γίνωμε ἕνα μαζί Του. Αὐτὸ γίνεται ἐν τῇ 

2. Ἀκολουθία Μεγάλου Σχήματος, Εὐχὴ μετὰ τὴν Κατήχησι.
3. Ἀποκ. 19, 1 κ.ἑ.
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