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Πίστη & Επιστήμη

Εποχή επιστροφής για άλλη μια χρονιά, στον φυσιολογικό ρυθμό της ζωής μπορεί να χαρακτηριστεί το
Φθινόπωρο. Μετά την λίγη ή πολλή ξεκούραση, χαλάρωση ή ανεμελιά το καλοκαίρι, επιστροφή και πάλι στο
συνηθισμένο τρόπο ζωής. Επιστροφή στα σχολεία, Πανεπιστήμια, επιστροφή στο γραφείο, κατάστημα ή εργοτάξιο (όσοι βέβαια έχουν απασχόληση) και γενικά στον
παλιό γνωστό ρυθμό ζωής για πολλούς, με τις ανησυχίες, βάρη, άγχη, προβλήματα, αβεβαιότητα κλπ. Επιστροφή δηλαδή όπως ομολογούν όσοι έχουν το θάρρος
και ειλικρίνεια, από το καλύτερο πέρσι, στο χειρότερο
και περισσότερο αβέβαιο σε πολλούς τομείς, αύριο.
Κι όμως υπάρχει μια άλλη απείρως ανώτερη και σωτηριώδης επιστροφή. Μια επιστροφή πραγματικά επαναστατική, που μπορεί ν’ αλλάξει, γεμίσει κι εκπληρώσει
πλήρως κι αιωνίως τους πόθους και πραγματικές ανάγκες μας. Είναι η προσωπική επιστροφή στον Ζωντανό Θεό. Στον Θεό που ίσως
από μικρή ηλικία είχαμε ακούσει, ποτέ όμως δεν είχαμε συνειδητά, ουσιαστικά,
και με προσωπική και ειλικρινή μετάνοια και πίστη επιστρέψει. Έτσι δεν είχαμε
νοιώσει βαθειά, ούτε πειραματιστεί την αναγεννητική
δύναμη του Θεού στη ζωή
μας. Αυτή που μόνο μπορεί
να φέρει στην ψυχή μας, την
αληθινή ειρήνη, ανάπαυση και
δύναμη, ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες και απρόβλεπτες περιστάσεις της ζωής μας.
Ο Θεός όμως εξακολουθεί να μας λέγει μέχρι σήμερα
στο Γραπτό Λόγο Του, το Ευαγγέλιο, «Διότι ούτωλέγει
Κύριος ο Θεός ο Άγιος του Ισραήλ, με τηνεπιστροφήκαι
ανάπαυση θα σωθείτε, με την ησυχία και πεποίθηση θα
είναι η δύναμή σας, αλλά δεν θελήσατε» (Ησ. 30, 15).
Πόσο απλά, αλλά με ουσιαστικό και δυναμικό περιεχόμενο λόγια από τον Φιλεύσπλαχνο και Παντοδύναμο
Θεό μας! Παρόμοια μας λέγει με το στόμα του Θεαν-

θρώπου Σωτήρα του κόσμου Χριστού, «Ελάτε σε Μένα
όλοι σεις που είσθε κουρασμένοι και φορτωμένοι και Εγώ θα σας αναπαύσω..» (Ματθ. 11, 29).
Δυστυχώς οι περισσότεροι δεν θέλουν ν’ ακούσουν, ή
περιφρονούν τα λόγια Του, προσπαθώντας να «φτιάξουν» και πετύχουν μόνοι τη ζωή τους ή συνεχίζοντας
μια άγονη τυπική θρησκευτικότητα. Νομίζουν ότι η οικονομική, κοινωνική ή συναισθηματική τους επιτυχία
από μόνη της, είναι ικανή να εκπληρώσει αυτό που
πραγματικά ποθεί κι έχει ανάγκη η ψυχή τους. Έτσι
ενώ άλλοι τρέχουν για τα προς το ζείν, άλλοι για τις διάφορες ανάγκες, προβλήματα ή χαρές τους, η καρδιά
τους ομολογούν ότι παραμένει άδεια και χωρίς ελπίδα.
Όμως δόξα στον Θεό υπάρχει ελπίδα, υπάρχει διέξοδος. Υπάρχει όπως προαναφέραμε ακόμη ο δρόμος της
επιστροφής σ’ Αυτόν. Κάθε
ένας μας όμως προσωπικά
όχι γενικολογίες και παρατηρώντας και περιμένοντας διόρθωση και καλυτέρευση πρώτα από τους άλλους γύρω μας. Επιστροφή
στο φιλεύσπλαχνο ουράνιο
Πατέρα, που οι οικτιρμοί
ελέους κι αγάπης Του φανερώθηκαν ιδιαίτερα με την
εξιλαστήρια θυσία του Υιού Του Κυρίου Ιησού Χριστού, παρά την δική μας αδιάφορη και εγω»ιστική
στάση. Έτσι κάθε ένας τώρα, που ειλικρινά και με όλη
του την καρδιά επιστρέφει στον Θεό μέσω του Χριστού, να ‘χει την ειρήνη και ανάπαυση ψυχής, με την
πίστη και βεβαιότητα στην καρδιά του, ότι θα σωθεί
από την βέβαιη και για όλους μας τελική κρίση. Διότι
αυτός τελικά είναι ο σκοπός του Θεού για μας, λέγοντας, «Δεν θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει από τον δρόμο του και να ζήσει.., «Επιστρέψετε σε Μένα και θα ζήσετε..»(Ιεζ. 33, 11, 18, 32).
Έχεις εσύ επιστρέψει; Αυτή θά ’ναι η μεγαλύτερη σωτήρια και δυναμική επιστροφή της ζωής σου! Αμήν

« Με την επιστροφή
κι ανάπαυση σε Μένα
θα σωθείτε,
στην ησυχία και
εμπιστοσύνη θα είναι
η δύναμή σας, αλλά
εσείς δεν θελήσατε »

(Ησαϊας 30, 15)
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Ότι σπέρνεις αυτό και θα θερίσεις

Σπορά και θερισμός, μια στενότατη φυσική διεργασία που θέσπισε ο Δημιουργός. Ο νόμος της σποράς και του θερισμού. Το
δεύτερο άμεσα εξαρτώμενο απ’ το πρώτο κι όπως πολλοί φυσικοί νόμοι, έχει εφαρμογή και στον πνευματικό ή ηθικό τομέα.
Η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει σχετικά: “Μη πλανάσθε ο Θεός δεν εμπαίζεται. Επειδή ότι αν σπείρει ο άνθρωπος, αυτό
και θα θερίσει. Διότι όποιος σπέρνει στη σάρκα του, θα θερίσει από την σάρκα του φθορά. Όποιος όμως σπέρνει στο
Για σχόλια ή πληροφορίες,
πνεύμα, θα θερίσει από το Πνεύμα ζωή αιώνια” (Γαλ.6:7, 8).
στείλετε τα μηνύματά σας.
Κατ’ αρχήν κάθε μας ενέργεια ή πράξη, έχει από ανθρώπινη
πλευρά την κατάλληλη εποχή ή χρόνο. Υπάρχει δηλαδή περίοKairoi_anapsyxis@yahoo.gr
δος που πρέπει να γίνει σπορά και υπάρχει περίοδος ή εποχή
που πρέπει να γίνει θερισμός.
Έτσι και στη ζωή του ανθρώπου
υπάρχουν πράγματα που μόνο
σε ορισμένη ηλικία μπορούν να
με καλές προϋποθέσεις ε&
από αυτόματο τηλεφωνητή γίνουν
π ι τ υ χ ί α ς . Γ ι α π α ρ ά δ ει γ μ α ,
σπουδές, επαγγελματική αποκαθ’ όλο το 24ωρο
κ α τ ά σ τ α σ η , ο ι κ ο γ έ ν ει α κλπ.
«Υπάρχει χρόνος και καιρός
για κάθε πράγμα κάτω από τον
ουρανό» (Εκκλησ. 3:1).
Τι λυπηρό όμως, όταν αδιαΦορούμε και αμελούμε για διαφόρους λόγους και έτσι χάνεται
πολύτιμος χρόνος και ευκαιρίες, ιδιαίτερα σε νέους. Έτσι απου σου επιφυλάσσει από τώρα,
αργότερα πολλούς να λέο Ουράνιος Πατέρας (αλλάζει κάθε δεύτερη μέρα) κούμε
νε την λαϊκή παροιμία: «Στερνή
μου γνώση να σε είχα πρώτα».

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

Όλη η ζωή του ανθρώπου είναι πάνω από όλα μια ζωή σποράς. Σπέρνουμε καθημερινά με τον τρόπο ζωής που βιώνουμε.
Με τα λόγια, πράξεις και σκέψεις ή προθέσεις μας, σπέρνουμε
σε αυτή την ζωή, για να θερίσουμε όχι μόνο σε αυτήν, αλλά
κυρίως και με βεβαιότητα, στην άλλη την αιώνια ζωή, από τον
Παντογνώστη και Δίκαιο Κριτή όλης της οικουμένης. Και δεν θα
μπορούσε να γίνει κι αλλοιώς. Αλλοίμονο, το δημιούργημα ο άνθρωπος να κάνει ανεξέλεγκτα ότι θέλει και να μην κριθεί για τις επιλογές του, όταν είναι αντίθετες από την φωνή της συνείδησής
του και ιδιαίτερα από τον αποκεκαλυμμένο Νόμο ή Λόγο του Θεού. Γι’ αυτό το λόγο, η Αγία Γραφή ή Ευαγγέλιο, μας λέγει καθαρά πού και πώς να σπέρνουμε. Να σπέρνουμε όχι στην σάρκα μας, αλλά στο πνεύμα. Δηλαδή σπορά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Μια ζωή γνωριμίας, επικοινωνίας και περπατήματος μαζί με τον Θεό και το Σωτήρα Ιησού Χριστό. Ο δε θερισμός
θα είναι μια ευτυχισμένη και ευλογημένη από τον Θεό, παρά τα
προβλήματα και δυσκολίες, παρούσα ζωή, αλλά πολύ περισσότερο μια μακαρία, ουράνια και αιώνια ζωή μαζί Του. «Αυτή είναι
η αιώνια ζωή, Να γνωρίζουν Σε τον μόνο αληθινό Θεό και
Αυτόν που έστειλες τον Κύριο Ιησού Χριστό» (Ιωάν.17: 3).
Αντιθέτως όταν σπέρνουμε στην σάρκα, κάνοντας ότι αρέσει
και ευχαριστεί μόνο το φρόνημα του σώματος και της αμαρτωλής φύσης που όλοι έχουμε, αδιαφορώντας για τον Θεό, τους
νόμους Του και τους γύρω μας, θα θερίσουμε φθορά σ’ αυτή τη
ζωή και μετά αιώνιο θάνατο.
Είναι φανερό και πείρα της καθημερινής μας ζωής, ότι αυτός ο
νόμος της σποράς και του θερισμού, φέρνει τα αποτελέσματα ή
συνέπειές του και σ’ αυτή συστυχώς την ζωή. Μια άσωτη, άδικη
και αδιάφορη προς τον Θεό ζωή, τον εαυτό μας και τους γύρω
μας, θα έχει άσχημες συνέπειες για μας και τους γύρω μας. Ο τε-
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Ερευνάτε τις Γραφές

Μελέτη από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

πό το Πιλάτο, να σπάσουν
τα σκέλη τους και να τα κατεβάσουν από τον σταυρό.
Οι Ιουδαίοι ενώ είχαν ζητήσει από τον Πιλάτο την
καταδίκη του Αθώου Ιησού
Χριστού, παραβαίνοντας το
Νόμο του Θεού που έλεγαν
ότι πίστευαν, τώρα του ζητούν να μη μείνουν κρεμασμένα τα σώματα των σταυρωμένων, την επόμενη ημέρα το Σάββατο, διότι ήταν η
ημέρα αφιέρωσης στον Θεό.
Δυστυχώς η απιστία και ο
θρησκευτικός φανατισμός
οδηγούν στην υποκρισία.
ΣΤΙΧΟΙ 32, 33, 34. Ήλθον
ουν οι στρατιώται και του
μεν πρώτου κατέαξαν τα
σκέλη και του άλλου του
συσταυρωθέντος αυτώ. Επί δε τον Ιησούν ελθόντες,
ως είδον ήδη αυτόν τεθνηκότα, ου κατέξαν αυτού τα
σκέλη, αλλ’ εις των στρατιωτών λόγχη αυτού την
πλευράν ένυξεν και εξήλθεν ευθύς αίμα και ύδωρ.
Ήλθαν λοιπόν οι στρατιώτες και του μεν πρώτου έσπασαν τα σκέλη και επίσης
του άλλου που σταυρώθηκε
μαζί του. Όταν δε ήλθαν κοντά στον Ιησού, μόλις είδον
ότι ήδη είχε πεθάνει, δεν του
έσπασαν τα σκέλη, αλλά
ένας από τους στρατιώτες με
την λόγχη του τρύπησε την
πλευρά Του και αμέσως έτρεξε αίμα και νερό.
Είναι θαυμαστή η εκπλήρωση κι αυτής της προφη-

Εξομολόγηση προσωπικής αδυναμίας

(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
ΕΝΑΤΟ, ΣΤΙΧΟΣ
28.
Μετά τούτο ειδώς ο Ιησούς ότι ήδη πάντα τετέλεσται, ίνα τελειωθεί γραφή λέγει διψώ.
Μετά από αυτό γνωρίζοντας ο Ιησούς ότι όλα έχουν
τελειώσει, για να εκπληρωθεί η Γραφή, λέγει διψώ.
Πάντα ο κύριος σκοπός
του Χριστού ήταν να τελειώσει το σχέδιο σωτηρίας
του ανθρώπου με την θυσία
Του και να εκπληρώσει κάθε προφητεία που είχε γραφεί σχετικά
ΣΤΙΧΟΙ 29, 30. Σκεύος
έκειτο όξους μεστόν σπόγγον ουν μεστόν του όξους
υσσώπω περιθέντες προσήνεγγαν αυτού τω στόματι. Ότε ουν έλαβεν το όξος
ο Ιησούς είπεν, τετέλεσται
και κλίνας την κεφαλήν
παρέδωκεν το πνεύμα.
Βρισκόταν εκεί σκεύος
γεμάτο ξύδι, πήραν λοιπόν
ένα σφουγγάρι γεμάτο ξύδι
το
τοποθέτησαν
σε
ύσσωπο και το πλησίασαν
στο στόμα Του. Όταν
λοιπόν γεύθηκε ο Ιησούς το
ξύδι, είπε τετέλεσται και
γέρνοντας
το
κεφάλι,
παρέδωσε το πνεύμα.
Μέσα στην τρομερή πνευματική και φυσική αγωνία,
Του, εξαντλημένος κι αφυδατωμένος λόγω των πληγών Του για την σωτηρία
μας, ο Σωτήρας του κόσμου
ζητά λίγο νερό. Όμως αντ’
αυτού του έδωσαν ξύδι δείγμα της κακίας τους!
ΣΤΙΧΟΣ 31. Οι ουν Ιουδαίοι επεί παρασκευή ην,
ίνα μη μείνη επί του σταυρού τα σώματα εν τω σαββάτω, ην γαρ μεγάλη η ημέρα εκείνου του σαββάτου, ηρώτησαν τον Πιλάτον ίνα κατεαγώσιν αυτών
τα σκέλη και αρθώσιν.
Οι Ιουδαίοι λοιπόν επειδή
ήταν Παρασκευή,για να μη
μείνουν τα σώματα επάνω
στον σταυρό, επειδή ήταν
μεγάλη η επόμενη μέρα του
Σαββάτου, να ζητήσουν α-

ας της Γραφής, ότι δεν θα
συντριφθεί κανένα από τα
οστά του Αγίου σώματος
του Χριστού. Επίσης και το
λόγχησμα της πλευράς Του,
απ’ όλπου έτρεξε αίμα και
νερό, αποδεικνύει και τον
φυσικό Του θάνατο, ώστε
να αντικρουστούν αργότερα
οι αμφιβολίες για την σωματική Του ανάσταση.
ΣΤΙΧΟΙ 35, 36, 37. Και ο
εωρακώς μεμαρτύρηκεν
και αληθινή αυτού εστί η
μαρτυρία και εκείνος οίδεν
ότι αληθή λέγει, ίνα και υμείς πιστεύσητε. Εγένετο
γαρ ταύτα ίνα η γραφή
πληρωθεί, οστούν ου συντριβήσεται αυτού και πάλιν ετέρα γραφή λέγει, όψονται εις ον εξεκέντησαν.
Και ο μαθητής που τα είδε
αυτά έχει μαρτυρήσει και αληθινή είναι η μαρτυρία και
ο ίδιος γνωρίζει ότι αλήθεια
λέγει, ώστε να πιστέψετε κι
εσείς. Διότι έγιναν αυτά για
να εκπληρωθεί η Γραφή, ότι
κανένα οστούν Του δεν θα
συντριφθεί και επίσης άλλη
Γραφή ότι, θα ιδούν Αυτόν
Τον Οποίον ελόγχησαν.
Ο ίδιος ο Απόστολος Ιωάννης που τα γράφει αυτά,
μαρτυρεί και επιβεβαιώνει
ότι τα είδε καθώς στεκόταν
κοντά στον τόπο της σταύρωσής Του. Και ο λόγος, για
να πιστέψουν στον θάνατο
και την ανάστασή Του για
την σωτηρία μας. Εσύ έχεις
πιστέψει;
(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

Κεχραγάριον, Αγίου Αυγουστίνοι, κεφ.ΛΓ΄ (μετάφρ. Παν. Παπαδημητρακοποίλου)

Ποιός Θεός είναι όμοιός Σου, Κύριε; Ποιός;
Μέγας στην αγιότητα, φοβερός και υμνολογημένος,
Που κάνει τέρατα και σημεία!
Αργά Σε γνώρισα, φως αληθινό,
Αργά Σε γνώρισα εγώ.
Μπροστά στα μάτια μου, του μάταιου,
Στεκόταν και μ’εμπόδιζε ένα σύννεφο μεγάλο και
σκοτεινό,
ώστε να μην έχω τον ήλιο της δικαιοσύνης,
και να μη βλέπω της αλήθειας το φως.
Στροβιλιζόμουν μέσα στο σκοτάδι,
του σκοταδιού ο γυιός,
και αγαπούσα το σκοτίνιασμα,
αγνοώντας το φως.
Τυφλός ήμουν και την τύφλωση αγαπούσα,
Κι από σκοτάδι σε σκοτάδι πορευόμουν.
Ποιός μ’ έβγαλε από εκεί, εμέ τον τυφλωμένον;
Εμένα που καθόμουν στον ίσκιο του θανάτου;
Ποιός με πήρε απ’ το χέρι και μ’έβγαλε από κεί;
Ποιός είναι που με φώτισε;
Δεν Τον αναζητούσα εγώ, Αυτός μ’ αναζητούσε.
Δεν ζητούσα εγώ τη βοήθειά Του,
Αυτός με κάλεσε κοντά Του
Ποιός είν’ Αυτός ;
Συ Κύριε ο Θεός μου «ο συμπονετικός κι ελεήμων.
Ο Πατέρας της συμπόνοιας και Θεός κάθε
παρηγοριάς».
Συ ο Θεός μου ο Αγιος,
που Σε ομολογώ μ’ όλη μου την καρδιά,
κι ευχαριστώ το όνομά Σου.
Δεν Σε αναζητούσα εγώ, εσύ με αποζήτησες.
Δεν Σε επεκαλέστηκα εγώ, εσύ με ανακάλεσες.
Μου έδωσες το όνομά Σου - με λένε χριστιανόΒρόντησες από ψηλά και με φωνή μεγάλη
Στο εσωτερικότερο αυτί της καρδιάς μου- και είπες:
-Γεννηθήτω φως, και εγένετο φως.
Και υπεχώρησε το μέγα σύννεφο,
έλυωσε και έτρεξε κάτω σαν νερό
κι έφυγε η σκοτεινή συνεφειά που σκέπαζε τα μάτια
μου.
Και σήκωσα τα μάτια μου, είδα το φως Σου,
Αναγνώρισα τη φωνή Σου και είπα:
-Αληθινά, Κύριε, «Συ είσαι ο Θεός μου,
που μ’ έβγαλες απ’ το σκοτάδι και τον ίσκιο του
θανάτου
και με κάλεσες επάνω, στο φως το θαυμαστό, το δικό
Σου».
Και να τώρα βλέπω.
Ευχαριστώ Εσένα που με φώτισες.
Και επέστρεψα,
Και είδα καθαρά το σκότος που με κάλυπτε,
Και τη ζοφερή άβυσσο όπου κειτόμουν.

Ότι σπέρνεις αυτό και θα θερίσεις
Συνέχεια από την σελίδα 1
λικός όμως θερισμός για ότι
σπείραμε σε αυτή την ζωή, θα
γίνει στην τελική κρίση, μπροστά στο μεγάλο λευκό θρόνο το
υ Θεού, όταν θα αποκαλυφθούν όλα τα φανερά ή κρυφά
της καρδιάς και ζωής μας. “Είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους, μια φορά να πεθάνουν και μετά υπάρχει κρίση”
(Εβρ. 9:27, Αποκ.20:11-15).
Πώς όμως θα μπορέσουμε να
σπέρνουμε στο πνεύμα, κάνοντας το καλό σύμφωνα με το
θέλημα του Θεού, αφού όλοι από τη φύση μας είμαστε εγωϊστές και υπερήφανοι;
Πρέπει πρώτα ο Ζωντανός
σπόρος ή Λόγος του Θεού, να
σπαρεί και να σπέρνεται συνέχεια με πίστη στην καρδιά μας,
ώστε αναγεννημένοι από τον
άφθαρτο αυτό Σπόρο, να καρποφορούμε με την δύναμη του
Θεού για την δόξα Του και την
αιώνια ευτυχία μας, “Επειδή αναγεννηθήκατε όχι από φθαρ-

τό σπέρμα αλλά από άφθαρτο, με τον Λόγο του Θεού τον
ζωντανό που μένει αιώνια...
Ο δε καρπός του Πνεύματος
είναι, αγάπη, χαρά, ειρήνη,
μακροθυμία, χρηστότητα, καλοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράεια” (Α΄Πέτρ.1:23, Γαλ.5:22).
Πάρε λοιπόν το Ευαγγέλιο κι
άρχισε να το μελετάς με πίστη.
Θα σε αλλάξει και γεμίσει από
τώρα με καρπό σε ζωή αιώνια.

«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

Ζωντανές Μαρτυρίες

Ήρθε ν’αναζητήσει και σώσει το χαμένο
Από τότε που θυμάμαι το
εαυτό μου σαν παιδί και σαν
έφηβος μετά, ήμουν γεμάτος
ανησυχίες και απορίες όπως
άλλωστε κάθε νέο παιδί που
μεγαλώνει. Πίστευα λοιπόν
μεγαλώνοντας, ότι το νόημα
της ζωής ήταν η διασκέδαση, οι απολαύσεις και ότι
άλλο κοσμικό. Νόμιζα πως
όλα αυτά ήταν για τους ανθρώπους και πως έτσι ήταν
η ροή της ζωής, παρόλο που
πάντα είχα μια συμπάθεια κι
αγάπη για τον Θεό. Η αγάπη
όμως αυτή δεν ήταν γνήσια,
διότι δεν ήξερα το θέλημά
Του, επειδή δεν είχα έρθει
σε επαφή με το Λόγο Του το
Ευαγγέλιο, που είναι το αληθινό και αιώνιο φως κι ας
πήγαινα στην εκκλησία.
Έτσι αφού δεν είχα ποτέ
διαβάσει το Ευαγγέλιο και
δεν είχα γνώση του θελήματος του Θεού, κυλούσε η
ζωή μου χωρίς ουσιαστικό
περιεχόμενο. Αν και ζούσα
όντως μια έντονα κοσμική
ζωή, διαπίστωνα σε στιγμές
αναλαμπών, ότι όλα ήταν
μια χίμαιρα, μια ματαιοδοξία. Εν τούτοις συνέχιζα την
καθ’ όλα κοσμική κι αμαρτωλή ζωή μου, πιστεύοντας
ότι κάποια στιγμή θα «πιάσω την καλή», όπως συνηθείζουμε να λέμε, χάνοντας
πολύτιμα χρόνια της ζωής
μου μακριά από τον Κύριο
Ιησού Χριστό και το φως
της αληθινής αγάπης, γαλήνης και ζωής που μόνο Αυτός μπορεί δωρεάν να μας
προσφέρει.
Επειδή όμως ο Πλάστης μας
σαν Φιλεύσπλαχνος κι ελεήμων, έχει ένα σχέδιο για όλους μας, ήρθε και για μένα
ο κατάλληλος χρόνος κατά
την κρίση Του, να οδηγηθώ
στον Λόγο Του ο οποίος και
άλλαξε την ζωή μου ριζικά!
Έμαθα και πίστεψα ότι ο Σωτήρας του κόσμου Χριστός,
.

πεθαίνοντα πάνω στο σταυρό για όλους, σήκωσε και
τις δικές μου αμαρτίες. Έτσι
με έσωσε πληρώνοντας το
χρέος των αμαρτιών μου
Αυτός, ο Αναμάρτητος!!!
«Ο δε Ιησούς αποκρίθηκε
σ΄αυτούς,.. ήρθε η ώρα για
να δοξαστεί ο Υιός του
ανθρώπου» (Ιωάν. 12, 23).
Πόσο Τον ευχαριστώ και
τον δοξάζω, που με οδήγησε
στο Χριστιανικό κέντρο, να
ακούσω το κήρυγμα του ζωντανού Λόγου Του και να
μελετώ ο ίδιος το Ευαγγέλιο.
Ξέρω πλέον τι θέλω και
πως πρέπει να βαδίζω στη
ζωή, με γαλήνη, πραότητα
και αγάπη για όλους γύρω
μου. Κυρίως όμως τώρα με
ελέγχει ο Κύριος με το Άγιο
Πνεύμα Του, να είμαι προσεκτικός και με τη σοφία
και δύναμη από το Λόγο
Του με κρατά να μη πέφτω,
διότι ο αγώνας μας είναι διαρκής χωρίς να σταματά μέχρι να φτάσουμε μια μέρα
στον ουρανό.
Μέσα από αυτές τις γραμμές, θα ήθελα ο κόσμος που
δεν έχει ακόμη γνωρίσει τον
Κύριο, να Τον αναζητήσει
μέσα στο Άγιο Ευαγγέλιο,

προκειμένου να βρει με τη
χάρη Του, το Φως και την αληθινή ζωή μέσα στην αλήθεια Του! Κι αυτό διότι Αυτός είναι ο Μόνος ζωντανός
και αληθινός Θεός μας και η
σωτηρία μας περνά απ’ Αυτόν κι έρχεται σε μας με πίστη μόνο, από τον Σωτήρα
μας Χριστό! «Μακάριος ο
άνθρωπος που έβαλε τον
Κύριο ελπίδα του και δεν
αποβλέπει στους υπερήφανους και σ’ αυτούς που ακολουθούν τα ψεύδη»
(Ψαλμ. 40, 4).
Γεράσιμος Ασπιώτης

Περπάτημα γνωριμίας με τον Θεό
Ο άνθρωπος ήταν πάντα ο ίδιος. Κι αν το περιβάλλον και
οι περιστάσεις του, αλλάζουν
κατά καιρούς όνομα, στο βάθος όμως της ουσίας τους, είναι πάντα τα ίδια.Τα ίδια προβλήματα με καινούργια ονόματα, οι ίδιες λαθεμένες αντιλήψεις κι αντιμετωπίσεις, της
σχέσης του με το Θεό.
Ένα αρνί ή ένα μοσχάρι, λίγο λάδι, σιμιγδάλι και λιβάνι,
ήσαν μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους ο θρησκευόμενος άνθρωπος αντιμετώπιζε το ζήτημα της σχέσης του με το Θεό. Με εξωτε-

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.………………..

ρικά, επιφανειακά, υλικά, τυπολατρικά μέσα μόνο. Μέσα
τελείως ανεπαρκή για να συνδέσουν την καρδιά του σε μια
ζωντανή σχέση και γνωριμία
επικοινωνίας με το Θεό.
Τι ζητά όμως ο Θεός από εμάς; Πρώτο και σπουδαιότερο, να περπατάμε ταπεινά μαζί Του, “Αυτός σου έδειξε
άνθρωπε τι είναι το καλό και
τι ζητά ο Κύριος από σέ, ειμή να κάνεις το δίκαιο, ν’ αγαπάς έλεος και να περπατάς
ταπεινά μαζί Του;”(Μιχ.6:8).
Αυτή είναι η αληθινή χριστιανική ζωή. Ένα περπάτημα με
τον Θεό. Τον αισθάνεσαι και
είναι κοντά σου την ώρα της
λατρείας στην εκκλησία και
την ώρα της υπηρεσίας και
δοκιμασίας ή πειρασμού στη
κοινωνία. Την ώρα της λύπης
και την ώρα της χαράς είναι
μαζί σου ο Χριστός. Ποτέ δεν
σε αφήνει μόνο σου και μπορεί ο πιστός χριστιανός στο
δρόμο της ζωής, να νοιώθει
πλάϊ του τη ζωντανή και δυναμική παρουσία Του.
Είναι σαφές μέσα από την
Αγία Γραφή, ότι ο άνθρωπος
εξ’αιτίας της αμαρτίας, γεννιέται σε μια κατάσταση αποξένωσης από τον Θεό και την αγάπη Του και συνεπώς περπατά σε μια κατεύθυνση αντίθετη απ’ Αυτόν. Είναι λοιπόν ανάγκη ν’ αλλάξει κατεύθυνση
και ν’ αρχίσει να περπατά μαζί Του. Όταν μετανοήσει ο
άνθρωπος για την αμαρτία
του και ατενίζοντας με εμπιστοσύνη στο σταυρό του Χριστού, αλλάξει κατεύθυνση κι
επιστρέψει στο Θεό, τότε αρχίζει να περπατά μαζί με το
Συνέχεια στη σελίδα 4

Σελίδα 3

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Εξέλιξη ή Δημιουργία;
Η θεωρία της Αβιογένεσης, πείραμα Millerς (συνέχεια)
Στο προηγούμενο άρθρο
είδαμε τέσσερις από τουςλόγους που δεν είναι δυνατόν
να δημιουργηθεί ένα ζωντανό κύτταρο από άβια ύλη
(θεωρία της Αβιογένεσης).
Τώρα θα προσθέσουμε κάποια περισσότερα στοιχεία.
Τα αμινοξέα απαντώνται
σε δύο μορφές: δεξιόστροφα και αριστερόστροφα. Η
κάθε μορφή είναι κατοπτρική
(καθρεφτιζόμενο είδωλο) της
άλλης. Η ιδιότητα αυτή ονομάζεται οπτική ισομέρεια.
Τυχαίες χημικές διεργασίες
δημιουργούν δεξιόστροφα
και αριστερόστροφα αμινοξέα σε αναλογία 50% (όπως
είναι αναμενόμενο) για καθεμία μορφή. Αν λοιπόν η ζωή
προήλθε από τυχαίες χημικές διεργασίες, τότε γιατί σε
όλους τους ζωντανούς οργανισμούς
απαντώνται
μόνο
αριστερόστροφα
αμινοξέα;
Βλέπουμε λοιπόν ότι στο
πρώτο μόλις βήμα της αυτόματης λεγόμενης εμφάνισης της ζωής, υπάρχουν ανυπέρβλητα προβλήματα
εξήγησης για το πώς εξελίχθηκε στα τυφλά ή εντελώς
τυχαία, η συγκεκριμένη διαδικασία. Στα δε επόμενα βήματα, τα προβλήματα γίνονται ακόμη μεγαλύτερα,
δεδομένου ότι πρέπει να εξηγηθεί γιατί επιλέχθηκαν 20
συγκεκριμένα είδη αμινοξέων στους ζωντανούς οργανισμούς, από τα συνολικά 80
που υπάρχουν και πώς τοποθετήθηκαν το ένα δίπλα
στο άλλο επακριβώς με τη
σωστή σειρά, γεγονός που
οδήγησε στην αναδίπλωση
της αλυσίδας αμινοξέων
(πολυπεπτιδική
αλυσίδα)
κατά μοναδικό τρόπο ώστε
να σχηματιστεί ακριβώς η
συγκεκριμένη κατάλληλη τρισδιάστατη μορφή του μορίου, που θα σχηματίσει την
πρωτεΐνη. Και επιπλέον, θα
πρέπει να εξηγηθεί πώς συνέβησαν όλα αυτά για κάθε μία από τις 200 πρωτεΐνες που απαρτίζουν ένα
μόνο κύτταρο.
Από μαθηματικής άποψης εξάλλου, αν όλες οι απαιτούμενες χημικές διεργασίες αφήνονταν να διεξαχθούν κατά εντελώς τυχαίο
τρόπο, ακόμα και υπό τις ευνοϊκότερες δυνατές συνθήκες, οι πιθανότητες δημιουργίας ενός και μόνου ζωντανού μορίου, είναι της τά60
ξεως του 1 προς 10 ! Με
άλλα λόγια, τα μαθηματικά

καθιστούν το ενδεχόμενο
της τυχαίας δημιουργίας
της
ζωής,
αδύνατο!
Άλλωστε, είναι πλέον γνωστό ότι το σύμπαν είναι
πεπερασμένης
ηλικίας,
δηλαδή ο χρόνος ύπαρξής
του δεν είναι άπειρος, ούτως ώστε αυτές οι απειροελάχιστα μικρές πιθανότητες να είχαν έστω και μια
μικρή ελπίδα να εκπληρωθούν. Επίσης αν και η ηλικία
της Γης υπολογίζεται σε περίπου 5 δισεκατομμύρια
χρόνια, εν τούτοις το χρονικό διάστημα κατά το οποίο
εκτιμάται ότι υπήρξαν συνθήκες ευνοϊκές για τη δημιουργία ζωής, είναι μόλις 400
εκατομμύρια χρόνια, περίοδος εξαιρετικά μικρή χρονικά
ώστε να εκπληρωθούν οι
προαναφερθείσες πιθανότητες. Πάντως, ακόμη κι αν ήταν διαθέσιμος όλος ο απαιτούμενος χρόνος, λόγω
του φαινομένου της υδρόλυσης και γενικότερα των διαδικασιών διάσπασης των αμινοξέων, οι ρυθμοί σύνθεσης και διάσπασης των αμινοξέων είναι τέτοιοι, ώστε
θα υπήρχε στο μείγμα ο
ίδιος (σταθερός) αριθμός
αμινοξέων, είτε είχε παρέλθει χρόνος μερικών
λεπτών, είτε μερικών εκατομμύριων ετών.
Σήμερα βέβαια γνωρίζουμε ότι η διαδικασία σύνθεσης των αμινοξέων, έπειτα
των πρωτεϊνών και κατά συνέπεια των κυττάρων, δεν
είναι τυχαία ούτε τυφλή,
αλλά καθοδηγείται με θαυμαστή ακρίβεια από το μόριο του DNA το οποίο περιέχει συστηματοποιημένες όλες τις πληροφορίες, ώστε
τα παραπάνω βήματα να διεξαχθούν επακριβώς.
Το μόριο του DNA, για το
οποίο θα αναφερθούμε στο
επόμενο, φανερώνει την ύπαρξη ενός Δημιουργικού
Νου ο Οποίος σχεδίασε και
υλοποίησε το θαυμαστό φαινόμενο της ζωής, και ο Οποίος αν και είναι ο Ίδιος η
ζωή, πέθανε για τις αμαρτίες μας. Όμως αναστήθηκε την Τρίτη ημέρα για την
δικαίωσή μας, και δίνει ζωή
αιώνια σε όποιον πιστεύσει
σ’ Αυτόν.
Το όνομά Του είναι Ιησούς Χριστός.
http://www.christianityscience.gr/material/2008_10
_23.htm

(Μετάφραση)
Λεωνίδας Κολλάρος

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
ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Η αληθινή επιτυχία στη ζωή
Και πάλι φέτος περίοδος ιδιαίτερης δοκιμασίας για τους νέους μας. Είτε είναι έξετάσεις, κατευθύνσεις σπουδών, εγγραφές ή αποφοιτήσεις από σχολές και Πανεπιστήμια. Ιδιαίτερα
όμως η δυσκολία ή αναμονή διορισμού ή εξεύρεσης μιας θέσης στην αγορά εργασίας, που προσπαθεί να ορθοποδήσει.
Κι ενώ αυτές οι προσπάθειες είναι λογικές και αναγκαίες
στη ζωή, είναι εντελώς λάθος να ταυτίζουμε την επιτυχία στη
ζωή, απ’ αυτές τις προσπάθειες και μόνο. Η καθημερινή σημερινή ζωή, αλλά και παλαιότερων εποχών το επιβεβαιώνει και
μας δίνει πολύ σημαντικά διδάγματα.
Ο Δαβίδ Λίβινγκστον, ο διάσημας ιεραπόστολος και εξερευνητής της Αφρικής (1813-1873), μεγάλωσε μέσα σε πολύ
φτώχια στην Σκωτία. Εργαζόμενος σκληρά κατόρθωσε να
σπουδάσει ιατρική και θεολογία. Κατόπιν ξόδεψε 32 χρόνια
σαν ιεραπόστολος στην Αφρική, θυσιάζοντας έτσι τη ζωή του,
για να ακούσουν οι άνθρωποι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του
Ιησού Χριστού.
Όταν τελικά ο Δαβίδ Λίβινγκστον πέθανε στην Αφρική, αφοσιωμένοι φίλοι του, που είχαν μεταστραφεί στο Χριστό χάρη στο έργο του εκεί, έθαψαν την καρδιά του στην Αφρική
και κατόπιν μετέφεραν το σώμα του μέσα από ερήμους και
ζούγκλες, διανύοντας πάνω από 3000 μίλια μέχρι τη θάλασσα.
Απ’ εκεί παραλήφθηκε το σώμα του από Αγγλικό πλοίο και
θάφτηκε σ’ ένα μεγάλο νεκροταφείο με τιμές.
Απέραντες άγνωστες εκτάσεις και λαοί της Αφρικής ανακαλύφθηκαν και χιλιάδες άγριοι πίστεψαν στον Χριστό, σώθηκαν και εκπολιτίστηκαν. Εκείνο όμως που είναι ελάχιστα γνωστό στον πολύ κόσμο, είναι ότι ο Δαβίδ Λίβινγκστον, είχε ένα
αδελφό που ονομαζόταν Ιωάννης.Ο Ιωάννης είχε αντιδράσει
πολύ στην απόφαση του αδελφού του να πάει ιεραπόστολοςγιατρός στην Αφρική. Ο Ιωάννης είχε σπουδάσει μηχανικός
και ήθελε ο αδελφός του να πάει μαζί του στον Καναδά για απόκτηση χρημάτων και φήμης.
Ο Ιωάννης πήγε πράγματι στον Καναδά αποκτώντας κάποια
περιουσία, ενώ ο Δαβίδ πήγε ιεραπόστολος-γιατρός στην Αφρική. Αλλά ενώ η εγκυκλοπαίδεια αφιερώνει αρκετές σελίδες για να περιγράψει την ζωή και το έργο του ιεραποστόλουγιατρού Δαβίδ Λίβινγκστον, για τον αδελφό του λέει μόνο τα
εξής: Ιωάννης Λίβινγκστον, Καναδός μηχανικός, αδελφός του
Δαβίδ Λίβινγκστον».
Είναι φανερό ότι ο Θεός δεν μετρά την επιτυχία με ανθρώπινα μέσα. Ο πλούτος και η φήμη δεν σημαίνουν τίποτα γι’
Αυτόν. Είναι όμως επίσης αλήθεια, ότι η αληθινή επιτυχία στη
ζωή, δεν είναι ο πλούτος, η φήμη ή κοινωνική θέση, αλλά να
γνωρίσει κάποιος και να κάνει το θέλημα του Θεού. Ο ίδιος ο
Δαβίδ Λίβινγκστον είπε: «Ψάξε και βρες το δρόμο του Θεού
κι ακολούθησε κι εσύ τον ίδιο δρόμο».
Ο Κύριος και Σωτήρας του κόσμου Ιησούς Χριστός είπε:
«Όποιος βρει τη ζωή του (χωρίς τον Θεό) θα την χάσει και
όποιος χάσει τη ζωή του για χάρη Μου, αυτός θα την βρει
πραγματικά... Διότι τί θα ωφελήσει τον άνθρωπο να κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο και να χάσει την αιώνια ψυχή του;
ή τί θα δώσει ο άνθρωπος σε αντάλαγμα της ψυχής του;
(Ματθ. 10: 39, 16: 32).
Είναι καλό να κερδίζει κανείς χρήματα για να συντηρεί τον
εαυτό του και την οικογένειά του. Είναι επίσης σπουδαίο το τι
σκέφτονται γι’ αυτόν, οι συγγενείς και οι φίλοι του. Αλλά το
πιο σπουδαίο απ’ όλα, είναι να ζήσει για την δόξα του Θεού,
αφού γνωρίσει τον Μόνο Σωτήρα και Κύριο Ιησού Χριστό και
εκτελέσει με τη χάρη και δύναμή Του, το θέλημά Του, βοηθώντας κι άλλους συνανθρώπους του, να βρουν κι ακολουθήσουν τον ίδιο σωτήριο και αιώνια ευτυχισμένο σκοπό!

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

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

Η ανάγκη κηρύγματος Ευαγγελίου
και τακτικής ακρόασής του
«Η μελέτη μόνο της Αγίας
Γραφής και άλλων χρήσιμων
βιβλίων, δεν είναι αρκετή για
αυτούς που είναι ικανοί να
ακούν. Το κήρυγμα του Λόγου του Ευαγγελίου είναι ένας μεγάλος ιερός θεσμός,
διωρισμένος από τον Θεό
για την διδασκαλία, οικοδομή και την επιστροφή και
σωτηρία, όσων δεν έχουν ακόμη σωθεί.
Όπως όμως συμβαίνει σ’
άλλες περιπτώσεις, έτσι κι
εδώ συμβαίνει εν πολλοίς.
Είναι γνωστό ότι περισσότερο επιρεάζεσαι όταν ακούς
τους ανθρώπους να μιλούν,
παρά όταν διαβάζεις τα γραπτά τους.Κι αυτό διότι οι κήρυκες μπορεί να γράφουν τα
κηρύγματά τους, αλλά όχι τα
αισθήματά τους όταν μιλούν.
Είναι το πιο βέβαιο, ότι θα
θερμάνει η καρδιά σου πιο
πολύ από το κήρυγμα του
Ευαγγελίου όταν βγαίνει από μια ζεστή καρδιά. Πάνω

απ’ όλα όμως, φρόντισε να
είσαι τακτικός στην ακρόαση
του Ευαγγελίου.
Να είσαι προσεκτικός πώς
ακούς και επίσης προσεκτιικός τι ακούς. Και από τα δύο αυτά φυσικό επόμενο θα
είναι, ότι θα πρέπει να προσέχεις και ποιον ακούς.
Άκουε αυτούς που έχουν
πιο πολύ γνώση και είναι
πιο ικανοί να σε διδάξουν
και λιγότερο να σε πλανήσουν. Μη διαλέξεις να βάλεις την ψυχή σου κάτω από
την φροντίδα τυφλών οδηγών. Τοποθέτησε τον εαυτό
σου κάτω από την καθοδήγηση κάποιου πιστού ποιμένα της εκκλησίας, του οποίου την διακονία τακτικά θα
παρακολουθείς.
Αυτή η κακή συνήθεια ανάμεσά μας, δηλαδή το να
τρέχει κάποιος, μια εδώ και
μια εκεί, για να ακούει το κήρυγμα του Ευαγγελίου, είναι
πολύ διαφορετικό από αυτό

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,
ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς (τηλ. 2610-313145).

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
Η σωτηρία χαρίζεται δεν κερδίζεται
Οι λιγοστοί άνθρωποι που
βρίσκονταν εκείνο το απόγευμα στην παραλία, απορούσαν με την στάση του
κυρ-Γιώργου. Ήταν ένας πολύ καλός κολυμβητής. Όμως
ενώ άκουγε τις φωνές κι είδε
τον νεαρό Μιχάλι που έπεσε
κατά λάθος στην θάλασσα
και πνιγόταν μη γνωρίζοντας
κολύμπι, δεν βιάστηκε να
τρέξει να τον σώσει.
Όταν πια κουρασμένος ο
Μιχάλις από τις απελπισμένες κινήσεις του στο νερό,
άρχιζε να βουλιάζει, έπεσε
αμέσως στην θάλασσα. Τον
πλησίασε με προσοχή και
κρατώντας το κεφάλι του έξω από το νερό, τον έσυρε
κολυμπώντας στην πιο πέρα αμουδιά.
Αμέσως τον ξάπλωσε και
με κατάλληλες κινήσεις του
έβγαλε το ευτυχώς λίγι νερό
που είχε πιεί. Σε λίγα λεπτά
συνήλθε ο Μιχάλις και χλωμός και τρομαγμένος, μπόρεσε να ψελλίσει ευχαριστώ
στο σωτήρα του, που σκυφτός από πάνω του, του χαμογελούσε.
Όταν πια συνήλθε εντελώς, ο κυρ- Γιώργος εξήγησε στους συγκεντρωμένους,
γιατί δεν πήγε να σώσει τον
Μιχάλι από την πρώτη στιγμή που έπεσε στην θάλασσα.
«Έπρεπε να κουραστεί και
να γίνει ανήμπορος, ώστε να
μπορέσω να τον τραβήξω έξω και σώσω. Αλλοιώς υπήρχε ο κίνδυνος να πνιγούμε κι οι δυό μαζί» απάντησε
ο Κυρ-Γιώργος.

Σπουδαίο μάθημα αυτό
παιδιά. Ακόμη όμως σπουδαιότερο γίνεται, διότι το ίδιο
συμβαίνει και με την σωτηρία μας από την αμαρτία και
τον αιώνιο θάνατο.
Δεν μπορείς μας λέει ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο,
να σωθείς με τις δικές σου
προσπάθειες ή έργα, όσο
καλά κι αν είναι. Γι’ αυτό ήρθε στη γη μας ο Γιος του Θεού και Σωτήρας του κόσμου
Ιησούς Χριστός. Ώστε με την
θυσία Του στον σταυρό για
τις αμαρτίες μας και την ένδοξη ανάστασή Του, νίκησε
το κακό, την αμαρτία και τον
θάνατο. Έτσι τώρα μπορεί
να σώζει κάθε αμαρτωλό όπως όλοι μας, μικροί ή μεγάλοι, πλούσιοι ή φτωχοί.
Αυτό όμως μπορεί να γίνει, μόνο όταν σταματήσουμε τις δικές μας προσπάθειες και ζητήσουμε κι εμπιστευθούμε στην δική Του
χάρη και.σωτηρία.Κι αυτήν
είναι έτοιμος με άπειρη αγάπη να μας την προσφέρει.
Γι’ Αυτό να θυμάστε αγόρια και κορίτσια, αυτό που
είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο: «Με τη χάρη του Θεού
έχετε σωθεί. Κι αυτό δεν
προέρχεται από σας, αλλά
είναι δώρο του Θεού. Όχι
από δικά σας έργα, για να
μη μπορεί κανείς να καυχηθεί» (Εφεσ.2:8, 9).
Η σωτηρία μας λοιπόν παιδιά, δεν κερδίζεται από μας,
αλλά μας χαρίζεται από τον
Θεό, μέσω του Χριστού, που
πλήρωσε με το πολύτιμο αίμα Του.
Ο φίλος σας Ε.Σ

που καθαρά μας λέει η Αγία
Γραφή με τον προφήτη Δανιήλ, «Και συ Δανιήλ, φύλαξε τους λόγους και
σφράγισε το βιβλίο μέχρι
του έσχατου καιρού, τότε
πολύ θα περιτρέχουν και
η γνώση θα πληθυνθεί»
(Δαν. 12:4).
Αυτοί που τρέχουν από
τον ένα κήρυκα στον άλλο,
σύντομα θα τρέχουν να ακούν την μια την μία και μετά
την άλλη γνώμη ή διδασκαλία και από την μία πλάνη
στην άλλη.
Τολμώ με ασφάλεια να
πω, ότι θα αποκτήσεις περισσότερη κατάλληλη γνώση
στα πράγματα του Θεού, με
το να παρακολουθείς συνεχώς τον ίδιο κήρυκα, έστω
και με λιγότερες ικανότητες,
παρά να γυρίζεις πάνω κάτω,
για να ακούς πολλούς έστω
με μεγαλύτερα χαρίσματα.
Δεν είναι λοιπόν άξιο απορίας, να βλέπει κανείς ανθρώπους που τρέχουν από
δω κι από κει για να ακούσουν να ’ναι και στη ζωή τους
περιφερόμενοι εδώ κι εκεί.
Αυτοί που τόσο εύκολα ακούν οπουδήποτε, μπορεί
εξ’ ίσου εύκολα, να παρασύρονται με κάθε άνεμο διδασκαλίας, όπως λέι η Γραφή,
«για να μην είμεθα πλέον
νήπιοι, κυματιζόμενοι και
περιφερόμενοι με κάθε άνεμο της διδασκαλίας, δια
της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας στην μεθόδευση της
πλάνης» (Εφεσ. 4:14).
Ο Λόγος του Χριστού,
σπάνια κατοικεί σε τέτοιους
γυρολόγους ακροατές.

Ε. Β.

Περπάτημα γνωριμίας
με τον Θεό
Συνέχεια από την σελίδα 3
Θεό και τον Χριστό Του.
Κι ενώ η επιστροφή κι αλλαγή ή αναγέννηση γίνεται μια
για πάντα, κάθε μέρα πρέπει
να ρυθμίζουμε τα βήματά μας
με τον ίδιο ρυθμό ή “Βήμα του
Θεού), “στα ίχνη Του”. Κάθε
μέρα να παίρνουμε την οδηγία
Του για τις διάφορες λεπτομέρειες της ζωής μας, σύμφωνα
με το τέλειο θέλημά Του, όπως φανερώνεται μέσα στο
Λόγο Του, την Αγία Γραφή.
Αυτό το περπάτητα του χριστιανού με το Θεό του, είναι
η πιο ωραία κι άφθονη ζωή,
(Ιωάν.10:10).Εδώ κάτω,στον
κόσμο της αμαρτίας,της θλίψης και του πόνου,αρχίζουμε
να περπατάμε μαζί Του με τη
χάρη Του. Εκεί επάνω θα συνεχίζουμε αιώνια κι απείρως
ωραιότερα, με τον Κύριο,Σωτήρα, ουράνιο Φίλο και Πρωτότοκο αδελφό μας, Χριστό.
Αν θέλεις μπορείς να τη ζήσεις κι εσύ, αρκεί να δεχτείς
με πίστη τώρα το Χριστό,στη
καρδιά και ζωή σου. Εκείνος
είναι πρόθυμος να σ’ αλλάξει,
σώσει και βάλει για πάντα
στον ουρανό μαζί Του, Αμήν.
Δήμητρα Κύτταρη, Χημικός

