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Ζούμε σε μια εποχή που κυριαρχεί το ψέμμα. Κι αυτό
έχει προέλευση από τον εχθρό των ψυχών μας που με το
ψέμμα ξεγέλασε τους αθώους προπάτορές μας, και εξακολουθεί να ξεγελά και κρατά στη δουλεία το ανθρώπινο γένος. Δεν χρειάζεται να διδάξεις το μικρό παιδί που
μεγαλώνει να πει ψέμματα. Είναι κληρονομικό για όλους στην φύση μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει επικρατήσει ότι δεν μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος στη ζωή
αυτή και να «επιτύχει»», αν δεν πει ψέμματα. Κάποιοι
προσπαθώντας κάποιες φορές να τα δικαιολογήσουν, τα
ονομάζουν «κατά συνθήκη» ψέμματα. Δηλαδή ότι είσαι
αναγκασμένος μερικές φορές να πεις ψέμματα.
Τα δεινά που μαστίζουν την κοινωνία μας, είναι αποτέλεσμα αυτής της ψυχικής ή
πνευματικής δουλείας. Η επιστημονική, διανοητική και
τεχνολογική πρόοδος ή εξέλιξη μπορεί να αυξάνει. Εντούτοις ο άνθρωπος, η οικογένεια, η κοινωνία, βυθίζονται όλο και περισσότερο
στο φόβο, άγχος, ανησυχία
για το μέλλον, ανθρώπινη εκμετάλευση, κατάπτωση αιώνιων αρχών, ηθών και αξιών,
στην διαφθορά.
Στο Ευαγγέλιο γράφει:
«Όποιος πράττει την αμαρτία
είναι δούλος της αμαρτίας....
εάν οΥιός (Χριστός) σας ελευθερώσει, θα είσαστε πραγματικά ελεύθεροι (Ιωάν. 8:34).
Άρα από την ψυχική ή πνευματική αυτή δουλεία, μόνο ο Αναμάρτητος Χριστός μπορεί να ελευθερώσει τον
άνθρωπο. Αυτός είναι ο μόνος Αναμάρτητος. Κι αυτό το
κάνει με την κοσμοσωτήρια σταυρική θυσία Του και
την ένδοξη ανάστασή Του. Η ευθύνη όμως είναι του κάθε ανθρώπου, αφού ομολογήσει την ανάγκη του σ’ Αυτόν, να ζητήσει με πίστη την λύτρωση και σωτηρία του.
Γι’ αυτό και λέγει στη συνέχεια:«Εάν μείνετε στον δικό
Μου Λόγο, θα είσαστε αληθινοί μαθητές Μου και θα
γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώ-

σει" (Ιωάν. 8:31, 32).
Η αλήθεια λοιπόν και μόνο η ΑΛΗΘΕΙΑ ελευθερώνει από κάθε δουλεία ή παγίδα στην ζωή. Κι ας φαίνεται ουτοπία ή μη πραγματικότητα για τους πολλούς.
Τί όμως είναι αλήθεια; Αυτή είναι η διαχρονικά σωτήρια ερώτηση και την οποία απηύθυνε και ο Πιλάτος
όταν δίκαζε τον Ιησού (Ιωάν. 18:38). Δυστυχώς όμως,
όπως πολλοί μέχρι σήμερα, δεν στάθηκε ν’ ακούσει με
προσοχή τα λόγια Του. Στο Ευαγγέλιο διαβάζουμε καθαρά ότι, «Ο Λόγος ο ιδικός Σου (του Χριστού),είναι αλήθεια»(Ιωάν. 17:17).
Άρα ο Χριστός και ο Λόγος Του (Αγία Γραφή) είναι η
διαχρονικά μοναδική αδειάψευστη αλήθεια, που ελευθερώνει εσωτερικά και πραγματικά τον άνθρωπο. Τον
άνθρωπο που παραδέχεται
την ανάγκη του, εμπιστεύεται την ζωή και σωτηρία
του σ’Αυτόν και μαθητεύει στο Λόγο του Ευαγγελίου Του, μελετώντας
δηλαδή συστηματικά και
με πίστη το Ευαγγέλιο.
«Μακάριος .... είναι αυτός
που στο Νόμο Του (Λόγο
του Χριστού) είναι το θέλημά του και στον Νόμο
Του μελετά μέρα και νύκτα»
(Ψαλμός 1:2). Αποτέλεσμα,
«Θα περπατώ σε ευρυχωρία
(ελευθερία), διότι εξεζήτησα
τις εντολές Σου» (Ψαλμ. 119:45).
Έχεις εσύ αγαπητέ –ή μου, ζητήσει από τον Χριστό
να σ’ ελευθερώσει και σώσει από την αμαρτωλή φύση
και δουλεία στα διάφορα πάθη ή αδυναμίες, που όλοι
μας κληρονομήσαμε και συγχρόνως από τον φόβο της
βεβαίας αιώνιας καταδίκης που αυτό συνεπάγεται;
Αν ναι, συνεχίζεις με πίστη να μαθητεύεις στο Λόγο
Του, ώστε να σ’ελευθερώνει καθημερινά από τις πολλές
και διάφορες παγίδες του εχθρού και να ζεις παρά τα
προβλήματα και δυσκολίες της ζωής, μια πραγματικά
ελεύθερη και νικηφόρα χριστιανική ζωή; Το εύχομαι!

«Εάν μείνετε στο Λόγο
Μου θα είσθε αληθινοί
μαθητές Μου,
και θα γνωρίσετε την
αλήθεια και η αλήθεια
θα σας ελευθερώσει»
Ιωάν. 8: 31, 22

Ότι σπέρνεις θα θερίσεις

Σπορά και θερσμός,μια στενότατη φυσική διεργασία που
εθέσπισε ο Δημιουργός Θεός. Ο νόμος της σποράς και του
θερισμού.Το δεύτερο άμεσα εξερτώμενο απ’ το πρώτο. Όπως
πολλοί φυσικοί νόμοι, έτσι κι αυτός έχει εφαρμογή και στον
πνευματικό ή ηθικό τομέα,
em@il
Η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει σχετικά : « Μη πλανάσθε ο
Θεός δεν εμπαίζεται. Επειδή ότι αν σπείρει ο άνθρωπος,
Για σχόλια ή πληροφορίες,
αυτό και θα θερίσει. Διότι όποιος σπέρνει στη σάρκα του,
στείλετε τα μηνύματά σας.
θα θερίσει απ’ τη σάρκα φθορά, αλλά όποιος σπέρνει
Kairoi_anapsyxis@yahoo.gr
στο Πνεύμα, θα θερίσει απ’ το Πνεύμα, ζωή αιώνιο»
(Γαλάτ. 6:7,8).
Κατ’αρχήν κάθε μας ενέργεια
ή πράξη, έχει από ανθρωπίνης
πλευράς, την κατάλληλη εποχή
&
από αυτόματο τηλεφωνητή ή χρόνο. Υπάρχει χρονική περίοδος που πρέπει να γίνει
σπορά και υπάρχει περίοδος
καθ’ όλο το 24ωρο
που μόνο θερισμός μπορεί να
γίνει. Υπάρχουν πράγματα στη
ζωή του ανθρώπου που μόνο
σε ορισμένη ηλικία μπορούν να
γίνουν, με καλές προϋποθέσεις
επιτυχίες. Για παράδειγμα οι
σπουδές, επαγγελματική και οικογενειακή
αποκατάσταση
που σου επιφυλάσσει από τώρα,
κλπ. «Χρόνος και καιρός για
ο Ουράνιος Πατέρας (αλλάζει κάθε δεύτερη μέρα) κάθε πράγμα κάτω από τον
ήλιο» (Εκκλ.3, 1), γράφει ο Λό-

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

γος του Θεού.
Τι λυπηρό λοιπόν, όταν αδιαφορούμε ή αμελούμε για διαφόρους λόγους και έτσι χάνονται διάφορες ευκαιρίες, ιδιαίτερα σε νέους. Ετσι ακούμε πολλούς αργότερα να λένε τη λαϊκή παροιμία: «στερνή μου γνώση, να σε είχα πρώτα».
Ολη η ζωή του ανθρώπου είναι κυρίως, μια ζωή σποράς.
Σπέρνουμε καθημερινά με τον τρόπο ζωής που βιώνουμε.Με
τα λόγια, πράξεις, ακόμη και προθέσεις μας, σπέρνουμε σ’
αυτή τη ζωή, για να θερίσουμε κυρίως εκείνη την Ημέρα,απ’
τον Δίκαιο Κριτή όλης της οικουμένης.Και δεν θα μπορούσε
νάταν κι αλλοίώς. Αλλοίμονο, το δημιούργημα, ο άνθρωπος,
να πράττει ανεξέλεγκτα και να μη κριθεί για τις επιλογές που
κάνει,κάτω απ’τη μαρτυρία της συνείδησής του και κυρίως
του αποκεκαλυμμένου Νόμου του Θεού.
Γι αυτό η Αγία Γραφή μας λέγει, πώς ή πού να σπέρνουμε. Να σπέρνουμε στο Πνεύμα, δηλαδή μαθαίνινοντας και
πράτοντας στην ζωή μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.
Μια ζωή δηλαδή γνωριμίας, επικοινωνίας και περπατήματος
μαζί με το Θεό και τον Σωτήρα και Κύριο Ιησού Χριστό. Ο
δε
θερισμός από μια τέτοια ζωή, θα είναι η αιώνια
ζωή..“Αυτή είναι η αιώνια ζωή, να γνω- ρίζουν εσένα
το μόνο αληθινό Θεό και τον Κύριο Ιησού Χριστό που
απέστειλες”(Ιωάν. 17: 3).
Αντιθέτως
όταν
σπέρνουμε στη σάρκα, δηλαδή κάνοντας ότι αρέσει κι ευχαριστεί μόνο το φρόνημα του σώματός μας, αδιαφορώντας για το Θεό και τους νόμους ή
θέλημά Του, θα θερίσουμε φθορά, δηλαδή αιώνιο θάνατο.

Συνέχεια στη 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
ΕΝΑΤΟ, ΣΤΙΧΟΙ 38, 39.
Μετά δε ταύτα ηρώτησε
τον Πιλάτον Ιωσήφ ο από
Αριμαθαίας, ων μαθητής
του Ιησού, κεκρυμμένος δε
δια τον φόβον των Ιουδαίων, ίνα άρη το σώμα του Ιησού και επέτρεψεν ο Πιλάτος. Ήλθεν ουν και ήρε
το σώμα του Ιησού. Ήλθε
δε και Νικόδημος ο ελθών
προς τον Ιησού νυκτός το
πρώτον φέρον μίγμα σμύρνης και αλόης ως λίτρας εκατόν.
Μετά από αυτά ο Ιωσήφ
από την Αριμαθαία, μαθητής του Ιησού κρυμένος όμως φοβούμενος τους Ιουδαίους, ζήτησε από τον Πιλάτο να πάρει το σώμα του
Ιησού και του το επέτρεψε ο
Πιλάτος.Ήλθε λοιπόν και
πήρε το σώμα του Ιησού και
μαζί του ήλθε και ο Νικόδημος, αυτός που πήγε νύκτα
πριν να Τον συναντήσει και
έφερε μαζί του μείγμα από
αρώματα σμύρνα και αλόη,
μέχρι εκατό λίτρα.
Μετά από αυτά που είδε κι
έμαθε ο Ιωσήφ για την δίκη
του Ιησού και τον μερτυρικό
σταυρικό Του θάνατο, δεν
μπόρεσε άλλο να είναι κρυφός μαθητής Του. Τόλμησε
με πίστη και θάρρος να ζητήσει από τον Πιλάτο το τίμιο κι Άγιο σώμα Του. Μαζί
του κι ένας άλλος κρυφός
μαθητής Του ο Νικόδημος.
Η γνήσια πίστη και αγάπη,
δεν μπορεί να μένει κρυφή.
ΣΤΙΧΟΙ 40, 41, 42. Έλαβον ουν το σώμα του Ιησού
και έδησαν αυτό εν οθονίοις μετά των αρωμάτων,
καθώς έθος εστι τοις Ιουδαίοις ενταφιάζειν. Ην δε
εν τω τόπω όπου εσταυρώθη κήπος και εν τω κήπω
μνημείον κενόν, εν ω ουδέπω ουδείς ετέθη. Εκεί ουν
δια την παρασκευήν των Ιουδαίων, ότι εγγύς ην το
μνημείον, έθηκαν τον Ιησούν.
Κατέβασαν λοιπόν το σώμα
του Ιησού και το έντησαν με

τα σάββανα και αρώματα
κατά την συνήθεα των Ιουδαίων όταν ενταφιάζουν. Ήταν δε εκεί στον τόπο που
σταυρώθηκε κήπος και στο
κήπο μνημείο άδειο, στο οποίο δεν είχε ποτέ ταφεί κανείς. Εκεί λοιπόν επειδή ήταν κοντά το μνημείο έθεσαν τον Ιησού, επειδή ήταν
ημέρα Παρασκευή των Ι-

ουδαίων.
Ο θεάνθρωπος Χριστός
πραγματικά πέθανε για μας
και ετάφη κατά την συνήθεια τότε και μάλιστα σε πλούσιο τάφο που πρόσφερε από
αγάπη ο Ιωσήφ, ως εκπλήρωση προφητείας, «...στον
θάνατό Του στάθηκε μετά
του πλουσίου...» (Ησ.53,9).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ
ΣΤΙΧΟΙ 1, 2. Τη δε μια
των σαββάτων, Μαρία η
Μαγδαληνή έρχεται πρωϊ
σκοτίας έτι ούσης εις το
μνημείον και βλέπει τον λίθον ηρμένον εκ του μνημείου. Τρέχει ουν και έρχεται
προς Σίμωνα Πέτρον και
προς τον άλλον μαθητήν ον
εφίλει ο Ιησούς, και λέγεί
αυτοίς, ήραν τον Κύριον
εκ του μνημείου και ουκ
οίδαμεν που έθηκαν αυτόν.
Την δε πρώτη μέρα της εβδομάδας, έρχεται Μαρία η
Μαγδαληνή στον τάφο νωρίς το πρωϊ πριν φέξει και
βλέπει αποκυλισμένη την
πέτρα. Τρέχει λοιπόν προς
τον Σίμωνα Πέτρο και προς
τον άλλο μαθητή που αγα-

πούσε ο Ιησούς και τους λέγει, σήκωσαν τον Κύριο από
το μνημείο και δεν ξεύρωμεν που Τον έβαλαν.
H Μαγδαληνή πρώτη μάρτυρας της ανάστασης του
Χριστού. Την είχε θεραπεύσει και σώσει από επτά δαιμόνια και Τον ακολουθούσε
με αγάπη μέχρι το θάνατό
Του, όμως δεν είχε καταλάβει ότι θα ανασταθεί. Γι΄αυτό απορεί με τον άδειο τάφο
Του και τρέχει να το πεί.
ΣΤΙΧΟΙ 3, 4, 5. Εξήλθεν
ουν ο Πέτρος και ο άλλος
μαθητής και ήρχοντο εις
το μνημείον. Έτρεχον δε
και οι δύο ομού και ο άλλος μαθητής προέδραμε
τάχιον του Πέτρου και ήλθεν πρώτος εις το μνημείον
και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια, ου μέντοι
εισήλθεν.
Βγήκε λοιπόν ο Πέτρος
και ο άλλος μαθητής και έρχονται στο μνημείο. Έτρεχαν δε μαζί και οι δύο, αλλά
ο άλλος μαθητής έτρεξε πιο
γρήγορα και ήλθε πρώτος
στο μνημείο και σκύβοντας
βλέπει τα σάβανα εκεί, αλλά
δεν εισήλθε μέσα.
Πρώτος ο Ιωάννης και μετά ο Πέτρος, έτρεξαν στον
τάφο του Ιησού και βρήκαν
μόνο τα σάβανα. Είχε αναστηθεί όπως πολλές φορές
τους είχε πει και οι Γραφές
ανέφεραν, αλλά αδυνατούσαν να το πιστέψουν. Εσύ
το πιστεύεις; (συνεχίζεται)

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

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

O άνθρωπος και η τροφή του
Άγιος Χρυσόστομος 390 μ.Χ Ομιλία πρώτη στην κλήση του Παύλου

“Δικό σας έργο είναι το
να φροντίζεται για τη
σωτηρία αυτών τωναδελφών και να τους ξαναφέρετε κοντά μας.Κι αν
ακόμη αντιστέκονται κι
αν αντιμιλάνε κι αν φωνάζουν εναντίον σας κι
αν θρηνούν.
Η φιλονεικία τους αυτή και η απροθυμία,
προέρχονται από παιδική αμυαλοσύνη. Μα
σεις διορθώστε την ψυχή τους που βρίσκεται
ακόμη σε κακή κατάσταση.Δικό σας έργο είναι να τους πείσετε να
γίνουν άνθρωποι. Διότι
καθώς εκείνος που αποφεύγει την ανθρώπινη
τροφή και τρέφεται σαν
τα κτήνη, με αγκάθια
και βοτάνια, δεν μπορούμε να πούμε πως είναι ανθρωπος,
κατά
παρόμοιο τρόπο δεν
μπορούμε να πούμε
πως είναι άνθρωπος κι
εκείνος που μισεί την αληθινή τροφή, εκείνη
που ταιριάζει στην ανθρώπινη ψυχή, εκείνη
που προσφέρεται με το
Λόγο του Θεού. Κάθεται
δε σε κοσμικές παρέες
και συγκεντρώσεις,που’
ναι παντοτινά γεμάτες
από αισχρότητα και τρέφεταιμ’αμαρτωλά λόγια.
Διότι άνθρωπος κατά
την γνώμη μας είναι όχι
όποιος τρέφεται μονάχα με ψωμί, μα όποιος

προτιμάει απ’ την υλική
τροφή να παίρνει μέρος
στις συνάξεις,π’ ακούγονται τα πνευματικά και
θεία Λόγια. Και πως αυτός είναι άνθρωπος, άκουσε το Χριστό που λέει: Ο άνθρωπος δεν
θα ζήσει μονάχα με
ψωμί, μα και με κάθε
Λόγο που βγαίνει απ’
το στόμα του Θεού. Ώστε, δυο ειδών είναι η
τροφή της ζωής μας, η
μια κατώτερη και η άλλη ανώτερη.Και πρέπει
αυτή κατ’ εξοχήν να
φροντίζουμε να παίρνουμε, ώστε να τρέφουμε την ψυχή μας και να
μην επιτρέπουμε να μαραίνεται απ’ την πείνα.
Λοιπόν δικό σας έργο
είναι, να κάνετε την πόλη γεμάτη από ανθρώπους. Επειδή η μεγάλη
και πολυάνθρωπη αυτή
πόλη, είναι έρημη από
ανθρώπους, θα’ ταν δίκαιο να συνεισφέρετε
στην πατρίδα αυτόν τον
έρανο.Και πρέπει να
τραβήξετε στο δρόμο της
σωτηρίας τους αδελφούς
μεταδίδοντάς τους όλα
όσα ακούσατε εδώ. Διότι
τότε πείθουμε κάποιον
να ααπολαμβάνει ένα
τραπέζι, όχι μονάχα όταν το επαινούμε, μα κι
όταν προσφέρουμε κάτι
από τα φαγητά του, σ’
όσους καθυστέρησαν.”
(Ομιλία πρώτη, β΄ 1-48)

Ότι σπέρνεις θα θερίσεις
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

Συνέχεια από τη σελίδα 1
Είναι φανερό και πείρα της
καθημερινή μας ζωής, ότι ο
νόμος της σποράς και του θερισμού, φέρνει τα αποτελέσματα ή συνέπειές του και σ’
αυτή τη ζωή. Δηλαδή μια ζωή
άσωτη, άδικη και αδιάφορη
προς τον Θεό, τον εεαυτό μας
και το περιβάλλον γύρω μας,
θα έχει λίγες ή πολλές, άσχημες συνέπειες στον εαυτό μας
και στους γύρω μας.και σ’ αυτή την πρόσκαιρη ζωή. Ο τελικός όμως θερισμός σε ό τι
σπείραμε σ’ αυτή τη ζωή, θα
γίνει στην τελική κρίση στον
μεγάλο λευκό Θρόνο, από
τον Δίκαιο Κριτή. Τότε θα
αποκαλυφθούν όλα τα κρυφά
και φανερά της καρδιάς και
ζωής μας . “Είναι αποφασισμένο για τους ανθρώπους
μια φορά να πεθάνουν, μετά δε υπάρχει κρίσις”
(Εβρ. 9:27, Αποκκ’ 11-15).
Να λοιπόν πια είναι η προτροπή του Λόγου του Θεού:
“Ας μην αποκάμνουμε κάνοντας το καλό, διότι αν δεν
αποκάμουμε θα θερίσουμε
στον κατάλληλο καιρό.”
(Γαλ. 6:9).
Πώς όμως θα μπορέσουμε
να σπέρνουμετο καλό πάντα
εμείς που από την φύση μας
είμαστε σαρκικοί και υπερή-

φανοι και υλιστές.
Πρέπει πρώτα ο Ζωντανός
Λόγος του Θεού να σπαρεί
και να συνεχίσει να σπέρνεται
στη καρδιά μας, ώστε αναγεννημένοι απ’ τον άφθαρτο αυτό
Σπόρο,να καρποφορούμε για
την δόξα του Θεού και την αιώνια ζωή και σωτηρία μας,
”Επειδή αναγεννήθητε όχι
από φθαρτό σπέρμα αλλά
από άφθαρτο, το Λόγο του
Θεού τον Ζωντανό και που
μένει αιωνίως”(Α΄Πέτρ.1:23)
Δέξου και εσύ με πίστη τον
πολύτιμο αυτό Σπόρο στην
καρδιά σου, τώρα!
Πάρε μια Καινή Διαθήκη και
άρχισε να την μελετάς ζητώντας με πίστη από τον Θεό,
να καρποφορήσει μέσα σου.

«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

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Δίνει απάντηση σε κάθε σου πρόβλημα
Εκείνο το πρωϊνό που πήγε στην εργασία του ο Νώντας, φαινόταν από μακριά,
ότι ήταν πολύ στενοχωρημένος και προβληματισμένος.
Όταν δε τον πλησίασε ένας
έμπιστος συνάδελφος του,
του εκμυστηριεύθηκε.
«Είναι καιρός τώρα που έχω σοβαρά προβλήματα με
την οικογένειά μου. Ζήτησα
βοήθεια και συμβουλή από
γνωστούς με παρόμοια πείρα, ρώτησα ειδικούς, θρησκευόμενους και άλλους.
Δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Καθένας μου έδινε και
μια διαφορετική απάντηση.
Ποιος τελικά λέγει το σωστό; Τι να κάνω;».
Στο σύντομο διάλειμμα
αργότερα, ο συνάδελφός του
και πιστός χριστιανός, ο Δημήτρης, του έδωσε μια Καινή Διαθήκη, που πάντα είχε
μαζί του. Του υπέδειξε στην
συνέχεια μερικές περικοπές
που έδιναν απάντηση στο
πρόβλημά του. Κατόπιν τον
παρότρυνε, όταν πάει σπίτι
του να τα μελετήσει με προσοχή, ζητώντας συγχρόνως
από τον Θεό να τον φωτίσει
να καταλάβει και να κάνει
το σωστό.
Ο Νώντας δίστασε για λίγο αλλά μετά του απάντησε:
«Δεν χάνω τίποτα να δοκιμάσω κι αυτό. Αύριο παίρνω
λίγες μέρες άδεια. Σου υπόσχομαι λοιπόν Δημήτρη, ότι
θα μελετήσω κι αυτό το Βιβλίο, αφού όπως λες είναι ο
Λόγος του Θεού.
Πόσο αλλιώτικος φαινόταν ο Νώντας την άλλη εβδομάδα όταν επέστρεψε
στην δουλειά του! Πολύ χαρούμενος και ξαλαφρωμένος. Με την πρώτη ευκαιρία
πλησίασε τον Δημήτρη, για
να του μεταφέρει τα ευχάριστα νέα. Βρήκε την σωστή
απάντηση στην Καινή Διαθήκη, που τόσο καιρό την
ζητούσε μάταια αλλού. Ήρθε και πάλι η γαλήνη στην
οικογένειά του. Έτσι τον ευχαρίστησε λέγοντάς του,
ότι από τώρα και στο εξής
θα την μελετά συστηματικά.
Ο Δημήτης ευχαρίστησε τον
Θεό, λέγοντάς του ότι εκεί
θα βρίσκει απάντηση σε κάθε θέμα που τον απασχολεί
και ιδιαίτερα την σωτηρία
της ψυχής του, μέσω του Ιησού Χριστού.
«Θα είμαι πάντα στην διάθεσή σου Νώντα, σε κάθε απορία σου από το Λόγο του
Θεού», του είπε.
Δεν είναι η μόνη περίπτωση αυτή. Εκατομύρια σε όλο
τον κόσμο βρίσκουν απάντηση και λύση στα προβλήματά τους στο Ευαγγέλιο ή Α-

γία Γραφή. Κι αυτό διότι,
«Όλη η Αγία Γραφή είναι
θεόπνευστη και ωφέλιμη
για διδασκαλία, για έλεγχο,
για επανόρθωση, για διαπαιδαγώγηση με δικαιοσύνη, δια να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, καταρτισμένος για κάθε έργο καλό»
(Β΄Τιμ.3:16, 17).

Το δε κύριο θέμα της Αγίας
Γραφής, είναι ο Ιησούς Χριστός και η αιώνια σωτηρία
που χαρίζει, με την θυσία Του
πάνω στον σταυρό. Πάρε λοιπόν κι εσύ φίλε μου το Ευαγγέλιο σε απλή γλώσσα και μελέτα τακτικά και χωρίς προκαταλήψεις. Εκεί θα βρεις την
αλήθεια που ελευθερώνει.
.

.

Λυχνάρι στα πόδια μου είναι ο Λόγος Σου (Ψαλμ.119:105)

Ο Ζωντανός και Αληθινός Θεός

Ο φυσικός κόσμος που
ραβολή ανάμεσα στα είδωλα
θαυμάζουμε γύρω μας, ο ίδικαι στον Θεό, τότε θα διαος ο άνθρωπος που έχει μέκρίνουμε τα εξής
.
σα του την σκέψη της αιωνιΤα είδωλα δεν βλέπουν, ο
ότητας, όλα αυτά τονίζουν
Θεός όμως τα βλέπει Τα
την ύπαρξη του Θεού. Έξω
είδωλα δεν ακούν, ο Θεός
από την Βίβλο, δηλαδή από
τα ακούει όλα. Τα είδωλα
την αποκάλυψη του Θεού, ο
δεν μπορούν να κάνουν
άνθρωπος δεν μπορεί αλητίποτα. Ο Θεός μπορεί και
θινά να γνωρίσει τον Θεό. Ο
κάνει τα πάντα. Τα είδωλα
Θεός δεν έμεινε σιωπηλός,
δεν έχουν ζωή μέσα τους. Ο
επικοινωνεί με τον άνθρωΘεός είναι η πηγή της ζωπο. Έκανε γνωστό τον εαυής. Τα είδωλα δεν μπορούν
τό Του. Μόνο ο ίδιος ο Θεός
να σε σώσουν. Ο Θεός είναι
μιλάει σωστά για τον εαυτό
ο Σωτήρας του κόσμου.
Λυχνάρι
στα πόδια μου
Σου (Ψαλμ.119:105)
Του. Εμπνευσμένοι
απόείναι
το ο Λόγος
. Ο αληθινός
Θεός είναι ένας
Πνεύμα Του μίλησαν και έΆγιος Θεός. Είναι δηλαδή
γραψαν άνθρωποι εκ μέξεχωρισμένος από την αμαρρους Του και ότι έγραψαν
μαρτία και δεν μπορεί να την
διατηρήθηκε στην Αγία Γραπράξει ή ανεχτεί. Δεν υπάρφή ή Βίβλο.
χει σε Αυτόν κανένα ψεγάδι
Ας δούμε μερικά ονόματα
και καμία αδικία στις σχέσεις
με τα οποία περιγράφει η ΑΤου με τους ανθρώπους.
γία Γραφή τον Θεό:
Ο Θεός είναι αγάπη (ΗΟ Αιώνιος Θεός (Ησαΐας
σαϊας 45: 21). Γι' αυτό αγα1:17), ο Bασιλιάς των αιώπάει τους αμαρτωλούς. Μας
νων ή ο Άφθαρτος ή ο Αόαγαπάει ο Θεός όλους όπως
ρατος (Α’ Τιμόθ. 1:17), ο
ακριβώς είμαστε. (Α’ Ιωαν.
Θεός της υπομονής, της
4:8). Ο Θεός δηλαδή αγαπαρηγοριάς, της ελπίδας,
πάει αυτόν που διαβάζει,
ο Θεός της ειρήνης (Ρωμ.
παίζει ή εκείνον ακόμα που
είναι κακός και αμαρτωλός.
15: 5-13-33), ο Θεός της αλήθειας (Ησαϊας 65:16).
Δεν αγαπάει όμως το κακό ή
Ο Θεός είναι ο Μόνος ζωτην αμαρτία που κάνει.
.
ντανός και αληθινός Θεός.
. Ο Θεός ποτέ δεν λέει, «ΑΓι’ αυτό και θα πρέπει να έγαπώ τους ανθρώπους, δεν
χει στην ζωή μας την πρώτη
πειράζει αν κάνουν κακό»,
ούτε λέει, «βλέπω πως δεν
θέση. Οτιδήποτε άλλο παίρνει στη ζωή μας την πρώτη
κάνουν το καλό, γι’ αυτό δεν
θέση είναι είδωλο. Οτιδήποτους αγαπώ πια». ΟΧΙ, είναι
τε αγαπάμε με πάθος ή πάο μόνος δίκαιος Θεός, κρίνει
νω από τον Θεό, είναι ένα
το κακό και είναι ο μόνος Θεείδωλο.
ός επίσης, που σώζει όσους
μετανοούν και θέλουν να έλΟι άνθρωποι μερικές φορές φτιάχνουν είδωλα από
θουν κοντά Του, για να τους
ξύλο, πέτρα ή τα στολίζουν
λυτρώσει από τα δεσμά της
με χρυσάφι και ασήμι και τα
αμαρτίας και να τους χαρίσει
προσκυνούν και τα λατρεύαιώνια ζωή με την χάρη Του,
ουν. Αν κάνουμε μια αντιπαμέσω της πίστης στην θυσία
στο σταυρό και την ανάσταση του Υιού Του, του Κυρίου
Tα δωρεάν γεύματα αγάπης την πρώτη Κυριακή
μας Ιησού Χριστού.
κάθε μήνα το μεσημέρι, συνεχίζονται για όλους τους
Έχεις γνωρίσει εσύ αυτόν
παρευρισκόμενους.
τον Αληθινό Θεό και την αώΜετά την τακτική πνευματική κοινωνία και κήρυγμα
νια λύτρωση που δωρεάν
του Ευαγγελίου, ζούμε στην πράξη την απλότητα και
μέσω του Σωτήρα Χριστού
γνησιότητα της κοινωνίας αγάπης, των πρώτων Χρισου προσφέρει;
.

.

.

.

.

.

.

.

.

στιανών της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας.

.

.

Νίκος Κύτταρης

Εξέλιξη ή Δημιουργία;

DNA: Οργάνωση και Διατήρηση της Γενετικής Πληροφορίας
Μέσα στον πυρήνα κάθε
κυττάρου κάθε ζωντανού οργανισμού, βρίσκεται το μόριο
του DNA,μέσα στο οποίο υπάρχουν αποθηκευμένες όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη δομή και τις λειτουργίες του κυττάρου και
κατ' επέκταση που αφορούν
όλα τα χαρακτηριστικά της
δομής ενός οργανισμού καθώς και της λειτουργίας όλων
των οργάνων και των συστημάτων του.
Το DNA υπάγεται στην κατηγορία των νουκλεϊκών οξέων και είναι ένα μόριο εξαιρετικά πολύπλοκο και μεγάλο σε μέγεθος (μακρομόριο).
Για παράδειγμα, στον πυρήνα
καθενός από τα περίπου 100
τρισεκατομμύρια κύτταρα ενός ανθρώπου, υπάρχουν περίπου 2 μέτρα DNA! Όμως
χάρη στην καταπληκτική ικανότητα
αναδίπλωσής
του, καταφέρνει να περιοριστεί μέσα σε έναν χώρο περίπου 10 εκατομμυριοστών του
μέτρου!
Η δομή του μορίου του DNA
θυμίζει μεταλλική γυριστή
σκάλα (με δεξιόστροφο προσανατολισμό). Αυτή η μορφή
παρουσιάστηκε το 1953 από
τους Watson και Crick και
ονομάστηκε «μοντέλο της
διπλής έλικας». Τα πλαϊνά
αυτής της σκάλας (οι «κουπαστές») αποτελούνται από χημικές ενώσεις που ονομάζονται πολυσακχαρίτες, ενώ κάθε «σκαλοπάτι» αποτελείται
από δύο αζωτούχες βάσεις.
Πρόκειται για χημικές ενώσεις
που στο DNA απαντώνται σε
4 διαφορετικές μορφές: Αδενίνη (Α), Θυμίνη (Τ), Γουανίνη (G) και Κυτοσίνη (C),
και αποτελούν τα 4 χημικά
γράμματα με τα οποία είναι
καταγεγραμμένη όλη η πληροφορία που βρίσκεται αποθηκευμένη μέσα στο DNA. Οι
δύο αζωτούχες βάσεις που αποτελούν κάθε σκαλοπάτι,
συνδέονται μεταξύ τους, βάσει του κανόνατης συμπληρωματικότητας: μια Αδενίνη
συνδέεται μόνο με μία Θυμίνη
ενώ μια Γουανίνη μόνο με μία
Κυτοσίνη. Επομένως, κάθε
σκαλοπάτι αποτελείται είτε από ένα ζεύγος Α-Τ, είτε από
ένα ζεύγος G-C.
Καθεμία από τις δύο «κουπαστές», μαζί με τα «μισά»
σκαλοπάτια που τής αντιστοιχούν (κάθε μισό σκαλοπάτι είναι και ένα χημικό γράμμα), αποτελεί μια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα. Άρα, το μόριο
του DNA αποτελείται από
δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες. Αν διατρέξουμε τη
μία πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα, διαβάζοντας τα χημικά της
γράμματα και χωρίζοντάς τα
σε τριάδες, τότε κάθε αλληλουχία τριών χημικώνγραμμάτων αποτελεί και μια χημική λέξη, όπως ακριβώς
μια συγκεκριμένη αλληλουχία
γραμμάτων του αλφαβήτου
πάνω σε ένα χαρτί,αντιστοιχεί
σε μια συγκεκριμένη λέξη της
γλώσσας μας. Κάθε χημική

λέξη δίνει την πληροφορία
για τη κατασκευή ενός συγκεκριμένου αμινοξέος.
Επομένως, συγκεκριμένη
αλληλουχία χημικών γραμμάτων σχηματίζει συγκεκριμένη
αλληλουχία τριάδων, δηλαδή
χημικών λέξεων, οι οποίες με
τη σειρά τους δίνουν την πληροφορία για την κατασκευή
μιας συγκεκριμένης αλληλουχίας αμινοξέων με αποτέλεσμα να σχηματίζεται μία συγκεκριμένη πρωτεΐνη. Αυτή η
συγκεκριμένη αλληλουχία
γραμμάτων που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
μιας συγκεκριμένης πρωτεϊνης, λέγεται γονίδιο. Το
DNA λοιπόν περιέχει γονίδια
καθένα από το οποία διαθέτει,
όπως είδαμε, χημικές λέξεις
για παραγωγή μιας πρωτεϊνης
αλλά και χημικά σημεία στίξεως των οποίων ο ρόλος είναι να διαχωρίζουντα γονίδια
μεταξύ τους,όπως ακριβώς
συμβαίνει και με τις λέξεις ενός κειμένου οι οποίες χωρίζονται σε προτάσεις με τη βοήθεια των σημείων στίξε-ως.
Εκτός όμως από τα γονίδια,
το μόριο του DNA περιέχει και
μεγάλα τμήματα στα οποία
δενυπάρχουν
πληροφορίες
για την παραγωγήπρωτεϊνών.
Όμως θα αναφερθούμεπερισσότερο σ' αυτό το θέμα σε επόμενο άρθρο μας σχετικά με
τις μεταλλάξεις.
Η διαδικασία με την οποία
ανακτάται από το μόριο του
DNA η πληροφορία για την
παραγωγή μιας πρωτεϊνης,
λέγεται μεταγραφή, ενώ η
διαδικασία ανάγνωσης αυτής
της πληροφορίας και εν συνεχεία κατασκευής της πρωτεϊνης,λέγεται μετάφραση.Και οι
δύο αυτές διαδικασίες εκτελούνται από μια σειρά κυτταρικών μηχανισμών εξαιρετικής
πολυπλοκότητας οι οποίοι
συγκροτούν κυριο λεκτικά μία
γραμμή παραγωγής αξιοθαύμαστης ταχύτητας και ακρίβειας. Άλλωστε, πολλοί
γενετιστές παρομοιάζουν το
κύτταρο με μια αυτοκινητοβιομηχανία εξοπλισμένη με
ένα μεγάλο πλήθος περίπλοκων μηχανών πουόμως
δουλεύουν συντονισμένα,
κατασκευάζοντας
κομμάτια
που ταιριάζουν μεταξύ τους
και συγκροτούν τα δομικά και
λειτουργικά στοιχεία του κυττάρου και κατ’ επέκταση, του
οργανισμού. Στις διαδικασίες
αυτές καθοριστικό ρόλο παίζει
ένα ακόμη είδος νουκλεϊκού
οξέος, το RNA.
Το μόριο του DNA, διαθέτει
ακόμη την ικανότητα να φτιάχνει πιστά αντίγραφα του
εαυτού του με καταπληκτική
ταχύτητα και ακρίβεια ούτως
ώστε η γενετική πληροφορία να μεταβιβάζεται αναλλοίωτη στα νέα κύτταρα και
κατ' επέκταση στους απογόνους ενόςορ-γανισμού. Η
ακρίβεια μετην οποία οι κυτταρικοί μηχανισμοί πραγματοποιούν την αντιγραφή του
DNA, καθώς και η ύπαρξη μη.

.

.
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Kαιροί αναψυχής

Απ’ ό, τι βλέπω,
ακούω
και διαβάζω
Η σημαντικότερη
ανθρώπινη ανάγκη
Σε ηλικία 91 ετών «έφυγε» από την ζωή, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες επιστήμονες των ΗΠΑ, ο Γιώργος Χατσόπουλος, γνωστός και σαν «Έλληνας Αϊνστάϊν», ο οποίος
εφηύρε την τεχνητή καρδιά. «Το όραμα μου για την εταιρεία
τεχνολογίας ήταν να φτιάξω μία ομάδα εξαιρετικών ανθρώπων και να κοιτάω γύρω μου για τις αναδυόμενες ανάγκες της
κοινωνίας», έλεγε το 2016, σε μία συνέντευξή του για το MIT
Infinite History Project. «Δες αν μπορείς να βρεις λύσεις σε
αυτές τις ανάγκες και αφιέρωσε εκεί το έργο της εταιρείας
σου. Αυτό ήταν το μοντέλο μου». Στις 28 Σεπτεμβρίου 2018
έφυγε από την πρόσκαιρη αυτή ζωή, αφήνοντας πίσω την
εταιρεία κολοσσό της Thermo Electron Corporation.
«Δες, αν μπορείς να βρεις λύσεις στις ανθρώπινες ανάγκες
και αφιέρωσε εκεί το έργο σου..». Λόγια πολύ σοφά και χρήσιμα για την κοινωνία τα παραπάνω λόγια του Έλληνα επιστήμονα, αν και κοντόφθαλμα. Κι αυτό διότι οι ανθρώπινες ανάγκες δεν είναι μόνο η υγεία και η καλύτερη ή ανετώτερη
φυσική ή σωματική κατάσταση της ζωής μας. Ο άνθρωπος είναι τρισδιάστατος, εκτός από το σώμα που φαίνεται, έχει και
αιώνια ψυχή και πνεύμα που του έδωσε ο Θεός. Και όπως η
πείρα της ζωής και η επιστήμη αποδεικνύει, η κατάσταση του
εσωτερικού αυτού κόσμου του, είναι που επιρρεάζει σε μεγάλο βαθμό και την ποιότητα της επίγειας ή σωματικής ζωής του
(υγεία), αλλά ιδιαίτερα τον αιώνιο προορισμό του. Υπάρχουν
δηλαδή οι λεγόμενες ψυχοσωματικές ασθένειες κι αυτό επιβεβαιώνεται και στο Γραπτό Λόγο του Θεού. (Παροιμ. 17:22).
Η πρώτη λοιπόν και μεγαλύτερη ανάγκη κοιτώντας προσεκτικά τους ανθρώπους γύρω μας, είναι η κατάστασης της ψυχής ή του εσωτερικού κόσμου του. Κοιτώντας σήμερα μέσα
μας και γύρω μας τους ανθρώπους, την οικογένεια και την κοινωνία, αντιλαμβανόμεθα ότι οι σημαντικότερες ανάγκες του
ανθρώπου, είναι τα προβλήματα σχέσεων, ταραχές, αδιέξοδα,
άγχη, ανικανοποίηση, ανησυχία, ανασφάλεια, φόβος θανάτου
κλπ. Σ’ όλες τις παραπάνω ανάγκες, η επιστημονική ή τεχνολογική εξέλιξη στην υγεία και αλλού, δεν μπόρεσε να προσφέρει πολλά πράγματα. Κι αυτό διότι το πρόβλημα δεν είναι στη
φυσική μας καρδιά, αλλά στην εσωτερική καρδιά ή ψυχή μας,
η οποία σε μεγάλο βαθμό επιρρεάζει και την φυσική καρδιά
μας, όπως λένε και οι καρδιολόγοι. Γράφει στο Ευαγγέλιο,
«Διότι από την εσωτερική καρδιά του ανθρώπου εξέρχονται σκέψεις κακές, μοιχείες, πορνείες, φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες, πονηρίες, δόλος, ασέλγεια, βλέμμα πονηρό, βλασφημία, υπερηφάνεια, ανοησία» (Μάρκ. 7:21, 22). Κι αυτή
η εσωτερική καρδιά ή ψυχή του ανθρώπου, δεν χορταίνει ούτε
ικανοποιείται με τα υλικά αγαθά ή ανέσεις, «Όλος ο μόχθος
του ανθρώπου είναι για το στόμα του και όμως η ψυχή δεν
χορταίνει»(Εκκλησ. 6, 7). Αυτή είναι η πείρα όλων μας.
Υπάρχει όμως λύση ή γιατρειά και σωτηρία αυτής της αιώνιας καρδιάς και ψυχής μας; Διότι σε τελική ανάλυση, αυτό
είναι το σημαντικότερο απ’ όλα. Ο Χριστός είπε: «Τί θα ωφελήσει τον άνθρωπο να κερδίσει όλο τον κόσμο και μετά να
χάσει την αιώνια ψυχή του; Ή τί θα δώσει ο άνθρωπος σε
αντάλαγμα της ψυχής του;” (Ματθ. 16:26). Στην συνέχεια,
μας δίνει στο Ευαγγέλιο την χαρμόσυνη και σωτήρια λύση, για
την οποία ήλθε στη γή μας από τον ουρανό, έζησε, δίδαξε, θεράπευσε, αλλά ιδιαίτερα πέθανε για να μας ελευθερώσει από
τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε και αναλήφθηκε στους ουρανούς, απ’ όπου και θα ξανά ‘ρθει με δύναμη και δόξα να πάρει
τους πιστούς Του. Προσκαλεί όμως όλους τώρα, λέγοντας:
«Μετανοήσατε και επιστρέψατε, για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας και να έλθουν ΚΑΙΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ από την
παρουσία του Κυρίου» (Πράξ. 3:19).
Μπορείς, αν δεν το ‘χεις κάνει, να επιστρέψεις κι εσύ σ’ Αυτόν με πίστη. Θα εκπληρώσει κάθε πραγματική σου ανάγκη!

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………………………………
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Oρθόδοξα & Aνορθόδοξα

Ποιόν να επικαλεστώ για να σωθώ;
Είναι πραγματικά η μόνη
σωτήρια ερώτηση, που αργά ή γρήγορα θα πει κάθε
άνθρωπος που ζει σ’ αυτόν
τον μάταιο κόσμο μας. Να
σωθώ όχι μόνο από την«κακιά ώρα» ή κινδύνους όπως
λέγουν συχνά πολλοί, αλλά
από τον λάθος δρόμο μακριά από τον Θεό που διαλέγουμε, που είναι και η κύρια
αιτία όλων των δεινών που
υποφέρουμε σ’ αυτή την ζωή, αλλά ιδιαίτερα από την δίκαια και αιώνια καταδίκη.
Κι εδώ ακριβώς είναι η μεγάλη σύγχυση ή άγνοια για
τους πολλούς, ακόμη και
θρησκευόμενους. Έτσι άλλοι
στηρίζονται στην ικανότητα,
προσόντα, χρήματα ή περιουσία τους, μέχρι να αντιληφθούν ότι ήταν μια ουτοπία.
Υπάρχουν όμως και πολλοί
που λένε ότι πιστεύουν στον
Θεό κι όμως επικαλούνται ή
ζητούν είτε από άγνοια, είτε
επειδή έτσι άκουσαν κι έμαθαν και από άλλους να τους
σώσουν. Δηλαδή από τον
Χριστό, την Αγία μητέρα
Του, τους αγίου ή τις «θαυματουργές» εικόνες τους.
Στο Ευαγγέλιο όμως διαβάζουμε καθαρά ότι, «Δεν
υπάρχει από κανέναν άλ-

λο σωτηρία ούτε υπάρχει
άλλο όνομα δοσμένο από
τον Θεό στους ανθρώπους
δια του οποίου πρέπει να
σωθούμε» (Πράξ. 4:12).
Είναι το μοναδικό Όνομα
του θεανθρώπου και μοναδικού Σωτήρα και Μεσίτη μεταξύ του Αγίου Θεού και του
αμαρτωλού ανθρώπου, του
Κυρίου Ιησού Χριστού. Και
αυτό διότι Αυτός μόνο έδωσε την ζωή Του αντίλυτρο
για όλες τις αμαρτίες μας,
χύνοντας το πολύτιμο αίμα
Του επάνω στο ξύλο του
σταυρού (Α΄ Τιμ. 2: 5, 6, Α΄
Πέτρ. 2: 24)..
Γι’ αυτό το λόγο επίσης απλά και καθαρά γράφει στο
Λόγο του Θεού, «Όποιος επικαλεστεί το Όνομα του
Κυρίου θα σωθεί»(Ρωμ.!0:
13). Όχι και άλλα ονόματα,
αλλά μόνο του Χριστού, όταν τον λατρεύουμε ή ζητάμε με προσευχή για βοήθεια,
φύλαξη, καθοδήγηση, «Κύριον τον Θεό σου θα προσκυνήσεις κι Αυτόν ΜΟΝΟ
θα λατρεύσεις» Ματθ. 4:10).
Αυτή όμως η επίκληση ή
εκζήτηση του Χριστού για
βοήθεια και σωτηρία, για να
απαντηθεί , δεν θα πρέπει
να είναι επιφανειακή ή περι-

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

Για να μη φοβάσαι
Η Λίντα παιδιά ζούσε σε
μια μεγάλη πόλη και μια
περιοχή όπου συχνά γινόντουσαν πολλά κακά
πράγματα Τα βράδια μαζί
με τον πατέρα της ξόδευε
πολύ χρόνο βλέποντας
τηλεόραση.
Συχνά έβλεπεπρογράμματα που τη φόβιζαν τόσο πολύ που δεν μπορούσε να κοιμηθεί.
Ακόμη άκουγε και τους
γονείς της να μιλούν για
πράξεις βίας σκοτωμούς
κλπ, που διάβαζαν στις εφημερίδες. Η Λίντα δεν
μπορούσε να διώξει από το μυαλό της αυτές τις
εικόνες και ιστορίες και
την έπιανε μεγάλος φόβος.
Μια μέρα προσκάλεσαν τη Λίντα σε μια παιδική Χριστιανική γιορτή. Τα
περισσότερα απ’ αυτά
που άκουγε κι έβλεπε, ήταν καινούργια γι’ αυτην.
Καθόταν πολύ ήσυχα
για να μη της ξεφύγει τίποτα.
Ξαφνικά η Λίντα έσφιξε
το χέρι της κυρίας που έκανε το μάθημα και της
είπε:
“Μήπως υπάρχουν και
εδώ μέσα κάποιοι κακοί

άνθρωποι ..”
Η κυρία την διαβεβαίωσε
τρυφερά ότι το μέρος εκείνο ανήκε στον Κύριο
Ιησού Χριστό και ότι γύρω τους φύλαγαν άγγελοι του Θεού, ακόμα κι αν
δεν τους έβλεπαν.
Τότε το πρόσωπο της
Λίντας έλαμψε κι άρχισε
να τραγουδάει μόνη της:
“Όχι κακοί άνθρωποι, μόνο άγγελοι! Όχι κακοί άνθρωποι, μόνο άγγελοι!
Η Λίντα παιδιά ανακουφίστηκε όταν πίστεψε, ότι
ο Ιησούς Χριστός και οι
άγγελοί Του δεν κατοικούν στον ουρανό ή στις
εκκλησίες μόνο, αλλά και
μαζί της για πάντα, όπως
υποσχέθηκε ο Ιησούς:
“Εγώ θα είμαι μαζί σας
πάντοτε”
Αυτό είναι για τον
καθένα σας παιδιά. Όπου
και να ‘σαι μπορείς νάχεις
χαρά και ειρήνη στην καρδιά κι όχι φόβο. Αν γίνεις
κι εσύ παιδί του Θεού
που θ’ αγαπά κι ακολουθεί με πίστη τον Ιησού
Χριστό, δεν θα φοβάσαι.
Στον Ιησού Χριστό που
είναι ο πιο δυνατός απ’
όλους, θα είσαι πάντα
ασφαλής.
Α.Μ

στασιακή. Πρέπει να ‘χει περιεχόμενο. Δηλαδή να γίνεται με επίγνωση και πίστη
στο θεϊκό Του Πρόσωπο και
στον εξιλαστήριο θάνατο και
ανάστασή Του, αναγνωρίζοντάς Τον συχρόνως σαν Κύριο της καρδιάς και ζωής
μας. «Αν ομολογήσεις τον
Ιησού Χριστό Κύριο και
πιστέψεις με την καρδιά
σου ότι ο Θεός Τον ανέστηστησε από τους νεκρούς,
τότε θα σωθείς»(Ρω,10: 9).
Άρα ομολογώ τον Ιησού
Χριστό Κύριο και επικαλούμαι το Όνομά Του για την
παρούσα κι ιδιαίτερα την αιώνια σωτηρία μου από τις
αμαρτίες μου, δεν είναι απλά
διανοητικό ή αισθηματικό μόνο με τα χείλη. Σε περιόδους
διωγμών των χριστιανών,
αυτό στοίχηζε την ζωή τους.
Αλλά και σήμερα έχει κόστος
όπως είπε ο Χριστός. Σημαίνει ότι αναγνωρίζω τον Χριστό στη πράξη σαν προσωπικό μου Σωτήρα και Κύριο
της καθημερινής μου ζωής.
Σημαίνει ότι με αυταπάρνηση έχω στην πρώτη θέση
Αυτόν και το θέλημά Του,
πάνω από κάθε άλλο πρόσωπο ή πράγμα. Όχι μόνο
στα αισθήματά μου για αγάπη, λατρεία, υπηρεσία, αλλά
και τη θέληση πριν κάνουμε
οτιδήποτε, να ζητάμε να μάθουμε αν είναι σύμφωνο με
το θέλημά Του, όπως μας
φανερώνεται στο Ευαγγέλιο.
«..Όχι το δικό μου θέλημα,
αλλά το δικό σου ας γίνει»
(Λουκ. 22:42). Έχεις εσύ φίλε –η μου, έτσι επικαλεστεί
τον Χριστό για να σε σώσει;

ΠΙΣΤΗ ΚΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Εξέλιξη ή Δημιουργία;
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χανισμών ελέγχου και επιδιόρθωσης, αποτρέπουν την
αλλοίωσή του, μειώνοντας την
πιθανότητα λάθους κατά
την αντιγραφή σε 1 στα 10
δισεκατομμύρια! Αυτόσημαίνει ότι μέσω όλων αυτών των
διαδικασιών ευνοείται και διασφαλίζεται η σταθερότητα
του γενετικού υλικού και όχι
η μεταβλητότητά του η οποία μακροπρόθεσμα θα είχε ως
αποτέλεσμα την αλλοίωση
των χαρακτηριστικών του είδους προς τον σχηματισμό ενός νέου, όπως υποστηρίζεται από τη θεωρία της εξέλιξης. Συμπερασμάτικά, οι μηχανισμοί μεταβίβασης της γενετικής πληροφορίας από γενιά σε γενιά είναι κατασκευασμένοι ούτως ώστε να αποτρέπουν οποιαδήποτε αλλοίωση, με άλλα λόγια να αντιστέκονται στην «εξέλιξη»
του είδους!
Από το 1961 άρχισε να αποκρυπτογραφείται ο γενετιτικός κώδικας, δηλαδή ποιό
αμινοξύ αντιστοιχεί σε καθε μία από τις χημικές λέξεις μέσα
στο DNA. Θα μπορούσαμε να
παρομοιάσουμε το γεγονός με
την
αποκρυπτογράφηση
μιας άγνωστης γραφής σκαλισμένης πάνω σε μια αρχαία πέτρινη πλάκα. Με βάση αυτή την αντιστοιχία, ας εστιάσουμε πάνω σε ορισμένα
σημαντικά χαρακτηριστικά του
μορίου του DNA (συνεχίζεται)
www.christianity-science.
gr/material/2008_11_06.htm

