
Είναι ολοφάνερα τα σημάδια του χαρίσματος της γνώσεως στερουμέ-
νης όμως αγάπης. Ο άνθρωπος τότε στεναχωρεί τον διπλανό του, τρέφει μί-
σος και κακία για τον άλλον και είναι σαν με τα χέρια του να «κατακεντάει τα 
μάτια του με αγκάθια και τριβόλια». 

 
Το ερώτημα πού τίθεται εύλογα τώρα είναι, πώς μπορεί να συνδυα-

στεί η γνώση με την αγάπη. Αναφέρουμε έναν «δρόμο» που μας παρέδωσε ο 
άγιος Μάξιμος: « Εάν ο Χριστός με την πίστη μας κατοικεί μέσα στις καρδιές 
μας (Εφεσ.3,17), όπως λέει ο απόστολος, και όλοι οι θησαυροί της σοφίας και 
της γνώσεως είναι κρυμμένοι μέσα σ’ αυτόν (Κολοσ.2,3), τότε όλοι οι θησαυ-
ροί της σοφίας και της γνώσεως είναι κρυμμένοι μέσα στις καρδιές μας, και 
φανερώνονται στην καρδιά μας ανάλογα με την κάθαρση του καθενός που 
πραγματοποιείται με την εκτέλεση των εντολών». Το είπε ξεκάθαρα ο Χρι-
στός: «…μακάριοι είναι εκείνοι πού έχουν καθαρή την καρδιά, διότι αυτοί θα 
δουν τον Θεό» (Μτ.5,8). 

Εν κατακλείδι, για την απόκτησή της γνώσης θέλει κόπο, για την από-
κτηση της αγάπης όμως χρειάζεται αίμα. Είναι όντως δύναμη στον άνθρωπο η 
γνώση, αλλά χωρίς την αγάπη δεν είναι μόνο ανούσια και κενή, αλλά μπορεί 
να γίνει επικίνδυνη και καταστροφική. 

 

Γιά τό μῆνα    Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο  2021   προγραμματίστηκαν: 
   1/11/2021   ΔΕΥΤ. Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων    Ἁγιασμός, Θεία Λειτουργία   6.30 π.μ. 

   3/11/2021 ΤΕΤ. Ἀνακομιδή λειψάνων Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
   7/11/2021  ΚΥΡ. Τῶν 33 ἐν Μελιτινῆ μαρτύρων Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 

   8/11/2021  ΔΕΥΤ. Σύναξις τῶν ἀρχ. Μιχαήλ, Γαβριήλ & ἀσωμάτων δυνάμεων Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
 11/11/2021 ΠΕΜ. Μηνᾶ, Βίκτωρος & Βικεντίου τῶν μαρτύρων  Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
 13/11/2021 ΣΑΒ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου  Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
 14/11/2021 ΚΥΡ. Ἀποστ. Φιλίππου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ  Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 
 21/11/2021 ΚΥΡ. ΕΙΣΟΔΙΑ τῆς ΘΕΟΤΟΚΟΥ  Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ.  
 25/11/2021 ΠΕΜ. Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης   Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
 28/11/2021 ΚΥΡ. Ὁσίου Στεφάνου τοῦ νέου ὁμολογητοῦ  Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 
 
29/11    30/11/2021  Δευτ.  Τρίτη  Ἀποστόλου Ανδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου  «ΑΓΡΥΠΝΙΑ»   8  μ.μ.   


      
 

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Ἐξομολόγηση γίνεται:  Μόνο ὃταν μετά ἀπό τηλεφωνική συνεννόηση μέ  τόν ἐφημέριο 

καθοριστεῖ  συγκεκριμένη  μέρα  καί  ὣρα.   τηλ.  6934603304 
.                                                                                 

 «Σημείωση» 
Συχνά στο παρεκκλήσι μας τελούνται αγρυπνίες, Θεία Λειτουργία, ακολουθίες, & άλλες εκδηλώσεις  

οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μηνιαίο προγραμματισμό μας. 
Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε γι αυτές με SMS, παρακαλούμε ζητήστε το. 

                                        . 
 

Πώς ερμηνεύονται οι δυσκολίες της ζωής 
    Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος 

Πολλές φορές λέμε όταν πηγαίνομεν σε θλιβερά γεγονότα, από καλή 
διάθεση, και έχομε εν μέρει δίκαιο, το λέμε όλοι μας, έτσι θέλησε ο Θεός, ή 
όπως θέλει ο Θεός. Και βέβαια εάν μπορούμε να το καταλάβουμε σωστά, 
τότε πράγματι είναι ένας λόγος παρηγορητικός, ένας λόγος που μας δυνα-
μώνει. Αφού ο Θεός έτσι θέλησε, αφού ο Θεός έτσι το αποφάσισε και το έ-
κανε, έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. 

Όμως κατ’ ακρίβεια ο λόγος αυτός δεν είναι ορθός. Δεν θέλει ο Θεός 
αυτά τα πράγματα. Δεν τα ευλογεί ο Θεός. Ο Θεός τα γνωρίζει, αλλά δεν τα 
θέλει. Δεν ταυτίζεται στο Θεό, το θέλημα Του με την γνώση Του. Όλα τα ξέρει 
ο Θεός. Σε μας μένει να ξέρομεν πρώτα απ’ όλα ότι ο Θεός δεν είναι αίτιος των 
κακών μας. Αιτία των κακών είναι η αποστασία μας από τον Θεό. Αιτία των 
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κακών κατά βάθος είναι το γεγονός ότι εμείς επετρέψαμεν εις την φθορά και 
στον θάνατο να μπει στη ζωή μας, από το γεγονός της πτώσης μας και εντεύ-
θεν. 

Ποια είναι η στάση του Θεού και η δική μας μπροστά στα δύσκολα γε-
γονότα τα οποία καθημερινά μας συμβαίνουν. Έρχεται λοιπόν ο Θεός, και μας 
ενθυμιζει, ότι, ναι μεν ο θάνατος είναι η πιο μεγάλη επιτυχία του διαβόλου, 
στο να καταφέρει, να σκοτώσει την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο, στο να 
καταφέρει να διαλύσει αυτή την αρμονία της ψυχής και του σώματος, στο να 

καταφέρει να δώσει ένα τέρμα στην όμορφη ανθρώπινη προσωπικότητα. Αλ-
λά, έρχεται ο ίδιος ο Θεός και αναλαμβάνει πάνω Του εκουσίως για μας τον 
θάνατον.  

Μπαίνει ο ίδιος στον θάνατον, και μας ελευθερώνει όλους εμάς από 
τον θάνατον. Και έκτοτε μας έδωσε την δυνατότητα να ζούμε μαζί Του αιώνι-
α, πραγματικά. Να νικήσομεν τον θάνατον. Όχι όταν πεθάνομεν και μετά, αλ-
λά απ’ αυτή την ζωή νικούμε τον θάνατο, καθημερινά, όταν γευόμαστε το 
σώμα και το αίμα του Χριστού μας, και όταν ζούμε μέσα στην εκκλησία, τα 
γεγονότα της εκκλησία μας εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν σταματά ποτέ. 
Δεν την κόβει ο θάνατος. Δεν διαλύει ο θάνατος τον άνθρωπον, αλλά του δί-
δει δυνατότητα να προχωρήσει ο άνθρωπος μέσα στην αιώνια Βασιλεία Του. 
Έτσι μαθαίνομε να κρίνομε τα γεγονότα της ζωής μας, όχι από την απ’ εδώ 
πλευρά που είμαστε τώρα, αλλά από την πλευρά του Θεού. Από την απ’  εκεί 
πλευρά. Κρίνομε τα πάντα, από την πλευρά της αιώνιας Βασιλείας του Θεού. 
Γιατί η παρούσα ζωή είναι πρόσκαιρη. Είναι 70, 80, 90 άτε 100 χρόνια το πο-
λύ. Αλλά η αιωνιότητα είναι απέραντη, είναι ατελεύτητη. Δεν έχει τέλος. Και ο 

άνθρωπος, δεν κρίνεται με τα 80 χρόνια μόνο, αλλά κρίνεται λογίζεται ως ένα 
όν μία ύπαρξη, που έχει μεν αρχή, αλλά ζει αιώνια. 

Έτσι λοιπόν τα της παρούσης ζωής δύσκολα πράγματα βρίσκουν αντα-
πόκριση, και βρίσκουν αντίκρισμα ας το πούμε καλύτερα μέσα στην αιώνια 
Βασιλεία του Θεού. Εκεί είναι που τα πάντα εξαργυρώνονται, ας το πούμε έ-
τσι. 

Τα παθήματα του νυν καιρού, οι δυσκολίες μας, ο κόπος μας, οι θλί-
ψεις μας, ο θάνατος μας, όλα αυτά τα πράγματα ερμηνεύονται, όταν δούμε 
τον εαυτό μας μέσα στην Βασιλεία του Θεού. Εκεί καταλαβαίνομε ότι ο Θεός 
δικαιώνει τον άνθρωπο. Δεν αφήνει ο Θεός την αδικία να μείνει. Δεν επιτρέπει 
ο Θεός η αδικία να είναι αιώνια, αλλά την δικαιώνει μέσα στην Βασιλεία Του. 

      

Η γνώση μόνη της είναι επικίνδυνη 
     Αρχιμ. Ιάκωβος Κανάκης, Πρωτοσύγκελλος Ι.Μ. Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως 

Η γνώση είναι δύναμη και η αγάπη σκοπός, όταν τα δύο αυτά συνο-
δοιπορούν, έχουμε ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα. Κατά τον άγιο Μάξιμο τον 
Ομολογητή «επειδή η γνώση δημιουργεί αλαζονεία, ενώ η αγάπη οικοδο-
μεί» (Α΄Κορ. 8,1), γι’ αυτό προτρέπει «…σύζευξε την γνώση με την αγάπη, 
και θα γίνεις ταπεινόφρονας και πνευματικός οικοδόμος, οικοδομώντας έ-
τσι πνευματικά και τον εαυτό σου, και όλους εκείνους που σε πλησιάζουν», 
(Φιλοκαλία ΕΠΕ 14, Μαξίμου του Ομολογητού, Θεσσαλονίκη 2006). Αναλύει 
ο Ιερός Πατέρας το θέμα με σαφήνεια: « Γι’ αυτόν τον λόγο η αγάπη οικο-
δομεί, επειδή ούτε φθονεί, ούτε πικραίνει εκείνους που φθονούν, ούτε δη-
μοσιεύει επιδεικτικά το φθονούμενο, ούτε θεωρεί τον εαυτό του, εκείνος 
πού αγαπά, ότι έφθασε στην τέλεια γνώση (Φιληππ.3,12), και εκείνα πού 
δεν γνωρίζει, τα ομολογεί, χωρίς να ντρέπεται. Έτσι λοιπόν κάνει τον νου 
ταπεινόφρονα, και τον προετοιμάζει να προκόβει πάντοτε στη γνώση». 

Συμπληρώνει: «Είναι κατά κάποιον τρόπο φυσικό να ακολουθούν την 
γνώση η αλαζονεία και ο φθόνος, και μάλιστα στην αρχή της γνώσης. Η αλα-
ζονεία εμφανίζεται μόνο εσωτερικά, ενώ ο φθόνος και εσωτερικά και εξωτερι-
κά. Εσωτερικά εκδηλώνεται προς εκείνους πού έχουν γνώση, ενώ εξωτερικά 
από εκείνους πού έχουν γνώση». 

Πως βοηθάει σε αυτά η αγάπη; Σημειώνει: Η αγάπη ανατρέπει και τα 
τρία που αναφέρθηκαν. Δηλαδή αφού αγαπά, δεν υπερηφανεύεται, οπότε 
ανατρέπει την αλαζονεία. Εσωτερικός φθόνος δεν υφίσταται γιατί ο έμπλεος 
αγάπης δεν ζηλεύει. Αλλά ούτε και εξωτερικός φθόνος υπάρχει, επειδή η καρ-
διά που αγαπά δείχνει προς όλους μακροθυμία και καλωσύνη(Α΄Κορ.13,4). 
Μόνο λοιπόν με την απόκτηση της αγάπης, η υπάρχουσα γνώση δεν γίνεται 
«δαιμονιώδης». 
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