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Οι πιο πολλοί από μας γνωρίζουμε τι σημαίνει, να είσαι πεσμένος, εξασθενημένος και απογοητευμένος ψυχολογικά. Είσαι σαν το πλοίο που παρασύρεται μέσα στην
καταιγίδα και αδυνατεί να βρει την ειρήνη κι ασφάλεια στο κοντινό λιμάνι. Ή σαν τον ναυαγό που προσπαθεί
μάταια εξαντλημένος σε μια βραχώδη ακτή, να γαντζωθεί πάνω σε κάποιον ψηλότερο και ασφαλή από τα αγριεμένα κύματα βράχο.
Πολλοί λόγοι και προβλήματα αυτής της ζωής, μας
φέρνουν συχνά σε παρόμοια απελ-πιστική κατάσταση, που οδηγούν στη βία, τον σοβαρό κλονισμό υγείας κι ενίοτε στο μοιραίο (αυτοκτονία), όπως συχνά τα τελευταία χρόνια.Απώλεια θέσεων εργασίας, σοβαρά οικονομικά ή οικογενειακά προβλήματα, προδομένες
συναισθηματικές σχέσεις, ξαφνικό σοβαρό πρόβλημα υγείας ή και απώλεια αγαπητών
προσώπων, σαν πελώρια κύματα το ένα μετά το άλλο, μας
χτυπούν άγρια και μας βυθίζουν όλο και περισσότερο στην
απελπισία και απόγνωση.
Άλλες φορές πάλι, αδυναμίες, πάθη, εξαρτήσεις και αμαρτίες ή ενοχές, κρατούν δέσμια
την καρδιά και συνείδησή μας
χώνοντάς μας όλο και περισσότερο στο γλυστερό και βαθύτερο βόρβορο, χωρίς δύναμη αναρρίχησης κι εξόδου απ’ αυτόν. Είναι δε λυπηρό
να βλέπεις σ’ αυτές ή παρόμοιες περιπτώσεις, ανθρώπους να στρέφονται και να ζητούν να γαντζωθούν και
εμπιστευθούν, σε κάτι πιο αδύναμο, χαμηλότερο, ανθρώπινο, γήϊνο και όχι άξιο απόλυτης εμπιστοσύνης.
Ας είναι ευλογημένο όμως το Όνομα του Κυρίου, διότι σ’ αυτές τις πολύ άσχημες καταστάσεις, υπάρχει ένα
ασφαλές λιμάνι για τα χτυπημένα από τους άσχημους
καιρούς πλοία. Υπάρχει ένα ασφαλές κατάλυμα για τον
ταλαιπωρημένο ταξιδιώτη αυτής της πρόσκαιρης ζωής. Υπάρχει ο απείρως υψηλότερος και ενδοξότερος
Κύριος, ο Παντοδύναμος και Φιλεύσπλαχνος Θεός. Είναι ο μοναδικός Βράχος, διότι δεν αλλάζει ποτέ και ο
υψηλός Βράχος, διότι οι δυνατές θύελλες που μας χτυπούν, συντρίβονται πολύ κάτω από τα πόδια Του. Δεν

Για τους γονείς

Τον ανησυχούν, διότι τις ελέγχει με ένα λόγο Του. Το δε
έλεός και η συγχώρεσή Του είναι υψηλότερη από τα λάθη, απροσεξίες και αμαρτίες μας. Η αγάπη Του πολύ υψηλότερη απ’ όσο μπορούμε να φανταστούμε. Εάν μόνο
καταφέρουμε να φτάσουμε και κρυφτούμε πίσω απ’ αυτόν τον υψηλό Βράχο, δεν είναι ανάγκη να φοβόβαστε ή
ανησυχούμε, για όποια μπόρα ή καταιγίδα κι αν ξεσπάσει και μας χτυπήσει.
Δυστυχώς όμως, πρέπει να παραδεχτούμε όλοι μας,
ότι είναι τέτοια η σύγχυσή μας σ’
αυτές τις πολύ δύσκολες καταστάσεις, που χρειαζόμαστε Κάποιον να μας οδηγήσει σ’ αυτό
το θεϊκό καταφύγιο. Το να παραδεχτούμε ότι δεν μπορούμε
να τα καταφέρουμε μόνοι μας,
ούτε με καμμία άλλη ανθρώπινη δύναμη, είναι το πρώτο
σωτήριο βήμα. Γι’ αυτό είναι
αναγκαία η προσευχή μας:
"Όταν λιγοψυχεί η καρδιά μου
Θεέ, οδήγησέ με Συ στην πέτρα
ο η οποία είναι πάρα πολύ υψηλή
πολύ
για μένα" (Ψαλμ. 61:2).
Έχεις κάνει ποτέ εσύ αγαπητέ -ή αναγνώστη –α, αυτή την
προπροσευχή; Αν έχεις εμπιστευθεί
την ζωή και σωτηρία σου μόνο
στον θεάνθρωπο Ιησού Χριστό
τότε σίγουρα θα‘ναι θαυμαστή
και σωτήρια η εμπειρία σου, όπως και σ’ άλλες δύσκολες περιστάσεις στην χριστιανική σου ζωή. Αν όχι, τότε είναι καιρός να το κάνεις τώρα. Μην παλεύεις κι αγωνίζεσαι μόνος στην ταραγμένη
εποχή μας, για να βρει η ψυχή σου ειρήνη, χαρά, ασφάλεια και σωτηρία. Φώναξε κι εσύ μετανοιωμένος και με
πίστη στον Θεό. Θα σ’ ακούσει κι οδηγήσει στο Ζωντανό και υπερυψωμένο Ιησού Χριστό. «Περίμενα με υπομονή τον Κύριο και έγειρε προς εμέ και άκουσε την κραυγή μου και με ανέβασε από λάκκο ταλαιπωρίας από βορβορώδη πηλό. Και έστεισε πάνω στην πέτρα τα πόδια
μου, εστερέωσε τα βήματά μου και έβαλε στο στόμα μου,
άσμα νέο, ύμνο στον Θεό μας..» (Ψαλμ.40:1-3).
Πάνω στον Χριστό θά ‘ναι στέρεα τα βήματά σου και
νέο τραγούδι δοξολογίας στα χείλη σου. Αυτός είναι ο
ακρογωνιαίος λίθος, εκλεκτός και έντιμος κι όποιος πιστεύει σ’ Αυτόν ποτέ δεν θα ντροπιαστεί (Α΄Πέτρ.2:6).

Θεέ μου, οδήγησέ με στην πέτρα, που
είναι πάρα πολύ υψηλή για μένα"

«Αμαρτίες γονέων, παιδεύουσι τέκνα»

Γνωστή λαϊκή φράση-παροιμία, που όμως επιβεβαιώνεται πλήρως στην Αγία Γραφή και στην καθημερινή ζωή.
Εξ’άλλου η θλιβερή κατάσταση γενικά του κόσμου μας σήΓια σχόλια ή πληροφορίες,
μερα, προήλθε από την πτώση ή αμαρτία των προπατόστείλετε τα μηνύματά σας.
ρων μας και πρωτοπλάστων, Αδάμ και Εύας.
Βέβαια γράφει ο Λόγος του Θεού, «Η ψυχή η αμαρτήKairoi_anapsyxis@yahoo.gr
σασα, αυτή θα αποθάνει. Ο υιός δεν θα βαστάσει την
ανομία του πατέρα του,
ούτε ο πατέρας θα βαστάσει την ανομία του υιού»
(Ιεζεκ. 18, 20). Και με τα λό&
από αυτόματο τηλεφωνητή για αυτά ο Θεός εννοεί, τον
αιώνιο θάνατο ή τιμωρία του
καθ’ όλο το 24ωρο
αμετανόητου υιού ή πατέρα,
που δεν ζητά συγχώρεση από τον Θεό.
Εν τούτοις όμως γράφει επίσης συχνά στο Ευαγγέλιο,
«Οι πατέρες μας αμάρτησαν, εκείνοι δεν υπάρχουν
που σου επιφυλάσσει από τώρα, ο και εμείς υποφέρουμε για
τις ανομίες (αμαρτίες) τους»
Ουράνιος Πατέρας (αλλάζει κάθε δεύτερη μέρα)
(Θρήνοι Ιερεμ. 5, 7 ). Πολλά
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Μήνυμα αγάπης, χαράς, ειρήνης
σωτηρίας
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Σε μια σειρά από 7 τρίλεπτα μηνύματα,
θα ακούσεις για την μοναδική

σωτήρια επιστροφή και πλούσια
υποδοχή

παραδείγματα στην Αγία Γραφή επιβεβαιώνουν δυστυχώς αυτή την πραγματικότητα.
Θα ρωτήσει όμως κάποιος, «Είναι δίκαιο αυτό»;

Απάντηση. Για τον Πάνσοφο, Δίκαιο και γεμάτο αγάπη
και έλεος Θεό είναι. Πρώτον διότι θέλει απ’ αυτή την ζωή να
μας διδάξει, τις τρομερά θλιβερές συνέπειες της ανθρώπινης αμαρτίας όλων μας και δεύτερον την ανάγκη της επιστροφής μας στον Θεό για συγχώρεση και αιώνια σωτηρία.
Είναι κατά κάποιον τρόπο, σαν τον παιδαγωγικό νόμο της
κληρονομικότητας. Όπως όλοι μας δηλαδή κληρονομούμε
κατ’ αρχήν πνευματικά από τους προπάτορές μας την αμαρτωλή φύση μας (Ρωμ. 5, 12), έτσι συγρόνως και φυσικά
ή σωματικά, κληρονομούμε κι από τους γονείς μας, τις διάφορες αδυναμίες ή ελλείψεις στην υγεία μας.
Αλήθεια, πόσες και πόσες απροσεξίες, αδυναμίες, λάθη
και αμαρτίες γονέων, δεν έχουν μεταβιβαστεί κληρονομικά
κατ’ αρχήν στην σωματική και ψυχολογική υγεία των παιδιών τους, με αποτέλεσμα να τα παιδεύουν ή ταλαιπωρούν
για πολύ καιρό; Πόσες και πόσες άλλες φορές, η ανάρμοστη και αντίθετη με το θέλημα του Θεού συμπεριφορά των
γονέων, δεν έγινε κακό παράδειγμα μίμησης από τα παιδιά
τους, κάνοντάς τα να υποφέρουν και αυτά για πολύ σ’ αυτή

Συνέχεια στην σελίδα 2

Σελίδα 2

Kαιροί αναψυχής

Ερευνάτε τις Γραφές

Μελέτη από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο
(συνέχεια από προηγούμενο)

Ολέθριο λάθος για πολλούς αιώνες, ήταν η λανθασμένη αντίληψη στους πολλούς, “πίστευε και μη ερεύνα”. Αποτέλεσμα, ο άνθρωπος να ζει συχνά στη πλάνη,
με ξερούς θρησκευτικούς
τύπους μόνο, χωρίς αληθινή
αγάπη, χαρά, ειρήνη και ελπίδα σωτηρίας, ούτε δύναμη, για μια αληθινή και νικηφόρα κατά του κακού,
χριστιανική ζωή. Ο Χριστός
είπε: “Πλανάστε διότι δεν
γνωρίζετε την Αγία Γραφή, ούτε τη δύναμη του
Θεού” (Ματθ. 22:29).
Αντιθέτως η εντολή του
Θεού, από το στόμα του
Χριστού και των αγίων Του
Αποστόλων και Προφητών
είναι, «ΕΡΕΥΝΑΤΕ ΤΙΣ
ΑΓΙΕΣ ΓΡΑΦΕΣ»
(Ιωάν. 5:39)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΟΓΔΟΟ, ΣΤΙΧΟΙ 22.
Ταύτα δε αυτού ειπόντος
εις των υπηρετών παρεστηκώς έδωκε ράπισμα τω
Ιησού ειπών. Ούτως αποκρίνη τω αρχιερεί;
Μόλις είπε αυτά ο Ιησούς, ένας από τους υπηρέτες που παρευρίσκετο του
έδωκε ένα χαστούκι και Του
είπε. Έτσι αποκρίνεσαι στον
αρχιερέα;
Την ώρα που ανακρινόταν
στο Ιουδαϊκό συνέδριο ο Ιησούς, δέχθηκε χαστύκι από
ένα υπηρέτη του αρχιερέα,
επειδή τάχα δεν μίλησε σωστά στον αρχιερέα. Η απιστία και το μίσος κατά του
Χριστού τους είχε τυφλώσει.
Δείχνει όμως κι αυτό την ταπείνωση που υπέστη ο Υιός
του Θεού για την σωτηρία
του αμαρτωλού κόσμου.
ΣΤΙΧΟΙ 23, 24. Απεκρίθη
αυτώ ο Ιησούς, ει κακώς
ελάλησα, μαρτύρησον περί
κακού, ει δε καλώς, τι με
δέρεις; Απέστειλεν αυτόν ο
Άννας δεδεμένον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα.
Αποκρίθηκε σ’ αυτόν ο Ιησούς, εάν είπα κάτι κακό,
πες μου, εάν όμως μίλησα
σωστά, τί με χτυπάς; Απέστειλε δε Αυτόν ο Άννας δεμένον στον Καιάφα τον αρχιερέα.
Δεν αντιστεκόταν ούτε εκδικείτο ο Χριστός, υπερασπιζόταν όμως πάντα το
δίκαιο, αφήνοντας να γίνει
το θέλημα του Πατέρα Του.
Τι παράδειγμα σήμερα και
για τους ακολούθους Του!
ΣΤΙΧΟΙ 25, 26 ,27. Ην δε

Σίμων Πέτρος εστώς και
θερμαινόμενος.
Είπον
ουν αυτώ, μη και συ εκ
των μαθητών αυτού ει.
Ηρνήσατο ουν εκείνος
και είπεν ουκ ειμί. Λέγει
εις εκ των δούλων του
αρχιερέως, συγγενής ων
ου απέκοψε Πέτρος το
ωτίον. Ουκ εγώ σε είδον
εν τω κήπω μετ’ αυτού;
Πάλιν ουν ηρνήσατο ο
Πέτρος και ευθέως αλέ-

κτωρ εφώνησεν.
Ήταν δε ο Σίμωνας ή Πέτρος στεκόμενος εκεί και
ζεσταινόταν. Τον ρώτησαν
λοιπόν, «μήπως κι εσύ είσαι
ένας απ’τους μαθητές Του;»
Αρνήθηκε λοιπόν εκείνος
και είπε, «δεν είμαι». Λέγει
ένας από τους υπηρέτες του
αρχιερέα, που ήταν συγγενής εκείνου που έκοψε το
αυτί ο Πέτρος. «Δεν σε είδα
εγώ στον κήπο μαζί Του;»
Πάλι λοιπόν αρνήθηκε ο
Πέτρος και αμέσως ελάλησε
ένας πετεινός.
Η πιο θλιβερή στιγμή για
τον απόστολο Πέτρο. Στεκόταν εκεί κοντά και ζεσταινόταν μαζί με τους υπηρέτες την στιγμή που ανακρινόταν ο Χριστός. Έτσι
όταν τον ρώτησαν αν ήξερε
τον Ιησού, Τον αρνήθηκε
τρεις φορές. Λίγο πριν την
σύλληψή Του, ισχυριζόταν
ότι ποτέ δεν θα Τον αρνηθεί ακόμη κι αν θανατωθεί.
Τι δίδαγμα αυτό και για μας.
Μόνο ακολουθώντας Τον
από κοντά με πίστη, στηριζόμενοι σ’ Αυτόν να μας
φυλάξει την ώρα του πειρασμού, μπορούμε να μείνουμε πιστοί.
ΣΤΙΧΟΣ 28. Άγουσιν ουν
τον Ιησούν από του Καιάφα εις το πραιτώριον, ην
δε πρωϊ. Και αυτοί ουκ
εισήλθον εις το πραιτώριον, ίνα μη μιανθώσιν,
αλλ’ ίνα φάγωσι το Πάσχα.
Οδηγούν λοιπόν τον Ιη-

σού από τον Καιάφα, στο
πραιτώριο, ήταν δε πρωϊ.
Και αυτοί (Ιουδαίοι) δεν
μπήκαν στο πραιτώριο, για
να μη βεβηλωθούν, αλλά να
μπορέσουν να φάνε καθαροί
το Πάσχα.
Η θρησκευτική τύφλωση
και υποκρισία των Ιουδαίων
στο αποκορύφωμά της. Ζητούσαν από τον Ρωμαίο διοικητή Πόντιο Πιλάτο, τον
θάνατο ενός Αθώου και
συγχρόνως πρόσεχαν να μην
παραβούν τους θρησκευτικούς κανόνες τους!
ΣΤΙΧΟΙ 29, 30. Εξήλθεν
ουν ο Πιλάτος προς αυτούς
και είπε. Τίνα κατηγορίαν
φέρετε κατά του ανθρώπου τούτου; Απεκρίθησαν
και είπον αυτώ, ει μη ην
ούτος κακοποιός, ουκ αν
αν σοι παρεδόκαμεν αυτόν.
Βγήκε λοιπόν έξω ο Πιλάτος και τους λέει. «Τί κατηγορία έχετε κατά του ανθρώπου τούτου;» Του αποκρίθηκαν, «εάν δεν ήταν κακοποιός, δεν θα Τον παραδίναμε δεμένο σε σένα».
Είναι απίστευτο το μίσος
του θρησκευτικού φανατισμού. Κατηγορούν στον Πιλάτο τον Ιησού Χριστό για
κακοποιό! Ενώ και οι ίδιοι
και όλος ο κόσμος, είχαν ιδεί και ακούσει, την διδασκαλία Του, αλλά και την άπειρη δύναμη της αγάπης
των έργων Του, σε πολλούς
αρρώστους και πεινασμένους.
(συνεχίζεται)

ΣΕΙΡΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
του Συμβόλου της πίστεως
Νικαίας - Κων/πόλεως 325-381 μ.Χ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1600 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΛΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
ΝΑΙ ! Τώρα μπορείς να γνωρίσεις ο ίδιος προσωπικά τις αιώνιες
αλήθειες της χριστιανικής πίστης από την πηγή τους.
Να γνωρίσεις την πίστη που παρέδωσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός,
και οι Αγιοι Απόστολοί Του.
Να γνωρίσεις τι πίστευε η Πρώτη Χριστιανική Εκκλησία από την
ίδρυσή της και στα πρώτα της βήματα.
Να ξεχωρήσεις τις σύγχρονες πλάνες και αιρέσεις, από την γνήσια
ορθόδοξη (σωστή) Χριστιανική πίστη του Ευαγγελίου.
Να γνωρίσεις τον Μόνο Σωτήρα και Κύριο Ιησού Χριστό και να
ζήσεις σωστά και απολαύσεις, την υπέροχη ζωή που χαρίζει.
Παρακαλούμε συμπλήρωσε το παρακάτω στέλεχος και ταχυδρόμησέ το στη διεύθυνσή μας:
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Παρακαλώ επιθυμώ να λάβω δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωσή
μου το πρώτο μάθημα μιας σειράς 12 μαθημάτων μελέτης δι άλληλογραφίας του συμβόλου της πίστεως, κάτω απ’ το φως της Αγίας
Γραφής και της ιστορίας της Πρώτης Χριστιανικής Εκκλησίας.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ……………………………………………………..
ΠΟΛΗ……………………………….

Τ.Κ……………………..

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΛΕΓΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΟΥΤΕ ΜΕ ΚΑΜΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΙΡΕΣΗ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Θρήνος για όσους ζουν στην αμαρτία
Αγιος Χρυσόστομος, 380 μ.Χ Εις τον πτωχό Λάζαρο Ε΄γ΄,
..Τον πιστό χριστιανό, δεν
μπορεί να τον λυπήσει τίποτα απ’ όσα έχει η ζωή
αυτή, αλλά ξεχωρίζει και
τώρα σ’ αυτή την ζωή από
τους απίστους, μπροστά
στο ζήτημα των αγαθών της
άλλης ζωής, διότι από την
πίστη του στον Ιησού Χριστό χαίρεται μεγάλα αγαθά, και κερδίζει μέγιστο
θάρρος κι αδιάκοπη χαρά
από αυτή την πίστη.
Γι΄αυτό ο Παύλος λέει:
«Χαίρετε πάντοτε με τον
Κύριο, πάλι θα σας πω
χαίρετε»(Φιλιπ.4:4).
Ώστε, και πριν από την
ανάσταση των νεκρών, αυτή την μεγάλη πήραμε αμοιβή, το να μη μας νικά
κανένα κακό που θα μας
βρει, αλλά να κερδίζουμε
μεγάλη παρηγοριά με την
ελπίδα των μελλοντικών αγαθών.
Καθώς λοιπόν κερδίζουμε εμείς και από τα δύο
μέρη, έτσι και ο άπιστος
και από τα δύο μέρη καταζημιώνεται. Και με το να
τιμωρείται ύστερα στην ανάσταση των νεκρών για
την απιστία του και με το
να κατανικάται στις παρούσες περιστάσεις, αφού
τίποτα καλό δεν ελπίζει ύστερα από αυτές.
Λοιπόν χρωστάμε να ευχαριστούμε τον Θεό, όχι
για την ανάστασή μας μόνο, αλλά και για την ελπίδα της αναστάσεως που
μπορεί να παρηγορήσει
την πονεμένη ψυχή και να
μας πείσει να πιστεύουμε
για όσους έφυγαν, ότι θα
αναστηθούν πάλι και θα
ξανάρθουν σε μας.
Διότι αν πρέπει να πονάμε και να πενθούμε, αυτούς που ζουν στις αμαρτίες πρέπει να πενθούμε και
να οδυρόμαστε κι όχι αυ-

τούς που έφυγαν ζώντας
στην αρετή. Αυτό κάνει
και ο Παύλος όταν γράφει
στους Κορινθίους και λέει:
«Φοβάμαι μήπως όταν
έλθω σε σας με ταπεινώσει ο Θεός και πενθήσω πολλούς»(Β΄Κορ.12:21).
Δεν εννοούσε αυτούς που
πεθαίνουν, αλλά αυτούς
που αμάρτησαν πριν και
δεν μετανόησαν για την ακολασία και ακαθαρσία
που έπραξαν. Αυτούς πρέπει να πενθεί κανείς. Έτσι
και κάποιος άλλος συμβουλεύει: «Κλάψε τον νεκρό, γιατί έχασε το φως,
κλάψε και τον ανόητο,γιατί έχασε την φρόνησή του».
Τον νεκρό κλάψε τον λίγο, γιατί αναπαύθηκε. Μα
του ανόητου η ζωή είναι
χειρότερη από τον θάνατο.
Κι αν αυτός που αποστερήθηκε τη φρόνησή του,
είναι άξιος παντοτινά για
θρήνους, πολύ περισσότερο αυτός που είναι έρημος
από κάθε αρετή και που έχει χάσει την ελπίδα στον
Θεό. Αυτούς λοιπόν εμείς
να θρηνούμε, γιατί αυτό το
πένθος έχει κέρδος. Πολλές φορές αληθινά, που
τους θρηνούσαμε αυτούς,
τους διορθώσαμε.
Αλλά το να θρηνούμε
αυτούς που έφυγαν, είναι
ανώφελο μαζί και βλαβερό. Μην αντιστρέφουμε
λοιπόν την τάξη, αλλά να
θρηνούμε μόνο για την αμαρτία. Όλα τα άλλα, κι
αν είναι φτώχια, κι αν είναι αρρώστια, κι αν είναι
πρόωρος θάνατος, κι αν είναι προσβολή κι αν είναι
συκοφαντία, κι αν ότι άλλο
ανθρώπινα κακό συμβαίνει, όλα να τα υποφέρουμε
γενναία. Γιατί αυτά τα δεινά είναι αφορμή για νίκες,
αν βέβαια προσέχωμε.

«Αμαρτίες γονέων, παιδεύουσι τέκνα»
Συνέχεια από την σελίδα 1
την ζωή;
Αγαπητοί γονείς, έχετε υπ’
όψιν σας ότι το παιδί σας έχει και πατέρα και μητέρα
και αγαπά εξ’ ίσου και τους
δύο σας. Όταν εσύ πατέρα
κακομεταχειρίζεσαι την μητέρα του παιδιού σας, το πληγώνεις βαθειά. Το ίδιο κι εσύ
μητέρα, όταν δεν σέβεσαι
και περιφρονείς τον πατέρα
του παιδιού σας. Το δε οδυνηρότερο για το παιδί σας,
είναι όταν φτάσετε στο σημείο της διάστασης ή χωρισμού, όποια κι αν είναι η δικαιολογία. Αυτό στη σύγχρονη κοινωνία μας, έχει φτάσει
να είναι σχεδόν φυσιολογικό. Έτσι δεν αντιλαμβάνονται εκ των προτέρων την
τρομερή διάσταση στην ψυχή των παιδιών τους που
προκαλούν, ιδιαίτερα όταν
είναι πριν την ενηλικίωσή
τους.
Να γνωρίζετε ότι, η μεγαλύτερη και χρησιμότερη κληρονομιά που μπορείτε να αφήσετε στα παιδιά σας, είναι
να ζήσουν με γονείς που έζησαν με ομόνοια κι αγάπη,

παρά τα προβλήματα και
δυσκολίες που αντιμετωπίζει
κάθε οικογένεια. Κι αυτό
μπορεί να γίνει κατορθωτό,
μόνο όταν στην καρδιά σας
και ανάμεσά σας ζει με πίστη ο Ζωντανός Σωτήρας, ο
Ιησούς Χριστός (ο γράφων
το ομολογεί εκ πείρας).
Η δε πέμπτη εντολή του
Θεού, για τα παιδιά σας, είναι να τιμούν τους γονείς
τους όποιοι κι αν είναι, αποφεύγοντας όμως με την ενηλικίωσή τους να κάνουν τα
ίδια σφάλματα ή αμαρτίες. Κι
αυτό και πάλι μόνο με πίστη
στον Χριστό, που μπορεί και
γιατρεύει κάθε πληγή μας.
«ΚΑΙΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»

Χριστιανική, κοινωνική
και Αποστολική εφημερίδα
ευαγγελικής αναμόρφωσης
για όλη την οικογένεια,
Αλεξάνδρου Υψηλάντου 231
Πάτρα, 26222 τηλ.2610-313145

Εκδότης-Συντάκτης
Ευάγγελος Δ. Σικουτρής
κυκλοφορεί ανά δίμηνο
συντηρείται από
αυτοπροαίρετες συνεισφομές

Kαιροί αναψυχής

Σελίδα 3

Αληθινές εξωτικές ιστορίες

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Είναι κατοικήσιμοι άλλοι πλανήτες ;

Το μοναδικό Βιβλίο ιστορίας αγάπης
Το θερμόμετρο έδειχνε 46
βαθμούς εκείνο το μεσημέρι, καθώς το εμπορικό πλοίο
άραζε στην προβλήτα ενός
λιμανιού στον Περσικό κόλπο. Δεν ήταν βέβαια για
τους ντόπιους κάτι το ασυνήθιστο, αλλά για τους ναυτικούς του πλοίου ήταν κάτι
το βασανιστικό. Η θερμοκρασία ακόμη και στις καμπίνες, δεν έπεφτε κάτω από
τους 37 βαθμούς. Έτσι μετά
τις συνηθισμένες με τις τοπικές αρχές για την εκφόρτωση του πλοίου διαδικασίες, όσοι δεν είχαν υπηρεσία
πήγαν στις καμπίνες τους λίγο να ξεκουραστούν.
Τότε ήταν που άκουσε ο
πρώτος μηχανικός του πλοίου, κάποιον να χτυπά την
πόρτα του. Άνοίγει την πόρτα κι έρχεται αντιμέτωπος
μ’ έναν Πακιστανό και την
ξαφνική του ερώτηση στα
Αγγλικά: «Κύριε μήπως έχεις βιβλία ή περιοδικά με
ιστορίες αγάπης; (Love
story books); (ας έχουμε υπ’
όψιν μας, ότι στα Αγγλικά η
λέξη αγάπη έχει επίσης και
την έννοια του έρωτα. Έτσι
η φράση «βιβλία με ιστορίες
αγάπης» που ζητούσε ο Πακιστανός, εννοούσε άσεμνα
βιβλία ή περιοδικά).
Αμέσως κατάλαβε ο μηχανικός τι ζητούσε ο άνθρωπος
που στεκόταν μπροστά του.
Ζητούσε ερωτικά ή πορνογραφικά βιβλία ή περιοδικά,
διότι απαγορευόταν αυστηρά στα μουσουλμανικά εκείνα μέρη, η πώληση ή κυκλοφορία τους. Έτσι αμέσως
μετά την πρώτη του έκπληψη, του απάντησε με θάρρος
και πολύ σοβαρά.
«Έχω φίλε μου να σου δώσω ένα Βιβλίο με την μεγαλύτερη και ωραιότερη ιστορία αγάπης που γράφηκε ποτέ..».Αμέσως ο Πακιστανός,
που ήταν και προϊστάμενος

της εκφόρτωσης του πλοίου,
του απάντησε. «Δώσε μου
σε παρακαλώ να το δω και
θα το αγοράσω».
«Τώρα δεν μπορώ, έλα σε
μια ώρα περίπου στο γραφείο του πλοιάρχου, θά ‘μαι
εκεί και θα στο δώσω».
«Οκέυ», απάντησε ο Πακιστανός με κατακόκκινα
μάτια που γιάλυζαν περίεργα.
Σε μια ώρα νάτος πάλι στο
γραφείο του πλοιάρχου. Ο
μηχανικός ήταν εκεί κρατώντας μία Αγία Γραφή στα

«Αυτό είναι δικό σου θέμα» του απάντησε ο μηχανικός, «όλοι όμως έχουν ανάγκη να διαβάσουν αυτό το
Βιβλίο,αλλά αν δεν θέλεις
μην το πάρεις» συμπλήρωσε.
«Συγνώμη, εμένα μου αρέσει, μπορώ να το έχω;» ακούστηκε η φωνή του νεαρού βοηθού του Πακιστανού
που στεκόταν πίσω του.
«Βεβαίως μπορείς να το
πάρεις, αν επιθυμείς σοβαρά
να το μελετήσεις», απάντησε ο μηχανικός, βάζοντάς το

Όμως ας δούμε πρώτα τι
καιρό κάνει εκεί.
Ο Ερμής είναι ο πιο κοντινός πλανήτης στον ήλιο. Έχει πολύ αραιή ατμόσφαιρα
(άρα θα το βρίσκαμε δύσκολο να ανασάνουμε). Στην
πλευρά που βλέπει προς
τον ήλιο, η θερμοκρασία ανεβαίνει στους 450ο Κελσίου
(άρα πρέπει να πάρουμε και
κλιματιστικό), ενώ από την
άλλη πλευρά (δηλ. η νύχτα)
η θερμοκρασία πέφτει στους
–170ο Κελσίου (άρα θέλουμε πολύ ζεστά ρούχα). Μια
δε μέρα στον Ερμή διαρκεί
176 γήινες μέρες, (πώς να
κοιμηθούμε με τόσο μεγάλες
μέρες;). Μάλλον δεν μας βολεύει για διακοπές. Ας κόψουμε λοιπόν εισιτήριο για
την Αφροδίτη. Ή ίσως να
μείνουμε εδώ, στον πλανήτη
Γη που δημιούργησε ο Θεός
με ιδανικές συνθήκες για τον
άνθρωπο! Γιατί να ταλαιπωρηθούμε ή ακόμα και να πεθάνουμε; Μήπως όμως στην
Αφροδίτη είναι καλύτερα;
Η Αφροδίτη είναι ο επόμενος πλανήτης, καθώς απομακρυνόμαστε από τον ήλιο
(ανάμεσα στον Ερμή και τη
Γη). Η ατμόσφαιρά της αποτελείται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από διοξείδιο του άνθρακα και πυκνά σύννεφα
από διοξείδιο του θείου (άρα
δεν πρέπει να πάμε εκεί αν
θέλουμε και λίγο καθαρό
αέρα). Όπου και να σταθείς
(είτε από την πλευρά που
είναι μέρα, είτε από την
πλευρά που είναι νύχτα) η
θερμοκρασία στην Αφροδίτη
είναι 460ο. Τέτοια θερμοκρασία λιώνει τον μόλυβδο
και έχει καταστρέψει διαστημικά σκάφη μέσα σε λίγες
ώρες, (άρα δεν θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στη
γη, αφού θα έχει κάψει το
διαστημόπλοιό μας). Η ατμοσφαιρική πίεση είναι 92
φορές μεγαλύτερη από αυτή
που έχουμε στη γη (άρα θα
μας συνέθλιβε). Καλύτερα
λοιπόν να μη πάμε ούτε εκεί
για παραθέριση.
Δεν θα πρέπει άραγε αυτό
να μας κάνει να εκτιμήσουμε
τις άνετες συνθήκες που δημιούργησε ο Θεός πάνω στη
Γη, για τη δική μας καλοπέραση; Μετά έρχεται η Γη και
μετά την Γη (δηλαδή. πιο
μακριά από τον ήλιο) βρίσκεται ο Άρης.
Ο Άρης έχει μέση θερμοκρασία –46ο και στους πόλους είναι ακόμα χαμηλότερη αλλά στον ισημερινό, το
καλοκαίρι, μπορεί να ανέβει

.
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Αγγλικά. Βλέποντάς τον ο
Πακιστανός του λέει: «Έφερες το βιβλίο που μου υποσχέθηκες;{περιμένοντας κάποιο ερωτικό βιβλίο).
Ο μηχανικός τότε του απαντά προτείνοντάς του την Αγία Γραφή. «Βεβαίως, ορίστε, αυτό είναι το Βιβλίο με
την μεγαλύτερη ιστορία αγάπης. Δηλαδή γράφει για
την άπειρη αγάπη του Θεού,
που έστειλε και θυσίασε τον
Υιόν Του και Σωτήρα, για
να σώσει εμάς τους αμαρτωλούς, είναι η Βίβλος!
Ο Πακιστανός άλλαξε
αμέσως ύφος και κάνοντας
ένα βήμα πίσω ψέλλισε:
Με συγχωρείς...δεν μπορώ
να το πάρω, διότι είμαι μουσουλμάνος.

ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΑ ;;;;;;;;;;
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ;
ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΩ;
ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ;
ΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ;
ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΩ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟ;
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ;
ΓΙΑΤΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ;
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΙΏΝΙΑ ΖΩΗ;
ΚΑΙ ΠΏΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΩ;

Μελέτη δι αλληλογραφίας
Αυτές και άλλες παρόμοιες απαντήσεις δίνει ο αιώνιος,
Θεόπνευστος κι Αλάθητος Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή.
Τώρα έχεις και συ την ευκαιρία με απλό, σύντομο, αλλά ασφαλή τρόπο να μελετήσεις και πειραματιστείς, σε μια σειρά
7 μαθημάτων δι αλληλογραφίας.
Συμπλήρωσε το παρακάτω κουπόνι και ταχυδρόμησέ το
στην διεύθυνσή μας. Θα σου σταλεί αμέσως ΔΩΡΕΑΝ και
χωρίς καμμιά υποχρέωσή σου το πρώτο μάθημα, όπως και τα
υπόλοιπα στην συνέχεια.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………………………………………………...
ΠΟΛΗ……………………………………..Τ.Κ.………………..

στα χέρια του.
«Ευχαριστώ πολύ κύριε»,
απάντησε ο νεαρός Ινδός
μετανάστης, παίρνοντας με
λαχτάρα τη Βίβλο στα χέρια
του. «Θα ήθελα όμως» συνέχισε, «μετά την δουλειά
μου να σας μιλήσω, ιδιαιτέρως για ένα πολύ σοβαρό
θέμα κύριε, μπορώ;»
«Βεβαίως, θα σε περιμένω
στην καμπίνα μου», του απάντησε ο μηχανικός.
Λίγες ώρες αργότερα, τον
υποδέχθηκε στο μικρό σαλονάκι της καμπίνας του ο
μηχανικός, περιμένοντας ν’
ακούσει το σοβαρό θέμα.
«Βλέπω κύριε», άρχισε να
λέει αργά και σοβαρά ο νεαρός Ινδός, «ότι είσθε πολύ
πιστός χριστιανός και πήρα
θάρρος να σας πω τα εξής:
«Πριν αρκετές μέρες συνέβη
ένα σοβαρό ατύχημα σ’ένα
φίλο και συμπατριώτη μου
που εργαζόμασταν σε ένα
άλλο πλοίο. Έπεσε από το
πλοίο, σπάζοντας σοβαρά το
δεξί του πόδι. Έτσι μετά το
νοσοκομείο, για μέρες τώρα
είναι μόνος και κατάκοιτος
σ’ ένα προσφυγικό υπόστεγο στο λιμάνι. Ο φίλος μου
είναι πολύ πιο πιστός από
μένα, που είμαι Καθολικός
Χριστιανός και θα χαρεί και
πάρει θάρρος πολύ, αν τον
επισκεφτούμε μαζί και του
δώσουμε μία Βίβλο, διότι
δεν βρίσκει εδώ,ούτε επιτρέπεται να‘χει κανείς μαζί του.
«Βεβαίως» απάντησε ο μηχανικός, «θα σε περιμένω
αύριο μετά τη δουλειά σου».
«Οκέυ», απάντησε χαρούμενος ο νεαρός Ινδός κι έφυγε.
Όταν όμως έμεινε μόνος ο
μηχανικός, τότε συνειδητοποίησε πλήρως, τι επρόκειτο
να κάνει, σε μια αυστηρά
μουσουλμανική χώρα όπου
βρισκόταν.
(συνεχίζεται)
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στους 20ο (να κλείσουμε
ξενοδοχείο κοντά στον ισημερινό). Το πρόβλημα είναι
ότι έχει πολύ αραιή ατμόσφαιρα, το 1% της γήινης
(άρα θα έσπαζαν τα αιμοφόρα αγγεία μας στα άκρα
και θα αιμορραγούσαμε μέχρι θανάτου).
Τι ισορροπία υπάρχει στη
Γη μας μεταξύ εξωτερικής
και εσωτερικής πίεσης! Ο
Θεός τα πάντα καλώς εποίησε και ρύθμισε!
Ο Δίας είναι ο πέμπτος κατά σειρά πλανήτης από τον
ήλιο. Η μάζα του είναι 317
φορές μεγαλύτερος της γης
και σαν συνέπεια η βαρύτητα είναι πολύ μεγαλύτερη από της γης. Για την ακρίβεια
είναι 254% αυτή της γης. Αν
εδώ ζυγίζεις 80 κιλά, στον
Δία θα ζυγίζεις 200 κιλά και
δεν μπορεί κανείς να σε υποστηρίξει. Δηλαδή αν θα
πέσεις από το βάρος σου,
δεν θα μπορείς να σηκωθείς. Η θερμοκρασία στην
ατμόσφαιρά του υπολογίζεται στους μείον -145 C βαθμούς.
Αυτός ο πλανήτης είναι ένας γίγαντας αερίων και η
ατμόσφαιρά του έχει 90%
υδρογόνο και 10% ήλιο (δυστυχώς δεν υπάρχει ουσιαστικά νερό και καθόλου οξυγόνο που είναι αναγκαία για
την ζωή). Η δε ταχύτητα ανέμου είναι 154 χλμ.την ώρα. Σύμφωνα με την NASA
οι άνεμοι μπορούν να φτάσουν μέχρι 600 χλμ, την ώρα (διπλάσιο του πιο δυνατού τυφώνα εδώ στη γη).
Τέλος δεν έχει στέρεα επιφάνεια. Οι επιστήμονες λένε
ότι ο Δίας είναι εντελώς αφιλόξενος για ζωή όπως την
κατανοούμε εμείς. Και πάλι
βλέπουμε την τεράστια διαφορά μεταξύ αυτού του προορισμού μας, με την στέρεα
επιφάνεια της Γης μας.
Ζούμε πάνω σε ένα δώρο
του Θεού! Άραγε το εκτιμούμε; Δοξάζουμε τον Θεό
για την φιλόξενη Γη μας; Στο
πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής περιγράφεται η δημιουργία του σύμπαντος και
της Γης. Ο Θεός προόριζε τη
Γη να είναι τόπος κατοικίας
των ανθρώπων. Και έδωσε
στον άνθρωπο νου και την
ικανότητα να εξερευνά το
περιβάλλον του, όχι για να
υπερηφανευθεί για τη σοφία
του, αλλά για να κατανοήσει
το μέγεθος της θεϊκής σοφίας και αγάπης Του.
(συνεχίζεται)

Λεωνίδας Κολλάρος

Tα δωρεάν γεύματα αγάπης την πρώτη Κυριακή
κάθε μήνα το μεσημέρι, συνεχίζονται για όλους τους
παρευρισκόμενους. Μετά την τακτική μας πνευματική
κοινωνία και κήρυγμα του Ευαγγελίου, ζούμε στην
πράξη την απλότητα και γνησιότητα της κοινωνίας
αγάπης, των πρώτων Χριστιανών της Αποστολικής
Εκκλησίας.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡO
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Αλεξ. Υψηλάντου 231 (Ισόγειο), ΠΑΤΡΑ
(κάτω απ’ τα Ψηλά αλώνια, 50 μέτρα από Γούναρη)
ΤΕΤΑΡΤΗ 7.30 μ.μ & ΚΥΡΙΑΚΗ 11.00 το πρωί

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

.

Σελίδα 4

Kαιροί αναψυχής

Απ’ ό, τι βλέπω,
ακούω
και διαβάζω

Oρθόδοξα & Aνορθόδοξα

Κάνε έργα για να σωθείς ή
Πίστεψε στο Χριστό για να σωθείς;
Κάνε έργα για να σωθείς ή
Για ποιον χτυπά η καμπάνα; Πίστεψε στο Χριστό για να σωθείς;
Το φρεσκοβρεμένο χωράφι όπως και η ατμόσφαιρα, μύριζε
εξαίσια, μετά τις πρώτες καλοδεχούμενες φθινοπωρινές βροΚάνε έργα για να σωθείς ή
χές. Βάσιμη ελπίδα, για μια χρονιά με καλή σοδιά αν όλα πάνε
καλά. Ξαφνικά ακούστηκε το δυνατό και αργό πένθιμο χτύπηΠίστεψε στο Χριστό για να σωθείς;
μα της καμπάνας του χωριού, λίγο πιο έξω από την πόλι μας.
Ο κυρ-Μήτσος σταμάτησε το ξυνάρι του, έβγαλε το καπέλο
του και μονολόγησε ξαφνιασμένος και ταραγμένος:«Για ποιον
άραγε χτυπά πάλι η καμπάνα; Ποιος από το χωριό πέθανε;».
Ύστερα από λίγη ώρα καθώς γύριζε στο σπίτι του, σταμάτησε στο στύλο του δρόμου και διαβάζοντας το χαρτί που ήταν κολημμένο, δεν πίστευε στα μάτια του. Ο Θανάσσης, ένα
παλλικάρι σχεδόν στα τριάντα του, είχε πεθάνει! Δεν μπορούσε να χωνέψει το θλιβερό αυτό συμβάν. Η καμπάνα όμως που
συνέχιζε να χτυπά, του θύμιζε την πραγματικότητα. Ότι δηλαδή ο θάνατος δεν βλέπει, ούτε ρωτά την ηλικία, ούτε την
μόρφωση, ούτε την περιουσία.
Τα αυτοκίνητα στο δημόσιο κεντρικό δρόμο πιο πέρα, συνέχιζαν να πηγαινοέρχονται, ενώ ο κυρ-Μήτσος ανηφόριζε το
δρόμο βιαστικός για να προλάβει την κηδεία. Οι οδηγοί τους
όμως και οι επιβάτες, δεν φαίνονταν να νοιάζονται και τόσο
για την καμπάνα που χτυπούσε. «Εξ’ άλλου για κάποιον άλλον χτυπούσε, όχι για μένα, η ώρα η δική μου δεν έχει έλθει
ακόμη και μάλλον είναι μακριά», θα σκέπτονταν. Έτσι θα ‘λεγε κανείς, ότι πατούσαν περισσότερο γκάζι για να απομακρυνθούν το συντομότερο, ώστε να μην ακούν το αργό, μονότονο
και θλιμένο αυτό χτύπημα της καμπάνας.
Πόσοι δυστυχώς συνάνθρωποί μας κρατούν την ίδια ή παρόμοια στάση, όταν έρχονται αντιμέτωποι λίγο ή πολύ με τον
θάνατο; Αν και είναι το πιο σίγουρο κι αναπόφευκτο γεγονός
της ζωής μας. «Ευτυχώς δεν χτυπά για μένα η καμπάνα», σκέφτονται συνειδητά ή ασυνείδητα, προσπαθώντας να μην το
σκέφτονται τουλάχιστον για τον εαυτό τους. Όταν όμως δεν
μπορούν να αποφύγουν αυτό το γεγονός, σκέπτονται: «Με τον
θάνατο όλα τελειώνουν, δεν υπάρχει τίποτα μετά. Εδώ είναι η
κόλαση και ο παράδεισος». Έτσι δυστυχώς ξεγελά πολλούς
ανθρώπους ο εχθρός των ψυχών μας, ο διάβολος. Ο αιώνιος
όμως Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, μας προειδοποιεί:
«Αλλοίμονο σ’ αυτούς που ζουν αδιάφοροι,...και σκέπτονται ότι είναι μακριά απ’ αυτούς η κακή ημέρα,...οι οποίοι
πλαγιάζετε στα ελεφάντινα κρεβάτια σας,..τρώτε και πίνετε με φιάλες το κρασί,..και λέγετε, δεν θα μας αγγίξει ούτε
θα μας καταφθάσει το κακό» (Αμώς 6:1-6, 9:10). Οι ημέρες
της ζωής μας είναι στα χέρια του Θεού. Το καντηλάκι της ζωής μας θα συνεχίζει να καί-ει, όσο η χάρη του Θεού το επιτρέπει και τροφοδοτεί. Θα έλθει όμως μια στιγμή, σε μικρούς ή
μεγάλους που θα σβήσει, συνήθως αναπάντεχα. Τι συμβαίνει
τότε; Είναι το τέλος; Όχι βέβαια. Δεν ψωφά όπως το ζώο ο άνθρωπος, αλλά πεθαίνει. Δηλαδή χωρίζεται η ψυχή από το σώμα. «Είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους μια φορά να
πεθάνουν και μετά υπάρχει κρίση»(Εβρ. 9:27). Η ψυχή συνεχίζει να υπάρχει μέχρι την τελική κρίση. Το Ευαγγέλιο όμως
το ξεκαθαρίζει από αυτή την ζωή ότι: «Όποιος πιστεύει στον
Χριστό δεν καταδικάζεται. Όποιος όμως δεν πιστεύει, είναι
ήδη καταδικασμένος από τώρα, διότι δεν πίστεψε στο Όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού.. Επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν Του να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά
για να σωθεί ο κόσμος δι Αυτού» (Ιωάν. 3:17, 18).
Άρα για ποιον θα χτυπήσει την επόμενη φορά η καμπάνα;
Μόνο ο Θεός ξέρει. Μπορούμε όμως και πρέπει να μην ξαφνιαστούμε όποτε έλθει και η δική μας ώρα, αλλά να ξέρουμε από τώρα πού θα βρεθούμε μετά τον σωματικό θάνατό μας. Έτσι δεν θα τρομάζουμε, ούτε θα λυπούμεθα όπως αυτοί που
δεν έχουν την ελπίδα της ανάστασης εκ νεκρών κι αιώνιας ζωής και μαζί με τον Χριστό. Αντιθέτως με πίστη, χαρά και ειρήνη, θα προσμένουμε την συνάντησή μας μαζί Του, διότι επίσης μας λέγει: «Εγώ είναι η ανάσταση και η ζωή. Όποιος
πιστεύει σε Με κι αν πεθάνει θα ξαναζήσει..» (Ιωάν.11:25).
Είσαι εσύ έτοιμος για τον θάνατο όποτε κι αν έλθει;
Θα είσαι αν επιστρέψεις τώρα κι εμπιστευθείς την ζωή και
σωτηρία σου σ’ Αυτόν που σ’ αγαπά και σε περιμένει!

ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Αν επιθυμείς να λαβαίνεις τακτικά την μοναδική και ωφέλιμη
για όλη
την οικογένεια, εφημερίδα ευαγγελικής αναμόρφωσης, τηλεφώνησε τώρα ή στείλε μας το κουπόνι αυτό στη
διεύθυνση:
Εφημερίδα «Καιροί αναψυχής»
Αλέξ. Υψηλάντου 231, ΠΑΤΡΑ, 26222, τηλ. 2610-313145

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………………………………………
ΠΟΛΗ ………………………………….Τ.Κ

Το ερώτημα είναι άκρως
σημαντικό και σωτήριο για
όλους μας. Η επικρατούσα ιδέα σε όσους δεν έχουν ακό
μη γνωρίσει την σωτήρια αγάπη και χάρη του Θεού δια
του Ευαγγελίου, είναι κάνε
καλά έργα και θα σωθείς. Είναι έμφυτη και αρεστή αυτή
η ιδέα στην αμαρτωλή και
υπερήφανη φύση όλων μας.
Αιτία αυτής της κακόδοξης
πλάνης, είναι πρώτον η άγνοια της αγιότητος του Θεού και της ολοκληρωτικής αμαρτωλότητας του ανθρώπου και δεύτερον, η άγνοια
της σωτήριας προσφοράς αγάπης και συγχώρεσης του
Θεού, δια του εξιλαστήριου
έργου του Χριστού πάνω στο
σταυρό για τις αμαρτίες μας.
Αναπόφευκτο δε αποτέλεσμα αυτής της πλάνης, είναι
και η εμπορευματοποίηση,

της θρησκείας ή σχέσης των
ανθρώπων με τον Θεό.
Όμως το ιερό Ευαγγέλιο
που είναι ο μοναδικός θεόπνευστος Λόγος του Θεού
και σε αντίθεση με όλες τις
ανθρώπινες θρησκείες, ιδέες
και φιλοσοφίες, λέει πολύ καθαρά και παντού: «Μας έσωσε, όχι από έργα δίκαια
που κάναμε εμείς, αλλά
κατά το έλεός Του, με το
λουτρό της ανακαινήσεως
και αναγεννήσεως του Αγίου Πνεύματος, που εξέχεε πλούσια επάνω μας
δια του Ιησού Χριστού του
Κυρίου μας, ώστε δικαιωμένοι με την χάρη Του, να
γίνουμε κληρονόμοι με την
ελπίδα της αιωνίου ζωής..
Κατά χάρη είσθε σωσμένοι
δια της πίστεως και αυτό
δεν προέρχεται από σας
αλλά είναι Θεού δώρο, όχι

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστέλλουμε την Καινή Διαθήκη σε σύγχρονη,
απλή και εγκεκριμένη μετάφραση, σε όποιον
επιθυμεί να μελετήσει προσωπικά το Ζωντανό
Λόγο του Θεού, αν μας το ζητήσει τηλεφωνικώς ή
ταχυδρομικώς, (τηλ. 2610-313145).

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Το πολύτιμο μαργαριτάρι
Είμαι βέβαιος παιδιά, ότι
θα βρεθήκατε λίγο ή πολύ κι
αυτό το καλοκαίρι σε κάποια
θάλασσα. Σίγουρα επίσης
θα παίξατε και θα παρατηρήσατε ή και θα μαζέψατε
μερικά από τα διάφορα οστρακοειδή (μύδια, στρείδια
κλπ.) και που υπάρχουν
πολλά στις θάλασσες.
Υπάρχουν πολλά, διάφορα και πολύχρωμα είδη από
αυτά παιδιά. Ιδιαίτερα στις
Νότιες, ζεστές ή τροπικές όπως λέγονται θάλασσες. Σ’
αυτές υπάρχουν κάτι στρείδια, που είναι ιδιαίτερα πολύτιμα. Κι αυτό διότι όταν ανοίξει κάποιος το κέλυφός
τους, μπορεί να βρει κάποιο
πολύτιμο μαργαριτάρι.
Τα μαργαριτάρια παιδιά,
είναι κάτι σχετικά μικρά, αλλά αστραφτερά και πολύχρωμα πετράδια. Δημιουργούνται δε, ως εξής: Όπως
βρίσκονται μέσα στη θάλασσα αυτά τα στρείδια, ανοίγουν το κέλυφός τους για να
βρουν την τροφή τους.Τότε
συχνά μαζί μ΄αυτήν μπαίνουν μέσα τους και διάφορα
μικρά χαλικάκια ή πετραδάκια. Μόλις εκείνα αντιληφθούν το ξένο σώμα που
μπήκε μέσα τους, αρχίζουν
να παράγουν σιγά-σιγά, μια
ειδική γυαλιστερή χρωματιστή ουσία, την οποία επικολλούν για αρκετό χρόνο,
πάνω στο ξένο πετραδάκι.
Κατ’ αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα μαργαριτάρι,
το οποίο ανάλογα με το μέγεθος και το χρώμα του, έχει
και την αξία του, η οποία συνήθως είναι πολύ μεγάλη.
Έτσι παιδιά, υπάρχουν έμποροι που γνωρίζουν πολύ
καλά πια είναι πιο πολύτιμα
και ψάχνουν να τα βρουν και
αγοράσουν, πληρώνοντας

πολλά χρήματα.
Ξέρετε όμως παιδιά, πιο
είναι το πιο ακριβό και πολυτιμότερο και από όλο τον κόσμο μαργαριτάρι; Μας το λέει ο Σωτήρας του κόσμου, ο
Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός στο Λόγο Του την Αγία
Γραφή. Είναι μας λέει όμοια
η Βασιλεία του Θεού στους
ουρανούς, με ένα έμπορα
που ψάχνει για καλά μαργαριτάρια. Ο οποίος μόλις βρήκε το καλύτερο και ακριβότερο, πήγε και πούλησε όλα όσα είχε για να το αποχτήσει.
(Ματθ.13:45,46).Καταλαβαίνετε παιδιά απ’ αυτή την παραβολή, ποιο είναι αυτό το
πιο πολύτιμο μαργαριτάρι;
Είναι βέβαια ο ίδιος ο Χριστός. Και η άπειρη αξία ή
πολυτιμότητά Του, βρίσκεται
στο ότι σαν Γιός του Θεού είναι Δημιουργός, Βασιλιάς και
Κληρονόμος του σύμπαντος.
Μαζί όμως με την πολυτιμότητα του θείου Προσώπου
Του, πολύτιμο όμως παιδιά
μας λέει η Αγία Γραφή, ότι
είναι και το Αίμα Του, που από αγάπη έχυσε με τη θυσία
Του στον σταυρό, για τη σωτηρία κι αιώνια ουράνια Βασιλεία μαζί Του, όλων όσων
Τον δέχονται κι ακολουθούν
με πίστη (Α΄Πέτρ.1:18,19).
Έτσι ο Χριστός παιδιά, είναι το πιο πολύτιμο μαργαριτάρι κι αξίζει να θυσιάσει
κανείς ότιδήποτε τον εμποδίζει ή είναι αντίθετο με το
θέλημά Του, προκειμένου να
Τον δεχτεί, γνωρίσει κι αποχτήσει για πάντα στην καρδιά και ζωή του.
Εύχομαι, κάθε κορίτσι κι αγόρι από σας παιδιά, να δεχτεί με πίστη στη καρδιά του
τον Ιησού Χριστό, σαν Σωτήτήρα και Κύριο της ζωής του.
Ο φίλος σας Ε.Ε

από έργα για να μη μπορεί κανείς να καυχηθεί»
(Τίτ. 2:5-7, Εφ. 2:8, 9).
Αλήθεια πόσα έργα θα έπρεπε να κάνει ή να πληρώσει ο αμαρτωλός, όπως όλοι
μας, για να τακτοποιηθεί απέναντι στον Άγιο και τέλειο
Δημιουργό και Πλάστη του,
που τόσο προκλητικά προσβάλλει, παραβαίνοντας καθημερινά τους θείους νόμους
Του; Όταν ο Θεός λέγει για
όλους μας ότι, «η καρδιά είναι απατηλή και σφόδρα
διεφθαρμένη» και «Όλη η
δικαιοσύνη (ή καλοσύνη
μας), είναι σαν ρυπαρό ιμάτιο) μπροστά Του; Τότε τι
καλά έργα και πόσα να δεχθεί για την συγχώρεση των
αμαρτιών μας o Άγιος και τέλειος Θεός; Διότι, «Όποιος
φυλάξει όλον τον Νόμο
(του Θεού) αλλά φταίξει σε
μια εντολή, έγινε ένοχος
όλων» (Ιακ.2:10).
Κανένας άλλος τρόπος δεν
υπήρχε για να σωθούμε από
την αιώνια κατάκριση, παρά
η προσφορά θυσίας του Ιησού Χριστού, (..ήλθε να δώσει την ζωή Του λύτρον αντί πολλών,.. τις αμαρτίες
μας Αυτός εβάστασε στο
σώμα Του επί του ξύλου..»
(Λουκ.10:10, Α΄ Πέτρ.2:24).
Έτσι στην ερώτηση, «τι
πρέπει να κάνω για σωθώ;
Η απάντηση είναι, «Πίστεψε
στον Ιησού Χριστό και θα
σωθείς εσύ και ο οίκος
σου,.. Μετανοήσατε και επιστρέψατε για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας…»
(Πράξ.16:31, 3:19).
Τέλος η αληθινή αυτή και
σώζουσα πίστη, έχει σαν απόδειξή της, έργα πίστης και
αγάπης με την χάρη και δύναμη του Θεού. «Δείξε μου
την πίστη σου από τα
έργα σου» (Ιάκ.2:18).

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Απογοητευμένος με
το κακό στον κόσμο;
Σε ευχαριστώ Κύριε,
που οι πονηρές δυνάμεις
αν κι έχουν κεντρική θέση
στον κόσμο, δεν είναι παρά μόνο ένα μικρό μέρος
του όλου δράματος. Συγχώρησέ με που κρίνω την
κατάσταση όλου του κόσμου, από αυτή την μικρή
σύντομη σκηνή. Σε ευχαριστώ Κύριε για το παρελθόν, που μου δείχνει
το έργο που Εσύ έχεις κάμει. Σε ευχαριστώ για το
παρόν, που μου δίνει την
ευκαιρία να συμμετέχω
στο έργο που Εσύ συνεχίζεις να κάμεις. Σε ευχαριστώ και για το μέλλον,
που θα αποκαλύψει το έργο που Εσύ τελικά έχεις
εκτελέσει. Όταν απογοητεύομαι με το τόσο ορατό
κακό, θύμιζέ μου τις ουράνιες δυνάμεις που επιτελούν πίσω από τις σκηνές, το σχέδιό Σου για όλη την αιωνιότητα. Τ. Α

