ΑγΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ

Ο ΘΕΟΣ ΠΡΟΓΝΩΡΙΖΕΙ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΙ
ίναι άσύλληπτη ή γνώση
του Θεού άπ’ τό δικό μας
νου. Είναι άπειρη, περιλαμβάνει όλα τά όντα,
όρατά καί άόρατα, έσχατα καί άρχαία. Τά γνωρίζει ό
Θεός όλα μέ άκρίβεια, σέ όλο τό βάθος
καί τό πλάτος τους. Ό
Κύριος γνωρίζει έμάς,
πρίν γνωρίσομε έμείς
τόν έαυτό μας. Γνωρίζει τίς διαθέσεις μας
καί τήν παραμικρή
μας σκέψη, τούς λογισμούς, τίς άποφάσεις μας, πρίν νά τίς
πάρομε. Αλλά καί πρό
τής συλλήψεώς μας
καί πρό καταβολής
κόσμου μάς γνώριζε
καλά. Γι’ αύτό ό Δαυίδ
θαυμάζει καί φωνάζει: «Κύριε, έδοκίμασάς με καί έγνως με...
σύ συνήκας τούς διαλογισμούς μου άπό
μακρόθεν... τήν τρίβον μου... έξιχνίασας καί πάσας τάς
όδούς μου προείδες... σύ έγνως πάντα τά έσχατα καί τά άρχαία... ίδού,
Κύριε, σύ έγνως πάντα· σύ έπλασάς

με καί έθηκας έπ’ έμέ τήν χείρά
σου». (Ψαλμ. 138, 1-5)
Τό Πνεύμα τό Άγιον είσχωρεί παντού. Γι’ αύτό έκείνος πού έμφορείται ύπό του Άγίου Πνεύματος
έχει καί αύτός τή
γνώση του Θεού.
Γνωρίζει τό παρελθόν, τό παρόν,
τό μέλλον. Του τά
φανερώνει τό Άγιον Πνεύμα. Τίποτα
δέν είναι άγνωστο
στόν Θεό άπ’ τις
πράξεις μας, άλλά
γράφονται
όλα.
Γράφονται κι όμως
δέν
γράφονται.
Γεννιούνται
καί
ύπάρχουν, άλλά
καί δέν γεννιούνται. Αύτό πού ξέρετε έσείς τώρα,
τό ξέρει ό Θεός
πρό
καταβολής
κόσμου. Σάς θυμίζω αύτό πού λέει
ό άγιος Συμεών ό
Νέος Θεολόγος στήν Εύχή πρό της
Θείας Μεταλήψεως. Άκούστε: «Τό
μέν άκατέργαστόν μου έγνωσαν 0ι
όφθαλμοί σου· έπί τό βιβλίον δέ σου

καί τά μήπω πεπραγμένα γεγραμμένα σοι τυγχάνει».

νει είναι ή έξής: Τό κακό ύπάρχει καί
προέρχεται άπ’ τόν διάβολο. Μέσα
Αύτά τά λόγια κάποιοι τά παρε- μας έχομε καί τό κακό πνεύμα καί
ξηγούν καί τά μπερδεύουν. «Αφού τό άγαθό πνεύμα, πού μάχονται άλό Θεός τά έχει όλα γραμμένα, έχο- λήλοις. «Η γάρ τόν ένα μισήσει καί
με μοίρα, λένε, έχομε τύχη, έχομε τόν έτερον άγαπήσει ή ένός άνθέπεπρωμένο. Άρα ήταν γραμμένο ξεται καί του έτέρου καταφρονήσει
ού δύνασθε Θεω, δουλεύειν καί μακαί πεπρωμένο νά κάνεις, γιά παμωνά». Μέσα μας, δηλαδή, γίνεται
ράδειγμα, φόνο· σέ είχε προορίσει
πάλη μεταξύ καλού καί κακού. Σέ
γι’ αύτό ό Θεός». Θά μου πεις: «Αν
αύτήν, όμως, τήν πάλη ό άνθρωπος
είναι γραμμένο ότι έγώ έπρόκειείναι έλεύθερος ν’ άποφασίσει τί
το νά σκοτώσω έσένα, είμαι έγώ
θά διαλέξει. Άρα δέν είναι ό Θεός
υπεύθυνος ή ανεύθυνος; Αφου και
πού προορίζει κι αποφασίζει άλλά ή
τα "μήπω πεπραγμένα γεγραμμέελεύθερη βούληση του άνθρώπου.
να σοι τυγχάνει”, γιατί νά είμαστε
Ό Θεός έν τή παντογνωσία Του
ύπεύθυνοι οί άνθρωποι; Τώρα πές
μου έσύ, πού λέεις ότι ό Θεός είναι γνωρίζει μέ όλη τήν άκρίβεια, όχι
άγαθός, γιατί τό έγραφε καί δέν μέ άπλώς άπό πρίν άλλά και πρό καταβολής κόσμου, ότι ό τάδε θά κάνει,
άπέτρεπε νά τό κάνω;».
παραδείγματος χάριν, φόνο, όταν
Έδώ είναι τό μυστήριο. Ο Θεός
γίνει τριάντα τριών έτών. Αλλά ό άνέν τή παντοδυναμία Του καί Παγθρωπος έν τή ελευθερία τής βουλήγνωσία Του γνωρίζει τά πάντα, καί
σεώς του - δώρο πού του έδωσε ό
τά μέλλοντα νά συμβούν, άλλά δέν Θεός και τό διαστρέβλωσε— ενερείναι Έκείνος ύπαίτιος γιά τό κακό. γεί αυτοβούλως. Δέν είναι ό Θεός ό
Ο Θεός προγνωρίζει, άλλά δέν προ- αίτιος, ούτε μάς προορίζει γι’ αυτό
ορίζει. Γιά τόν Θεό δέν ύπάρχει τό σκοπό. Η παγγνωσία Του δέν μάς
παρελθόν, παρόν καί μέλλον. Όλα ύποχρεώνει. Σέβεται τήν έλευθερία
είναι γυμνά καί τετραχηλισμένα μας, δέν τήν καταργεί. Μάς άγαένώπιόν Του. Πώς τό λέγει ό άπό- πάει, δέν μάς κάνει δούλους, μάς
στολος Παύλος; «Πάντα δέ γυμνά δίνει άξία. Ο Θεός δέν έπεμβαίνει
καί τετραχηλισμένα τοις όφθαλμοίς στήν έλευθερία μας, τή σέβεται,
Αύτού». Ώς Παντογνώστης γνωρίζει μάς δίνει τό έλεύθερο. Άρα είμαστε
καί τό άγαθό καί τό κακό. Συνεργά- ύπεύθυνοι, διότι κάνομε αύτό πού
ζεται μέ τό άγαθό ώς φύσει άγαθός θέλομε εμείς. Δέν μάς άναγκάζει ό
καί είναι ξένος του κακού. Άφού εί- Θεός. Είναι προδιαγεγραμμένο καί
ναι ξένος του κακού, πώς είναι δυ- γνωστό στόν Θεό ότι θά σκοτώσεις
νατόν νά μάς προορίζει γι’ αύτό; Ό έσύ αύτόν τόν άνθρωπο, άλλά δέν
Θεός έδημιούργησε τά πάντα καλά είναι κανονισμένο ύπό του Θεού
λίαν καί έδωσε σέ όλα άγαθό, άγιο νά τό κάνεις. Πώς είναι δυνατόν ό
προορισμό.
Θεός, πού μάς έδημιούργησε άπό
Τό κακό είναι πρόβλημα, τό όποίο άπειρη άγάπη κι ό ίδιος είναι άπόή θρησκεία μας τό έξηγεί μ’ ένα λυτη άγάπη καί θέλει μόνο τήν
θαυμάσιο τρόπο, πού καλύτερος άγάπη, νά θελήσει νά σέ όδηγήσει
δέν ύπάρχει. Ή έξήγηση πού του δί- στήν κακία καί στό φόνο; Σου δίνει

τήν ελευθερία καί μετά σου τήν
παίρνει; Εσύ ενεργείς έλεύθερα,
έσύ άποφασίζεις αύτό πού ό Θεός
γνωρίζει έκ τών προτέρων, χωρίς
νά σέ άναγκάζει, γι’ αύτό καί είσαι
έσύ ύπεύθυνος.
Αύτά τά θέματα είναι πολύ λεπτά, θέλουν Θείο φωτισμό, γιά νά
τά κατανοήσει ό άνθρωπος. Είναι
μυστήρια. Τό άγαθό στή φύση είναι μυστήριο. Δέν είναι ωραίο ένα
λουλουδάκι μέ ποικίλα χρώματα,
πού σέ τραβάει καί σέ κάνει νά τό
άγαπήσεις; Τό πλησιάζεις κι έχει
άρωμα τόσο εύγενικό, τόσο λεπτό,
πού σέ κάνει νά τό άγαπάεις πιό
πολύ. Αύτό εΙναι τό άγαθό. Ε ναί,
άλλά δέν είναι όμως κι αύτό μυστήριο; Πώς έγιναν αύτά τά χρώματα, Πώς έγινε αύτό τό άρωμα;
Τό ίδιο μπορούμε νά πούμε γιά τά
πουλιά, γιά τά ζώα, γιά τά ύδρόβια. Όλα έκφράζουν τήν άγαθότητα του Θεού.
Λένε μερικοί: «Γιατί ό Θεός νά
μέ κάνει νά πονάω, γιατί νά μέ κάνει νά άμαρτάνω εύκολα, γιατί νά
μου δώσει αύτό τόν χαρακτήρα;...»
κ.ά. Καί πάλι σάς λέω: Ο Θεός μάς
έχει πλάσει καλούς. Ο Θεός έδωσε στόν άνθρωπο ό,τι πιό ώραίο
καί καλό. Τόν προόρισε νά γίνει
τέλειος. Του έδωσε, όμως, καί τήν
έλευθερία, κι έτσι έγκειται καί σ’
εκείνον ν’ άκολουθήσει τό άγαθό
ή τό κακό. Από τό ένα μέρος ή άγάπη του Θεού κι άπό τό άλλο ή έλευθερία του άνθρώπου. Αγάπη καί
έλευθερία μπλέκουν. Ένώνεται τό
πνεύμα μέ τό Πνεύμα. Αύτή είναι ή
μυστική ζωή. Όταν τό πνεύμα μας
ένώνεται μέ τό Πνεύμα του Θεού,
τότε κάνομε τό αγαθό, γινόμαστε
άγαθοί.

Γιά τά πάθη μας εύθύνεται άλλος, ή βούλησή μας. Ο Θεός δέν
θέλει νά περιορίσει τή βούλησή
μας, δέν θέλει νά μάς πιέσει, δέν
θέλει νά έπιβάλει τή βία. Από μάς
έξαρτάται τί θά κάνομε καί πώς θά
ζήσομε. Ή θά ζούμε τόν Χριστό καί
θά έχομε τά θεία βιώματα καί τήν
εύτυχία ή θά ζούμε στή μελαγχολία καί στή λύπη. Μέση κατάστασις, μέσος όρος δέν ύπάρχει. Ή
θά είσαι ή δέν θά είσαι. Ή τό ένα ή
τό άλλο. Η φύση έκδικείται, μισεί
τό κενό. Τό καθετί μπορεί νά είναι
έτσι, άλλά μπορεί καί νά μήν είναι.
Τό φίλημα, έπί παραδείγματι,
μπορεί νά είναι άγιο καί μπορεί νά
είναι πονηρό. Άλλά αύτό έχει άξία,
νά ένεργεί ό άνθρωπος έλεύθερα.
Ενώ, άν μάς έκανε άβουλους καί
κάναμε μόνο ό,τι θέλει ό θεός, δέν
θά ύπήρχε έλευθερία. Ο Θεός έκανε τόν άνθρωπο νά ζητάει μόνος
του νά γίνει καλός, νά τό επιθυμεί
μόνος του καί νά γίνεται, τρόπον
τινα, σάν δικό του τό κατόρθωμα,
ένώ στήν πραγματικότητα προέρχεται άπ’ τήν Χάρι του Θεού. Έρχεται πρώτα στό σημείο νά τό θέλει,
νά τό άγαπάει, νά τό έπιθυμεί καί
κατόπιν έρχεται ή θεία χάρις καί τό
κατορθώνει.
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Διανέμεται δωρεάν

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Εσπερινός
Όρθρος

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων
Οσίου Δαυΐδ του εν Ευβοία
Αγιασμός μετά τη Θεία Λειτουργία

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

4:30 μ.μ.
6:15 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Γρηγορίου Νεοκαισαρείας

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίων μαρτύρων Πλάτωνος και Ρωμανού

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Προφήτου Αβδιού

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Των αγίων 33ων μαρτύρων
των εν Μελιτινή

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Προεόρτια των Εισοδίων της Θεοτόκου

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Κατάλυσις Ιχθύος

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Αποστόλου Φιλήμονος
Οσίου Σωζομένου του Κυπρίου
Αγίου Ιακώβου του νέου του εν Ευβοία

ΤΡΙΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Αμφιλοχίου Επισκόπου Ικονίου

Η σύναξις των Αρχιστρατήγων
Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών
ασωμάτων δυνάμεων
Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως
του θαυματουργού

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Κλήμεντος Επισκόπου Ρώμης

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Αρσενίου Καππαδόκου
ΑΓΡΥΠΝΙΑ: Τρίτη 8:30 μ.μ. Τετάρτη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα

Απόδοσις των εισοδίων της Θεοτόκου
Αγίας μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Αποστόλου Φιλίππου

Αγίου Στυλιανού του Παφλαγόνος

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίων ομολογητών
Γουρία Αβίβου και Σαμωνά
Από σήμερα αρχίζει η νηστεία των
Χριστουγέννων και το Σαρανταλείτουργο

Αγίου Ιακώβου του Πέρσου

ΤΡΙΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Αποστόλου Ανδρέου
του Πρωτοκλήτου

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Στεφάνου του Ομολογητού

Όσοι θέλουν να μνημονεύονται, να δώσουν ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου
ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων
του Κυπρίου
στους νεωκόρους του ναού

Αγίου Αποστόλου και
Ευαγγελιστού Ματθαίου

