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Η ελπίδα σε σχέση µε την πιστη και την αγάπη∗ 
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Παλαιότερα χαρακτηρίζαµε την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη ως τις τρεις  
«θεολογικές αρετές», που τις απαριθµούσαµε τη µία µετά την άλλη. Σήµερα τις βλέπουµε να 
εµπεριέχονται η µία µέσα στην άλλη και να συγκαθορίζονται µεταξύ τους. Δεν τις θεωρούµε 
πλέον ως τρεις τοµείς της χριστιανικής ζωής, αλλά ως τρεις όψεις του ενός θεµελειακού 
γεγονότος της χριστιανικής ύπαρξης.  

Η πίστη και η αγάπη συνδέουν τον άνθρωπο µε τον Τριαδικό Θεό, από τον οποίον 
ενεργώς περιµένει την εκπλήρωση των επαγγελιών, πράγµα ακατόρθωτο χωρίς την ελπίδα. 
Χωρίς την πίστη στον Χριστό η ελπίδα καταντά µετέωρη ουτοπία· χωρίς όµως την ελπίδα η 
πίστη ξεπέφτει και νεκρώνεται. «Αίµα της πίστεως η ελπίς, υφ’ ης συνέχεται... η πίστις. 
Διαπνευσάσης δε της ελπίδος δίκην εκρυέντος αίµατος το ζωτικόν της πίστεως υπεκλύεται». 
«Η ελπίδα που κινητοποιεί προς ανακαίνιση της ζωής χρειάζεται την πίστη για να βρει 
βεβαιότητα... Χωρίς πίστη δεν µπορεί η ελπίδα να γελά και χωρίς ελπίδα δεν µπορεί να αγαπά 
η πίστη». Ο πιστός ελπίζει για να γνωρίσει τι πιστεύει. Η ελπίδα ανοίγει την πίστη προς το 
µέλλον. «Η ελπίδα είναι η εσχατολογική όψη της πίστης... η ελπίδα είναι η επιστροφή προς τα 
εµπρός, προς την εσχατολογία». Η ελπίδα κρατάει την πίστη σε κατάσταση συναγερµού, 
στράτευσης και πορείας.  

«Ο τρόπος ύπαρξης της πίστης, που απελευθερώνει την ελπίδα, είναι µόνον η αγάπη». Η 
αγάπη είναι ελπίζουσα και η ελπίδα αγαπώσα. Η ελπίδα είναι τυφλή χωρίς την πίστη και κενή 
χωρίς τα έργα της αγάπης. «Κράτος αγάπης η ελπίς... ελπίδος έλλειψις, αγάπης αφανισµός». 
Η στηριγµένη στην πίστη ελπίδα είναι η ανεξάντλητη πηγή για τη δηµιουργική και εφευρετική 
φαντασία της αγάπης. Μεταφραζόµενη η ελπίδα σε αγάπη συνδέει µε τον Θεό, που είναι η 
πηγή και ο τελειωτής και των δυό, µαζί µε την πίστη. Στη χριστιανική ζωή η πίστη είναι το 
πρώτο, το πρωτείο όµως έχει η ελπίδα – λόγω της δηµιουργικότητάς της, το δε µεγαλείο 
ανήκει στην αγάπη.  
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