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Κάποιος ηλικιωμένος εκμυστηρεύθηκε κάποτε λέγοντας: «Η νεανική μου ηλικία, ήταν σχέδια και προσδοκίες για το μέλλον. Η ώριμη ηλικία μου ένας διαρκής
αγώνας και τώρα τα γεράματα, ένα πε-ρίλυπο τέλος!».
Οι περισσότεροι άνθρωποι αν μιλούσαν ειλικρινά,
θα έδιναν την ίδια ή παρόμοια απάντηση. Προσπαθούν
να επιτύχουν, αποκτήσουν και απολαύσουν την ζωή, όπως εννοεί βέβαια καθένας την επιτυχία κι ευτυχία στη
ζωή. Σπουδάζουν, εργάζονται όταν βρουν δουλειά, κάνουν οικογένεια, αποκτούν ή προσπαθούν να αποκτήσουν μικρή ή μεγάλη περιουσία, χωρίς όμως ναβρίσκει
αληθινή ειρήνη, χαρά, ασφάλεια και σιγουριά η καρδιά
τους. Κι αυτό διότι σίγουρα έρχονται προβλήματα,κρίσεις ή αδιέξοδα στη ζωή αυτή, ατομικά, οικογενειακά,
κοινωνικά και τότε ο άνθρωπος
βλέπει την αδυναμία και ανεπάρκειά του.
Όλοι μας ακούμε ή βλέπουμε τις ειδήσεις και την γενική κατάσταση του κόσμου
μας σήμερα και νοιώθουμε
απογοήτευση, ίσως κι αγωνία. Πόλεμοι, εγκλήματα, αρρώστιες, φτώχια, περιβαλλοντική μόλυνση είναι στην
ημερήσια διάταξη. Μεγάλα
και μικρά προβλήματα ταλανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο. Ο κόσμος μας μοιάζει παγιδευμένος και το μέλλον δείχνει σκοτεινό. Έτσι ο
άνθρωπος είτε πέφτει στην αδιαφορία ή απόγνωση λόγω και της κρίσης, μη περιμένοντας τίποτα στη ζωή του, παρά μόνο τον θάνατο και το
τέλος των βασάνων του, όπως νομίζει. Ή άλλοι το ρίχνουν στο μάταιο κυνήγι της ευτυχίας ή σαρκικής απόλαυσης, με κάθε θεμιτό ή αθέμιτο τρόπο, μέχρι τον θάνατο.
Ο Θεός που δημιούργησε τα πάντα, έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι είναι Κυρίαρχος στα πάντα και πάνω
από όλα τα προβλήματα. Έτσι η ελπίδα είναι μόνο σε
Εκείνον και είναι ανάγκη και καθήκον μας να Τον ζη-

τήσουμε, γνωρίσουμε και ακολουθήσουμε, όπως μας αποκαλύπτεται στο Ευαγγέλιό Του και όχι από τα αρνητικά παραδείγματα των λεγομένων χριστιανών.
Το Ευαγγέλιο που είναι ο θεόπνευστος Λόγος του Θεού, γράφει: «Βεβαίως ο άνθρωπος περιπατεί εν φαντασία. Βεβαίως μάταια ταράσσεται, θησαυρίζει και δεν ξέρει
ποιος θα τα κληρονομήσει” (Ψαλμ. 39:6,7).
Kάθε άνθρωπος που ειλικρινά κάνει αυτήν την αδειάψευστη διαπίστωση, δεν έχει παρά να στραφεί στον Δημιουργό και Πλάστη του Θεό και με πίστη στον εξιλαστήριο θάνατο κι την ένδοξη ανάσταση τουΧριστού, να
πει μέσα από την καρδιά του: «Και τώρα Κύριε τι περιμένω; Η ελπίδα μου είναι σε Σένα Απ’ όλες τις αμαρτίες
μου λύτρωσέ με.» (Ψαλμ. 39: 8).
Ο αληθινός Χριστιανός έχει πιστέψει και παραδεχτεί ότι δεν
μπορεί να περιμένει και ελπίζει σε κανέναν και τίποτα,
ούτε και στον εαυτό του. Μόνο στον Θεό και στη χάρη κι
έλεος που έδειξε δίνοντας τον
Υιόν Του, για μας τους αμαρτωλούς. Δέχτηκε τον έλεγχο
του Αγίου Πνεύματος και
την αλήθεια, ότι το πρόβλημα είναι ο ίδιος και οι αμαρτίες του και με ταπείνωση επέστρεψε και ζήτησε και πήρε με πίστη από τον Θεό την
χαρά και ειρήνη της συγχώρεσης των αμαρτιών του,
σωτηρία και αιώνια ζωή.
Έτσι για κάθε τι σ’αυτή την ζωή, αλλά και μετά θάνατο, θέτει την ελπίδα του στο Ζωντανό Θεό και η ζωή
του μαρτυρεί: «Πώς επιστρέψατε από τα είδωλα στον
Θεό, ώστε να λατρεύετε τον ζωντανό και αληθινό Θεό και
να προσμένετε από τους ουρανούς τον Υιόν Του που ανέστησε από τους νεκρούς, τον Ιησού, ο οποίος και μας σώζει από την ερχομένη οργή»(Α΄Θεσσ. 1:9, 10).
Τι θα απαντούσες λοιπόν εσύ αν σου έκαναν αυτή την
ερώτηση; «Τι περιμένεις από την ζωή»; Θέσε σ’Αυτόν
την ελπίδα σου, που με αγάπη σε περιμένει!

«Και τώρα Κύριε τι
περιμένω;
Η ελπίδα μου είναι
σε Σένα.
Απ’ όλες τις αμαρτίες
μου, λύτρωσέ με..»
(Ψαλμ. 39: 8)

Ο Νους του Χριστού

Για να σκέφτεσαι σωστά

Είναι πια παραδεκτό από πολλούς ότι τα προβλήματα της
σημερινής κοινωνίας μας, ατομικά, οικογενειακά και κοινωνιΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
κά, είναι όσο ποτέ άλλοτε πολλά, πολύπλοκα και κατά βάση
ηθικά κι όχι μόνο οικονομικά όπως νομίζουν πολλοί.
To χαρτί που μιλάει
Έτσι η μία αντίδραση είναι να πέφτουμε στην απογοήτευση
Σελίδα 4
λόγω και της οικονομικής κρίσης ή αδιαφορία, λέγοντας ότι
δεν γίνεται τίποτα, “ας πάνε όπως έρθουν” και η άλλη είναι
να υπεραπλουστεύουμε την κατάσταση, χρησιμοποιώντας
Για σχόλια ή πληροφορίες,
λύσεις, σκέψεις ή θεωρίες δικές μας ή άλλων, αποδεδειγμένα
στείλετε τα μηνύματά σας.
αποτυχημένες.
Είναι όμωςδυνατόν ο ανθρωπος να σκέφτεται σωστά και
Kairoi_anapsyxis@yahoo.gr
να βρίσκει τις σωστές λύσεις, ιδιαίτερα στα προβλήματα με
ηθικό υπόβαθρο;
Δυστυχώς όπως όλη η ανθρώπινη φύση μας, έτσι και
ο νους μας, έχει επηρεαστεί,
&
από αυτόματο τηλεφωνητή σκοτεινιάσει και διαφθαρεί από την κληρονομική αμαρτία
μετά την πτώση των πρωτοκαθ’ όλο το 24ωρο
πλάστων. Μόνο Ένας περπάτησε στη γη μας, που όχι μόνο δεν έζησε ή μίλησε άλλος
σαν Αυτόν, αλλά ούτε πέρασε
ποτέ από το μυαλό Του αμαρτία και ούτε σκέφτηκε ποτέ ανθρωπος σαν Αυτόν. Δεν
που σου επιφυλάσσει από τώρα, ο είναι άλλος από τον Θεάνθρωπο και Σωτήρα του κόΟυράνιος Πατέρας (αλλάζει κάθε δεύτερη μέρα)
σμου Ιησού Χριστό.Έτσι χρει-

em@il

Μήνυμα αγάπης, χαράς, ειρήνης
σωτηρίας

2610-313145

Σε μια σειρά από 7 τρίλεπτα μηνύματα,
θα ακούσεις για την μοναδική

σωτήρια επιστροφή και πλούσια
υποδοχή

αζόμαστε τον νου, σκέψη ή φρόνημα του Χριστού, για να μπορούμε να σκεφτόμαστε σωστά και να παίρνουμε τις σωστές
αποφάσεις. Είναι ο λεγόμενος χριστιανικός νους ή σκέψη.
Υπάρχουν όμως και θρησκευόμενοι, που είτε από φόβο μην
τους πουν ορθολογιστές (όσοι δεν δέχονται όσα στο Λόγο του
Θεού δεν μπορεί να εξηγήσει ο νους τους) ή τους δίδαξαν λανθασμένα, “πίστευε και μη ερεύνα”, που λένε ότι δεν πρέπει να
χρησιμοποιούμε το νου ή λογική μας. Όμως ο Λόγος του Θεού
μας λέγει: “Μη γίνεστε παιδιά κατά το νου, αλλά γίνεστε
νήπια μεν στην κακία, τέλειοι όμως στο νου”(Α΄Κορ.14:20).
Έτσι η αλήθεια είναι, ότι όταν χρησιμοποιούμε σωστά το
νου μας, δοξάζουμε τον Θεό ο οποίος μας έκανε λογκά όντα
και μας έδωσε την αποκάλυψη του γραπτού Λόγου Του να τη
μελετούμε. Επίσης μας ικανώνει να ζούμε και να λατρεύουμε
τον Θεό σωστά, δυναμώνοντας την μαρτυρία και χρησιμότητά
μας μέσα στον κόσμο.
Έτσι είναι πολύ φανερό, ότι εάν θέλουμε να ζούμε σωστά
πρέπει να μάθουμε και να σκεφτόμαστε σωστά. Πρέπει να έχουμε το φρόνημα ή τρόπο σκέψης του Χριστού. ”Το ίδιο
φρόνημα (νου) να έχετε και σεις, όπως και ο Χριστός Ιησούς..” (Φιλιπ.2:5).
Τι σημαίνει όμως να’χουμε νου Χριστού και πώς αποκτάται;
Το πρώτο βήμα είναι να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση
ή κάλεσμά Του, επιστρέφοντας με πίστη σ’ Αυτόν. ”Ελάτε σε
Μένα όλοι οι κουρασμένοι και φορτωμένοι και Εγώ θα σας
δώσω ανάπαυση. Σηκώστε το ζυγό Μου πάνω σας και
μάθετε από Μένα, ότι Είμαι πράος και ταπεινός την καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Διότι ο ζυγός

Συνέχεια στην σελίδα 2
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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 31, 32.
Είπεν ουν αυτοίς ο Πιλάτος, λάβετε αυτόν υμείς
και κατά τον νόμον υμών
κρίνατε αυτόν. Είπον ουν
αυτώ οι Ιουδαίοι. Ημίν
ουκ έξεστιν αποκτείναι ουδένα, ίνα ο λόγος του Ιησού πληρωθή ον είπε σημαίνει ποίω θανάτω ήμελλεν αποθνήσκειν.
Eίπε σ’ αυτούς ο Πιλάτος.
«Πάρτε Τον και κατά τον
νόμον σας δικάστε Τον».
Είπαν σ’ αυτόν οι Ιουδαίοι,
«εμείς δεν μπορούμε να φονεύσουμε κανένα» κι αυτό
έγινε για να εκπληρωθεί ο
λόγος που είπε ο Ιησούς,
δείχνοντας με ποιον θάνατο
θα πέθαινε.
Ο Πιλάτος κατάλαβε ότι
Τον κατηγορούσαν για πράγματα της θρησκείας τους
και τους είπε να Τον δικάσουν εκείνοι. Οι Ιουδαίοι όμως δεν μπορούσαν να εκτελέσουν χωρίς την άδεια του
Ρωμαίου διοικητή κι ο θάνατος θα’ταν σταυρικός. Κι αυτό το είχε προείπει ο Ιησούς.
ΣΤΙΧΟΙ 33, 34. Εισήλθεν
ουν εις το πραιτώριον πάλιν ο Πιλάτος και εφώνησε τον Ιησούν και είπεν αυτώ, συ ει ο βασιλεύς των Ιουδαίων; Απεκρίθη αυτώ
ο Ιησούς, αφ’ εαυτού συ
τούτο λέγεις ή άλλοι σοι
είπον περί εμού;
Μπήκε λοιπόν στο πραιτώριο ο Πιλάτος, φώναξε
και ρώτησε τον Ιησού, «Σύ
είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων»; Αποκρίθηκε ο Ιησούς,
«από μόνο σου το λες ή άλλοι σου είπαν για Μένα»;
Ο Πιλάτος από τους Ιουδαίους το είχε ακούσει, δεν
το πιστευε ο ίδιος.
ΣΤΙΧΟΙ 35, 36. Απεκρίθη
ο Πιλάτος, μήτι εγώ Ιουδαίος ειμί; το έθνος το σον
και οι άρχιερείς παρέδωκάν σε εμοί, τί εποίησας;
Απεκρίθη Ιησούς, η βασιλεία η εμή ουκ εστίν εκ
του κόσμου τούτου. Ει εκ
του κόσμου τούτο ην η

βασιλεία η εμή, οι υπηρέται αν οι εμοί ηγωνίζοντο
ίνα μη παραδοθώ τοις Ιουδαίοις. Νυν δε η βασιλεία
η εμή ουκ έστιν εντεύθεν.
Απάντησε ο Πιλάτος, «μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος; Το
δικό σου έθνος και οι αρχιερείς σε παρέδωσαν σε μένα.
Τί έκανες;» Απάντησε ο Ιησούς, «η βασιλεία η δική
μου δεν είναι απ’ αυτό τον
κόσμο. Αν ήταν τότε οι υπηρέτες Μου θα μάχονταν να
μη παραδοθώ στους Ιουδαίους. Τώρα η δική Μου βασιλεία είναι στον ουρανό.
Ο Ιησούς εξηγεί στον Πιλάτο, ότι η βαιλεία Του δεν
είναι από αυτόν εδώ τον κόσμο, αλλά είναι ουράνια.
ΣΤΙΧΟΣ 37. Είπεν ουν
αυτώ ο Πιλάτος, ουκούν
βασιλεύς ει συ; απεκρίθη
Ιησούς, συ λέγεις ότι βασιλεύς ειμί εγώ, εγώ εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμον,
ίνα μαρτυρήσω τη αληθεία. Πας ο ων εκ της αληθείας ακούει μου της φωνής.
Είπε λοιπόν σ’ Αυτόν ο
Πιλάτος. «Είσαι λοιπόν Βασιλιάς εσύ”; Αποκρίθηκε ο
Ιησούς, «Σύ ο ίδιος λες, ότι
είμαι βασιλιάς. Εγώ γι’ αυτό
γεννήθηκα και ήλθα στο κόσμο για να μαρτυρήσω την
αλήθεια. Όποιος είναι από
την αλήθεια ακούει την φωνή Μου.
Ο Χριστός ήλθε να μαρτυρήσει με το Λόγο και τη ζωή

Του για την αλήθεια, αλλά ο
Πιλάτος αν και γνώριζε ότι
ήταν αθώος δεν Τον απέλυε.
ΣΤΙΧΟΣ 38. Λέγει αυτώ ο
Πιλάτος, τί εστίν αλήθεια;
Και τούτο ειπών πάλιν εξήλθεν προς τους Ιουδαίους, και λέγει αυτοίς, εγώ
ουδεμίαν αιτίαν ευρίσκω
εν αυτώ.
Λέγει σ’ Αυτόν ο Πιλάτος,
«τί είναι αλήθεια;». Και αφού είπε αυτό, πάλι βγήκε
και λέγει στους Ιουδαίους,
«εγώ δεν βρίσκω καμμιά αιτία κατηγορίας σ’ Αυτόν.
Κάνει την σωστή ερώτηση
ο Πιλάτος, αλλά δεν περιμένει ν’ ακούσει την απάντηση.
ΣΤΙΧΟΙ 39, 40. Έστι δε
συνήθειαν υμίν ίνα ένα υμίν απολύσω εν τω πάσχα,
βούλεσθε ουν υμίν απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων. Εκραύγασαν ουν πάλιν
πάντες λέγοντες, μη τούτον
αλλά τον Βαραββάν. Ην δε
ο Βαραββάς ληστής.
Είναι δε συνήθεια σε σας,
ένα κατάδικο να σας απολύσω τις μέρες του Πάσχα.
Θέλετε λοιπόν να απολύσω
τον βασιλιά των Ιουδαίων;».
Φώναξαν λοιπόν όλοι μαζί
λέγοντες, «Όχι Αυτόν, αλλά
τον Βαραββά». Ήταν δε ο
Βαραββάς ληστής.
Τόσο ήταν το μίσος τους
για τον Ιησού, που ζήτησαν
απ’ τον Πιλάτο να δώσει χάρη σ’ ένα ληστή κι όχι στον
αναμάρτητο Χριστό.
(συνεχίζεται)

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

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Η λύπη της μετάνοιας φέρνει σωτηρία
Άγιος Χρυσόστομος 390 μ.Χ περί Μετανοίας Ζ΄ παρ. ε΄, ς΄
Τώρα που ζούμε είναι
καιρός για μετάνοια. Κι είναι πολύς ο φόβος για τις
αμαρτίες μας, αν η μετάνοια δεν προλάβει τη σωτηρία. «Ας προλάβουμε να
Τον αντικρίσουμε με εξομολόγηση» (Ψαλμ.94:2). Ας
σβήσουμε την φωτιά των
αμαρτιών όχι με νερά πολλά, αλλά με λίγα δάκρυα.
Είναι μεγάλη η φωτιά
της αμαρτίας, αλλά με λίγο δάκρυ σβήνεται, διότι
το δάκρυ της μετάνοιας
σβήνει την φωτιά των αμαρτιών και ξεπλένει την
δυσωδία της αμαρτίας. Το
μαρτυρεί ο μακάριος Δαβίδ που λέει και φανερώνει πόσα κατορθώνουν τα
δάκρυα με την δύναμή
τους.Λέει: «Θα λούσω κάθε
νύκτα την κλίνη μου, στα
δάκρυά μου θα βρέξω την
στρωμνή μου»(Ψαλμ.6:7)…
Τα αμαρτήματα είναι οι
αιτίες για όλα τα κακά.Από
τις αμαρτίες έρχονται λύπες, ταραχές, πόλεμοι, από τις αμαρτίες αρρώστιες
κι όλα τα πάθη που μας
βρίσκουν και που δύσκολα γιατρεύονται.Όπως λοιπόν οι άριστοι γιατροί δεν
εξετάζουν, τα πάθη που
φαίνονται, αλλά αναζητούν
την αιτία των συμπτωμάτων
έτσι κι ο Σωτήρας Χριστός,
θέλοντας να αποδείξει ότι
η αμαρτία είναι η αιτία για
όλα τα κακά που υποφέρουν οι άνθρωποι, λέει σ’
αυτόν που είχε το παράλυτο σώμα, «Να, γιατρεύτηκες,
μην αμαρτάνεις πια, για να
μη σου γίνει τίποταχειρότε-

ρο» (Ιωάν.5:14). Λοιπόν η
αμαρτία ήταν
αιτία για
την αρρώστια που είχε
πριν, αυτή ήταν και η αιτία της βλάβης, της λύπης
κι αυτή γίνεται η αφορμή
όλης της συμφοράς.
Θαυμάζω όμως ένα πράγμα. Πώς ο Θεός που έδωσε από την αρχή την λύπη
για να τιμωρήσει την αμαρτία, καταργεί με μια απόφαση την απόφασή Του
και διώχνει την καταδίκη
με την καταδίκη. Κι
άκουσε πως. Δόθηκε η
λύπη για την αμαρτία και
με την λύπη λύνεται η
αμαρτία. «Πρόσεχε καλά»,
προειδοποιεί ο Θεός την
γυναίκα (Εύα).»Με λύπες
θα γεννάς τα παιδιά σου»,
δείχνοντας σαν καρπό της
αμαρτίας την λύπη. Αλλά,
πόσο γενναιόδωρος είναι ο
Θεός! Αυτό που έδωσε για
τιμωρία, το άλλαξε για σωτηρία. Η αμαρτία γέννησε
τη λύπη, η λύπη εξαφάνισε την αμαρτία. Όπως το
σκουλήκι που το γεννά το
δένδρο, τρώει το ίδιο δενδρο, έτσι και η λύπη που
την γεννά αμαρτία, εξαφανίζει την αμαρτία, όταν έρχεται με την μετάνοια…
«Ας προλάβουμε λοιπόν
να Τον αντικρίσουμε με εξομολόγηση» (Ψαλμ.94:2).
Εκεί, την ημέρα της κρίσεως, δεν παραπλανά τον
μέγα Κριτή η ρητορική,
ούτε με αξιώματα, ούτε με
πρόσωπα, ούτε εξαγοράζεται με χρήματα. Είναι φοβερή και ανελέητη η δίκαια κρίση Του.

Ο Νους του Χριστού

Για να σκέφτεσαι σωστά

Για να σκέφτεσαι
σωστά

Συνέχεια από την σελίδα 1
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

Μου είναι καλός και το φορτίο Μου ελαφρό»(Ματθ.11:29).
Αυτό λέγεται μετάνοια, δηλαδή αλλαγή του νου μας. Κατόπιν καθώς μπαίνουμε στον
καλό και απαλό ζυγό Του, μελετούμε την διδασκαλία Του
και διδασκόμεθα από το παράδειγμά Του μέσα στο Ευαγγέλιο, σιγά-σιγά το Άγιο
Πνεύμα που είναι το Πνεύμα
του Χριστού, διαμορφώνει μέσα μας το νου ή τρόπο σκέψης του Χριστού. Αρχίζουμε
να σκεφτόμαστε όπως σκεφτόταν Εκείνος. Βλέπουμε
δηλαδή τα πράγματα από την
δική Του θεϊκιά σκοπιά. Η άποψή μας για κάθε θέμα, ευθυγραμμίζεται με την δική
Του, που ήταν να κάνει πάντα
το θέλημα του ουράνιου Πατέρα Του. Φθάνουμε έτσι στο
σημείο να πούμε με πίστη,
θάρρος και ταπείνωση, αυτό
που ισχύει για κάθε αληθινό
χριστιανό και είναι γραμμένο
στο Ευαγγέλιο, «Εμείς έχουμε τον νου του Χριστού»
(Α΄Κορ.2:16).
Αυτό στην Αγία Γραφή λέγεται, «ανακαίνηση ή ανανέωση
του νου».«Σας παρακαλώ
λοιπόν αδελφοί, χάριν των
οικτιρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας,
ζωντανή θυσία ευάρεστη
στον Θεό, η οποία είναι η

λογική σας λατρεία. Και μη
συμμορφώνεστε με το πνεύμα του κόσμου τούτου, αλλά να μεταμορφώνεστε δια
της ανακαινίσεως του νου
σας, ώστε να διακρίνετε πιο
είναι το θέλημα του Θεού,
το καλό και ευάρεστο και
τέλειο,....Να αποβάλετε τον
παλαιό άνθρωπο που φθείρεται με τις απατηλές επιθυμίες και να ανανεώνεστε
στο πνεύμα του νου σας»
(Εφ.4:22, 23).
Έτσι είναι φανερό ότι ο ανανεωμένος νους στον αληθινό
χριστιανό, έχει βαθειά επίδραση στη ζωή του. Μας ικανώνει
να διακρίνουμε και κάνουμε το
θέλημα του Θεού και μεταμορφώνει έτσι και ολόκληρη
την συμπεριφορά μας.
Έχεις εσύ φίλε μου το νου
του Χριστού ώστε να σκέφτεσαι και να ζεις σωστά;

«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

Αληθινές εξωτικές ιστορίες

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Το μοναδικό Βιβλίο ιστορίας αγάπης
(Περίληψη προηγουμένου)
Ένα φορτηγό πλοίο είχε καταπλεύσει σ’ ένα λιμάνι στον
Περσικό κόλπο. Ο προϊστάμενος της εκφόρτωσης (Πακιστανός), πλησιάζει και ζητά
από τον Α΄μηχανικό του πλοίου ερωτικά βιβλία ή περιοδικά (love story books). Ο μηχανικός του προσφέρει μια Αγία Γραφή, σαν το μοναδικό
Βιβλίο ιστορίας αγάπης, που
αρνείται όμως να πάρει, λέγοντας ότι είναι μουσουλμάνος. Ο Ινδός βοηθός του όμως
ζητά και το παίρνει, προτείνοντας στον μηχανικό να επισκεφθούν μαζί, συνάδελφό
του χριστιανό τραυματισμένο,
που έμενε σε καταυλυσμό του
λιμανιού. Ο μηχανικός υπόσχεται να πάνε την άλλη ημέρα, χωρίς να σκεφθεί ότι βρίσκονταν σε αυστηρή μουσουλμανική χώρα, όπου απαγορευόταν η διανομή χριστιανικών εντύπων)
Περασμένα μεσάνυκτα και
ο μηχανικός στο δωμάτιό του
προσευχόταν, ζητώντας θάρρος και δύναμη από τον Θεό
και τον Λόγο Του, να επισκεφθεί και ενθαρρύνει ένα ανήμπορο χριστιανό μετανάστη,
που ζητούσε μία Αγία Γραφή.
Τελικά το αποφάσισε διαβάζοντας την υπόσχεσή Του.
«Όταν περνάς μέσα από νερά θα είμαι μαζί σου, μέσα
από ποτάμια δεν θα πλημμυρήσουν πάνω σου, όταν
περπατάς μέσα από φωτιά
δεν θα καείς, ούτε θα πιάσει
η φλόγα πάνω σου, διότι Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου,
ο Σωτήρας σου»(Ησ.43:2,3).
Την επομένη μετά το μεσημέρι ξεκίνησε με τον νεαρό
Ινδό, έχοντας σ’ ένα σακκίδιο
λίγα τρόφιμα, γλυκά και μία
Αγία Γραφή στα Αγγλικά.Δεν
πέρασε πολύ ώρα και πλησίασαν στην πύλη του καταυλυσμού, όπου βρισκόταν οπλισμένος φύλακας. Η καρδιά
του μηχανικού χτυπούσε και

προσευχόταν. Θα τους έκανε
έρευνα ο φρουρός; Μόλις έφθασαν στην πύλη, ο φρουρός νυσταγμένος από την πολύ ζέστη, τους έκανε νόημα
με το χέρι να περάσουν. Ο
μηχανικός δόξασε τον Θεό
και ανακουφισμένοι προχώρησαν μέχρι το μεγάλο υπόστεγο, όπου έμεναν οι εργαζόμενοι μετανάστες.
Εκεί σ’ ένα κρεββάτι, βρήκαν έναν άλλο νεαρό Ινδό με
το δεξί του πόδι όλο στον γύψο. Χάρηκε πολύ που τους
είδε και σε λίγα λεπτά μαζεύτηκαν τουλάχιστον 30 άτομα

γάπησε ο Θεός τον κόσμο,
ώστε έδωσε τον Υιόν Του
τον μονογενή, για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ’ Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο» (Ιωάν.3:16). Απίθανο να
είχε ξανακουστεί στο μέρος
εκείνα το Ευαγγέλιο.
Η ώρα περνούσε και κανείς
δεν έδειχνε να ενδιαφέρεται
γι’ αυτό. Είχαν περάσει περίπου δύο ώρες συζήτησης και
ερωτήσεων. Το πρόσωπο του
τραυματισμένου φίλου μας
καθώς κι αρκετών άλλων έλαμπε ιδιαίτερα μετά την προσευχή στο τέλος και την αφιέ-

γύρω τους. Τότε ο μηχανικός
ανοίγοντας την Αγία Γραφή
άρχισε να βιαβάζει από το
κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και
να εξηγεί το σχέδιο σωτηρίας
στην
Αγγλική
γλώσσα.
Βαθειά σιγή απλωνόταν γύρω. Μόνο έκπληκτα, περίεργα και διψασμένα μάτια, ήταν
καρφωμένα πάνω στον μηχανικό με την Αγία Γραφή στο
χέρι. Μερικοί είχαν ανέβει
στα υψηλότερα κρεββάτια,
άλλοι κρεμασμένοι κι άλλοι
στριμωγμένοι, πρόβαλλαν μόνο το κεφάλι τους για να βλέπουν κι ακούουν καλύτερα το
Λόγο του Θεού. Λόγια που ίσως για πρώτη φορά στη ζωή
τους άκουγαν.«Τόσο πολύ α-

ρωσή τους στον Κύριο.
Η αναχώρησή του μηχανικού και του Ινδού συνοδού
του είχε φτάσει. Μοίρασαν τα
τρόφιμα και γλυκά κι έδωσαν
την μία να την μελετά μαζί με
τους άλλους τις ελεύ-θερες
ώρες τους. Μετά τις ευ-χές,
όλοι Αγία Γραφή, το Βιβλίο
με την μεγαλύτερη ιστο-ρία
αγάπης, στον τραυματισμένο
χριστιανό φίλο τους με την
προτροπή ήταν συγκινημένοι
κατά την αναχώρηση.
Στο πλοίο ο μηχανικός ευχαρίστησε τον συνοδό του
νεαρό Ινδό. Εκείνος φαινόταν
ιδιαίτερα χαρούμενος κι ευχαριστημένος απ’ αυτά που
είδε και άκουσε. Τον πρότρεψε να μελετά τακτικά την Αγία Γραφή που του δώρησε
και ιδιαίτερα να ζητήσει την
σωτηρία του απ’ τον Ιησού
Χριστό, αν δεν το είχε ήδη
κάνει, εμπιστευόμενος την
ζωή του σ’ Αυτόν και στο Λόγο Του.Χώρισαν με την ελπίδα να ανταμώσουν την άλλη
ημέρα το απόγευμα.
Την άλλη ημέρα όμως, το
μεσημέρι, το πλοίο είχε λάβει
εντολές να αποπλεύσει με
προορισμό τις Ινδίες. Καθώς
απομακρυνόταν το πλοίο αργά από το λιμάνι του Περσικού κόλπου, ο μηχανικός ακουμπισμένος στην κουπαστή,
κοιτούσε πέρα στην παραλία,
νοερά, αποχαιρετώντας τους
φίλους που γνώρισε τις προηγούμενες ημέρες. Κατόπιν
σηκώνοντας το κεφάλι ψηλά
στον ουρανό, προσευχήθηκε
στον ουράνιο Πατέρα να ευλογήσει τον σπόρο που σπάρθηκε και σ’ εκείνον τον τόπο.
«Ρίξε τον σπόρο σου πάνω
στο πρόσωπο των υδάτων,
διότι μετά από πολλές μέρες
θα τον ξαναβρείς» Εκκλ.11: 1
(Τέλος)

.

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.………………..

Σελίδα 3

Καθαρές ενδείξεις της ύπαρξης Θεού
Η Γη πάνω στην οποία ταξιδεύουμε στο διάστημα περιβάλλεται από ένα καταπληκτικό σύμπαν. Η απεραντοσύνη του σύμπαντος είναι ασύλληπτη για τον ανθρώπινο
νου. Το ερώτημα είναι, Πώς
προέκυψε αυτό το σύμπαν;
Δηλαδή, ζητείται εξήγηση.
Ο πλανήτης μας έχει διάμετρο περίπου 12.750 χλμ,
περιφέρεια 40.000 χλμ. και
συνολική
επιφάνεια
510.101. 000 τετραγωνικά
χλμ. από τα οποία τα 2/3 είναι νερό. Η Γη περιφέρεται
γύρω από τον ήλιο από τον
οποίο απέχει 149.597.870
χλμ. Το ηλιακό μας σύστημα
βρίσκεται στην άκρη του γαλαξία μας, του Milky Way,
που έχει σχήμα δίσκου, με
μήκος 1.000 εκατομμύρια
εκατομμυρίων χλμ. Και περιέχει 100.000 εκατομμύρια αστέρια. Αυτοί οι αριθμοί σαστίζουν το μυαλό μας, αλλά
ακόμα και ο Milky Way είναι
μόνο ένας από ένα εκατομμύριο εκατομμύρια γαλαξίες.
Εάν ταξιδεύαμε με την ταχύτητα του φωτός (7,5 φορές
το γύρο της γης σε ένα δευτερόλεπτο), θα φτάναμε στο
φεγγάρι σε 1,3 δευτερόλεπτα και στον ήλιο σε 8,3 λεπτά. Εντούτοις γνωρίζουμε
γαλαξίες που απέχουν 13.000 εκατομμύρια έτη φωτός.
Μέχρι πρόσφατα οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα πιο μακρινά αντικείμενα στο διάστημα ήταν τα Κβάζαρ, μυστηριώδεις πηγές φωτός, πάνω
από δέκα δισεκατομμύρια έτη φωτός, αλλά το διαστηκό
τηλεσκόπιο Hubble το1969
εντόπισε 6 τεράστια αντικείμενα, που φαίνεται να βρίσκονται δεκατέσσερα δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά.
Αυτές οι αποστάσεις είναι
ασύλληπτες γι’ αυτό ας προσπαθήσουμε να τις αναπαραστήσουμε σε πολύ μικρή
κλίμακα. Αν η Γη ήταν μια
τελεία, όπως αυτή στο τέλος
αυτής της πρότασης, η απόσταση μέχρι το φεγγάρι θα
ήταν 1,5 εκατοστά, η απόσταση μέχρι τον ήλιο θα ήταν 6 μέτρα, η απόσταση
μέχρι το επόμενο πιο κοντινό αστέρι 1600 χλμ., η απόσταση μέχρι το κέντρο του
Milky Way, του γαλαξία μας,
35.000.000 χλμ., και η απόσταση του γαλαξία της Ανδρομέδας(ένας από τους άλλους χιλιάδες εκατομμυρίων
γαλαξίες) 700.000.000 χλμ.
μακριά. Θυμήσου η Γη μας
στην κλίμακα αυτή είναι μόνο μία τελίτσα!

Ο κάθε λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με το ερώτημα:
Πώς έγιναν όλα αυτά;
Ας εκφράσουμε την απάντηση ως εξής: ότι όλα αυτά
συγκροτήθηκαν από ένα υπερβατικό, αιώνιο, αυθύπαρκτο Ον. Η επιστήμη ισχυρίζεται ότι μας παίρνει
πίσω στη στιγμή που οι νόμοι της φύσης, τους οποίους
μελετάει, άρχισαν να λειτουργούν – τη στιγμή τού
δέκα εκατομμυριοστά του
τρισεκατομμυριοστού
του
τρισεκατομμυριοστού
του
δευτερολέπτου μετά την έναρξη του χρόνου κατά την
έναρξη του σύμπαντος – και
εκεί σταματάει. Δεν μπορεί
να πάει πιο πίσω απ’ αυτό.
Όπως λέει ο καθηγητής
Edgar Andrews, καθηγητής
στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου, «Όσο κοντά κι αν
προσπαθήσει η επιστημονική θεωρία να πλησιάσει την
αρχή του σύμπαντος, η εξήγηση παραμένει αδύνατη για
το τι συνέβη κατά ή πριν από το σημείο μηδέν του χρόνου. Έτσι η επιστήμη και
στην πιο θεωρητική της αναζήτηση, δεν μπορεί να προσφέρει καμία εξήγηση ή περιγραφή του πραγματικού
γεγονότος της εμφάνισης
του σύμπαντος».
Ο Sir Arthur Eddington,
κορυφαίος Βρεττανός φυσικός επιστήμονας, που δέσποζε στον κόσμο της αστρονομίας, είχε δίκιο όταν
έγραφε, «Η αρχή (του σύμπαντος) φαίνεται να παρουσιάζει ανυπέρβλητες δυσκολίες, εκτός αν συμφωνήσουμε να την δούμε σαν καθαρά υπερφυσική».
Είχε δίκιο! Πράγματι η ύπαρξη του σύμπαντος, βρίσκει την εξήγησή της στο
Θεό της Βίβλου. Είναι το
Πρόσωπο που έχει τη δύναμη να φέρει στην ύπαρξη το
σύμπαν και πράγματι το έκανε. Το να συλλάβουμε την
ιδέα του Θεού, είναι το να
συλλάβουμε την ιδέα της μόνης πραγματικότητας, η οποία είναι μια εντελώς επαρκής εξήγηση της ύπαρξης
του σύμπαντος.
«Is God Past His sell-by
Date?» Evangelical Press

«Πάντα δοκιμάζετε,
το καλό κατέχετε,από
παντός είδους κακό
απέχετε»Α΄Θεσσ.5:21

Tα δωρεάν γεύματα αγάπης την πρώτη Κυριακή
κάθε μήνα το μεσημέρι, συνεχίζονται για όλους τους
παρευρισκόμενους. Μετά την τακτική 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
ΟΜΟΦΟΒΙΑ &
Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
«Ο όρος «ομοφοβία» εισήχθη το 1969 από τον ετεροφυλόφιλο κλινικό ψυχολόγο Τζόρτζ Γουάϊνμπεργκ. Σύμφωνα με
αυτόν, η ομοφοβία αναφέρεται στο μίσος και τη μισαλλοδοξία
για τους ομοφυλόφιλους άνδρες και γυναίκες και τον παράλογο φόβο για στενή επαφή μαζί τους. Σύμφωνα όμως με ορισμένους θεωρητικούς, θα πρέπει να υπάρξει ένας διαχωρισμός
της έννοιας ομοφοβία με την έννοια ομοαρνητισμός, καθώς με
την δεύτερη νοούνται οι περιπτώσεις, όπου κάποιος αντιτίθεται στην ομοφυλοφιλία, δίχως όμως να προβαίνει σε καμία απολύτως ενέργεια σε βάρος των ομοφυλοφίλων(Βικιπαίδεια)».
Μεγάλη δημοσιότητα πήρε τον τελευταίο καιρό, η ψήφιση
νόμου για το δικαίωμα αλλαγής φύλου και ο χαρακτηρισμός
των αντιδράσεων, σαν «ομοφοβία» και «ομοφοβικές».
Είναι φανερό και με βάση την παραπάνω ερμηνεία των όρων αυτών, ότι δεν πρέπει να ισχύει ο όρος «ομοφοβικός» σε
ένα αληθινό χριστιανό. Όποιος να είναι ο συνάνθρωπός του, ο
Λόγος του Ευαγγελίου, «θα αγαπήσεις τον πλησίον σου..»,
έχει εφαρμογή και εδώ. Το μίσος και η μισαλλοδοξία, για οποιαδήποτε λόγο ή πράξη του συναθρώπου μας, δεν ταιριάζςι.
σε αληθινό χριστιανό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι συμφωνεί ή επιχαίρει σε κάτι που αντιτίθεται στον Δημιουργό Θεό
και στον Λόγο Του. Γι’αυτό πιο κοντά στην στάση του είναι η
έννοια όπως αναφέρεται παραπάνω, σαν «ομοιοαρνητισμός».
Είναι άξιες όμως απορίας οι έστω και ήπιες αντιδράσεις κατά αυτού αλλά και παρόμοιων νόμων, κυρίως απο πολλούς
θρησκευόμενους. Τί θα περίμενε κανείς από όσους ψηφίζουν
ή υποστηρίζουν παρόμοιους νόμους, οι οποίοι δηλώνουν άθεοι ή είναι στην πράξη άθεοι αν και θέλουν να λέγονται «χριστιανοί»; Τί περιμένει κανείς όταν δεν πιστεύουν σε Δημιουργό Θεό και προσβάλλουν Αυτόν και τους φυσικούς νόμους
Του, λέγοντας ότι έχει δικαίωμα ο άνθρωπος να κάνει ότι θέλει το σώμα του; Δυστυχώς όμως έτσι επιβεβαιώνεται ο Λόγος Του, «Και η γη εμολύνθη υποκάτω των κατοίκων της,
διότι παρέβηκαν τους νόμους (του Θεού) άλλαξαν το διάταγμα, αθέτησαν Διαθήκη αιώνια» (Ησ. 24, 5).
Άλλοι λένε είναι εκ γενετής ή ατέλειες της φύσης, πράγμα
όμως που δεν απιβεβαιώνεται, εκτός πολύ σπάνιων περιπτώσεων. Έγκυρες παγκόσμιες επιστημονικές έρευνες και περιστατικά, επιβεβαιώνουν ότι είναι συχνά μια επίκτητη τραυματική ψυχολογική ή κοινωνική εμπειρία, που συνεχίζεται με
προσωπική επιλογή. Δυστυχώς και ο παγκόσμιος οργανισμός
υγείας αποφάνθηκε ότι δεν είναι η ομοφυλοφιλία και οι παρόμοιες πρακτικές ασθένειες, δίνοντας την εντύπωση μιας φυσιολογικής κατάστασης! Το Ευαγγέλιο όμως τις περιγράφει ώς
εξής, «Παρέδωσε αυτούς ο Θεός μέσω των επιθυμιών της
καρδιάς τους σε πάθη ατιμίας, διότι οι γυναίκες άφησαν
την φυσική χρήση της γυναίκας σε παρά φύση. Ομοίως
και οι άνδρες, άφησαν την φυσική χρήση της γυναίκας και
άναψαν στην επιθυμία τους ο ένας για τον άλλον, πράττοντας την ασχημοσύνη άνδρες με άνδρες..»(Ρωμ. 1, 26, 27).
Αναφέροντας όμως αυτά, επανερχόμαστε στην αρχή του
άρθρου, για την σωστή στάση του αληθινού χριστιανού. Ο Ίδιος ο Χριστός δέχονταν με αγάπη πόρνες, μοιχούς, κλέφτες,
κλπ, που έρχονταν με ταπείνωση και ζητούσαν την βοήθειά
Του. Τους γιάτρευε τραύματα, δίνοντάς τους και την δύναμη
να επιστρέψουν και αλλάξουν ζωή ακολουθώντας Τον. Και η
αλήθεια αυτή επιβεβαιώνεται με παρόμοια περιστατικά μέχρι
σήμερα. «Μη πλανάσθε, ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες,
ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε κλέπτες... δεν θα κληρονομήσουν την βασιλεία του Θεού. Και
τέποιοι ήσασταν κάποιοι, αλλά λουσθήκατε, αγιασθήκατε,
δικαιωθήκατε με το ΄Ονομα του Κυρίου Ιησού και δια του
Πνεύματος του Θεού μας» (Α΄Κορ. 6, 9-11).
Αυτή πρέπει να ‘ναι και η στάση κάθε χριστιανού. Δεν μάχεται κανέναν, αλλά προσεύχεται και με αγάπη προσπαθεί να
βοηθήσει όπως μπορεί, όποιον ειλικρινά το επιθυμεί.

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

Oρθόδοξα & Aνορθόδοξα

Τί αισθάνεσαι βλέποντας τον σταυρό;
Για τους περισσότερους
ανθρώπους σ’ όλο τον κόσμο σήμερα, ο σταυρός είναι
απλά το σημείο ή σύμβολο
του χριστιανισμού, με το οποίο ξεχωρίζει από όλες τις
άλλες θρησκείες.
Για άλλους πάλι που θέλουν να λέγονται χριστιανοί,
είναι ένα ιερό σύμβολο ή αντικείμενο (ξύλινο ή μεταλικό) που το ασπάζονται με
σεβασμό στην εκκλησία ή
αλλού. Επίσης πολλοί τον
φορούν επάνω τους ή τον
κρεμούν σε διάφορα μέρη,
σπίτια, σχολεία ή αυτοκίνητα,

για να δείχνουν ότι είναι χριστιανοί και για να τους προστατεύει, όπως πιστεύουν.
Δυστυχώς όμως η ζωή τους
δεν αποδεικνύει αυτό στους
περισσότερους.
Έτσι για πολλούς αιώνες
τώρα, ο σταυρός και το σωτήριο μήνυμά του, έχει παρεξηγηθεί,
παρερμηνευτεί
και εμπορευματοποιηθεί.
Ο σταυρός (ξύλινος) ήταν
το τρομερότερο όργανο εκτέλεσης για τους Ρωμαίους από τις μέρες του Χριστού.
Θανάτωναν σ’ αυτόν καρφώνοντας πάνω του, μόνο δού-

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
To χαρτί που μιλάει
Πριν από πολλά χρόνια
παιδιά, υπήρχε ένας άνθρωπος που λεγόταν Ιωάννης
Μπέκ. Αυτός μαζί μ’ άλλους
δύο φίλους του, άφησαν μια
μέρα τη ζέστασιά των οικογενειών και φίλων τους και
πήγαν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Χριστού, στους
Εσκιμώους που ζούσαν στα
πολύ κρύα και παγωμένα
μέρη κοντά στο Βόρειο πόλο.
Ο Μπέκ που είχε ικανότητες στις γλώσσες, μετέφρασε
στη γλώσσα τους την ιστορία της δημιουργίας του κόσμου. Οι Εσκιμώοι όμως δεν
έδειχναν ενδιαφέρον.Εν τούτοις οι τρεις ιεραπόστολοι
συνέχιζαν τη δουλειά τους με
υπομονή. Ιδιαίτερα ο Μπέκ
έκανε και τη μετέφραση της
ζωής του Κυρίου Ιησού Χριστού, στην γλώσσα τους.
Ένα πρωί ο Ιωάννης Μπέκ
εργαζόταν μεταφράζοντας,
κάπως λυπημένος. Ξαφνικά
μπαίνουν χτυπώντας κι ανοίγοντας απότομα την καλύβα του, μια ομάδα αγριεμένων Εσκιμώων. Περικύκλωσαν το τραπέζι του ανατρέποντας τα πάντα, πέννες
μελάνι, χαρτιά. Ο Μπέκ κατάλαβε ότι κινδύνευε να πεθάνει με μαρτυρικό θάνατο.
Ο αρχηγός των ιθαγενών τότε που ήταν κι ο πιο περίεργος, πήρε ένα χαρτί από τις
μεταφράσεις κι έκανε την ερώτηση: “Τι είναι αυτά τα
μαύρα σημάδια πάνω στο
χαρτί;
Ο Μπέκ εξήγησε όσο καλύτερα μπορούσε, ότι ήσαν οι
ίδιες λέξεις τις οποίες μιλούσαν. Οι Εσκιμώοι χρειάστηκαν αρκετές στιγμές για
να καταλάβουν τι σήμαιναν
αυτά τα μαύρα σημάδια πάνω στο χαρτί. Τότε ο αρχηγός τους φώναξε:
“Αυτό το κομμάτι το χαρτί
δηλαδή ακούει, θυμάται και
μιλάει;”
Ο Μπέκ τότε του εξήγησε,
ότι οι λέξεις γράφονται μια
φορά και παραμένουν μέχρι
να καταστραφεί το χαρτί. .
Η εξήγηση αυτή παιδιά,
τους προκάλεσε μεγάλη ε-

ντύπωση. Τότε απ’ το μυαλό
του αρχηγού πέρασε μια άλλη σκέψη και φώναξε, δίνοντας το χαρτί στον Μπέκ:
“Κάνε λοιπόν να μιλήσει το
χαρτί, για να δούμε τι έχει να
πει”. Ο Μπέκ τότε σ’ απάντηση, άρχισε ευτυχής να
τους διαβάζει. Διάβασε απ’
το Ευαγγέλιο και όταν έφθασε στη σταύρωση του Χριστού για να σώσει εμάς τους
αμαρτωλούς, σταμάτησε με
μια ιερή σιωπή. Όταν σήκωσε το κεφάλι του, βλέπει έκπληκτος δάκρυα να τρέχουν
στο σκοτεινό πρόσωπο του
αρχηγού, που έδειχναν μεγάλο πόνο. “Ω” φώναξε, “κάνε
να μιλήσει το χαρτί! Συνέχισε, θέλω να γνωρίσω τον Ιησού, διότι θέλω κι εγώ αυτή
τη σωτηρία» είπε.
Ο Ιωάννης Μπέκ, με μεγάλη συγκίνηση εξήγησε πολλές φορές την ιστορία της
θυσίας του Χριστού πάνω
στο σταυρό, για να μας σώσει απ’ τις αμαρτίες μας. Οι
ιθαγενείς άκουγαν με πολλή
προσοχή. Την ίδια στιγμή, ο
αρχηγός τους πίστεψε μ’όλη
την καρδιά του στον Χριστό.
Όταν γύρισαν οι συνάδελφοι του Μπέκ, κουρασμένοι
και απογοητευμένοι από την
περιοδεία τους, ένοιωσαν
μεγάλη έκπληξη και συγκίνηση. Ο αργηγός των Εσκιμώων έγινε χριστιανός και
τους βοήθησε να μεταφράσουν όλη τη Καινή Διαθήκη.
Επίσης τους παρακάλεσε να
κηρυχθεί ο Χριστός και η
σωτηρία Του σ’ όλο το λαό
του. Έτσι πολλοί που έρχονταν από μεγάλες αποστάσεις, άκουαν το Ευαγγέλιο
και πίστευαν στο Χριστό.
Τι σπουδαίο δίδαγμα παιδιά για μας, που έχουμε το
Ευαγγέλιο, δηλαδή την Καινή Διαθήκη στην απλή γλώσσα και με πολύχρωμες για
σας εικόνες! Εσύ έχεις; Αν
όχι, ζήτησέ μας να σου στείλουμε δωρεάν κι άρχισε να
την μελετάς, “διότι ο Λόγος
του Θεού είναι ζωντανός
και ενεργός” (Εβρ.4 : 2).
Ο φίλος σου Ε.Ε

λους και μεγάλους κακούργους. Και ως γνωστόν, σ’ ένα τέτοιο φονικό όργανο κρεμάστηκε και θανατώθηκε ο
Θεάνθρωπος και Σωτήρας
του κόσμου Ιησούς Χριστός.
Έτσι ο σταυρός ή το σημείο του σταυρού, έχει πολύ
μεγαλύτερη και σωτήρια σημασία για κάθε αληθινό χριστιανό. Ατενίζοντας σ’ Αυτόν,
νοερά ο νους και η καρδιά
Του πάνε στον φρικτό θάνατο που υπέστη ο Χριστός και
για την δική Του σωτηρία. Κι
αυτό διότι έχει μελετήσει και
πιστέψει στα λόγια του Ευαγγελίου, ότι «Αυτός (ο Χριστός) τις αμαρτίες μας εβάσταξε στο σώμα Του, πάνω στο ξύλο (σταυρό), για
να ζήσουμε με δικαιοσύνη, πεθαμένοι ως προς
την αμαρτία. Με τις πληγές
Του εμείς γιατρευθήκαμε,
διότι ήσασταν σαν πρόβατα πλανώμενα, αλλά τώρα
επιστρέψατε στον Ποιμένα
και Επίσκοπο των ψυχών
σας» (Α΄ Πέτρ. 2, 24-26).
Με απλά λόγια, η ζωντανή
κι αληθινή πίστη κάθε μετατανοιωμένου αμαρτωλού, όπως όλοι μας, στον σταυρικό εξιλαστήριο θάνατο κι ένδοξη ανάσταση του Χριστού,
τον συγχωρεί μπροστά στον
Θεό Πατέρα μια για πάντα
και γιατρεύει την ψυχή και
ζωή του από τις πληγές ή
συνέπειες των αμαρτιών του.
Συγχρόνως με την χάρη του
Θεού, το Άγιο Πνεύμα τον αναγεννά, δίνοντάς του την
δύναμη να περπατά και να
ζει μια δίκαιη και άγια ζωή.
Τι πραγματικά λοιπόν σωτήριο αποτέλεσμα έχει το ενατένισμα με πίστη, νοερά ή
φανερά στον σταυρό και στο
έργο που έκανε πάνω Του ο
Χριστός! Έτσι ο σταυρός από ένα φοβερό αποτρόπαιο
όργανο, στο οποίο υπέφερε
και πέθανε από αγάπη για
μας ο Σωτήρας μας, μετά
την ανάσταση και νίκη Του
κατά του θανάτου και του
διαβόλου, έγινε σύμβολο νίκης και θριάμβου και καύχημα κάθε αληθινού χριστιανού. «Ως προς εμέ δε, ας
μη καυχιέμαι για τίποτα
άλλο, παρά μόνο για τον
σταυρό του Χριστού, δια
του οποίου ο κόσμος έχει
σταυρωθεί ως προς εμέ
και εγώ ως προς τον κόσμο... Μαζί με τον Χριστό
έχω σταυρωθεί. Δεν ζω
πια εγώ αλλά ο Χριστός
ζει μέσα μου. Καθώς δε
τώρα ζω, ζω με πίστη στον
Υιό του Θεού, ο Οποίος με
αγάπησε και παρέδωσε τον
εαυτό του στον θάνατο για
μένα» (Γαλ. 6, 14 και 2, 20).
Κι αυτό το σωτήριο βλέμα
στον σταυρό του Χριστού, ενώ έγινε μια αρχική στιγμή
στη ζωή του με την φώτιση
του Θεού, συνεχίζεται σ’ όλη
του την ζωή, μεταμορφώνοντάς τον στην εικόνα Του.
Δυστυχώς όμως, για τους
περισσότερους τυπικούς ή
θρησκόληπτους
«χριστιανούς» αυτό δεν συμβαίνει.
Εσύ αγαπητέ μου αναγνώστη που διαβάζεις τις γραμμές αυτές, έχεις ποτέ ατενίσει στο σταυρό του Χριστού
μ’ αυτόν τον σωτήριο τρόπο;

