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Στην τελετή απονομής πτυχίων σε απόφοιτους Πανεπιτον εγωκεντρισμό κι έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο
στημίου πριν κάποια χρόνια, ο αριστούχος μεταξύ όκενό μέσα του. Κι αυτό διότι αποκόπηκε η ένωσή και
λων προσκλήθηκε να εκφωνήσει τον αποχαιρετιστήριεπικοινωνία του με τον Δημιουργό και Πλάστη του.
ο λόγο. Απ’ την αρχή όμως του λόγου του, είπε πράγμαΟ άνθρωπος πλάστηκε έτσι, που χρειάζεται να έχει ένα
τα που άφησαν κατάπληκτους όλους τους καθηγητές
ανώτερο από τον εαυτό του σκοπό να ζει, ώστε να μην
και συμφοιτητές του λέγοντας:
είναι σαν πλοίο χωρίς πηδάλιο, που παρασύρεται από
«Φοίτησα στο Πανεπιστήμιο αυτό έξι ολόκληρα χρότα κύματα της ζωής εδώ κι εκεί, να ζει χωρίς σοβαρό
νια. Μελέτησα και πέρασα όλες τις σειρές μαθημάτων
σκοπό, ούτε να ξέρει πού βαδίζει και ποιό θα είναι το
της επιστήμης του κλάδου μου. Έκανα ότι μπορούσα,
τέλος κι αιώνιος προορισμός της ζωής του. Γι’ αυτό αιδιαθέτοντας όλες μου τις
σθάνεται άδειος και ενδυνάμεις και ικανότητές
τελώς ανικανοποίητος.
μου. Στα έξι όμως αυτά
Ο Λόγος του Θεού
χρόνια, δεν μπόρεσα να
στην Αγία Γραφή λέγει:
ανακαλύψ ω το νόημα
«Άξιος είσαι Κύριε, διτης ζωής. Δεν ξέρω γιατί
δότι Συ έκτισες τα πάντα
υπάρχω. Κι αν κάποιος
και για το θέλημά Σου
το ξέρει, παρακαλώ να έλυπάρχουν και εκτίσθηθει εδώ να μου το πει».
σαν...» (Αποκ. 4, 11). ΕΈνας άλλος πρωτοετής
πίσης γράφει, «Αυτή είνέος φοιτητής του Πανεναι η αιώνια ζωή, (σκοπιστημίου, αγγίζοντας
πός και νόημα ζωής) να
περισσότερο την καρδιά
γνωρίζουν Σένα τον Μότου προβλήματος, έγρανο αληθινό Θεό κι Αυτόν
ψε ανάμεσα στα άλλα:
που έστειλες τον Ιησού
«Θα πρέπει να υπάρχει
Χριστό» (Ιωάν. 17, 3).
κάποιος σκοπός της ζωής
Παραμερίζοντας ο
αλλά ακόμη δεν τον βρήάνθρωπος τον Θεό και
κα. Σ’ όλη την ζωή μου
βάζοντας τον εαυτό του
κατεχόμουν από μια μα- Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε Λόγο απ’ το στόμα του Θεού στην πρώτη θέση, στένία φυγής. Τώρα πια κατάλαβα, ότι το πρόβλημα βρίνεψε τόσο πολύ τα όρια του κόσμου, ώστε σχεδόν εξασκεται μέσα μου. Δεν μπορώ να ξεφύγω από τον εαυτό
φάνισε τον σκοπό ύπαρξής του πάνω στη γη. Απλώς να
μου. Είμαι τρομερά ανήσυχος και πολύ δυστυχισμένος».
ζήσει λίγα χρόνια περισσότερο, να τρώει, πίνει και διαΟ φοιτητής αυτός όπως και ο προηγούμενος, έβαλε
σκεδάσει όσο μπορεί καλύτερα, να κάνει ίσως οικογέτο δάκτυλό του «επί τον τύπο των ήλων», αγγίζοντας
νεια και μετά να πεθάνει!
ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, δικό σου και δικό μου και
Μα, αυτή είναι μόνο η ζωή; Δεν υπάρχει φάρμακο,
καθενός μας. Το πρόβλημα του να μην έχουμε άλλο αθεραπεία, γι’ αυτή την ανθρώπινη ματαιοπονία;
νώτερο σκοπό για τον οποίο ζούμε, πέρα από τον εαυΔόξα στον Θεό υπάρχει! Με την λύτρωση που εξατούλη μας. Προσπαθούμε να βρούμε κάποιο νόημα, ένα
σφάλισε με την εξιλαστήρια θυσία Του, ο Σωτήρας του
σκοπό, μια ικανοποίηση, ζώντας μόνο για τον εαυτό
κόσμου ο Χριστός, μπορεί ο άνθρωπος να επανακτήσει
μας. Γιατί όμως δυσκολεύεται τόσο πολύ ο άνθρωπος
την ένωση και κοινωνία του με τον Δημιουργό Θεό του.
να βρεί σκοπό, νόημα και βαθειά ικανοποίηση στη ζωή;
Επιστρέφοντας ο άνθρωπος σ’ Αυτόν και βάζοντας στο
Η κυριότερη αιτία είναι ότι έχει ξεφύγει από τον αρκέντρο της ζωής του τον Χριστό και το Λόγο Του, μποχικό σκοπό για τον οποίο πλάστηκε. Έχει μολυνθεί από
ρεί να εκπληρώσει τον ένδοξο, αιώνιο προορισμό του!

Πού πηγαίνουν οι νεκροί;

Κραυγή από την κόλαση

Δεν είναι λίγοι αυτοί που λέγουν, ότι δεν ήλθε κανείς απ’
τον άλλο κόσμο για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί.
Έτσι κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει και ίσως να μην
υπάρχει και τίποτα μετά τον φυσικό ή σωματικό θάνατο.
Τέτοιες σκέψεις μόνο έναν δεν συμφέρουν και μόνο έναν
em@il
άλλο κάμνουν πραγματικά να τρίβει τα χέρια του από χαρά Ο πρώτος είναι ο άνθρωπος και ο δεύτερος είναι ο
Για σχόλια ή πληροφορίες,
εχθρός του ανθρώπου, ο διάβολος.
στείλετε τα μηνύματά σας.
Υπάρχουν μαρτυρίες επιθανάτιων εμπειριών ατόμων
Kairoi_anapsyxis@yahoo.gr
που δείχνουν ότι υπάρχει συνέχεια, υπάρχει και κάποιος
άλλος αόρατος κόσμος. Έτσι
κατά τις τελευταίες ώρες ή στιγμές της επίγειας ζωής τους,
άλλοι μεν έδειχναν, συνήθως
&
από αυτόματο τηλεφωνητή ασυνείδητα, ότι κάτι πολύ ευχάριστο ανέμεναν ή συναντούσαν και άλλοι αντιθέτως κάτι
καθ’ όλο το 24ωρο
το πολύ δυσάρεστο ή και τρομακτικό.
Ανεξάρτητα όμως απ’ αυτές
τις μαρτυρίες, υπάρχει Κάποιο
ιστορικό Πρόσωπο, που πήγε
στον άλλο κόσμο και ξαναγύπου σου επιφυλάσσει από τώρα, ο ρισε. Είναι ο Σωτήρας του κόσμου Ιησούς Χριστός. Και όχι
Ουράνιος Πατέρας (αλλάζει κάθε δεύτερη μέρα)
μόνο αυτό, αλλά με την ανα-

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

μάρτητη ζωή Του, τα αξιοθαύμαστα και ανεπανάλειπτα
θαύματά Του και την μοναδική διδασκαλία Του, αποδεικνύεται ότι όλα όσα βγήκαν απ’ το στόμα Του ήσαν αλήθεια και μόνο αλήθεια, όπως ακόμη και εχθροί Του, έστω
και επιλεκτικά παραδέχονται.
Έτσι ανάμεσα στα άλλα, είπε ο Χριστός και την ιστορία
(όχι παραβολή) ενός πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου.
Μετά την αναχώρησή τους απ’ αυτόν τον κόσμο, ό μεν
Λάζαρος πήγε σ’ ένα τόπο απείρου ευτυχίας και μακαριότητας, (ο κόλπος του Αβραάμ), ο δε πλούσιος σε ένα τόπο βασάνων και φλογώσεως. Όπως δε και σε προηγούμενα φύλα αναφερθήκαμε σχετικά, η πρώτη αντίδραση ή
κραυγή του ανθρώπου από την κόλαση στην οποία βρέθηκε, ήταν να ζητήσει από τον Αβραάμ να στείλει τον Λάζαρο για να τον δροσίσει, έστω και με την άκρη του δακτύλου του! (Λουκ.16:19-31). Η απάντηση όμως ήταν, ότι αυτό ήταν αδύνατο. Υπάρχει χάσμα μέγα μεταξύ τους και
κανείς δεν μπορεί να πάει από το ένα μέρος στο άλλο.
Τότε συνειδητοποιώντας την απελπιστική κι αμετάκλητα
βασανιστική κατάσταση στην οποία βρισκόταν, έβγαλε μια
δεύτερη κραυγή, ένα δεύτερο αίτημα.Αυτή τη φορά όμως
όχι για τον εαυτό του, αλλά για τους δικούς του που βρίσκονταν ακόμη εν ζωή στη γη. «Σε παρακαλώ πατέρα
Αβραάμ, να στείλεις αυτόν (τον Λάζαρο) στο σπίτι του
πατέρα μου, διότι έχω πέντε αδελφούς, δια να μαρτυ-

Συνέχεια στην σελίδα 2

Σελίδα 2

Kαιροί αναψυχής

Ερευνάτε τις Γραφές

Μελέτη από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο
(συνέχεια από προηγούμενο)

Ολέθριο λάθος για πολλούς αιώνες, ήταν η λανθασμένη αντίληψη στους πολλούς, “πίστευε και μη ερεύνα”. Αποτέλεσμα, ο άνθρωπος να ζει συχνά στη πλάνη,
με ξερούς θρησκευτικούς
τύπους μόνο, χωρίς αληθινή
αγάπη, χαρά, ειρήνη και ελπίδα σωτηρίας, ούτε δύναμη, για μια αληθινή και νικηφόρα κατά του κακού,
χριστιανική ζωή. Ο Χριστός
είπε: “Πλανάστε διότι δεν
γνωρίζετε την Αγία Γραφή, ούτε τη δύναμη του
Θεού” (Ματθ. 22:29).
Αντιθέτως η εντολή του
Θεού, από το στόμα του
Χριστού και των αγίων Του
Αποστόλων και Προφητών
είναι, «ΕΡΕΥΝΑΤΕ ΤΙΣ
ΑΓΙΕΣ ΓΡΑΦΕΣ»
(Ιωάν. 5:39)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΕΚΑΤΟ
ΕΝΑΤΟ, ΣΤΙΧΟΙ 21, 22.
Έλεγον ουν τω Πιλάτω οι
αρχιερείς των Ιουδαίων,
μη γράφε ο βασιλεύς των
Ιουδαίων, αλλ’ ότι εκείνος
είπε, βασιλεύς ειμί των Ιουδαίων. Απεκρίθη ο Πιλάτος, ο γέγραφα,γέγραφα.
Έλεγαν λοιπόν οι αρχιερείς των Ιουδαίων στον Πιλάτο, μή γράφεις ο βασιλεύς
των Ιουδαίων, αλλά ότι Εκείνος είπε, βασιλιάς είμαι
των Ιουδαίων.Αποκρίθηκε ο
Πιλάτος, ότι έχω γράψει, το
έχω γράψει.
Ο Πιλάτος έγραψε πάνω
από τον σταυρό τουΧριστού
την κατηγορία με την οποία
οι Ιουδαίοι είχαν ζητήσει το
θάνατο του Χριστού, «Βασιλεύς των Ιουδαίων». Γι’ αυτό
ζήτησαν να μη το γράψει,
διότι δεν Τον δέχτηκαν σαν
Βασιλιά τους. Ο Πιλάτος όμως το αρνήθηκε. Αρνούμενοι τον Χριστό σαν Βασιλιά
της ζωής μας, παίρνουμε την
θέση των Ιουδαίων τότε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΕΚΑΤΟ
ΕΝΑΤΟ, ΣΤΙΧΟΙ 23, 24.
Οι ουν στρατιώται ότε εσταύρωσαν τον Ιησού έλαβον τα ιμάτια αυτού και εποίησαν τέσσαρα μέρη, εκάστω στρατιώτη μέρος και
τον χιτώνα, ην δε ο χιτών
άρραφος εκ των άνωθεν υφαντός δι όλου. Είπον ουν
προς αλλήλους, μη σχίσωμεν αυτόν, αλλά λάχωμεν
περί αυτού τίνος έσται, ίνα
η γραφή πληρωθεί η λέγουσα, διεμερίσαντο τα ιμάτιά
μου εαυτοίς και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον.
Οι στρατιώτες λοιπόν όταν
σταύρωσαν τον Ιησούν, πήραν τα ρούχα Του και τα
μοίρασαν σε τέσσερα μερίδια, ένα μερίδιο για κάθε
στρατιώτη και τον χιτώνα.
Ήτο δε ο χιτώνας χωρίς καμιά ραφή, υφαντός ολόκληρος από πάνω μέχρι κάτω.
Έτσι εκπληρώθηκε η Γραφή.
Είπαν λοιπόν μεταξύ τους,
ας μη τον σχίσωμεν, αλλ’ ας
ρίξουμε κλήρο, να δούμε

σε ποιόν θα λάχει. Κι εκπληρώθηκε έτσι η Γραφή που
έλεγε, «μοιράστηκαν τα
ρούχα Μου και στον ιματισμό Μου έβαλαν κλήρο».
Είναι πολύ θαυμαστή η
λεπτομερής ακρίβεια εκπλήρωσης της προφητείας για
τον ιματισμό του Χριστού
στην σταύ-ρωσή Του. 1000
χρόνια το έγραψε σε ένα από τους προφητικούς ψαλμούς του ο Δαβίδ. Η εκπλήρωση των προφητιών, είναι
άλλη μια αδειάσιστη απόδειξη της απόλυτης θεοπνευστείας της Αγίας Γραφής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΕΚΑΤΟ
ΕΝΑΤΟ, ΣΤΙΧΟΣ 25. Οι
μεν ουν στρατιώται ταύτα
εποίησαν. Ειστήκεισαν δε
παρά τω σταυρώ του Ιησού η μήτηρ αυτού και η
αδελφή της μητρός αυτού,
Μαρία η του Κλωπά και
Μαρία η Μαγδαληνή.
Οι μεν λοιπόν στρατιώτες
αυτά έκαναν. Εστέκοντο δε
κοντά στο σταυρό του Ιησού
η μητέρα Του και η αδελφή
της μητέρας Του Μαρία η
γυναίκα του Κλωπά και Μαρία η Μαγδαληνή.
Ενώ όλοι βρίσκονταν μακριά Του κατά την σύλληψη
και σταύρωση του Ιησού
Χριστου, κάποιες πιστές γυναίκες, ανάμεσά τους και η
ευλογημένη μητέρα Του Μαρία. Ήταν γυναίκας που ‘χαν
θεραπευτεί, σωθεί, πιστέψει
και Τον ακολουθούσαν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΕΚΑΤΟ

ΕΝΑΤΟ, ΣΤΙΧΟΙ 26, 27.
Ιησούς ουν ιδών την μητέρα και τον μαθητήν παρεστώτα ον ηγάπα, λέγειτη
μητρί αυτού, γύναι, ίδε ο
υιός σου. Είτα λέγει τω μαθητή, ιδού η μήτηρ σου.
Και επ’ εκείνης της ώρας
έλαβεν ο μαθητής αυτήν
εις τα ίδια. Μετά τούτο ειδώς ο Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεσται, ίνα η τελειωθεί η Γραφή, λέγει διψώ.
Ο Ιησούς λοιπόν είδε την
μητέρα Του και τον μαθητή
εκείνον που αγαπούσε να
στέκεται εκεί κοντά, λέγει
στη μητέρα Του «Γυναίκα,
αυτός είναι ο γιος σου».Έπειτα λέγει στο μαθητή, «Αυτή
τώρα είναι η μητέρα σου».
Και από κείνη την ώρα την
πήρε ο μαθητής στο σπίτι
του. Μετά απ’ αυτό, γνωρίζοντας ο Ιησούς ότι όλα είχαν γίνει για να εκπληρωθεί
η Γραφή, λέγει, «Διψώ».
Λίγο πριν τον θάνατό Του
ο Χριστός φροντίζει για την
κατά σάρκα Μητέρα Του
Μαρία. Κοντά της βρισκόταν και ο μαθητής που ιδιαίτερα αγαπούσε ο Κύριος και
ο οποίος πάντα ήταν πιο κοντά Του από όλους τους άλλους ο Ιωάννης, στον οποίο
και παραδίδει την φροντίδα
της μητέρας Του. Καθώς τελείωσε το σωτήριο για μας
αλλά οδυνηρό γι’ Αυτόν έργο Του, ζήτησε νερό διότι έτσι ήταν γραμμένο.
(συνεχίζεται)

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

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Το δώρο του Αγίου Πνεύματος
Αγιος Χρυσόστομος 390 μ.Χ, Στην Αγία Πεντηκοστή, Ομιλία β΄
Μεγάλα είναι και ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη λογική τα δώρα που μας χάρισε σήμερα ο φιλάνθρωπος Θεός. Γι’ αυτό ας χαρούμε όλοι μαζί και χορεύοντας από την χαρά
μας, ας υμνήσουμε τον
Κύριό μας. Γιατί η σημερινή μέρα είναι για μας γιορτή και πανηγύρι. Όπως
δηλαδή διαδέχονται η μια
μετά την άλλη οι εποχές
του χρόνου και τα ηλιοστάσια, έτσι βέβαια και
στην εκκλησία διαδέχονται
η μια γιορτή την άλλη και
από την μια πηγαίνομε
στην άλλη.
Πριν από λίγο λοιπόν γιορτάσαμε τον σταυρό, το
πάθος, την ανάσταση, ύστερα από αυτά την ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στους ουρανούς. Σήμερα πια φθάσαμε στην κορυφή των αγαθών και γιορτάζουμε την
μητρόπολη των εορτών,
βρισκόμαστε στην πραγματοποίηση εκείνων που μας
υποσχέθηκε ο Κύριος. Διότι λέγει: “Αν φύγω Εγώ,
θα σας στείλω άλλον βοηθό και οδηγό και δεν
θα σας αφήσω ορφανούς” (Ιωάν. 16:7).
Είδατε το στοργικό ενδιαφέρον Του; την άπειρη αγάπη Του για τους ανθρώπους;
Πριν από λίγες μέρες ανέβηκε στον ουρανό, ξανακάθησε στον βασιλικό
θρόνο, πήρε την θέση Του

στα δεξιά του Πατρός και
μας στέλνει σήμερα για
δώρο το Αγιο Πνεύμα και
μ’ αυτόν τον τρόπο μας δίνει άπειρα αγαθά. Γιατί,
πες μου σε παρακαλώ,
Ποιό από τα μέσα που οδηγούν στη σωτηρία μας δεν
μας δόθηκε με την χάρη
του Αγίου Πνεύματος; Με
την χάρη Του ελευθερωνόμαστε από την υποδούλωσή μας στον σατανά, μας
καλεί ο Θεός να γίνουμε ελεύθεροι, μας ξανακάνει ο
Θεός παιδιά Του, ξαναγεννιόμαστε, ας πούμε από
την αρχή και ξεφορτωνόμαστε το βαρύ και αποκρουστικό φορτίο των αμαρτιών. Με τη χάρη του
Αγίου Πνεύματος…. και από την πηγή αυτή δόθηκε
η προφητική δύναμη και
το χάρισμα να γιατρεύωνται άρρωστοι. Και όλα τα
άλλα, όσα στολίζουν την
εκκλησία του Θεού, από
‘κει προέρχονται. Το φωνάζει ο Παύλος που λέγει:
“Για όλα αυτά τα χαρίσματα ενεργεί το Ένα
και μοναδικό Πνεύμα,
που τα μοιράζει όπως
θέλει στον καθένα χωριστά” (Α΄Κορ. 12:11). Όπως θέλει, λέει και όχι όπως διατάχτηκε. Μοιράζει,
δεν μοιράζεται. Έχει εξουσία, δεν βρίσκεται κάτω από εξουσία. Διότι ο Παύλος λέει πως έχει και το Άγιο Πνεύμα την ίδια εξουσία, που βεβαιώνει πως έχει και ο Πάτήρ.

Πού πηγαίνουν οι νεκροί;

Κραυγή από την κόλαση
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

ρίσει σ’ αυτούς, ώστε να
μην έλθουν και αυτοί στον
τόπο αυτό των αιώνιων
βασάνων. Λέγει σ’ αυτόν ο
Αβραάμ, έχουν τον Μωϋσή
και τους προφήτες (δηλαδή την Αγία Γραφή), ας ακούσουν και πιστέψουν.
Όχι πατέρα Αβραάμ (απαντά ο πλούσιος), αλλά αν
κάποιος από τουςνεκρούς
πάει και τους μιλήσει θα
μετανοήσουν. Είπε δε σ’
αυτόν: Εάν τον Μωϋσή και
τους προφήτες δεν ακούσουν, ΟΥΤΕ ΚΙ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΝΕΚΡΟΥΣ ΘΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ
(στίχ27-31)
Είναι πράγματι συγκλονιστικά αποκαλυπτική αυτή η
απελπισμένη κραυγή από
την κόλαση, της αληθινής ιστορίας που βγήκε από το
στόμα του αψευδούς Θεανθρώπου, του Σωτήρα του
κόσμου Ιησού Χριστού! Δεν
είναι βέβαια τα μόνα λόγια
Του σχετικά μ’ αυτό το σοβαρότατο θέμα, ούυτε βέβαια και η μόνη απελπισμένη
κραυγή προειδοποίησης,διότι δυστυχώς δεν είναι η μόνη
κραυγή εκεί.Υπάρχουν κι άλλοι πολλοί μέχρι σήμερα που
δεν πιστεύουν ότι υπάρχει
κόλαση και παράδεισος, ή ό-

τι αν υπάρχει θα τα καταφέρουν μόνοι τους. Έτσι δεν
παίρνουν στα σοβαρά τα θεόπνευστα λόγια της αγάπης
και δωρεάν σωτηρίας, των
προφητών και Αποστόλων
του Χριστού και ζητούν τάχα
να έλθει κάποιος από τον
άλλο κόσμο για να πιστέψουν. Αποτέλεσμα η αιώνια
κατάκριση και τιμωρία τους.
Αγαπητέ -ή μου, πολλές τέτοιες κραυγές από τον άλλο
κόσμο, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας,αλλά
μας φωνάζουν και παρακαλούν να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο (τα Λόγια του Χριστού), ώστε να μην καταλήξουμε στον ίδιο τόποΤων αιώνιων βασάνων, αλλά στον
τόπο της αιώνιας χαράς και
ευτυχίας! Εσύ πιστεύεις;

«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

Το μυστικό της καρποφορίας

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Χωρίς Εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα
Λόγια που ειπώθηκαν πριν
2000 περίπου χρόνια, αλλά έχουν διαχρονική αξία και δυναμική εφαρμογή. Κι αυτό διότι βγήκαν απ’ τα αψευδή χείλη του Θεανθρώπου και Σωτήρα του κόσμου, Ιησού Χριστού. “Εγώ Είμαι το κλήμα
και σεις οι κληματόβεργες.
Όποιος μένει ενωμένος μαζί
Μου και Εγώ μαζί του, αυτός φέρνει καρπό πολύ, διότι ΧΩΡΊΣ ΕΜΕΝΑ ΔΕΝ
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
ΤΊΠΟΤΑ” (Ιωάν. 15: 5).
Ξανά και ξανά επιβεβαιώνεται αυτή η αλήθεια, ιδιαίτερα
στις μέρες μας. Παρά τα μεγάλα επιστημονικά και τεχνολογικά του επιτεύγματα, παρά
τους κόπους και σκληρές προσπάθειες του, ο άνθρωπος
στερείται το γνήσιο, σωτήριο
και μόνιμο καρπό της αγάπης,
ειρήνης, χαράς και ευτυχίας
που έχει τόσο ανάγκη.
Όπως η φυσική καρποφορία
έχει τις προϋποθέσεις ή διεργασίες που πρέπει ν’ ακολουθηθούν για να είναι επιτυχής
και πλούσια, (όργωμα,σπορά,
πότισμα κλπ) έτσι και η ψυχική ή πνευματική καρποφορία.
Κι αυτές τις προϋποθέσεις ή
οδηγίες, όπως και τις προηγούμενες,τις έδωσε και τις δίνει ο Ιδιος Δημιουργός και
Πλάστης του σύμπαντος, στο
Λόγο Του. Είναι ν’απορεί και
θαυμάζει κανείς για την ακρίβεια, πιστότητα και διαχρονικότητα των λόγων Του, στην

Αγία Γραφή. “Ούτω λέγει ο
Κύριος των δυνάμεων. Συλλογισθείτε τους δρόμους
σας, σπείρατε πολύ κι εισοδεύσατε λίγο, τρώτε και δεν
χορταίνετε, πίνετε και δεν
ευχαριστείσθε, ντύνεσθε και
δεν ζεσταίνεσθε»(Αγγ. 1:5,6)
. Τρέχει αγωνίζεται, κοπιάζει
ο άνθρωπος κι όμως πόσο λίγη ή και καθόλου πραγματική
και μόνιμη εσωτερική ικανοποίηση. Είναι φανερό πια ότι
κάτι λάθος συμβαίνει με την
ζωή μας. «Πήραμε την ζωή
μας λάθος», όπως λέει κι ένα
παλιό τραγούδι. Η δε πικρή
αλήθεια είναι ότι καμμιά ανθρώπινη δύναμη, θεωρία ή φιλοσοφία, δεν μπόρεσε κι ούτε
θα μπορέσει να φέρει στον
άνθρωπο πραγματική καρπο-

Εξέλιξη ή Δημιουργία;

φορία. “Δεν ξοδεύετε χρήματα για τo φαγητό και τον
κόπο σας για να χορτάσετε;
Ακούστε Με με προσοχή
και θα φάτε αγαθά και η
ψυχή σας θα χορταστεί στο
πάχος. Στρέψτε το αυτί σας
και ελάτε σ’ Εμέ, ακούστε
και η ψυχή σας θα ζήσει και
θα κάνω σ’ εσάς Διαθήκη αιώνιο, τα ελέη του Δαβίδ τα
πιστά” (Ησ.55: 5.6).
Αυτό είναι το μυστικό της
καρποφορίας. “Χωρίς Εμένα
δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα” μας λέει και σήμερα ο
Χριστός. Μόνο όταν έλθετε
και μένετε ενωμένοι μαζί μου
θα έχετε καρπό που να μένει.
“Εάν θέλετε και υπακούσετε θα φάτε τα αγαθά της
γης” (Ησ. 1:19).
.

.

Κάθε δένδρο από τον καρπό του γν ωρίζεται

Χωρίς τον φόβο του θανάτου
«Διότι εις εμέ το ζειν είναι ο
Χριστός και το αποθανείν
κέρδος»(Φιλ.1:21).
Η ζωντανή ελπίδα της αιωνίου
ζωής, είναι η άγκυρα της ψυχής
του αληθινού χριστιανού, που
του δίνει δύναμη, ειρήνη, αλλ’ ιδιαίτερα χαρά. «Εις την ελπίδα χαίροντες..»(Ρωμ. 12:12).
Το καλύτρο μέρος της παρηγοριάς του πιστού αρχίζει, όταν
. .

η πρόσκαιρη αυτή ζωή τελειώσει. Ο Αβραάμ είπε στον πλούσιο που βασανιζόταν στην άλλη ζωή, τα εξής: «Τέκνον, θυμήσου ότι συ απέλαβες τα αγαθά σου σ’ αυτή την ζωή..»
(Λουκ.16:25).
Ο Θεός κρατά πάντα το καλύτερο κρασί για το τέλος.Το αληθινό παιδί του Θεού δεν έχει
κανένα λόγο να φοβάται τον

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.………………..

θάνατο. Δεν είναι ευλογημένο
πράγμα να γνωρίζεις τον Θεό,
να Τον αγαπάς και ν’ακουμπάς
στην αγκαλιά Του; Γιατί να φοβούνται οι πιστοί όταν έχουν ήδη γευθεί τόσες ευλογίες Του;
Τί κακό μπορεί να κάνει ο
θάνατος στους πιστούς, όταν
τους παίρνει ανάμεσα από τα
φίδια και τους τοποθετεί ανάμεσα σε αγγέλους! «Ο δίκαιος
αποθνήσκει και κανείς δενβάζει τούτο στην καρδιά του..,
ότι ο δίκαιος συλλέγεται απ’
έμπροσθεν της κακίας..,θα εισέλθει στην ειρήνη και οι περιπατούντες την ευθύτητα, θ’
αναπαυθούν» (Ησ. 57:1-2).
Γιατί να φοβάται το θάνατο,
όταν με τον θάνατο αρχίζει η
πραγματική ζωή; Ο πραγματικός πιστός στρέφει τα μάτια
της ψυχής του κάθε ημέρα
στον ουρανό. Οι σκέψεις και οι
επιθυμίες του είναι, «στα άνω,
όπου είναι ο Χριστός καθήμενος στα δεξιά του Θεού»
(Κολ. 3:1).
Εάν οι άνθρωποι ευχαριστιούνται κοιτάζοντας μόνο τα
χωράφια και το χρυσάφι τους,
πολύ περισσότερο η καρδιά
του πιστού χριστιανού πρέπει
να χαίρεται, καθώς ατενίζει τις
δόξες του ουρανού, που τον
περιμένουν. Ο αληθινός πιστός
είναι, όπως είπε ένας άγιος άνθρωπος του Θεού, κληρονόμος
του σταυρού. Έτσι η ζωντανή
αυτή ελπίδα, μας δίνει δύναμη
ν’αντιμετωπίζουμε τα διάφορα
παθήματα ή δυσκολίες της ζωής, με χαρά διότι μας περιμένει
αιώνιο βάρος δόξης!
Νίκος Κύτταρης

Η θεωρία της Αβιογένεσης, πείραμα του Miller
Η θεωρία της Αβιογένεσης ή
Αυτόματης Γένεσης, αποτελεί
τον ακρογωνιαίο λίθο της θεωρίας της εξέλιξης. Σύμφωνα με
τη θεωρία αυτή, είναι δυνατόν
να δημιουργηθεί έμβια ύλη από
άβια χημικά συστατικά. Αν και ο
ίδιος ο Δαρβίνος δεν ασχολήθηκε με την αβιογένεση αλλά με
την εξέλιξη των ζωντανών οργανισμών από το επίπεδο του
κυττάρου και πάνω, εν τούτοις
η αυτόματη γένεση της ζωής είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για να μπορέσει να σταθεί η
θεωρία της εξέλιξης διότι επιχειρεί να δώσει εξήγηση στο
πώς το κύτταρο, η βασικήδομική και λειτουργική μονάδα της
ζωής, ήρθε στην ύπαρξη ώστε
εν συνεχεία να μπορέσει να
λάβει
χώρα
η
εξέλιξη.
Αντιλήψεις περί αυτομάτου
γενέσεως της ζωής υπήρχαν ήδη από τα αρχαία χρόνια, ενώ ο
όρος «αβιογένεση» καθιερώθηκε το 19ο αιώνα και εξέφραζε
την πίστη των ανθρώπων ότι από νεκρή ύλη η οποία αποσυντίθεται, είναι δυνατόν να
δημιουργηθούν
καινούριοι
ζωντανοί οργανισμοί. Το πλήθος των παραδειγμάτων μέσα
στην καθημερινή ζωή, όπως για
παράδειγμα η εμφάνιση σε κρέας σκουληκιών που σαπίζει, επαρκούσαν ως ατράνταχτες αποδείξεις της αυτόματης γένεσης τ ης ζ ωής.
Όμως, το 1861, η θεωρία της
αβιογένεσης καταρρίφθηκε οριστικά από τον Λουί Παστέρ, τα
πειράματα του οποίου απέδειξαν ότι τα μικρόβια και τα έντομα που παρατηρούνται στο χαλασμένο κρέας, δεν γεννιούνται αυτόματα από τη νεκρή
ύλη, αλλά προέρχονται από
αυγά που έχουν εναποθέσει
πρωτύτερα στο κρέας, έντομα ή
μικροοργανισμοί. Διατυπώθηκε
έτσι, η αρχή της Βιογένεσης:
"οmne νiνum ex νiνο", δηλαδή
κάθε ζωή προέρχεται από ζωή.
Για την αντιμετώπιση του
προβλήματος για το πώς τελικά
δημιουργήθηκε το πρώτο ζωντανό κύτταρο, ο Ρώσος βιοχημικός Αλεξάντερ Οπάριν
πρότεινε το 1924 την άποψη ότι
η ζωή προέκυψε τυχαία από
χημικές
αντιδράσεις
στους
θερμούς πρωτόγονους ωκεανούς, δεδομένου ότι η ατμόσφαιρα θα έπρεπε να είναι
πλούσια σε αμμωνία, μεθάνιο
και υδρογόνο. Πηγές ενέργειας, όπως η θερμότητα από τα
ηφαίστεια και τις αστραπές, έδρασαν πάνω σε ενώσεις του
άνθρακα, μετατρέποντάς τις σε
πολυπλοκότερες.
Σε μια προσπάθεια επαλήθευσης αυτής της θεωρίας, ο
Στάνλεϊ Μίλλερ, το 1953 διεξήγαγε μία σειρά πειραμάτων
με βάση τα συστατικά τα οποία
πίστευε ότι αναπαρήγαγαν τις
συνθήκες της πρώιμης Γης όπου θα μπορούσε να είχε
συμβεί εμφάνιση της ζωής, (η

αρχέγονη σούπα). Σε κατάλληλους λοιπόν εργαστηριακούς
θαλάμους (δοχεία) είχε τοποθετήσει νερό, μεθάνιο και αμμωνία. Έβραζε το μείγμα και το εξέθετε σε ηλεκτρική εκκένωση. Με
την πάροδο μιας εβδομάδας,
στο μείγμα εντοπίστηκαν μερικά αμινοξέα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό για το πόσο εύκολα μπόρεσαν να παραχθούν τα αμινοξέα από τα οποία αποτελούνται
οι πρωτεΐνες, δηλαδή τα δομικά
συστατικά των κυττάρων. Όμως
ο ενθουσιασμός αυτός σύντομα
έσβησε διότι από αυτό το μείγμα «σκέτων» αμινοξέων, δεν
ήταν δυνατόν με κανένα τρόπο
να δημιουργηθεί περαιτέρω κάποια πρωτεΐνη και κατά συνέπεια κανένα άλλο από τα
πολυπλοκότερα μόρια από τα
οποία αποτελείται η έμβια
ύλη.
Νεώτερα επιστημονικά στοιχεία ήρθαν να καταδείξουν ότι
το πείραμα του Μίλλερ αλλά και
οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο
πείραμα δεν θα μπορούσε σε
καμμία περίπτωση να αποδείξει ότι ένα ζωντανό κύτταρο μπορεί να συντεθεί από άβια συστατικά. Άλλωστε, οι
συνθήκες διεξαγωγής του συγκεκριμένου πειράματος επιλέχθηκαν με κριτήριο την εξαγωγή του επιθυμητού αποτελέσματος και όχι βάσει των εκτιμήσεων σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούσαν στην πρώϊμη Γη. Τα σημαντικότερα (και ανυπέρβλητα)
προβλήματα που αντιμετωπίζει
το πείραμα του Μίλλερ αλλά και
οποιοδήποτε άλλο τέτοιου είδους πείραμα, συνοψίζονται
στα εξής:
1. Στην ατμόσφαιρα της πρώϊμης Γης, είναι πλέον διαπιστωμένο, ότι υπήρχε άφθονο οξυγόνο, το οποίο θα δρούσε
καταστροφικά στην αυθόρμητη σύνθεση των αμινοξέων. Αλλά και το ενδεχόμενο να
μην υπήρχε οξυγόνο είναι εξίσου αρνητικό, διότι έλλειψη οξυγόνου συνεπάγεται απουσία όζοντος και επομένως ελεύθερη διέλευση της υπεριώδους ακτινοβολίας η οποία θα
κατέστρεφε τα τυχόν σχηματιζόμενα αμινοξέα.
2. Από το πείραμα του Μίλλερ
δεν σχηματίστηκαν μόνο αμινοξέα. Τα αμινοξέα διαχωρίστηκαν (φιλτράρισμα) από τα υπόλοιπα παραπροϊόντα του πειράματος, με μια κατάλληλη
«παγίδα» αμινοξέων. Στη φύση
όμως δεν θα ήταν δυνατός ένας τέτοιος διαχωρισμός, με αποτέλεσμα η ανάμειξη με τα
παραπροϊόντα των χημικών
διεργασιών (πίσσα και καρβοξυλικά οξέα) να δηλητηρίαζε οποιαδήποτε πρωτογενή μορφή ζωής.
3. Οι θεωρούμενες πηγές ενέργειας (θερμότητα, υπεριώδης α-
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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»

.

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
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Kαιροί αναψυχής

Απ’ ό, τι βλέπω,
ακούω
και διαβάζω
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
και η Αγία Γραφή
Μέχρι αυτή τη στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο, συνεχείζονται οι διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με τα Σκόπια, για
την εξεύρεση λύσης του ονόματος της γειτονικής χώρας. Μετά από 25 περίπου χρόνια, υπάρχουν τώρα ελπίδες λύσης, αλλά υπάρχουν ακόμη αντιρρήσεις από ακραίους εθνικιστές και
παραχαράκτες της ιστορίας στη γειτονικής χώρα.
Η εφημερίδα μας είχε αναφερθεί στο θέμα παλαιότερα, αν
και δεν είναι πολιτική κι έτσι δεν ασχολείται με εθνικές ή διεθνείς πολιτικές σκοπιμότητες του θέματος. Επανέρχεται όμως
στο θέμα, διότι εκτός των διαδηλώσεων και κάποιων γενικών
σύντομων αναφορών, κανείς από τα ΜΜΕ δεν αναφέρθηκε
συγκεκριμένα στην πλέον αξιόπιστη πηγή την Αγία Γραφή,
για να αποδείξουν την Ελληνικότητα της Μακεδονίας. Εκτός
από σύντομες αναφορές στον Απόστολο Παύλο που κήρυξε
το Ευαγγέλιο και στην Μακεδονία γύρω το 50 μ.Χ, και τους
ιεραποστόλους στους Σλάβους, τον Κύριλο και τον Μεθόδιο.
Ο προφήτης Δανιήλ στην Παλαιά Διαθήκη, στο προφητικό
και ιστορικό βιβλίο που έγραψε τον 6ο προ Χριστού αιώνα,
προφητεύει και ερμηνεύει την ανάδειξη και πτώση διαφόρων
αυτοκρατιών. Όπως η Βαβυλωνιακή, η Μηδοπερσική, Ελληνική και Ρωμαϊκή. Αναφερόμενος δε στην Ελληνική, γράφει
για τις κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και συμβολικά τον
ονομάζει σαν «τριχωτό τράγο», λόγω της δύναμης και ορμής
του. Στη συνέχεια όμως εξηγεί ότι ο «τριχωτός τράγος» είναι
ο άρχοντας της Ελλάδος, αποδεικνύοντας έτσι την Ελληνικότητα της Μακεδονίας (Δανιήλ 8, 5-7, 21 και 22).
Επίσης στην Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος όταν έφτασε στην Θεσσαλονίκη κατά το Β΄Ιεραποστολικό του ταξίδι
το 48 περίπου μ.Χ και κήρυξε το Ευαγγέλιο, « πολύ πλήθος
των ευσεβών Ελλήνων και των πρώτων γυναικών επίστευσαν» (Πράξ. 17, 1-4). Επίσης κατόπιν τον κατεδίωξαν και κατέφυγε στην Βέροια, όπου διαβάζουμε ότι, "Πολλοί εξ αυτών
επίστευσαν και εκ των επισήμων Ελληνίδων γυναικών και
ανδρών ουκ ολίγοι» (Πράξ. 17, 12). Άρα στην Θεσσαλονίκη
και στην Βέροια, τις μέρες του Αποστόλου Παύλου, πριν δηλαδή από περίπου είκοσι αιώνες αλλά και πρωτύτερα όπως
προαναφέραμε, κατοικούσαν στην πλειοψηφία Έλληνες και η
Μακεδονία ήταν Ελληνική.
Έτσι αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά, η άγνοια ή αδιαφορία μελέτης της Αγίας Γραφής, από την συντριπτική πλειοψηφία του κατά τα άλλα «Χριστεπώνυμου» όπως θέλει να ονομάζεται Ελληνικού και Ευρωπαϊκού λαού.
Καταλήγοντας στο θέμα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι
η σημερινή Μακεδονία μας, αλλά και σε μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση, ήταν Ελληνική και το βόρειο μέρος τμήμα της
κατοικήθηκε αιώνες αργότερα από Σλάβους. Το σοβαρότερο
όμως ερώτημα είναι, μπορεί επίσης να ειπωθεί ότι η Μακεδονία και ολόκληρη η Ελλάδα είναι Χριστιανική; Τα παρακάτω
λόγια του βιβλίου «Είμαστε Χριστιανοί;», του πρώην Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, είναι αποκαλυπτικά. «Οι λέξεις «Ορθοδοξία», Χριστιανι8κός», «Χριστιανισμός», έχουν καταντήσει καρικατούρα... Τους έχουμε αλλάξει το περιεχόμενό τους. Κολλάμε κάπου μια λέξη σαν ταμπέλα και νομίζουμε ότι κατακτήσαμε το πραγματικό περιεχόμενό της. Έτσι οι λέξεις «Χριστιανός», «Ορθοδοξία», «Χριστιανικό» άλλαξαν περιεχόμενο. Όταν εμείς, στην πλειοψηφεία
δεν ζούμε χριστιανικά, δηλαδή η ατομική ζωή και σχέσεις των
περισσοτέρων από μας δεν είναι όπως τη δίδαξε ο Χριστός,
μπορεί η χώρα μας να χαρακτηριστεί Χριστιανική;» (σελ. 25,
26). Άρα η διάδοση και ενθάρρυνση της μελέτης και κατόπιν
εφαρμογή της Αγίας Γραφής, είναι πρωτίστως αναγκαία για
όλους μας. Κι αυτό, εκτός από την ατομική λύτρωση κι αιώνια
σωτηρία μας, είναι και για την διαφύλαξη και ύπαρξή μας σαν
έθνος. «Το έθνος όμως που γνωρίζει τον Θεό του, θα ισχύσει και κατορθώσει»(Δανιήλ 11, 32). Εσύ Τον γνωρίζεις;

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

Αν με αγαπάς μη με κρίνεις;
(συνέχεια από προηγούμενο)
...Η μη άσκηση κρίσεως απαγορεύεται σε περιπτώσεις
που οδηγούν στο γκρέμισμα
των ίδιων των αρχών που
συνιστούν οι εντολές του
Θεού. Ο περιορισμός ενός
εγκληματία και τιμωρία του,
με σκοπό τον σωφρονισμό
του ίδιου και την προστασία
του κοινωνικού συνόλου, είναι στην ουσία αγάπη προς
αυτόν και αγάπη προς την
κοινωνία. Αν δεν τον κρίνουμε και αν δεν τον ελέγξουμε
και αν δεν τον καταδικάσουμε, θα ‘χει την ιδέα, πως ότι
κάνει δεν είναι κακό και θα
συνεχίσει να το κάνει, χωρίς
δισταγμούς και χωρίς τύψεις
συνειδήσεως.
Ο Κύριός μας δε μας δίδαξε ποτέ να μένουμε τυφλοί
εμπρος στα σφάλματα των
άλλων. Η παρατηρητικότητά
μας σχετικά με την ζωή των
άλλων, θα πρέπει να είναι
τόσο προσεχτική, που να
μπορούμε να διακρίνουμε ακόμα και μια αγκίδα μέσα
στα μάτια τους. Αλλά για να

μπορέσουμε να δούμε καθαρά την αγκίδα στο μάτι ενός
άλλου, θα πρέπει το δικό
μας μάτι να είναι καθαρό,
ώστε να είμαστε ελεύθεροι
να κρίνουμε. Για να είμαστε
ελεύθεροι όμως να κρίνουμε
και να κρίνουμε εποικοδομητικά, είναι ανάγκη το μάτι
μας να μην εμποδίζεται από
καμιά δική μας χοντρή αμαρτία, από κανένα «δοκάρι», όπως το ονομάζει ο Κύριός μας. Κανένας δε θα δεχόταν να υποβληθεί σε εγχείρηση από ένα τυφλό χειρούργο. Το καθήκον να ενεργεί ο χριστιανός σαν χειρούργος συνιστάται από τον Κύριό μας, αλλά θα πρέπει να
προσέξουμε, η όρασή μας
να είναι καθαρή, ώστε η κρίση μας να στηρίζεται σε σωστή διάγνωση, για να είναι
αποτελεσματική και η εγχείρηση και η θεραπεία.
Υπάρχει γενικά η αντίληψη, πως άν αγαπάς κάποιον, δεν θα πρέπει να τον
κρίνεις, και πως αν τον κρίνεις, σημαίνει πως δεν τον

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
Γιατί μαραίνονται τα λουλούδια;
Η Αννα με πολύ λαχτάρα
περίμενε το τέλος των μαθημάτων για να βρεθεί και πάλι
τις διακοπές του καλοκαιριού
στο χωρό που έίχαν πάει και
πέρασαν την πρωτομαγιά.
Δεν είχε φίλους εκεί, αλλά
δεν στενοχωριόταν καθόλου.
Το χωριο αυτό ήταν μέσα σ’
ένα μικρό κι όμορφο δάσος.
Έτσι επιθυμούσε να πάει για
να μαζέψει και φτιάξει πάλι
τα ωραία μπουκέτα από διάφορα πολύχρωμα λουλούδια.
Έτσι όταν ή Αννα βρέθηκε
και πάλι στο δάσος είπε:«Αυτή τη φορά θα μαζέψω περισσότερα λουλούδια για να φτιάξω μπουκέτα και για τη γιαγιά που είναι εκεί» σκεφτόταν.
Πόσο απογοητεύθηκε όμως
όταν βρέθηκε στο γνωστό από την προηγούμενη φορά
μέρος! Δεν ήταν πια το κατάπράσινο και γεμάτο από πολύχρωμα αγριολούλουδα δάσος. Τα πάντα ήταν κίτρινα,
ξερά και μαραμένα!
Η Αννα έτρεξε απογοητευμένη στη μητέρα της, ρωτώντας την:«Μαμά,γιατί ο Θεός
αφήνει τα λουλούδια να μαραίνονται και ξεραίνονται;»
Η μητέρα της την κοίταξε
με συμπάθεια και σκύβοντας
της είπε ήσυχα: «Αννα, έλα
μαζί μου μια βόλτα στο δάσος και θα καταλάβεις η ίδια
το γιατί».
Καθώς περπατούσαν,η μητέρα της έσκυβε και της έδειχνε να προσέξει καλά τα διάφορα λουλούδια, που είχαν
πια μαραθεί και ξεραθεί.
«Για πρόσεξε Αννα στο κάθε ξεραμένο λουλούδι, τι έχει

απομείνει; Βλέπεις κάτι μικρούς μαύρους ήπράσινους
σπόρους;»,
«Ναι, μαμά τους βλέπω»,
απάντησε η Αννα.
Τότε η μητέρα της της εξήγησε, ότι αυτοί οι σπόροι σύντομα θα πέσουν στη γη και
θα σκεπαστούν από το χώμα. Εκεί θα μείνουν μέχρι
να’ ρθει η άνοιξη.Τότε σιγάσιγά θα ρχίσουν να ξεπηδούν από το χώμα τα διάφορα φυτά,τα οποία σύντομα
θ’ανθίσουν και πάλι. «Ακόμη
και από ένα μόνο σπόρο
΄Αννα,θα μπορέσεις να μαζέψεις πολλά λουλούδια»,
είπε η μητέρα της.
Η Αννα δεν φαινόταν πια
στενοχωρημένη,
περίμενε
την άνοιξη.
«Πόσο καλός και σοφός
είναι ο Θεός με τον κόσμο
που έφτιαξε;» συνέχισε η
μητέρα της. «Ναι μαμά»
απάντησε η Αννα.«Ξέρεις
όμως Αννα, αυτό που σου
είπα για το σπόρο που πρέπει να θαυτεί στο χώμα και
να πεθάνει, είναι αυτό ακριβώς που ενοούσε λέγοντας
ο Χριστός για τον θάνατό
Του, «Εάν ο σπόρας του
σιταριού δεν πέσει στη γη
και πεθάνει, αυτός μόνο
μένει, εάν όμως πεθάνει,
πολύ καρπό φέρνει».
Η Αγία Γραφή μας λέει ότι,
επειδή Εκείνος πέθανε και
αναστήθηκε, έτσι και όλοι
που τον πιστεύουν σαν
προσωπικό τους Σωτήρα,
θα ζουν αιώνια μαζί Του
στον ουρανό.
Μ. Σ

αγαπάς. Η αντίληψη αυτή είναι απόλυτα λαθεμένη. Απεναντίας, αν αγαπούμε, πρέπει να κρίνουμε. Κι όταν κρίνουμε, θα πρέπει να κρίνουμε με τρόπο και με σκοπό
εποικοδομητικό.
Είναι καθήκον μας να παρατηρούμε ακόμα και την ελαφρότερη πτώση στη ζωή
ενός αδελφού μας, χωρίς
ποτέ να σχηματίσουμε την
λαθεμένη ιδέα, πως αυτό είναι αντιγραφικό. Η παρατήρηση του κακού είναι αναγκαία, γιατί αν δεν είμαι σε
θέση να παρατηρήσω το κακό στη ζωή ενός άλλου, δεν
θα μπορώ να το παρατηρήσω ούτε στην δική μου ζωή.
Πράγμα που θα σημαίνει
συμβιβασμό με το κακό.
Εκείνο όμως, που πρέπει
να προσέξουμε ιδιαίτερα, είναι τι θα κάνουμε μετά που
θα παρατηρήσουμε κάποιο
κακό σ’ ενός άλλου τη ζωή ή
στη δική μου. Θα κοιτάξω να
καταδικάσω τον άλλο ή τον
εαυτό μου ή θα φροντίσω να
κάνω κάθετι το απαραίτητο
για την επανόρθωση του άλλου ή του εαυτού μου και
την απαλλαγή από το κακό
που διαπίστωσα;
Συγχώρηση δεν σημαίνει,
το με αδιαφορία κλείσιμο
των ματιών μου στα σφάλματα των άλλων ή στα
σφάλματα τα δικά μου. Αλλά
είναι ακριβώς αυτό που εννοεί η λέξη «αφίημι», που
χρησιμοποιείται στο αρχαίο
κείμενο της Καινής Διαθήκης. Να προκαλέσω δηλαδή
την εγκατάλειψη της αμαρτίας και το κράτημα του ανθρώπου μακριά από αυτήν.
Η συγχώρηση δεν είναι
παροχή αδείας για συνέχιση
της αμαρτίας, αλλά είναι το
ξεφόρτωμα της αμαρτίας από τον αμαρτωλό, είναι η
πλήρης εγκατάλειψή της και
τέλεια απελευθέρωση του αμαρτωλού από αυτήν και από την ενοχή της. Και αυτό
επιτυγχάνεται μονάχα μέσω
της λυτρωτικής χάρης του
Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Σπύρος Ζωδιάτης,περιοδικό

«Φωνή του Ευαγγελίου»
Π Ι Σ Τ Η ΚΑΙ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η

Εξέλιξη ή Δημιουργία;
Συνέχεια από την σελίδα 3
κτινοβολία) αλλά και το ίδιο το
νερό, δρουν ευνοώντας τη διάσπαση κι όχι τη σύνθεση αμινοξέων. Δηλαδή, υπό αυτές
τις συνθήκες, ο ρυθμός διάσπασης των αμινοξέων που
θα δημιουργούνταν, θα ήταν
μεγαλύτερος από τον ρυθμό
αυθόρμητης σύνθεσής τους.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για
την δημιουργία πρωτεΐνης είναι
σε πρώτη φάση, ο σχηματισμός
πολυπεπτιδικής αλυσίδας, που
γίνεται με τη σύνδεση των αμινοξέων μεταξύ τους. Όμως, η
φυσική τάση των αμινοξέων
είναι να αντιδρούν περισσότερο με άλλα οργανικά μόρια
παρά μεταξύ τους. Ποιό ήταν
λοιπόν το αίτιο στην αρχέγονη
σούπα, που απουσία των κατάλληλων κυτταρικών μηχανισμών, ώθησε τις τυχαίες χημικές αντιδράσεις να ακολουθήσουν την μη αναμενόμενη κατεύθυνση; christianity-science.
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