


Στη μήτρα μιας μητέρας, δύο έμβρυα έχουν μία 
συνομιλία μεταξύ τους. Το ένα έμβρυο ήταν ένας μικρός σκεπτικιστής 

και το άλλο είχε μια ζωντανή πίστη . Ήταν ένας μικρός πιστός.



Ο Μικρός Σκεπτικιστής ρώτησε,
“ Και συ πραγματικά πιστεύεις σε μια ζωή μετά τη γέννηση ; “



Ο μικρός πιστός είπε , “ Μα φυσικά πιστεύω. Για μένα είναι απολύτως σαφές 
ότι υπάρχει ζωή μετά τη γέννηση. Η ύπαρξη μας εδώ είναι προσωρινή, 

προπαρασκευαστική για να αναπτυχθούμε και να προετοιμαστούμε για τη 
ζωή μετά τη γέννησή μας. Αυτό θα μας κάνει αρκετά ισχυρούς για τη ζωή 

που είναι μπροστά μας”. 



Ο Μικρός Σκεπτικιστής απάντησε με ερεθισμό.
“Αυτό είναι απολύτως τρελό. Δεν υπάρχει ζωή μετά τη γέννηση .

Τι στο καλό, μια τέτοια ζωή με τι μοιάζει ; “



Ο μικρός πιστός απάντησε , “ δεν ξέρω ,
αλλά θα υπάρξει σίγουρα περισσότερο φως από ό,τι έχουμε τώρα.

Πιθανότατα θα είμαστε σε θέση να περπατήσουμε και να 
χρησιμοποιήσουμε το στόμα μας για να φάει .”



Ο Μικρός Σκεπτικιστής χλεύαζε, “Αυτό είναι απολύτως γελοίο. Δεν 
υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως το περπάτημα. Και το φαγητό με το στόμα 
κάποιου, αυτό είναι μια γελοία ιδέα. Έχουμε έναν ομφάλιο λώρο με τον 

οποίο παίρνουμε τη διατροφή μας . 

Αυτό από μόνο του κάνει μια ζωή μετά τη γέννηση εντελώς αδύνατη .
Πέρα από αυτό, ο ομφάλιος λώρος είναι πάρα πολύ μικρός .”



Ο μικρός πιστός δεν αποθαρρύνθηκε . “ Φυσικά είναι δυνατόν .
Απλά είναι διαφορετικό από αυτό που έχουμε τώρα”.



Ο Μικρός Σκεπτικιστής άρχισε να χάνει την υπομονή του με τέτοια αφέλεια. 
“Κανείς , και εννοώ κανείς δεν έχει επιστρέψει ποτέ στη μήτρα μετά τη 

γέννησή του. Πρέπει να αποδεχθείς το γεγονός ότι η γέννηση είναι απλά το 
τέλος της ζωής .  Μία Περίοδος . Εσύ και η φαντασία σου . Αυτή η ζωή είναι 

μία μεγάλη σκούρα μιζέρια και αυτό είναι όλο. “



Ο μικρός πιστός απλά δεν θα ενδώσει.  “ Όμως, οφείλω να ομολογήσω 
ότι δεν ξέρω πως ακριβώς θα είναι η ζωή στο μέλλον μετά τη γέννηση .

Σε κάθε περίπτωση, θα έχουμε επιτέλους δει τη μητέρα μας
και θα είναι εκεί για να μας προσέχει καλά.”



Ο Μικρός Σκεπτικιστής γούρλωσε τα μάτια του , “ Μητέρα
Μην μου πείς ότι πιστεύεις σε μια μητέρα .

Τι αστείο. Και που ακριβώς είναι αυτή σε ρωτώ ; “



Ο μικρός πιστός κουνούσε το χέρι του σε μία μεγάλη χειρονομία . 
“ Είναι ακριβώς εδώ. Είναι παντού γύρω μας. Ζούμε μέσα σ’ αυτήν και 

επειδή αυτή ζει συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε.  Χωρίς αυτήν απλά δεν θα 
μπορούσαμε να υπάρχουμε.” 



Ο μικρός σκεπτικιστής δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτό. “ Θεέ μου!  Αυτό 
είναι πραγματικά η ύψιστη βλακεία. Σίγουρα δεν μπορώ να δω μια μητέρα . 

Στην πραγματικότητα, δεν βλέπω ακόμη ούτε και ένα μικροσκοπικό κομμάτι 
της και αυτό διότι απλά δεν υπάρχει.” 



Ο μικρός πιστός κούνησε το κεφάλι του και έκλεισε τα μάτια του .
“ Μερικές φορές, όταν είμαστε πολύ ήσυχοι, ακούω το τραγούδι της .
Μπορώ να αισθανθώ ακόμα και το απαλό της χάδι στον κόσμο μας . 

Γνωρίζω και πιστεύω ότι μετά τη γέννησή μας πρόκειται να ξεκινήσουμε 
μια νέα και θαυμάσια αρχή.” 



ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ...



  Με τον ίδιο τρόπο που αυτά τα αγέννητα παιδιά μιλούν για τη 
ζωή μετά τη γέννηση,  έτσι πολλοί από εμάς μιλάμε για τη ζωή μετά 
το θάνατο. Τίποτα δεν είναι διαφορετικό!
Εξ’  αιτίας επιστημονικών παραδοχών και από έλλειψη γνώσης των βιβλικών 
αληθειών, πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν πλέον ότι υπάρχει ζωή μετά το θάνατο.

Η λαϊκή φιλοσοφία αναφέρει :  “Aυτό που δεν βλέπουμε,δεν υπάρχει και ό,τι δεν 
μπορούμε να αποδείξουμε, δεν υπάρχει ! “ Όμως, είναι πραγματικά αυτή η αλήθεια ;

Το ένα παιδί δεν πιστεύει ότι υπάρχει ζωή έξω από τη ζεστή και 
ασφαλή μήτρα, και η ύπαρξη μέσα στη μήτρα θα τελειώσει οριστικά. 
Το άλλο παιδί βασίζει τη γνώμη του επάνω στη πίστη και σε ό,τι 
έχει παρατηρηθεί. Πώς σχετίζεται αυτό με τις σκέψεις μας 
σχετικά με τη ζωή μετά το θάνατο;

Ο Θεός δημιούργησε τους ανθρώπους , αλλά αυτοί 
παραβίασαν την εντολή του Θεού, τον παράκουσαν και 
έγιναν βρώμικοι με την αμαρτία . Η αρμονία ανάμεσα 
στο Θεό και τη δημιουργία Του καταστράφηκε. 



Ο άνθρωπος στράφηκε εναντίον του Θεού, πιστεύοντας τα ψέματα του Σατανά, 
καθώς και τις  περήφανες επιθυμίες τής καρδιάς του. Με αποτέλεσμα, πολλοί 
άνθρωποι δεν πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού, ούτε ότι μπορεί να    
  υπάρξει ζωή μετά το θάνατο.
  

Στη Βίβλο, ο Θεός σκόπευε αρχικά κάθε ψυχή να ζούσε για  
πάντα, αλλά εξ’ αιτίας της αμαρτίας ήρθε ο θάνατος σ’ ολόκληρη 
την ανθρωπότητα, Eκείνοι που αποστρέφονται τον Θεό, δεν 
πληρούν πλέον τον αρχικό σκοπό του Θεού , να ζουν σε αρμονία 
μαζί Του. Γιαυτό, ο Θεός αποφάσισε ότι σε αυτή τη ζωή κάθε 
ανθρωπος να μπορεί να  εκλέξει ό,τι θέλει : την αιώνια ζωή με το 
Θεό ή για πάντα χωρίς τον Θεό . Η εκλογή αυτή έχει εξηγηθεί σε  
 μας με την επιστολή του Θεού που έγραψε για όλους τους 
 ανθρώπους: την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι   
  ο Θεός υπάρχει, ότι δημιούργησε τον άνθρωπο 
  και ότι αγαπά όλους τους ανθρώπους.
 
    Ακόμη μας πληροφορεί ότι, όταν οι άνθρωποι που   
                προηγουμένως έφυγαν μακριά από Αυτόν, ζητήσουν        
                 συγγνώμη και γυρίσουν από την αμαρτία τους, Εκείνος       
      τους συγχωρεί και τους φέρνει σε μία νέα κατάσταση   
       αρμονίας και  ειρήνης με το Θεό. 



Κάθε άνθρωπος έχει την επιλογή της ελεύθερης βούλησης να δεχτεί τη συγχώρεση 
του Θεού. Ο Θεός δεν θα αναγκάσει κανέναν να περάσει την αιωνιότητα μαζί Του, 
Κάθε άνθρωπος έχει την ελευθερία να επιλέξει μία χαμένη 
αιωνιότητα, χωριστά από τον Δημιουργό του, αν και αυτό δεν 
θα το ήθελε Για εκείνους που πιστεύουν ότι ο Θεός υπάρχει 
και που πιστεύουν ότι υπάρχει μια υπέροχη ζωή μετά τον θάνατο, ο Θεός έχει 
προετοιμάσει τον δρόμο της επιστροφής τους προς Αυτόν. Έπρεπε να να γίνει 
αποκατάσταση για την αμαρτία μας και να δεχθούμε ότι ο Θεός έστειλε τον 
Μονογεννή Του Γιο, τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος πήρε όλες τις αμαρτίες μας, 
την αθλιότητα μας, τη βρωμιά μας και κάθε ατομική μας αμαρτία επάνω Του και 
πέθανε επάνω στο σταυρό για χάρη μας. Αυτός που ήταν ολοκληρωτκά τέλειος 
και χωρίς αμαρτία τιμωρήθηκε για μας, τόσο μεγάλη ήταν η αγάπη του 
Θεού για την ανθρωπότητα .

Κοίταξε τι λέει η Αγία Γραφή: “Επειδή με τέτοιο τρόπο ο 
Θεός αγάπησε ................... (γράψε το όνομά σου), ώστε 
έδωσε το μονογενή του γιό, έτσι  ώστε όποιος 
......................( γράψε το όνομά σου), πιστεύει σ ‘ Αυτόν
να μη χαθεί αλλά να έχει ζωή αιώνια” Ιωάννης 3:16

Αν μετανοείς για τις αμαρτίες σου και πιστεύεις ότι ο 
Ιησούς Χριστός πέθανε στη θέση σου, ομολόγησε το



τώρα ενώπιον του Θεού. Ο Θεός θα συγχωρήσει όλες τις αμαρτίες σου. 

Μπορείς να πείς στο Θεό : 
Πιστεύω αυτό που λές στην Αγία Γραφή. Αναγνωρίζω ότι είμαι αμαρτωλός.

Λυπάμαι που έχω κάνει πολλά λάθη και ευχαριστώ τον Γιό 
Σου τον Ιησού που πλήρωσε την τιμωρία και 

πέθανε για μένα. Θα υπακούω και θα
σε ακολουθώ το υπόλοιπο της ζωής μου.

                                      Αμήν.  
  
          Εάν έχεις πλέον αποδεχθεί τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα,  
       τότε μπορείς να λογαριάζεις τον εαυτό σου ως ένα “ παιδί του 
           Θεού “.  “ Όσοι εδέχθησαν Αυτόν σε εκείνους έδωσε την 
   εξουσία να ονομαστούν παιδιά του Θεού ,σε όλους εκείνους
     που πιστεύουν στο Όνομα Του”:   Ιωάννης 1:12

    Υπάρχει ζωή μετά το θάνατο;  Βεβαίως!  Αν 
      πιστεύεις ό,τι δεν μπορείς να δείς, ο Θεός θα 
        σου δώσει ό,τι δεν μπορείς να λάβεις με άλλο 
         τρόπο : την ειρήνη με το Θεό και την αιώνια 
           ζωή μαζί Του.

     
     Αν χρειαστείς περισσότερες πληροφορίες
          παρακαλούμε επικοινώνησε μαζί μας
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