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*Λύση στο πρόβλημα ή μια ακόμη πληγή;*

Μετά το θέμα των εκτρώσεων θεωρήσαμε σκόπιμο να γράψουμε και για την
εξωσωματική γονιμοποίηση και αυτό γιατί αν για τις εκτρώσεις επικρατεί η
άγνοια, για την εξωσωματική γονιμοποίηση κυριαρχεί το σκοτάδι.

Πριν προχωρήσουμε στην αποκάλυψη του τι πραγματικά είναι η
εξωσωματική γονιμοποίηση και αποδείξουμε πως εναντιώνεται στο θέλημα του
Θεού ας δούμε πως φθάσαμε ως εδώ. Η μέθοδος αυτή σύλληψης και κύησης
είναι σχετικώς νεόφερτη στη χώρα μας κάνοντας την εμφάνισή της αν
θυμάμαι καλά στις αρχές της περασμένης δεκαετίας ως μια λύση στην
υπογονιμότητα καθώς υπερπηδούσε κάποιους παράγοντες που προκαλούσαν
αυτή. Εδώ όμως οφείλουμε να αναρωτηθούμε το εξής, γιατί να υπάρχει
υπογονιμότητα; Έτσι έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο; Να μην μπορεί να
τεκνοποιήσει ενώ αυτός το επιθυμεί; Όχι φυσικά, σε καμία περίπτωση.
Ρωτήστε άλλωστε ειδικούς να σας πουν σε τι οφείλεται η υπογονιμότητα. Θα
σας μιλήσουν για την αρνητική επίδραση του καπνίσματος, του ποτού, της
κακής διατροφής, του άγχους κλπ. Μια σειρά δηλαδή παραγόντων που ενώ
απομονωμένοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, όταν συνδυάζονται οδηγούν στην
ατεκνία. Όμως το στρες, το τσιγάρο και το ουίσκυ δεν είναι δημιουργήματα
του Θεού...

Έτσι άρχισε να εφαρμόζεται σιγά σιγά η εξωσωματική γονιμοποίηση, η
οποία όσο περισσότερο εξελισσόταν έχοντας αποτελέσματα τόσο πιο πολύ
έβρισκε κόσμο να ανταποκρίνεται. Θυμάμαι όταν είχα πάει για
αιματολογικές εξετάσεις σε ένα ιδιωτικό κέντρο κατά τις 07:30 το πρωί να
είναι γεμάτο το σαλόνι αναμονής και άνδρες να πηγαινοέρχονται με
κυπελάκια. Άκουσα μάλιστα ότι επικρατεί μια καινούρια μόδα στα ζευγάρια
που θέλουν να κάνουν παιδί. Επειδή βρίσκουν χρονοβόρα και ψυχοφθόρα όσο
ο πελαργός δεν έρχεται την παραδοσιακή μέθοδο τεκνοποίησης καταλήγουν
ευθής εξ αρχής στην τεχνητή γονιμοποίηση για να αποφύγουν όπως λένε το
άγχος. Δηλαδή νέοι άνθρωποι –υποτίθεται ερωτευμένοι- προτιμούν από το
φυσιολογικό τρόπο αναπαραγωγής να ανακατεύονται με διαδικασίες που τους
στοιχίζουν πάρα πολλά χρήματα –αλήθεια γιατί κοστίζουν τόσο πολύ και
γιατί πάντα οι πρώτες φορές αποτυγχάνουν;;; (ρητορικό φυσικά ερώτημα) -,
να ξεγυμνώνονται μπροστά σε χίλιους δυο ειδικούς, να επιδίδονται σε μη
υγιείς συνήθειες και να υποβάλλονται πολλές φορές σε επώδυνες επεμβάσεις!

Θα πει βέβαια κανείς ότι εντάξει για την τελευταία αυτή ομάδα
ανθρώπων, αλλά όταν κάποιος δεν μπορεί να τεκνοποιήσει είναι κακό να
καταφύγει στη λύση της εξωσωματικής; Και γιατί αμαρτάνει απέναντι στο Θεό;

Αν ανατρέξουμε στην Αγία Γραφή και ιδίως στην Παλαιά Διαθήκη καθώς
όμως και σε ιστορίες που διαφύλαξε η Ιερά Παράδοση θα δούμε ότι πολλές
φορές ο Θεός δε θέλησε κάποιοι άνθρωποι να αποκτήσουν παιδί. Το γιατί
και το πως δεν είναι που θα πρέπει να αναλύσουμε τώρα. Η κάθε περίπτωση
είναι ξεχωρίστη. Έχω ακούσει για ζευγάρι ενάρετο που δεν έκανε παιδί και
σε επίσκεψη σε κάποιο χαρισματικό γέροντα τους απεκαλύφθη ότι αν
τεκνοποιούσαν το παιδί τους θα έπαιρνε στραβό δρόμο ή ότι αυτοί δε θα
αποδεικνύονταν τελικά καλοί γονείς. Ας δούμε όμως μια περίπτωση στη
Γραφή όπου ο Κύριος δεν επέτρεψε σε κάποιους να τεκνοποιήσουν:

*Γένεση Κ 18 ότι συγκλείων συνέκλεισε Κύριος έξωθεν πάσαν μήτραν εν τώ
οίκω Αβιμέλεχ, ένεκεν Σάρρας της γυναικός Αβραάμ.*

Ας δούμε όμως περιπτώσεις όπου η προσευχή της γυναίκας προκάλεσε το
έλεος του Θεού και συνέλαβε:

*Γένεση ΚΘ 31 Ιδών δε Κύριος ο Θεός ότι εμισείτο Λεία, ήνοιξε την μήτραν
αυτής?*
* *
*Γένεση Λ Εμνήσθη δε ο Θεός της Ραχήλ, και επήκουσεν αυτής ο Θεός και
ανέωξεν αυτής την μήτραν, 23 και συλλαβούσα έτεκε τώ Ιακώβ υιόν.*
* *
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*Βασιλειών Α 19 και ορθρίζουσι το πρωί και προσκυνούσι τώ Κυρίω και
πορεύονται την οδόν αυτών. και εισήλθεν Ελκανά εις τον οίκον αυτού
Αρμαθαίμ και έγνω την Άνναν γυναίκα αυτού, και εμνήσθη αυτής Κύριος, και
συνέλαβε. (βοήθησε την Άννα να συλλάβει τον προφήτη Σαμουήλ)*

Όταν λοιπόν κάποιο ζευγάρι αδυνατεί να αποκτήσει τέκνα πρέπει να
καταφεύγει στο Θεό και με ορθό βίο και προσευχή να ζητά από το Θεό να
του χαρίσει ένα παιδί. Λέει άλλωστε ο Χριστός στο κατά Ματθαίον:

*ΚΑ Αμήν λέγω υμίν, εάν έχητε πίστιν και μη διακριθήτε, ου μόνον το της
συκής ποιήσετε, αλλά κάν τώ όρει τούτω είπητε, άρθητι και βλήθητι εις
την θάλασσαν, γενήσεται? 22 και πάντα όσα εάν αιτήσητε εν τή προσευχή
πιστεύοντες, λήψεσθε.*

Πόσοι και πόσοι άγιοι δε βοηθούν τα άτεκνα ζευγάρια όταν αυτά
καταφεύγουν σε αυτούς με πίστη και ταπείνωση. Ο άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο
άγιος Στυλιανός, η Παναγία η Τσαμπίκα στη Ρόδο είναι λίγες μόνο από τις
εκατοντάδες περιπτώσεις. Αναζητείστε τα σχετικά βιβλία που έχουν εκδοθεί
και κοστίζουν ελάχιστα ώστε να διαβάσετε τις πραγματικά απίστευτες
ιστορίες με τα θαύματα που έχουν συμβεί σε άτεκνα ζευγάρια.

Κι αν τελικά συμβεί να μην αποκτήσει κανείς παιδί τότε ας κατανοήσει
ότι δεν είναι θέλημα Θεού και ας μην καταφεύγει σε τεχνικές ερχόμενος
ενάντια στο Θεό διότι στο τέλος αυτός θα μετανιώσει πικρά.

Ας δούμε όμως γιατί η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι αμαρτία.

Γράφει ο Εμμανουήλ Παναγόπουλος Αν. Επίκ. Καθηγητού Χειρουργικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών στο www.unborn.gr <http://www.unborn.gr/>:

Συνήθως *γονιμοποιούνται *και εμφυτεύονται περισσότερα του ενός ωάρια,
3-5, για να αυξηθεί η πιθανότητα επιτυχίας. Για την ωρίμανση και συλλογή
των περισσοτέρων ωαρίων απαιτείται η προηγούμενη χορήγηση ορμονών στη
γυναίκα και αυτό, εάν επαναληφθεί πολλές φορές, δυνατόν να έχει
δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία της. Η επιτυχία της μεθόδου με τα
σημερινά δεδομένα κυμαίνεται περί το 30% κατά κύκλο εμφυτεύσεως. *Εάν η
πρώτη προσπάθεια αποτύχει, επακολουθεί και δεύτερη και τρίτη, γι' αυτό
γονιμοποιούνται περισσότερα ωάρια από αυτά που εμφυτεύονται κάθε φορά.*
Η επιτυχής εμφύτευση δημιουργεί μονόδυμη ή πολύδυμη εγκυμοσύνη. Η
πολύδυμη εγκυμοσύνη συχνά δημιουργεί μαιευτικά προβλήματα και επιπλοκές,
γι' αυτό πολλές φορές* επιχειρείται μείωση του αριθμού των κυοφορούμενων
εμβρύων σε δύο.* ^2 Ο επιλεκτικός τερματισμός της ζωής των επιπλέον
εμβρύων αποτελεί "κοινή πρακτική των κέντρων θεραπείας της στειρότητος".

Κρατείστε τα 3 αυτά σημεία που πρέπει να αναλύσουμε:

Γονιμοποιούνται που σημαίνει ότι έχουμε σύλληψη και επομένως
ανθρώπινη ζωή! Διότι σύμφωνα με την Εκκλησία γονιμοποίηση = σύλληψη =
ανθρώπινη ζωή. Σε αυτό συμφωνεί και ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος
που υποστηρίζει:
Για την ορθόδοξη διδασκαλία το γονιμοποιημένο ωάριο είναι έμβρυο –και
επομένως άνθρωπος που έχει ψυχή και σώμα– γιατί *ο άνθρωπος «άμα τη
συλλήψει εμψύχωται»* και οι λειτουργίες της ψυχής θα εκδηλωθούν ανάλογα
με την σωματική ανάπτυξη του ανθρώπου. Οπότε, το έμβρυο, τον άνθρωπο,
δεν μπορούμε να το ονομάσουμε απλώς γεννητικό η γενετικό υλικό, το οποίο
μάλιστα μπορούμε να χρησιμοποιούμε για ερευνητικούς και θεραπευτικούς
σκοπούς. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να θεωρηθή πειραματόζωο.
Υπάρχει λοιπόν ψυχική υπόσταση! Το κρατάμε γερά αυτό και πάμε στο
επόμενο σημείο.

«Εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει, επακολουθεί και δεύτερη και τρίτη, γι'
αυτό γονιμοποιούνται περισσότερα ωάρια από αυτά που εμφυτεύονται κάθε
φορά», που σημαίνει ότι και 5 και 10 και 15 ανθρώνινες ψυχούλες μπορεί
να δημιουργηθούν.
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Και μετά μας πληροφορεί ο καθηγήτης:

«επιχειρείται μείωση του αριθμού των κυοφορούμενων εμβρύων σε δύο.»,
δηλαδή πέρα από το ότι για να επιτευχθεί τελικά μια εγκυμοσύνη
γονιμοποιούν 5 και παραπάνω ωάρια προγνωρίζοντας ότι τα πιο πολλά θα
απορριφθούν και έτσι οι μικροί αυτοί άνθρωποι θα πεθάνουν, έχουμε και
μια ιδιότυπη μορφή άμβλωσης διότι όταν σύλληψη = εμψυχωμένος άνθρωπος
και μετά ακολουθεί η «μείωση των κυοφορούμενων εμβρύων», τότε τι άλλο
έχουμε εκτός από έκτρωση;

Σκεφθείτε λοιπόν όσοι ετοιμάζεστε να καταφύγετε σε αυτή τη μέθοδο
αλλά κι όσοι καταφύγατε για να έρθετε πάλι στο δρόμο το σωστό ότι
αφ’ενός πάτε τόσο ενάντια στο Θεό και υπέρ του εγωισμού σας και
αφ’ετέρου ότι για να κάνετε ένα παιδί θα σκοτώσετε άλλα πόσα; Πέντε;
Δέκα; Δεκαπέντε; Είκοσι;

Το ότι δεν τα βλέπετε δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ως άνθρωποι. Κι
ένας άνθρωπος όπως γράφουμε και στο θέμα των εκτρώσεων για να γίνει 1.70
θα ξεκινήσει από τα 0.0001 χιλιοστά. Άνθρωπος όμως είναι τότε άνθρωπος
είναι και τώρα. Ψύχη είχε και ψυχή έχει. Κι ο Θεός δε μετρά τον άνθρωπο
με το μέτρο αλλά με άλλα κριτήρια.

Όπως όμως αποκαλύπτει ο καθηγητής στη συνέχεια τα παιδιά αυτά τα ας
τα πούμε παραπανίσια δεν πεθαίνουν παντά γιατί δεν εμφυτεύονται όλα
παντά. Εδώ να τονίσω ότι ο κος Παναγόπουλος προς τιμήν του εκφράζει τη
θέση της Εκκλησίας την οποία και υποστηρίζει λέγοντας ότι «πέραν όμως
από τις πιο πάνω σημαντικές επιστημονικές και φιλοσοφικές απόψεις, η
Ορθόδοξη Εκκλησία μας ξεκάθαρα διδάσκει ότι η εμψύχωση του ανθρώπινου
εμβρύου γίνεται "εξ άκρας συλλήψεως", που χρονικά ταυτίζεται με την
ολοκλήρωση της γονιμοποιήσεως». Ας δούμε τι λέει:
Όπως ήδη γράφτηκε, κατά την Ε.Γ. γονιμοποιούνται πολύ περισσότερα ωάρια
από αυτά που πρόκειται να εμφυτευθούν. Τα επιπλέον γονιμοποιημένα ωάρια
καταψύχονται για να χρησιμοποιηθούν σε άλλον χρόνο, μετά, φυσικά, την
απόψυξή τους. Το 1984 στην Αυστραλία γεννήθηκε το πρώτο παιδί από
κατεψυγμένο έμβρυο. Ήταν κορίτσι και του δόθηκε το όνομα Zoe.
Κατά τη διαδικασία ψύξεως - αποψύξεως συμβαίνουν απώλειες
γονιμοποιημένων ωαρίων, δηλαδή απώλειες ανθρωπίνων υπάρξεων. Πέραν όμως
αυτού, πολλά από τα κατεψυγμένα έμβρυα, για διάφορους λόγους, παραμένουν
στην κατάψυξη και η τύχη τους αποτελεί δυσεπίλυτο πρόβλημα. Στις Η.Π.Α.
υπάρχουν σήμερα περί τα 10.000 κατεψυγμένα έμβρυα. Στην Αυστραλία το
1991 υπήρχαν περισσότερα από 13.000 ανθρώπινα έμβρυα στην κατάψυξη και
υπολογίζεται ότι, αν συνεχιστεί η σημερινή τάση, το 1996 ο αριθμός τους
θα φθάσει τα 28.000. Διερωτηθήκαμε τί θα γίνουν τα κατεψυγμένα έμβρυα,
αν οι γονείς δεν τα θέλουν πια, γιατί απέκτησαν παιδί ή γιατί χώρισαν ή
πέθαναν; Τί τύχη θα έχουν οι ανθρώπινες αυτές υπάρξεις και ποιός θα έχει
την αρμοδιότητα και θα πάρει την ευθύνη για την τύχη τους; Στη Γαλλία
υπάρχουν 11.000 κατεψυγμένα έμβρυα.
Γνώριζα για κατεψυγμένα κρέατα, λαχανικά και φρούτα, αγνοούσα όμως τα
κατεψυγμένα παιδιά. Αλήθεια αυτές οι ψυχούλες πώς μπορεί να αισθάνονται;
Τι μπορεί να νιώθουν; Είναι κανείς σε θέση να μου πει σας παρακαλώ;
Εσείς που οδηγηθήκατε στην απόκτηση τέκνων με τη βοήθεια της
εξωσωματικής είστε σίγουροι ότι κάπου δεν υπάρχει ένα μέλος της
οικογενείας σας κατεψυγμένο που μπορεί να μείνει έτσι αιωνίως ή να
γεννηθεί από άλλους κάποια στιγμή κάποτε ή να καταλήξει ακόμη και
πειραματόζωο όπως θα δούμε αργότερα; Αξίζει για 1 ή 2 παιδιά δικά σας
που θα μπορούσατε να υιοθετήσετε ένα ορφανό, να θυσιάσετε στο σατανά
αμέτρητα άλλα;
Διότι τέτοιες πράξεις με τέτοιο κόστος δεν είναι εκ
Θεού. Τόσος πια εγωισμός; Ή τόση άγνοια επί του θέματος;
Ας δούμε όμως τι γίνονται αυτά που δε θα θανατωθούν και δε θα
καταψυχθούν. Λέει λοιπόν ο καθηγητής:

Ο πειραματισμός σε ανθρώπινα έμβρυα αποτελεί ένα τεράστιο ηθικό πρόβλημα
και είναι άμεσα συνδεδεμένος με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Όπως
γράφτηκε πιο πάνω, κατά τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποιήσεως,
γονιμοποιούνται περισσότερα ωάρια από αυτά που πρόκειται να εμφυτευθούν.
Τα επιπλέον γονιμοποιημένα ωάρια, είτε καταψύχονται για μελλοντική
χρήση, είτε χρησιμοποιούνται για πειράματα. Η για πειραματικούς σκοπούς
χρησιμοποίησή τους απαιτεί οπωσδήποτε την άδεια του ζεύγους, η οποία,
τις περισσότερες φορές, δίδεται ευχερώς για ευνόητους λόγους. Αλλά και
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"εν αγνοία" του ζεύγους μπορεί να χρησιμοποιηθούν, αφού αυτό δεν έχει τη
δυνατότητα να γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των γονιμοποιημένων ωαρίων. Οι
περισσότερες χώρες, που έχουν ασχοληθεί με το θέμα (ΗΠΑ, Αγγλία,
Σουηδία, Δανία), περιορίζουν τον πειραματισμό στις πρώτες 14 ημέρες του
εμβρύου. Όμως 14 ημέρες από πότε; Εάν από την γονιμοποίηση, τότε αυτή
αποτελεί την έναρξη της ανθρώπινης ζωής. Εάν η 14η ημέρα αποτελεί την
αρχή της ανθρώπινης ζωής, τότε είναι η ημέρα "μηδέν" και όχι η 14η. Ο
καθορισμός του ορίου αυτού είναι αυθαίρετος και εμφανώς υποκριτικός,
δεδομένου ότι όλες οι χώρες αυτές έχουν νομιμοποιήσει την έκτρωση, ακόμη
και σε προχωρημένα στάδια εγκυμοσύνης.
Οι υποστηρικτές τους πειραματισμού επί των ανθρωπίνων εμβρύων
διατείνονται ότι είναι απαραίτητος για τη θεραπεία των γενετικών νοσημάτων
Πώς νιώθετε με την υποψία ότι κάποιο παιδί σας ίσως είναι πειραματόζωο;
Και το γεγονός ότι τα παιδάκια αυτά είναι έμβρυα και πολύ πολύ μικρούλια
τα καθιστά ακόμη πιο ανυπεράσπιστα στον καθένα.

Και κλείνει:

Η επιθυμία της εντός του γάμου αποκτήσεως τέκνων είναι και νόμιμη και
επαινετή και θεοφιλής, αφού η τεκνοποιία αποτελεί έναν εκ των κυρίων
σκοπών του γάμου. Ακόμη, η καταφυγή στην ιατρική επιστήμη για την
επίλυση των σχετικών με την τεκνοποιία προβλημάτων, όχι μόνο δεν
αντίκειται στο άγιο θέλημα του Θεού, αλλά είναι και επιβεβλημένη. Όμως η
προσπάθεια παρακάμψεως της φυσικής τάξεως με τη βοήθεια της
Αναπαραγωγικής Τεχνολογίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, για όλους τους
λόγους που εκτέθηκαν στο άρθρο αυτό

Μπράβο κε καθηγητά εσείς έχετε ακόμη συνείδηση και φόβο Κυρίου σε
αντίθεση με άλλους ιατρούς.

Εδώ θα παραθέσω ένα απόσπασμα από την ιστοσελίδα του φίλου μου και
μέλους μας του Κώστα του Ρόκα:

Ο διάβολος όμως δεν σταματάει εδώ και γενικότερα δεν παύει ποτέ να
εργάζεται . Πώς άλλωστε θα ήταν δυνατό να αφήσει ανεκμετάλλευτη την
ευκαιρία που του παρουσιάζεται, από τη στιγμή που ορισμένα ζευγάρια για
να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό της τεκνοποίησης, είναι διατεθειμένα
να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε κόστος (ηθικό ή
υλικό), αδιαφορώντας ακόμη και για το Θέλημα του Θεού. Αξιοποιώντας
λοιπόν και ο σατανάς την επιθυμία τους αυτή, τους οδηγεί σε σκοτεινά
δικά του μονοπάτια, τα οποία ο ίδιος (και σε συνεργασία με ορισμένους
«επιστήμονες») έχουν πονηρά ονομάσει «σύγχρονες μεθόδους τεκνοποίησης»,
με πιο δημοφιλή αυτή της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Με τη μέθοδο αυτή, η γονιμοποίηση του ωαρίου από το σπερματοζωάριο (η
σύλληψη του παιδιού δηλαδή), γίνεται σε ένα τεχνητό περιβάλλον και όχι
μέσα στο σώμα της γυναίκας, αφού πρώτα βεβαίως έχουν παραληφθεί τα
σπερματοζωάρια από τον άνδρα και τα ωάρια από τη γυναίκα. Στη συνέχεια
και αφού επιτευχθεί η σύλληψη αγνώστου αριθμού παιδιών (!), οι «γιατροί»
χρησιμοποιώντας το άλλοθι ότι πρόκειται για έμβρυα (στα οποία οι
περισσότερες δυτικές χώρες δεν αναγνωρίζουν ανθρώπινη υπόσταση, δεν τα
θεωρούν πρόσωπα και δεν τους αναγνωρίζουν ανθρώπινα δικαιώματα),
προχωρούν ακάθεκτοι προς το «Θεάρεστο» έργο τους , ΑΦΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΟΥΝ ΜΕΣΑ
ΣΤΗ ΜΗΤΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΡΙΑ ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΩΣ ΜΟΝΟ ΤΟ 30% ΑΥΤΩΝ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘEI ΚΑΙ
ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ, ΕΝΩ ΤΟ 70% ΘΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙ ( Ή ΜΗΠΩΣ ΟΧΙ ; ) ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ!!!

Για παράδειγμα , αν εμφυτευθούν μέσα στη μήτρα της γυναίκας πέντε
παιδιά, τουλάχιστον τα τρία είναι σίγουρο ότι θα υποχρεωθούν να χάσουν
τη ζωή τους , αφού η επιτυχία αυτής της μεθόδου κατά κύκλο εμφυτεύσεως
ανέρχεται στο 30%. Για να γεννηθεί δηλαδή ένα παιδί, ή αλλιώς για να
υπάρξει η εγωιστική ικανοποίηση του ζευγαριού, που κατορθώνει να φέρει
στον κόσμο ένα ΔΙΚΟ ΤΟΥ παιδί, πρέπει να καταπατηθεί η Εντολή του Θεού
(ου φονεύσεις) και να θυσιαστούν έτσι κάποια άλλα αθώα αδέρφια του.

Πόσο μαρτυρική όμως μπορεί να γίνει μια τέτοια θυσία; Γιατί ποιος είναι
σε θέση να μας διαβεβαιώσει πως για την εξέλιξη της γεννετικής
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επιστήμης, δεν χρησιμοποιούνται ως «πειραματόζωα» κάποια παιδιά από
εκτρώσεις ή εξωσωματικές γονιμοποιήσεις; Και για ποιο λόγο κάποιοι
αδίστακτοι «επιστήμονες» θα άφηναν ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία, να
παρατηρήσουν το μοναδικό αυτό θέαμα που μπορεί να προσφέρει ένα ανήμπορο
παιδί, τη στιγμή που προσπαθεί βίαια αποσπασμένο από τη μήτρα της
μητέρας του, να επιβιώσει με τη «βοήθεια» και μόνο της «επιστήμης»;

Αυτή είναι η «αθώα» εξωσωματική γονιμοποίηση που χρησιμοποιείται τόσο
ευρέως ακόμη κι από άτομα που βλέπεις να πηγαίνουν στην εκκλησία την
Κυριακή, να εξομολογούνται και να κοινωνούν το Σώμα και το Αίμα του
Κυρίου μας! Κι αυτό γιατί δυστυχώς υπάρχει πλήρης άγνοια. *Έχω βαθιά
πεποίθηση ότι αν τα περισσότερα ζευγάρια που κατέφυγαν στη λύση της
εξωσωματικής ενημερώνονταν παράλληλα για όλες τις πτυχές της τότε δε θα
την επέλεγαν ποτέ.*

Ίσως εδώ στην Ελλάδα τα κατεψυγμένα έμβρυα και τα πειραματόζωα να μην
είναι ευρείας μορφής φαινόμενα, παραμένει όμως το γεγονός της
γονιμοποίησης πολλών ωαρίων και κατά συνέπεια σύλληψης-εμψύχωσης πολλών
μικρών ανθρώπων για να πεθάνουν στον ανταγωνισμό του ποιο θα επιζήσει ή
να αποτελέσουν τα θύματα της παραπάνω «μείωσης» όπως αναφέρθηκε.

Όπως και στο θέμα των εκτρώσεων εσείς αδερφοί κρατάτε και το μαχαίρι
και το πεπόνι και όσοι αμαρτήσατε κατά τον τρόπο αυτό σκοπό έχουμε όχι
να σας καταδικάσουμε αλλά να σας σώσουμε από την καταδίκη την ημέρα της
Κρίσεως όπου δικαιολογίες δε θα υπάρχουν. Αλλά κι όσοι είστε έτοιμοι να
αμαρτήσετε να σας εμποδίσουμε να το πράξετε δείχνοντας σας άλλους
τρόπους να αποκτήσετε τέκνα.

Καλύτερα να μην κάνεις παιδί αν είναι να σκοτώσεις άλλα δέκα.

Γράφτηκε από: Σ.Χ.Μ. <mailto:stratis79@yahoo.com>

29/10/2006

επιστροφή στα περιεχόμενα
<http://www.geocities.com/orthodoxia_pisti/main_index.htm>
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