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Επικρατεί η άποψη σε πολλούς είτε σ’ αυτούς που πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός, είτε σε όσους το αρνούνται,
ότι το κακό ή η αμαρτία απέναντι στον συνάνθρωπο,
μπορεί να μην αρέσει στον Θεό, αλλά αφορά μόνο τις
ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή είναι μια καταδικαστέα
μεν πράξη που προσβάλλει, βλάπτει και αφορά μόνο τον
άνθρωπο και όχι τον Θεό. Ως εκ τούτου η δίκαια κρίση
ή αποκατάσταση γίνεται, είτε μεταξύ τους ή στα ανθρώπινα δικαστήρια μόνο.
Παντού όμως στο Ευαγγέλιο ή Αγία Γραφή που είναι
ο Λόγος του Θεού, διαβάζουμε ότι το κακό ή αμαρτία
στον εαυτό μας ή τον συνανθρωπό μας, είναι πρωτίστως μια
παραβίαση του Νόμου ή εντολών του Θεού και μια απαίσια και άκρως προσβλητική πράξη εναντίον του Αγίου και Δίκαιου Προσώπου
Του. Γι’ αυτό όταν ο προφήτης και Βασιλιάς Δαβίδ
πήρε την γυναίκα toy αξιωματικού του στέλνοντάς τον
με δόλιο τρόπο να σκοτωθεί
στη μάχη κι ελέχθηκε μετά
από τον Θεό είπε: «Εις Σε,
εις Σε μόνο ήμαρτον και το
πονηρό ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΥ έπραξα, για να δικαιωθείς στα
Λόγια Σου και να‘σαι άμεμπτος
στις κρίσεις Σου» (Ψαλμός 51, 4).
Πρέπει όλοι μας να κατανοήσουμε και παραδεχτούμε,
ότι κάθε μας ενέργεια ή αμέλεια προς τον συνάνθρωπό
μας που περιφρονεί και παραβιάζει τους νόμους ή εντολές του Θεού, είναι πρωτίστως περιφρόνηση και προσβολή του Ίδιου του Θεού! Γι’ αυτό πρέπει να στραφούμε
σ’ Αυτόν με λύπη και ταπείνωση για συγχώρεση, πιστεύοντας στην αγάπη κι έλεος που έδειξε με την προσφορά
του Υιού Του για τις αμαρτίες μας. Δεν προσπαθούμε να
δικαιολογήσουμε τις πράξεις μας ή να εξιλεωθούμε με
κάποια καλά μας εργα ή θρησκευτικά καθήκοντα, αλλά
δίνουμε δίκιο στον Θεό, για την όποια κρίση ή τιμωρία

μας άξιζε. Είναι η βαθειά λύπη της καρδιάς μας που
μας οδηγεί στην αληνινή σώζουσα μετάνοια και εξομολόγηση ενώπιον του Θεού. « Η κατα Θεόν λύπη γεννάει
μετάνοια σε σωτηρία αμεταμέλητο, ενώ η λύπη του κόσμου γεννάει θάνατο» (Β’ Κορ. 4:4,5). Δεν είναι μια απλή μεταμέλεια για το κακό ή αμαρτία που κάναμε. Τέτοια ήταν του Ιούδα όταν πρόδωσε τον Χριστό. Έδειξε
μεταμέλεια, παραδέχτηκε την προδοσία του και επέστρεψε τα αργύρια που πήρε για να προδώσει τον Χριστό. Όμως ποτέ δεν λυπήθηκε βαθειά για το κακό που
έκανε, ούτε πήγε κατευθείαν στον Θεό και Χριστό για
συγχώρεση, αλλά πήγε και κρεμάστηκε.
Αντιθέτως ο Δαβίδ όπως
και κάθε αληθινός αναγεννημένος χριστιανός, λέει με
βαθειά συντριβή καρδιάς,
«Την αμαρτία μουφανέρωσα
Σε Σένα και την ανομία μου
δεν έκρυψα. Είπα στον Κύριο θα εξομολογηθώ τις
παραβάσεις μου και Συ συγχώρησες την ανομία της
αμαρτίας μου»(Ψαλμ. 32:5)
Αγαπητέ -ή μου, ο Θεός
είναι αγάπη και το ‘δειξε με
με την θυσία του Υιού Του
κάνοντάς Τον εξιλέωση για
τις αμαρτίες μας. Είναι όμως
επίσης Άγιος και Δίκαιος Θεός,
«οργιζόμενος καθημερινά με τις αμαρτίες μας» αν και μακροθυμεί. Τι ποιο λογικό και σωτήριο λοιπόν εφ’ όσον
«ουδείς αναμάρτητος» αν δεν το ‘χεις κάνει ακόμη, να
πας κι εσύ κατευθείαν σ’ Αυτόν, όπως όλοι οι αληθινοί
χριστιανοί και Άγιοι, ελεγχόμενος από το Πνεύμα Του
και αναλογιζόμενος την ζωή σου μέχρι τώρα να του πεις
με βαθειά λύπη και ειλικρινή μετάνοια, «Θεέ μου σε Σένα μόνο αμάρτησα και το πονηρό ενώπιόν έπραξα». Λυπάμαι πολύ που πρόσβαλα τόσο πολύ το Θεϊκό Σου Πρόσωπο, συγχώρησέ με με βάση τη θυσία του Υιού Σου κι
άλλαξε την ζωή μου, κάνοντάς με ένα αληθινό χριστιανό!

Σε Σε μόνο αμάρτησα
και το πονηρό
ενώπιόν Σου έπραξα,
για να δικαιωθείς στα
Λόγια Σου και να ‘σαι
άμεπτος στις κρίσεις
Σου (Ψαλμός 51, 4)

Κατά χάρη, με πίστη στο Χριστό
μόνο σωζόμαστε
αγαπήσαμε την κτίση και καθένας τον εαυτό του. Είμαστε

Φανταστείτε, ότι είσαστε κατηγορούμενοι στο δικαστήριο
για ένα έγκλημα που έχετε κάνει, και ενώ είστε ένοχοι και
περιμένετε την ετυμηγορία του δικαστηρίου, για να μάθετε
την ποινή σας, ξαφνικά ο δικαστής σας δίνει χάρη και σας
λέει, ότι ενώ είστε ένοχοι, σας αθωώνει και σας λέει να φύγετε, δείχνοντας από εδώ και πέρα καλή διαγωγή.
Τι αίσθημα θα νιώσετε εκείνη την στιγμή; Υποθέτω χαρά
κι
ανακούφιση, διότι, ενώ είστε ένοχοι και περιμένετε να
Για σχόλια, πληροφορίες ή
πληρώσετε γι’αυτό που κάνατε, ο δικαστής σας δίνει χάρη
προηγούμενα αρθρα μας
και σας αθωώνει. Εξάλλου, η λέξη χάρη, αυτό σημαίνει, ότι
παίρνεις κάτι καλό, που δεν σου αξίζει. Έτσι και ο Θεός, εστην ιστοσελίδα μας,
νώ αξίζαμε να πεθάνουμε, μας δίνει χάρη διαμέσου του Υιwww.κairoianapsyxis.gr
ού Του, Ιησού Χριστού και έχουμε ζωή αιώνια. Το νόημα
της χάρης του Θεού βρίσκεται
συμπυκνωμένο στην Εφεσίους Επιστολή κεφ. 2 εδάφια 8
9, “κατά χάρη είστε σω&
από αυτόματο τηλεφωνητή και
σμένοι διαμέσου της πίστης
και αυτό δεν είναι από σας
καθ’ όλο το 24ωρο
αλλά είναι δώρο του Θεού,
όχι από έργα ώστε να μη
μπορεί να καυχηθεί κανείς».
Στην προς Ρωμαίους επιστολή κεφ. 1 και εδ. 21-32, ο
Απόστολος Παύλος εξηγεί αναλυτικά τα αίτια της ηθικής
που σου επιφυλάσσει από τώρα, ο κατάπτωσης του ανθρώπου.
Ότι δηλαδή όλοι οι άνθρωΟυράνιος Πατέρας (αλλάζει κάθε δεύτερη μέρα)
ποι απορρίψαμε τον Θεό και

Μήνυμα αγάπης, χαράς, ειρήνης
σωτηρίας

2610-313145

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

σωτήρια επιστροφή και πλούσια
υποδοχή

γεμάτοι αδικία, πορνεία, φιλονικία, δόλο, κακοήθεια και άλλα πολλά όπως λέει στα εδάφια 31-32 και μας αξιζει η δίκαιη τιμωρία που ‘ναι ο αιώνιος θάνατος. Όμως, όπως λέει
και στα πιο πάνω, είμαστε σωσμένοι κατά χάρη, δηλαδή
μέσω της χάρης Του Θεού δια μέσου της πίστης στον
Ιησού Χριστό. Παρόμοια λέει στην Προς Ρωμαίους επιστ.
κεφάλαιο 3 και στα εδάφια 23-26, «δεδομένου ότι όλοι αμάρτησαν και στερούνται την δόξα τού Θεού, ανακηρύσσονται όμως δίκαιοι δωρεάν με τη χάρη του, διαμέσου της απολύτρωσης που έγινε δια του Ιησού Χριστού, τον Οποίο ο Θεός προκαθόρισε ως μέσον εξιλέωσης διαμέσου της πίστης, με βάση το αίμα Του, προς
φανέρωση της δικαιοσύνης Του, για την άφεση των αμαρτημάτων, που έγιναν στο παρελθόν, μέσα στη μακροθυμία του Θεού, προς φανέρωση της δικαιοσύνης
Του στον παρόντα καιρό, για να είναι Αυτός δίκαιος,
και να ανακηρύσσει δίκαιον εκείνον που πιστεύει στον
Ιησού».
Άρα λοιπόν, όποιος πραγματικά πιστεύει στον Ιησού
Χριστό και πιστεύει ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες
του και ότι ο Θεός, προκαθόρισε τον Χριστό ως μέσω εξιλέωσης με τη θυσία Του στο σταυρό, ανακηρυσεται δίκαιος
και αντί για θάνατο έχει ζωή αιώνια. Αυτό γίνεται, διότι τα
ανθρώπινα έργα φέρνουν καύχηση ότι καταφέραμε να σωθούμε μόνοι μας και όχι δια μέσου της πίστης και αυτό είναι
λάθος, διότι όποιος θέλει να καυχάται για κάτι, αυτός είναι ο
Κύριος που τον έσωσε, όπως λέει και στην Ά΄προς Κορινθίους Επιστολή κεφάλαιο 1 εδάφια 30-31.«Αλλά εσείς είσθε

Συνέχεια στην σελίδα 2

αλλά πήγε και 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
ENATO ΣTIXOΙ 32, 33.
Ηλθον ουν οι στρατιώται

και του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη και του
άλλου του συσταυρωθέντος αυτώ. Επί δε τον Ιησούν ελθόντες ως είδον
αυτόν ήδη τεθνηκότα,
ου κατέαξαν αυτού τα
σκέλη.
Ήλθαν λοιπόν οι στρατιώτες και του μεν πρώτου (ληστή) έσπασαν τα σκέλη και
του άλλου ομοίως που ήταν
σταυρωμένος μαζί του. Όταν όμως ήλθαν στον Ιησού,
Τον είδαν ήδη νεκρό και δεν
του έσπασαν τα σκέλη.
Ηταν τόσο μεγάλη η εξάντληση του Σωτήρα Χριστού
το προηγούμενο διάστημα,
αγρυπνία, ραβδισμός, αγκάθινο στεφάνι, καρφιά και
σταύρωση. Το πιο οδυνηρό
δε. ο ψυχικός και πνευματικός προσωρινός χωρισμός
Του από τον Πατέρα Θεό.
ΣTIXOΙ 34, 35. Αλλ’ εις
των στρατιωτών λόγχη αυτού την πλευράν ένυξεν
και ευθέως εξήλθεν αίμα
και ύδωρ. Και ο εωρακώς
μεμαρτύρηκε και αληθινή
αυτού εστίν η μαρτυρία,
κακείνος οίδεν ότι αληθή
λέγει, ίνα και υμείς πιστεύσητε.
Αλλά ένας από τους στρατιώτες τρύπησε με τη λόγχη
του την πλευράν Του κι αμέσως έτρεξε νερό και αίμα.Και αυτός που το έχει δει
το έχει μαρτυρήσει και αληθινή είναι η μαρτυρία του.
Ότι έτρεξε νερό και αίμα
αποδεικνύθει τον τέλειο φυσικό θάνατό Του κι ο Ιωάννης που ηταν εκεί βεβαιώνει
ΣTIXOΙ 36, 37. Εγένετο
γαρ ταύτα, ίνα η Γραφή
πληρωθεί, οστούν ου συντρηβίσεται αυτού και πάλιν ετέρα γραφή λέγει, όψονται εις ον εξεκέντησαν.
Έγιναν δε αυτά για να εκπληρωθεί η Αγία Γραφή που
λέγει ότι, κανένα οστό Του

δεν θα συντριφθεί, και επίσης άλλη Γραφή που λέγει,
αλλόύ ότι θα ιδούν Αυτόν
που ελόγχησαν.
Είναι θαυμαστή η εκπλήρωση και απόδειξη της θεοπνευστείας της Αγίας Γραφής. Χίλια χρόνια πριν την
σταύρωσή Του είχε γραφεί
από τον Δαβίδ στον Ψαλμό
34 και στίχο 20, ότι κανένα
οστούν Του δεν θα σπάσει.
Έτσι ο Κυρίαρχος και Παντοδύναμος Θεός, δεν επέτρεψε αυτό να συμβεί.
ΣTIXOΙ 38, 39. Μετά δε
ταύτα ηρώτησεν τον Πιλάτον Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας, ων μαθητής του Ιησού κεκριμένος δε δια τον
φόβον των Ιουδαίων, ίνα
άρη το σώμα του Ιησού,
και επέτρεψεν ο Πιλάτος,
ήλθεν ουν και ήρε το σώμα
αυτού. Ήλθεν δε και Νικόδημος ο ελθών προς αυτόν
νυκτός το πρώτον, φέρων
μίγμα σμύρνης και αρόης
ως λίτρας εκατόν.
Μετά από αυτά ρώτησε
τον Πιλάτο ο Ιωσήφ από την
Αριμαθαία, ο οποίος ήταν
του Ιησού κρυμμένος όμως
από τον φόβο των Ιουδαίων,
να σηκώσει το σώμα του Ιησού και ο Πιλάτος του το επέτρεψε. Ήλθεν λοιπόν και
σήκωσε το σώμα του Ιησού.
Ήλθε δε και ο Νικόδημος
που είχε έλθει πρωτύτερα
νύκτα στον Ιησού, φέρνοντας μίγμα από σμύρνα και

αρόη, μέχρι εκατί λίτρες.
Ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος,
κρυφοί μαθητές του Χριστού, που όμως στο θέαμα
του θείου πάθους Του, δεν
άντεξαν και πήραν θάρρος
να τιμήσουν το Άγιο σώμα
Του, φανερώνοντας δημόσια
την αγάπη και πίστη τους.
ΣTIXOΙ 40-42. Έλαβον
ουν το σώμα του Ιησού και
έδησαν αυτό οθονίοις μετά
των αρωμάτων καθώς έθος
εστίν τοις Ιουδαίοις ενταφιάζειν, ην δε τω τόπω όπου εσταυρώθη κήπος και
εν τω κήπω μνημείον καινόν εν ω ουδέπω αυδείς ην
τεθειμένος. Εκεί ουν δια
την παρασκευήν των Ιουδαίων ότι εγγύς ην το μνημείον, έθηκαν τον Ιησούν.
Πήραν λοιπόν το σώμα
του Ιησού το έντυσαν τα σάβανα με αρώματα όπως ήταν
συνήθεια στους Ιουδαίους
να ενταφιάζουν. Ήταν δε
στον τόπο που σταυρώθηκε
κήπος και στον κήπο υπήρχε
μνημείο άδειο που ποτέ κανείς δεν είχε ενταφιαστεί. Εκεί λοιπόν έβαλαν τον Ιησού, επειδή ήταν η ημέρα
Παρασκευή των Ιουδαίων.
Ήταν σκαλιστός πέτρινος
τάφος, όπου τοποθέτησαν το
σώμα του Ιησού, με όλες τις
συνήθειες της εποχής. Και
αυτό επίσης εκπλήρωσε την
προφητεία του Ηασϊα, ότι ετάφη σε πλούσιο τάφο
(Ησ. 53, 9)
(συνεχίζεται)

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

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

Τ.Κ……………………..

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

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Τι πρέπει να δηλώνει το όνομα Χριστιανός
Άγιος Ευσέβιος 340 μ.Χ, Εκκλησιαστική ιστορία Α΄ 4-10
Αν λοιπόν κανείς χατην σειράν παρέδωσεν
ρακτηρίσει όλους εκείεις τους μετέπειτα να τενους, τους μαρτυρουμέλούνται συμβολικώς ο
νους δια την δικαιοσύΜωϋσής, όπως ούτε οι
νην, από τον Αβραάμ
σημερινοί Χριστιανοί.
προς τα άνω μέχρι του
Αλλ’ επίσης γνώρισαν
πρώτου ανθρώπου, ως
σαφώς τον Χριστόν του
Χριστιανούς εις τα έργα
Θεού, εφ’ όσον ως ήδη
αν και όχι εις το όνομα,
είχε δειχθεί προηγουμέδεν θα πέσει έξω εις την
νως, ούτος εφανερώθη
αλήθεια.
εις τον Αβραάμ, ωμίληΔιότι εκείνο το οποίο
σεν εις τον Ισαάκ, ελάθέλει να δηλώσει το όνολησεν εις τον Ισραήλ και
μα, ότι δηλαδή ο Χριστισυνεζήτησε με τον Μωϋανός πρέπει δια της
σήν και τους μετέπειτα
γνώσεως και της διδαπροφήτας.
σκαλίας του Χριστού να
Όθεν θα εύρισκες ότι
διαπρέπει εις σωφροσύοι θεοφιλείς εκείνοι άννην και δικαιοσύνην, εις
δρες κατηξιώθησαν και
καρτερίαν βίου και αντης επωνυμίας του Χριδρείαν αρετής, εις ευσεστού, συμφώνως προς
βή ομολογίαν του ενός
την φωνήν η οποία λέκαι Μόνου Θεού του
γει περί αυτών: «Μη εγΣύμπαντος.
γίζετε τους Χριστούς
Αυτό εφρόντισαν εκείμου και μη επιβουνοι να αποκτήσουν εις
λεύεσθε τους προφήτο ακέραιον και όχι χειτας μου».
ρότερον από εμάς.
Ώστε σαφώς πρέπει να
Αυτοί λοιπόν δεν ενδιθεωρούμεν την θρησκείαφέροντο για την περιαν, η οποία εκηρύχθη
τομήν του σώματος, όπροσφάτως δια της διπως ούτε και ημείς ή
δασκαλίας του Χριστού
δια την τήρησην των
εις όλα τα έθνη, ως την
Σαββάτων, όπως ούτε
πρώτην
θρησκευτικήν
και ημείς, αλλ’ ούτε δια
εύρεσην των γύρω από
την αποφυγήν των τάδε
τον Αβραάμ θεοφιλών
τροφών και την διάκριανδρών, την παλαιοτέση των άλλων, πράγμαραν και την αρχαιοτέτα τα οποία πρώτος εις
ραν όλων.

Κατά χάρη,
μόνο με πίστη στο Χριστό σωζόμαστε
Συνέχεια από την σελίδα 1
από Αυτόν εν Χριστώ Ιησού, ο Οποίος έγινε σε
μας σοφία από τον Θεό,
και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση, ώστε όπως είναι γραμμένο,
εκείνος που καυχάται,
στον Κύριο ας καυχάται».
Αυτό δεν σημαίνει ότι εφ’
όσον έχουμε σωθεί με την
χάρη του Θεού και μέσω της
πίστης στον Ιησου Χριστό,
θα μπορούμε να συνεχίζουμε πέφτοντας στην αμαρτία
ξανά και ξανά, λέγοντας ότι
εφόσον σώθηκα κι αν ξαναπέσω σε αμαρτία τελικά θα
σωθώ. Αυτό είναι απολύτως
λάθος, διότι άπαξ και έχουμε
σωθεί, έχουμε συγχρόνως
πεθάνει ως προς την αμαρτία, όπως λέει στην προς
Ρωμαίους επιστολή στο κεφάλαιο 6 στα εδάφια 1-11,
«Tι θα πούμε, λοιπόν; Θα
επιμένουμε στην αμαρτία,
για να περισσεύσει η χάρη; Mη γένοιτο, εμείς που
πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς θα ζήσουμε
πλέον μέσα σ’ αυτήν; Ή αγνοείτε ότι όσοι βαπτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό,
βαπτιστήκαμε στον θάνατό Του; Συνταφήκαμε, λοιπόν μαζί Του διαμέσου
του βαπτίσματος στον θάνατο, ώστε καθώς ο Χριστός αναστήθηκε από
τους νεκρούς με τη δόξα
του Πατέρα, έτσι και εμείς

να περπατήσουμε σε μία
νέα ζωή…Kαι αν πεθάναμε
(πνευματικά) μαζί με τον
Χριστό, πιστεύουμε ότι και
θα συζήσουμε μαζί Του..»
Εν κατακλείδι, θα πρέπει
να θυμόμαστε 2 πράγματα:
Πρώτον, ότι όσοι επιστρέψαμε με μετάνοια και πίστη στο
Χριστό, είμαστε σωσμένοι
κατά χάρη Θεού δια της πίστης στον Ιησού Χριστό κι όχι μέσω έργων, διότι τα έργα
φέρνουν καύχηση και μας
κάνουν να μην δίνουμε την
δόξα στον Κύριο που μας
έσωσε και δεύτερον ότι εφ’
όσον σωθήκαμε, δεν πρέπει
να ξανασυνεχίζουμε στην αμαρτία, διότι έχουμε πεθάνει
ως προς αυτήν και ζούμε μια
νέα ζωή πια για τον Κύριο.
Η χάρη του Κυρίου υμών
Ιησού Χριστού και η αγάπη
του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος,
ας είναι μαζί μας. Αμήν!

Θεοφάνης Γιαλυψός
«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
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Kαιροί αναψυχής

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΚΑΡΠΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΝΕΙ
Το φθινόπωρο είναι για
πολλούς, μικρούς, και μεγάλους το ξεκίνημα μιας νέας
περιόδου. Μετά τις διακοπές
του καλοκαιριού, αρχίζει για
πολλούς μια νέα περίοδος.
Ετσι είναι πάντοτε χρήσιμο
για κάθε άνθρωπο να κάνει
τον απολογισμό του στο τέλος μιας περιόδου και τον
προϋπολογισμό του, για το
ξεκίνημα της νέας. Οι προσπάθειες των κόπων και έργων του, τι ώφελος και τι είδους
καρπό
έφεραν;
Ισως πολλοί κάνοντας τον
δικό τους απολογισμό, βρούν
λίγη ή πολύ ικανοποίηση
από την καρποφορία τους
στον οικονομικό, επαγγελματικό, κοινωνικό ή άλλο
τομέα. Αν όμως κάνουν έναν ειλικρινή και σε βάθος
χρόνου και χώρου, έλεγχο
της καρδιάς των, θα νοιώσουν ότι οι κόποι και προσπάθειές τους δεν εκπλήρωσαν πλήρως τους βαθείς και
μόνιμους πόθους και ανάγκες τους. Απογοητεύσεις,
ανησυχία, ανασφάλεια, άγχος, κατάθλιψη ραγισμένες
ή και σπασμένες, σχέσεις, το
μαρτυρούν. Αγαθά και καρποί, όπως αγάπη, χαρά, ειρήνη, καλοσύνη, δικαιοσύνη, πραότητα, εγκράτεια
κλπ,δυστυχώς απουσιάζουν.
Ο Θεός λέγει στο Λόγο
Του: «Ο ΚΑΡΠΟΣ ΣΑΣ ΘΑ
ΕΛΘΕΙ ΑΠΌ ΜΕΝΑ» (Ωσηέ
14:8). Αλήθεια, από πού αλλού θα μπορούσε να προέλθει; Ο καρπός που προαναφέραμε και τον οποίο πρωτίστως έχει ανάγκη ο άνθρωπος, είναι τέτοιων προδιαγραφών, που δεν μπορεί να
προέλθει, παρά μόνο από
μια στενή ζωντανή σχέση με
τον Χριστό, για να ‘ναι γνήσια και μόνιμα στη ζωή του.
Ο Χριστός είπε:«Εγώ είμαι
η άμπελος κι εσείς τα κλήματα.Οποιος μένει ενωμένος μαζί Μου κι Εγώ μαζί
του, αυτός φέρνει καρπό
πολύ διότι χωρίς Εμέ δεν
μπορείτε να κάνετε τίποτα»(Ιωάν.15:5).
Πόσο λυπηρό να βλέπουν
πολλοί την τελική ματαιότητα των κόπων τους, μετά
την προσωρινή, ρηχή και συχνά απογοητευτική και καταστροφική υλική ή αισθησιακή μόνο απόλαυση! Ενας
τέτοιος ανθρωπος, σε προχωρημένη ηλικία είπε: «Η νεανική μου ηλικία ήταν σχέδια
για το μέλλον, η ώριμη ηλικία μου ένας διαρκής αγώνας και τώρα στα γεράματα
ένα περίλυπο τέλος!». Αυτό
ακριβώςθυμίζει ο Λόγος του
Θεού σ’όσους επέστρεψαν
στο Χριστό,“Τι καρπό είχατε από κείνα τα έργα που
τώρα ντρέπεστε; διότι το
τέλος εκείνων είναι θάνατος. Αλλά τώρα,που ελευλευθερωθήκατε από την αμαρτία και δουλωθήκατε
στον Θεό, έχετε καρπό
.

.

.

σας για μια αγία ζωή, το δε
τέλος, ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ”
(Ρωμ.6:21, 22).
Για αυτούς υπόσχεται στο
Λόγο Του το Ευαγγέλιο ο Θεός, “Δεν θα κοπιάζουν μάταια,..και θα φέρνουν καρπό
στο καιρό του
και ο καρπός
τους να μένει αιώνια»
(Ησ. 65:23,
Ψαλμ. 1:3, Ιωάν 15:16). Το
πρώτο δε βήμα
ή πρώτοι καρποί, είναι η ειλικρινής μετάνοια και επιστροφή με πίστη
στον Χριστό,
“Κάνετε καρπούς άξιους
της μετάνοιας»
(Ματθ. 3:8).
.

Εξέλιξη ή Δημιουργία;

Εύχομαι να χαρίσει και σε
σένα αγα-πητέ αναγνώστη,
ο Θεός μια πλούσια και αιώνια καρποφορία μαζί Του,
ακολουθώντας Τον με πίστη.

Η μεγαλύτερη ανάγκη του ανθρώπου
Ο άνθρωπος από την στιγμή που απομακρύνθηκε από τον Θεό παλεύει ανεπιτυχώς να θεραπεύσει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες
του, ώσπου να επιστρέψει
στον Δημιουργό του, που έχει τη λύση να του προσφέρει για ότι τον απασχολεί. Ιδιαίτερα ο άνθρωπος που
δεν ζει σε στενή σχέση με το
Χριστό, νοιώθει τρομερή ανασφάλεια και δυσκολία να
βγεί από τα αδιέξοδά του.
Ποιος μπορεί να βγάλει το
φόβο οιασδήποτε καταστροφής και ιδιαίτερα τον φόβο
του θανάτου από την καρδιά
τουανθρώπου;
Ο Ιησούς Χριστός είπε κάποτε στους μαθητές Του και
στον κόσμο που’χε μαζευτεί
«Μη μεριμνάτε για τη ζωή
σας, λέγοντες τι θα φάμε ή
τι θα πιούμε ή περί του
σώματος τι θα ενδυθούμε,
δεν είναι η ζωή τιμιωτέρα
της τροφής και το σώμα
του εδύματος;»Ματθ.6:25.
Ο Χριστός με τρεις λέξεις
μας κάνει γνωστές όλες τις
ανάγκες των ανθρώπων. ζωή, τροφή, ενδύματα. Η ίδια
η ζωή είναι ένα θαύμα. Ο
Θεός δημιούργησε τα πάντα,
το φως, τα φυτά, τα ζώα, τον
ήλιο και τ’ αστέρια και τέλος τον άνθρωπο σαν κορωνίδα της δημιουργίας Του.
Το σώμα του ανθρώπου είναι κατασκευασμένο από
χώμα. Το πνεύμα του όμως
είναι ένα κομμάτι του Θεού
μέσα μας. Η ζωή του ανθρώπου είναι εκτεθειμένη σε
πάρα πολλούς κινδύνους. Γι’
αυτό και πληρώνουν διάφορες ασφάλειες ζωής ή θανάτου. Αυτή όμως η ασφάλεια
δεν αφορά τον ίδιο, αλλά
τους συγγενείς του, που θα
πάρουν την αποζημίωση ότανπεθάνει.
Τις περισσότερες φορές η
επιθυμία του ανθρώπου να
αποκτήσει περισσότερα αγα.

.

Σελίδα 3

θά, οφείλεται στην προσπάθειά του να γεμίσει το κενό
που αισθάνεται μέσα του,
χωρίς όμως να το καταφέρνει. Ο Λόγος του Θεού μας
λέγει: «Παρατηρήστε τα
κρίνα του αγρού πως αυξάνουν. Δεν κοπιάζουν ούτε
γνέθουν κι όμως ούτε ο Σολομών σ’ όλη την δόξα του
δεν ντύθηκε σαν κι αυτά..».
Αλλά αν ο Θεός ντύνει έτσι
το χορτάρι, πόσο μάλλον θα
φροντίσει τα παιδιά Του.Και
για την τροφή σας μη μεριμνάτε ή αγχώνεστε. Ο ουράνιος Πατέρας που τα πουλιά
φροντίζει, θα φροντίσει και
μας(Ματθ.6:26-30).
Όσοι είμαστε αληθινά παιδιά του Θεού, το ζούμε κι ομολογούμε ότι ποτέ δεν μας
άφησε γυμνούς ή νηστικούς.
Πάντα μας φρόντιζε όταν
Του το ζητούσαμε με προσευχή πίστης και υπομονής.
Για την ικανοποίηση των αναγκών μας πρέπει να ακολουθήσουμε αντίθετη πορεία από αυτήν που ίσως ακολουθούσαμε ως τώρα. Πρέπει
να επιστρέψουμε στον Θεό.
Η πρώτη και μεγαλύτερη ανάγκη του ανθρώπου, είναι
να ζητήσει από τον Κύριο Ιησού Χριστό, να γίνει Κύριος ή Βασιλιάς του. Έτσι θα
νοιώθει μέσα του την αιώνια
ασφάλεια και σωτηρία της
ψυχής του και την αγάπη, ειρήνη και χαρά που εξασφαλίζει η παρουσία του Αγίου
Πνεύματος στην ψυχή του.
Η σωτηρία της ανθρώπινης
ψυχής στειρίζεται αποκλειστικά στο τετελεσμένο έργο
του
Ιησού
Χριστού.
Αφού λοιπόν ο Χριστός έλυσε το μεγάλο πρόβλημα
της αμαρτίας για όποιον πάει σ’ Αυτόν και Τον ζητήσει
σαν προσωπικό Σωτήρα και
Κύριό του, δεν θα λύσει και
το πρόβλημα των υλικών ή
άλλω αναγκών μας;
.

DNA: Οργάνωση και Διατήρηση της Γενετικής Πληροφορίας
Μη Απλοποιήσιμη Πολυπλοκότητα
(συνεχεια προηγουμενων)
Όπως και το θέμα της Μη
Απλοποιήσιμης Πολυπλοκότητας, έτσι και το θέμα της
έλλειψης μεταβατικών μορφών, ο Δαρβίνος το είχε θέσει
ως κριτήριο ευστάθειας της
θεωρίας του. Ο ίδιος γράφει
στην «Καταγωγή των Ειδών»:
«Στο ερώτημα, γιατί δεν βρίσκουμε πλούσια απολιθωματικά κατάλοιπα που να ανήκουν
σ’ αυτές τις θεωρούμενες αρχαιότερες περιόδους πριν την
Κάμβρια, δεν μπορώ να δώσω ικανοποιητική απάντηση...
Η περίπτωση επί του παρόντος πρέπει να μείνει ανεξήγητη και μπορεί αληθινά να
προβληθεί σαν ισχυρό επιχείρημα εναντίον των απόψεων
που προβάλλονται εδώ»
Πράγματι, δεδομένου ότι
πέρα από τις απότομες εμφανίσεις που επακολούθησαν
της Κάμβριας έκρηξης, δεν
εμφανίστηκαν έκτοτε νέοι ζωικοί τύποι (φύλα), το γεγονός
αυτό ισοδυναμεί μεένα συμβάν Δημιουργίας! Από τους
μονοκύτταρους οργανισμούς
που υπήρχαν, εμφανίζονται
απότομα σύνθετοι οργανισμοί
χωρίς να υπάρχουν πρόδρομες μεταβατικές μορφές και οι
βασικοί αυτοί ζωικοί και φυτικοί τύποι (φύλα) υπάρχουν
μέχρι σήμερα! Μάλιστα οι
προσπάθειες να αποδοθεί
σε εξαφανισμένα είδη που εντοπίστηκαν σε απολιθώματα, ο χαρακτηρισμός του
«χαμένου κρίκου», είτε κινούνται στη σφαίρα των υποθέσεων χωρίς να υπάρχει
καμία απόδειξη, είτε αποτελούν περιπτώσεις εξαπάτησης, είτε ο «χαμένος κρίκος» δεν ήταν τελικά και τόσο «χαμένος» αφού βρέθηκε
ζωντανός και στη σημερινή εποχή χωρίς να έχει υποστεί
καμία εξέλιξη (άρα δεν ήταν
τελικά ούτε «κρίκος»).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί το ψάρι κοιλάκανθος το οποίο εθεωρείτο ο χαμένος κρίκος μεταξύ ψαριών
και αμφιβίων, και το οποίο αλιεύτηκε αρκετές φορές μέσα
στον 20ο αιώνα έχοντας ακριβώς την ίδια μορφή που μαρτυρούν τα απολιθώματα.Μία
προσπάθεια να εξηγηθεί εξελικτικά το γεγονός της Κάμβριας έκρηξης έγινε κατά τη
δεκαετία του 1970, όταν δύο
ερευνητές , οι S.J. Gould και
N. Eldredge, διατύπωσαν τη
θεωρία των Εστιγμένων ή
Διαλειπουσών Ισορροπιών.
Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή,
τα εξελισσόμενα είδη φαίνεται
ότι παραμένουν στατικά (σε
κατάσταση «ισορροπίας») για
πολύ μεγάλες χρονικές περιό.

δους. Όταν όμως συμβαίνουν
φυσικές καταστροφέςμεγάλης
έκτασης, αυτές οι καταστάσεις
ισορροπίας
διακόπτονται
(«διαλείπουσες ισορροπίες»)
και οι οργανισμοί υφίστανται
μεταλλάξεις με έναν τέτοιο
δραματικό τρόπο ώστε να
προκύπτουν απότομα νέα είδη (σημ.: η θεωρία αυτή ουσιαστικά διαφωνεί με την εξελικτική διαδικασία όπως διατυπώθηκε από το Δαρβίνο, ο οποίος υποστήριζε ότι η εξέλιξη
γίνεται μέσω σταδιακών βαθμιαίων μεταβολών). Όμως,
μία τέτοια θεωρία δεν μπορεί
να ευσταθεί διότι από την επιστήμη της Γενετικής γνωρίζουμε ότι:
1. Οι ευνοϊκές ή έστω οι μη
καταστρεπτικές μεταλλάξεις
είναι εξαιρετικά σπάνιες και
για να προκύψει ένα νέο είδος
χρειάζεται η επιτυχής συσσώρευση ενός μεγάλου πλήθους
ευνοϊκών αλλά και μη καταστρεπτικών μεταλλάξεων.
2. Οι μεταλλάξεις αυτές πρέπει να συμβούν στα αρχικά
στάδια της ζωής του οργανισμού (εμβρυϊκή φάση) ώστε να προκαλέσουν μεγάλης
κλίμακας αλλαγές και να συμβεί μετάβαση σε νέο είδος. Οι
μεταλλάξεις όμως σε αυτή τη
φάση είναι κατά κανόνα καταστρεπτικές ή μη βιώσιμες.
Βλέπουμε λοιπόν ότι τα
συμπεράσματα που προκύπτουν από τα δεδομένα της
επιστήμης της Παλαιοντολογίας, δικαιώνουν την πραγματικά αξιοπερίεργη επιλογή
του συγγραφέα της Γένεσης,
να πάει αντίθετα σε αντιλήψεις της εποχής του περί εξέλιξης των ζωντανών οργανισμών από προγενέστερα τερατώδη πλάσματα, και να
διακηρύξει ότι όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί δημιουργήθηκαν «κατά το είδος αυτών». Εδώ φανερώνεται για
ακόμη μία φορά η θεοπνευστία του Λόγου του Θεού,
διότι η δήλωση αυτή σήμερα
επαληθεύεται από τη γνώση
ότι κάθε είδος έχει διαφορετικές γενετικές πληροφορίες
(διαφορετικό γενετικό κώδικα
– DNA).Επίσης, η Γένεση μάς
πληροφορεί ότι μετά τη δημιουργία του ανθρώπου, ο Θεός έπαυσε κάθε δημιουργικό
έργο. Πράγματι, σήμερα γνωρίζουμε ότι μετά την εμφάνιση
του ανθρώπου δεν παρατηρήθηκε η δημιουργία άλλου
νέου είδους. Πρόκεται λοιπόν
για γνώ-σεις που δεν θα μπο
ρούσε να έχει ο συγγραφέας
και οι οποίες είναι προϊόν
θεϊκής αποκάλυψης. http:/

www.christianity-science.gr/
material/2008_12_04.htm

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 πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας.
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Δήμητρα Κύτταρη, Χημικός

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡO
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
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Αλεξ. Υψηλάντου 231 (Ισόγειο), ΠΑΤΡΑ
(κάτω απ’ τα Ψηλά αλώνια, 50 μέτρα από Γούναρη)
ΤΕΤΑΡΤΗ 7.30 μ.μ & ΚΥΡΙΑΚΗ 10.30 το πρωί
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Σελίδα 4

Απ’ ό, τι βλέπω,
ακούω
και διαβάζω
Για ποιον χτυπά η καμπάνα;
Το φρεσκοβρεμένο χωράφι όπως και η ατμόσφαιρα, μύριζε
εξαίσια, μετά τις πρώτες καλοδεχούμενες φθινοπωρινές βροχές. Βάσιμη ελπίδα, για μια χρονιά με καλή σοδιά αν όλα πάνε
καλά.
Ξαφνικά ακούστηκε το δυνατό και αργό πένθιμο χτύπημα
της καμπάνας του χωριού, λίγο πιο έξω από την πόλι μας. Ο
κυρ-Μήτσος σταμάτησε το ξυνάρι του, έβγαλε το καπέλο του
και μονολόγησε ξαφνιασμένος και ταραγμένος:
«Για ποιον άραγε χτυπά πάλι η καμπάνα; Ποιος από το χωριό πέθανε;».
Ύστερα από λίγη ώρα καθώς γύριζε στο σπίτι του, σταμάτησε στο στύλο του δρόμου και διαβάζοντας το χαρτί που ήταν κολημμένο, δεν πίστευε στα μάτια του. Ο Θανάσσης, ένα
παλλικάρι σχεδόν στα τριάντα του, είχε πεθάνει!
Δεν μπορούσε να χωνέψει το θλιβερό αυτό συμβάν. Η καμπάνα όμως που συνέχιζε να χτυπά, του θύμιζε την πραγματικότητα. Ότι δηλαδή ο θάνατος δεν βλέπει, ούτε ρωτά την ηλικία, ούτε την μόρφωση, ούτε την περιουσία.
Τα αυτοκίνητα στο δημόσιο κεντρικό δρόμο πιο πέρα, συνέχιζαν να πηγαινοέρχονται, ενώ ο κυρ-Μήτσος ανηφόριζε το
δρόμο βιαστικός για να προλάβει την κηδεία. Οι οδηγοί τους
όμως και οι επιβάτες, δεν φαίνονταν να νοιάζονται και τόσο
για την καμπάνα που χτυπούσε. «Εξ’ άλλου για κάποιον άλλον χτυπούσε, όχι για μένα, η ώρα η δική μου δεν έχει έλθει
ακόμη και μάλλον είναι μακριά», θα σκέπτονταν. Έτσι θα
‘λεγε κανείς, ότι πατούσαν περισσότερο γκάζι για να
απομακρυνθούν το συντομότερο, ώστε να μην ακούν το αργό,
μονότονο και θλιμένο αυτό χτύπημα της καμπάνας.
Πόσοι δυστυχώς συνάνθρωποί μας κρατούν την ίδια ή παρόμοια στάση, όταν έρχονται αντιμέτωποι λίγο ή πολύ με τον
θάνατο; Αν και είναι το πιο σίγουρο κι αναπόφευκτο γεγονός
της ζωής μας. «Ευτυχώς δεν χτυπά για μένα η καμπάνα», σκέφτονται συνειδητά ή ασυνείδητα, προσπαθώντας να μην το
σκέφτονται τουλάχιστον για τον εαυτό τους. Όταν όμως δεν
μπορούν να αποφύγουν αυτό το γεγονός, σκέπτονται: «Με τον
θάνατο όλα τελειώνουν, δεν υπάρχει τίποτα μετά. Εδώ είναι η
κόλαση και ο παράδεισος».
Έτσι δυστυχώς ξεγελά πολλούς ανθρώπους ο εχθρός των
ψυχών μας, ο διάβολος. Ο αιώνιος όμως Λόγος του Θεού, το
Ευαγγέλιο, μας προειδοποιεί: «Αλλοίμονο σ’ αυτούς που
ζουν αδιάφοροι,...και σκέπτονται ότι είναι μακριά απ’ αυτούς η κακή ημέρα,...οι οποίοι πλαγιάζετε στα ελεφάντινα
κρεβάτια σας,..τρώτε και πίνετε με φιάλες το κρασί,..και
λέγετε, δεν θα μας αγγίξει ούτε θα μας καταφθάσει το κακό» (Αμώς 6:1-6, 9:10).
Οι ημέρες της ζωής μας είναι στα χέρια του Θεού. Το καντηλάκι της ζωής μας θα συνεχίζει να καίει, όσο η χάρη του
Θεού το επιτρέπει και τροφοδοτεί. Θα έλθει όμως μια στιγμή,
σε μικρούς ή μεγάλους που θα σβήσει, συνήθως αναπάντεχα.
Τι συμβαίνει τότε; Είναι το τέλος; Όχι βέβαια. Δεν ψοφά όπως
το ζώο ο άνθρωπος, αλλά πεθαίνει. Δηλαδή χωρίζεται η ψυχή
από το σώμα. «Είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους μια
φορά να πεθάνουν και μετά υπάρχει κρίση»(Εβρ. 9:27). Η
ψυχή συνεχίζει να υπάρχει μέχρι την τελική κρίση. Το Ευαγγέλιο όμως το ξεκαθαρίζει από αυτή την ζωή ότι: «Όποιος πιστεύει στον Χριστό δεν καταδικάζεται. Όποιος όμως δεν πιστεύει, είναι ήδη καταδικασμένος από τώρα, διότι δεν πίστεψε στο Όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού.. Επειδή
δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν Του να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι Αυτού» (Ιωάν. 3:17, 18).
Άρα για ποιον θα χτυπήσει την επόμενη φορά η καμπάνα;
Μόνο ο Θεός ξέρει. Μπορούμε όμως και πρέπει να μην ξαφνιαστούμε όποτε έλθει και η δική μας ώρα, αλλά να ξέρουμε από τώρα πού θα βρεθούμε μετά τον σωματικό θάνατό μας. Έτσι δεν θα τρομάζουμε, ούτε θα λυπούμεθα όπως αυτοί που
δεν έχουν την ζωντανή ελπίδα της ανάστασης εκ νεκρών κι
αιώνιας ζωής και μακαριότητας μαζί με τον Χριστό. Αντιθέτως με πίστη, χαρά και ειρήνη, θα προσμένουμε την συνάντησή μας μαζί Του, διότι επίσης μας λέγει: «Εγώ είναι η ανάσταση και η ζωή. Όποιος πιστεύει σε Με κι αν πεθάνει θα
ξαναζήσει..» (Ιωάν.11:25). Είσαι εσύ έτοιμος για τον θάνατο
όποτε κι αν έλθει; Θα είσαι αν επιστρέψεις κι εμπιστευθείς την
ζωή και σωτηρία σου τώρα στον Χριστό! «Σήμερα άν ακούσετε την φωνή Του , μη σκληρύνετε την καρδιά σας, Τώρα
είναι καιρός ευπρόσδεκτος,τώρα ημέρα σωτηρίας»Εβρ.4:7,

Kαιροί αναψυχής

Oρθόδοξα & Aνορθόδοξα

Αναγέννηση καρδιάς=θεϊκό θαύμα,
Αυτός είναι ο αληθινός χριστιανός!
Είναι πολλοί ακόμη και
θρησκευόμενοι που λανθασμένα κι αντιβιβλικά πιστεύουν ότι, χριστιανός γίνεται
κάποιος με τις δικές του προ
σπάθειες, καλά έργα και τις
ευχές ή «ευλογίες» της εκκλησίας. Κι αυτό διότι αγνοούν την πραγματικότητα της
βαθειάς ηθικής κατάπτωσης
της ανθρώπινης καρδιάς.
Έτσι διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο, «Η καρδιά είναι απατηλή πάνω από όλα και
σφόδρα
διεφθαρμένη...,
από ίχνους ποδός έως κεφαλής, δεν υπάρχει ακεραιότητα αλλά τραύματα,
μελανίσματα και έλκη σεσηπότα» (Ιερ.17,9, Ησ.1, 6).
Αποτέλεσμα, «Απ’ την καρδιά του ανθρώπου βγαίνουν σκέψεις πονηρές,
φόνοι, μοιχείες,πορνείες,
κλοπές,ψευδομαρτυρίες»
(Ματθ.15,19).

Άρα είναι φανερό, ότι το
πρώτο πράγμα που πρέπει
να αλλάξει στον αμαρτωλό
άνθρωπο όπως όλοι μας,
είναι η αμαρτωλή και διεφθαρμένη από την φύση του
καρδιά του ανθρώπου.
Αυτή την αλλαγή καρδιάς
που στην Αγία Γραφή ονομάζεται αναγγέννηση, δεν
μπορεί να την κάνει καμμιά
ανθρώπινη δύναμη όπως
είπε ο Χριστός στο Νικόδημο, παρά μόνο ο Θεός με
την δύναμη του Πνεύματός
Του (Ιωάν. 3,3-5). Ούτε ακόμη και οι άγιες εντολές του
Θεού δεν μπορούν να αλλάξουν την καρδιά του ανθρώπου, διότι απλά δεν τις επιθυμεί ούτε μπορεί να τις εφαρμώσει κανείς άνθρωπος.
Ο Πανάγαθος όμως Θεός
που δεν αποτυγχάνει στους
αιώνιους σκοπούς Του για
την σωτηρία του ανθρώπου,

Δ ΩΡΕΑ Ν Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΑ

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 ή ηλεκτρονικώς (τηλ. 2610-313145).

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Ότι σπείρεις αυτό θα θερίσεις
Αυτή τη φορά o Γιωργάκης
απομακρύνθηκε από την μητέρα του, πολύ στενοχωρημένος και θυμωμένος που
δεν του έκανε το χατήρι.
Είχε ζητήσει από την μητέρα του καθώς πλησίαζε το
Πάσχα, να του αγοράσει διάφορα βεγγαλικά και δυναμιτάκια, όπως έκαναν και οι
φίλοι του.
Η μητέρα του όμως παρά
την επιμονή του αρνήθηκε,
εξηγώντας του ότι δεν είναι
αυτός σωστός τρόπος γιορτασμού του Πάσχα. Ιδιαίτερα
μάλιστα διότι είναι επικίνδυνα για τον ίδιο και τους άλλους γύρω του. Επίσης είναι
παράνομα, όπως κάθε χρόνο ανακοινώνει η Αστυνομία
Ο Γιωργάκης όμως επέμενε, χωρίς όμως να μεταπείσει την μητέρα του. Έτσι καθώς απομακρύνθηκε από το
σπίτι τους που ήταν στην άκρη της πόλης, έφθασε μέχρι την κοντινή ρεματιά. Εκεί
μόνος και θυμωμένος φώναξε δυνατά: «Δεν σ’ αγαπώ,
σε μισώ, σε μισώ»
Ένοιωσε όμως μεγάλη έκπληξη και φόβο, όταν ήλθαν
στ’ αυτιά του οι ίδιες λέξεις.
«Δεν σ’ αγαπώ, σε μισώ, σε
μισώ».Κατατρομαγμένος γύρισε γρήγορα πίσω στην μητέρα του λέγοντάς της, ότι άκουσε κάποιον κακό άνθρωπο πέρα στο φαράγγι να του
φωνάζει: «Δεν σ’ αγαπώ, σε
μισώ, σε μισώ».
Καταλαβαίνοντας η μητέρα
του τι του συνέβη, του εξήγησε ότι αυτό που άκουσε ήταν η ηχώ ή αντίλαλος της
δικής του φωνής.Γι’ αυτό του
είπε, «πήγαινε τώρα και φώ-

ναξε στο ίδιο σημείο, σ’ αγαπώ, σ’αγαπώ και θα πάρεις
την
ίδια
απάντηση.Ο
Γιωργάκης
πήγε,
έκανε
όπως του είπε η μητέρα του
και διαπίστωσε ότι είχε δίκιο.
«Έτσι παιδί μου, του εξήγησε, είναι νόμος στη ζωή
μας, όπως και στην φύση.
Δηλαδή παίρνεις αυτό που
δίνεις και ακούς αυτό που
λες. Η Αγία Γραφή γράφει
σχετικά Μη ξεγιελιέστε, ο
Θεός δεν κοροϊδεύεται.
Διότι αυτό που θα σπείρει
ο άνθρωπος, αυτό και θα
θερίσει… Γι’ αυτό ας μην
κουραζόμαστε να κάνουμε
πάντα το καλό. Διότι αν
δεν κουραστούμε θα θερίσουμε στον κατάλληλο
καιρό»(Γαλ.6,7).
Με σκυμένο το κεφάλι ο Γιωργάκης, ζήτησε συγνώμη
από την μητέρα του για το
πείσμα του. Και το βράδυ
στην προσευχή του, ζήτησε
επίσης απ’ τον Θεό στο όνομα του Χριστού να τον συγχωρήσει και να του δώσει
δύναμη να υπακούει στη μητέρα του, όπως είναι η εντολή του Θεού στο Λόγο Του.
«Τα παιδιά να υπακούετε
στους γονείς σας σε όλα,
διότι αυτό αρέσει στον Κύριο» (Κολ.3:20)
Ο φίλος σας
Ε.Ε

προφήτευσε πολύ πριν τον
ερχομό του Χριστού την λύση. «Έρχονται ημέρες λέγει ο Κύριος και θα κάνω
Νέα Διαθήκη.., Θα ράνω
επάνω σας νερό καθαρό
και θα καθαριστείτε από όλες τις ακαθαρσίες σας και
τα είδωλά σας, και θα σας
δώσω καρδιά νέα και
πνεύμα νέο θα βάλω μέσα
σας, και θα αποσπάσω
την πέτρινη καρδιά από
τη σάρκα σας και θα σας
δώσω καρδιά σάρκινη,
Και θα βάλω το Πνεύμα
Μου μέσα σας και σας κάνει να περπατάτε στα διατάγματά Μου και να φυλάτε και εκτελείτε τις κρίσεις
Μου και θα είσθε λαός Μου
κι Εγώ θα Είμαι Θεός σας..
Και θα κάνω Διαθήκη αιώνιο με αυτούς, ότι δεν θα
σταματήσω να τους αγαθοποιώ και θα δώσω τονφόβο Μου στις καρδιές τους,
για να μην αποστατήσουν
πλέον»
(Ιερ.31:31-34,
Ιεζ.11:19, 20, 26:25-27).
Αυτό είναι το ανώτερο από
κάθε άλλο θεϊκό θαύμα. Δηλαδή επεμβαίνει ο Θεός με
τον τρόπο και Πνεύμα Του
και αλλάζει την σκληρή, αμαρτωλή και διεφθαρμένη
ανθρώπινη καρδιά, δίνοντάς
του την θέληση και δύναμη
να κάνει ελεύθερα και με αγάπη το καλό θέλημά Του,
υπακούοντας στις εντολές
Του. Γι’ αυτό και στο Ευαγγέλιο αυτός ο άνθρωπος και
αναγεννημένος απ’ το Πνεύμα του Θεού Χριστιανός, είναι και ονομάζεται νέο κτίσμα. «Όθεν όποιος είναι ενωμένος με τον Χριστό είναι νέο κτίσμα, τα παλιά
πέρασαν, τα πάντα έχουν
γίνει νέα» (Β΄Κορ.5,17).
Έχει κάνει αγαπητέ μου ο
Θεός και στην δική σου καρδιά αυτό το αιώνια σωτήριο
έργο; Έχει αλλάξει πραγματικά την καρδιά και ζωή σου,
κάνοντάς σε έναν αληθινό
χριστιανό: Τα σημάδια αυτής
της αλλαγής είναι ξεκάθαρα
όπως αναφέρονται στο Λόγο του Θεού παραπάνω και
αλλού. Κατ’ αρχήν η καρδιά
πλέον δεν είναι πια σκληρή
(πέτρινη) αλλά σάρκινη, ευαίσθητη, γεμάτη αγάπη και
έλεος ακόμη
στους εχθρούς του. Επίσης ενώ δεν
είναι τέλειος, ο φόβος του
Θεού και ο έλεγχός του
Πνεύματός Του μέσα του, είναι τόσο έντονος και δυνατός που μετανοεί όταν αμαρτάνει και πάντα ακολουθεί
με πίστη και δεν αποστατεί
από τον Θεό και Σωτήρα του
Χριστό, μαθαίνοντας από το
Λόγο Του το θέλημά Του. Αν
δεν έχεις εσύ αυτή τηνσωτήρια πείρα ακόμη, ζήτησέ την
από τον Θεό τώρα με πίστη.

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
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