ΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η ΓΕΝΝΗΣΗ
Εχουμε όλοι σχεδόν παραδεχτεί
ότι το Σύμπαν
ολόκληρο, τα άστρα, τα ζώδια παίζουν κάποιο ρόλο
λίγο ή πολύ στη ζωή μας, στο χαρακτήρα μας, στις
δραστηριότητές μας, στην εξέλιξή μας, στη ζωή της
Γης, ανάλογα με το λεγόμενο ζώδιό μας που μας
κάνει τόσο διαφορετικούς τον ένα από τον άλλο, ή
που
μπορεί να μοιάζουμε σε κάποια σημεία αν
υπάρχει απόλυτη σύμπτωση
στον τόπο,,
ώρα,
γέννησή μας όπως πχ τα δίδυμα.
Εδώ θα μας απασχολήσει η γέννηση του Ιησού
χριστού, που σύμφωνα με τις ιστορικές μαρτυρίες
έγινε
κατά
απλό,
αλλά
παράλληλα
φανταντασμαγορικό τρόπο αφού σημαδεύτηκε και
από το ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ;;;;;
Κατ αρχήν
να πούμε ότι η ζωή, η ιστορία του
εξελίχθηκε, φαίνεται να ακολουθεί την πορεία της
ετήσιας φωτοβολίας του ήλιου προς τη Γη, με βάση
τα ηλιοστάσια. Τα οποία λίγο ή πολύ ακολουθούμε
όλοι μας υποκείμενοι στις επιδράσεις των διαφόρων
εποχών υφιστάμενοι κάποια στιγμή και το Γολγοθά
μας. Τις
επιδράσεις των
διαφόρων εποχών
υφίστανται
κατά πρώτο
λόγο
τα φυτά: πότε
γεννιούνται- πότε φυτρώνουν, πότε καρπίζουν, σε
ποια ηλικία, σε
ποια εποχή. σε ποιο σημείο της
υφηλίου,
όπωε
οι
φυλές,
κλπ.
http://www.koutouzis.gr/fasma-files.htm Μα
μήπως
και όλα σχεδόν τα ζώα δεν ακολουθούν το ετήσιο
κύκλο
πολλαπλασιασμού; Μόνο ο
άνθρωπος
γεννοβολά όποτε θέλει;;;; Για να μηναναφεθούμε στον
1

μηνιαίο κύκλο των γυναικών. ο οποίος παρατηρείται
και σεπολλά θηλυκά ζώα.
Ως ημερομηνία της γέννησης του ΙΗΣΟΥ καθιερώθηκε
η 25η Δεκεμβρίου, αρχή του μεγαλώματος της ημέρας,
αν και από τον ευαγγελιστή Λουκά αμφισβητείται:
(Λουκάς 2:8) Το βιβλίο Καθημερινή Ζωή στην Εποχή του
Ιησού (Daily Life in the Time of Jesus) αναφέρει ότι τα
ποίμνια έμεναν στο ύπαιθρο από «την εβδομάδα πριν το
Πάσχα [τέλη Μαρτίου]» μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Δηλαδή
ξ γέννηση έγινε μετά τη φθινοπωρινή ισημερία γνωστού
όντος ότι σε ένα μήνα η μέρα θα άρχιζε να μεγαλώνει.
Έπειτα προσθέτει: «Από αυτό και μόνο μπορεί να φανεί ότι
η παραδοσιακή ημερομηνία για τα Χριστούγεννα, στο
καταχείμωνο, είναι απίθανο να είναι σωστή, αφού το
Ευαγγέλιο λέει ότι οι ποιμένες βρίσκονταν στους αγρούς»,
και δεν ήταν δυνατόν να διαταχθεί απογραφή από
τους Ρωμαίους
εν μέσω
χειμώνα. Μετρώντας
αντίστροφα από το θάνατό του, ο οποίος έλαβε χώρα την
άνοιξη του έτους 33 μ.Χ., και συγκεκριμένα το Πάσχα, στις
14 Νισάν,(Ιωάννης 19:14-16) Εφόσον ο Ιησούς ήταν
περίπου 30 χρονών όταν άρχισε τη διακονία του, η οποία
διήρκεσε τριάμισι χρόνια, λογικά γεννήθηκε στις αρχές
φθινοπώρου Λουκάς 3:23.
Πάντως η ακριβής ημερομηνία Γεννήσεως του
Χριστού δεν είναι γνωστή. Τα ευαγγέλια δεν
αναφέρουν ούτε την ημέρα ούτε το μήνα.
Ωστόσο την ημερομηνία αυτή:
Οι Αθηναίοι γιόρταζαν τα
ΚΡΟΝΙΑ, οι Ρωμαίοι τα
Σατουρνάλια αφιερωμένα στο θεό Σατούρνους, ο
οποίος αντιστοιχεί στον αρχαίο ελληνικό θεό Κρόνο.
Πραγματοποιόταν κατά τους χειμερινούς μήνες κατά
την περίοδο του χειμερινού ηλιοστασίου, συνήθως στις
17 Δεκεμβρίου, αλλά αργότερα η γιορτή κρατούσε έως
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και μια βδομάδα, μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου, μέσα στο
ζώδιο
του
Αιγόκερω =
κένταυρου
Χείρωνα=
ΚΡΟΝΟΣ
Την ίδια εποχή στην Αθήνα γινόταν ο εορτασμός προς
τιμή του Κρόνου και της Ρέας και διαρκούσε μια ημέρα.
Η ημέρα αυτή ήταν αργία, αφού οι δημόσιες εργασίες
(ή οι δημόσιες υπηρεσίες όπως θα λέγαμε σήμερα,
παρέμεναν κλειστές και η βουλή δεν συνεδρίαζε.
Στο Κρόνιο Ιερό, στον Ιλισό, κοντά στο Ναό του
Ολυμπίου Διός, ετελούντο οι ευχαριστήριες θυσίες για
το τέλος της συγκομιδής. Σύμφωνα με τον Φιλόχορο ο
βωμός αυτός είχε χτιστεί από τον Κέκροπα,/1530πχ/
που ήταν μισός άνθρωπος μισός φίδι, ο οποίος και
όρισε ότι κάθε νοικοκυριό θα έπρεπε να
κάνει
προσφορές.
Πριν τη γέννηση του Ιησού, οι Πέρσες γιόρταζαν
τη γέννηση του θεού τους Μίθρα, θεού του φωτός.
Στις 25
Δεκεμβρίου, αρχή του μεγαλώματος
της
ημέρας, μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο.

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Η μυθολογία αναφέρει ότι αναστήθηκαν:
*** Ο Αδωνις , γιος από την αιμομιξία του Θεία και της
κόρης του Σμύρνας, νεκραναστήθηκε από την
Αφροδίτη όταν τον έφαγε αγριόχοιρος.

*** Ο Ιππόλυτος αναστήθηκε από τον Ασκληπιό, αφού
σκοτώθηκε, όταν αφήνιασαν τα άλογα που έσερναν το
άρμα του, στην Επίδαυρο.
*** Νεκραναστήθηκαν ο Οσιρις, ο Αττις, ο Διόνυσος,ο
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Αδωις,

η

Περσεφόνη

και

άλλοι.

https://www.youtube.com/watch?v=0Nft0H8lGas

Διαφέρει Η Ανάσταση
ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ για την
οποία έχουμε πολλές πολυάνθρωπες και εν πολλοίς
γραπτές μαρτυρίες- ιστορικά ντοκουμέντα - είναι η
Ανάσταση του έγινε κάτω από νόμους υπερφυσικούς,
αφού είναι νόμοι που ακόμα δεν γνωρίζουμε.
Σήμερα, όπως
προείπαμε, έχουμε νεκραναστάσεις
ατόμων, που πιθανότατα συνέρχονται μετά
από
νεκροφάνεια, όμως, τελικά τα άτομα αυτά
δεν
αποφεύγουν το θάνατο. Η ιστορία ναφέρει
και
αναλήψεις. http://www.koutouzis.gr/genealogiko.htm

ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Ο Προφήτης Ηλίας, όπως και ο Ενώχ, ήταν οι
μοναδικοί άνθρωποι, οι οποιοι αναλήφθηκαν στους
ουρανούς, χωρίς να έχουν πεθάνει.
Στις 20 Ιουλίου, μερα κατά την οποία τιμάται η μνήμη
του Προφήτη Ηλία, δεν εορτάζουμε την κοίμηση του
γιατί ο προφήτης ηλίας δεν πέθανε. Γιορτάζουμε την
ανάληψή του . Ηλίας,
Ηλιος
Ωστόσο, σύμφωνα με
τον Απόστολο Παύλο
ο
Προφήτης Ηλίας δεν ανελήφθη, όπως ο Κύριος, στον
ουρανό, αλλά άφησε ο Θεός να φανεί ότι ανελήφθη και
ότι ζει στη γη με το σώμα του άφθαρτο χιλιάδες χρόνια
μετά.
Εχουμε όμως, αυτόματες πυρπολήσεις ατόμων
άγνωστη αιτία.

από

Είπαμε
ως τώρα
ότι
κάθε άνθρωπος έχει τα
χαρακτηριστικά ζωδιακά στοιχεία του διαφορετικά
από έναν άλλο, έως κλάσματα δευτερολέπτου.
Η
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ιστορία, ύπαρξη, του Χριστού ακολουθεί την απόλυτη
φωτοευαισθησία που δημιουργούν οι ισημερίες και τα
ηλιοστάσια: *** Η σύλληψη της Αγίας Αννας έγινε
στην αρχή του μεγαλώματος κατά ένα δευτερόλεπτο
της ημέρας, μετά τη μεγαλύτερη χειμερινή νύχτα. *** Η
Θεοτόκος γεννήθηκε 8 Σεπτεβρίου, 12-13 μέρες πριν τη
Φθινοπβρινή ισημερία – το 12 είναι αριθμός που
προκύπτει από την περιστροφή του Δία γύρω από τον
Ηλιο, 12 χρόνια, ή τους 12 μήνεςήτοι προ της
ανατροπής
φωτοβολίας
της
21ης
Σεπτεμβρίου,
φθινοπωρινής ισημερίας. *** Ο Χριστός γεννήθηκε
25/12, μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο, αρχή του
μεγαλώματος της ημέρας, και αρχή επιρροής του
πλανήτη Κρόνου – αντιδιαμετρικά η Σελήνη -, περίοδο
που οι Ρωμαίοι γιόρταζαν τη γέννηση του Νικητή
Ηλιου. ***
Η σταύρωση και η Ανάστασή του έγινε
μετά την πρώτη πανσέληνο της εαρινής ισημερίας. Οι
Ρωμαίοι, 25 του Μάρτη, 4 μέρες μετά την εαρινή
ισημερία, γιόρταζαν τη μητέρα των Θεών. Εμείς
τοποθετήσαμε και γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της
Θεοτόκου, ήτοι τη σύλληψη του Ιησού Χριστού. ***
Ο Χριστός όταν σταυρώθηκε ήταν 33 ετών, χρονικό
διάστημα
που ισοδυναμεί περίπου με έναν πλήρη
κύκλο του Κρόνου γύρω από τον Ηλιο. Ο κύκλος είναι
τριάντα έτη, περίπου, αλλά
οι ακτινοβολίες
«ευαισθησίας»
και επανάληψης των γεγονότων
μπορούν να διαφοροποιηθούν χρονικά με την
επίδραση άλλων πλανητών.
ΣΤΙΣ 21-3=23 Μαρτίου οι Ρωμαίοι γιόρταζαν την ημέρα
του Νικητή ΗΛΙΟΥ - εαρινή ισημερία - η ημέρα αρχίζει να
υπερτερεί της νύχτας. Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ συμπίπτει με το
σταυρό που σχηματίζουν τα 4 ηλιοστάσια Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ
είναι και μια φυσικη πορεία, η άνοιξη της φύσης που
βιώνει και κάθε άνθρωπος αλλά και κάθε ζωντανός
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οργανιαμός, ιδίως τα άνθη.
Εδώ
πρέπει να πούμε
πως κι αν τα γεγονότα
τοποθετήθηκαν έτσι από τους ανθρώπους αυτό κάτι

κεφάλαιο Ιω 3,13, αναφέρει:
ο Υιός του Ανθρώπου, που κατέβηκε από
τον ουρανό, και που είναι στον ουρανό ".
Τί εσήμαινε; την θεική προέλευση,
ή
πιθανότατα σημαίνει ότι το ένα άκρο
πνευματικό, ηλεκτρομαγνητικό
ή άλλο
υπάρχει στον ουρανό, στο διάστημα, έχει
εξάρτηση από αυτό,όπου και επιστρέφει
τελικά
μετά τον θάνατο του σώματος
που
είναι,
ως
ένα
σημείο,
μια
αυτοεπιδιορθούμενη ηλεκτρική μηχανή;
σημαίνει.Ο Ιωάννης

http://www.koutouzis.gr/ilektromagnitikos.htm
http://www.koutouzis.gr/mikos-kimatos.htm
Βλέπουμε λοιπόν
ότι όλα είναι στηριγμένα ή
έγιναν
πάνω σε σημαδιακές ημερομηνίες του
Σύμπαντος, της Γης και της Σελήνης.
Θα πρέπει
ακόμη να επισημάνουμε ορισμένα γεγονότα: *** Η
σταύρωσή
του και η Ανάστασή του, έγινε, στο
Γολγοθά,
στον Κρανίου-κεφαλιού;;;;- τόπο. *** Οι
σταυροί ήταν τρεις. *** Οι μάγοι ήταν τρεις (έτσι
θέλουμε να πιστεύουμε). ***
ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ
έντονοι φωτεινοί σταυροί σχηματίζονται αν δούμε
κάποιο δυνατό φως μέσα από θαμπό γυαλί, και 9
μικρότεροι.=12 *** Οι αρχαίοι έκαναν τις σπονδές
τους τρεις φορές. ***
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Τρεις φορές κάνουμε το σταυρό μας, που εκτός άλλων
ισοδυναμεί με το σταυρό που σχηματίζουν οι
μαγνητισμοί που κινούν τη Γη.

*** 12Ο 12 φαίνεται ιερός αριθ,μός.12 τα έτη του Δία
γύρω από ήλιο, 12 οι μήνες με 4 εποχές από 3 μήνες η
κάθε μία, 12 τα ζώδια που σχηματίζουν τρεις
σταυρούς, σταθερό, μεταβλητό και παρορμητικό. ***
12 τα ζεύγη νεύρων του ανθρώπου.
Τώρα θα πείτε
τι σχέση έχουν όλα αυτά; Ερευνητέον. Μπορεί να
σημαίνουν πάρα πολλά, μπορεί και τίποτα.
Οσο για το Σταυρό που
σήκωσε ο Ιησούς στον
ώμο του
στην πορεία προς το Γολγοθά, θυμίζει το
σταυρό που κουβαλάει κάθε άνθρωπος πάντα, κάθε
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ώρα,
κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο, έναν
ψυχοπνευματικό σταυρό επάνω του, που ξεκινάει από
την ημέρα των γενεθλίων του φθάνει στο απέναντι
μέρος του ζωδιακού κύκλου, μετά πηγαίνει δεξιά και
κατόπιν αριστερά. Είναι τα 4
βασικά ζώδια που
διέπουν την πορεία του τη ζωή του.

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Η Καινή διαθήκη προαναγγέλλει
και οι πιστοί
αναμένουν
τη
Δευτέρα
παρουσία
του
Ιησού.
Είπαμε ότι
κάθε άνθρωπος έχει τα ζωδιακά του
χαρακτηριστικά. Αν δύο άτομα έχουν ακριβώς τα ίδια,
θα είναι όμοια, όπως τα δίδυμα από το ίδιο ωάριο, ή τα
κλωνοποιημένα - αν και διαφέρουν ψυχοπνευματικά
μερικώς, γιατί δεν
γεννήθηκαν την ίδια χρονική
στιγμή, έως δευτερολέπτου.
Αν, λοιπόν
επανέλθουν οι ίδιες συνθήκες κάτω από τις οποίες
γεννήθηκε ο Ιησούς, τότε θα υπάρξει το απόλυτα όμοιο
άτομο που ΝΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ. Και δεν είναι
απίθανο, αφού και σήμερα υπάρχουν πολλά άτομα που
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μοιάζουν, έχουν τους σωσίες τους.
Η ΕΝΑΝΘΡΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ο Πειραιώς Σεραφείμ: κατά
τα
ην
αρχαιοπρεπή
Θεία Λειτουργία
του
Αγίου
Αμβροσίου,Επισκόπου Μεδιολάνων, που
τέλεσε
την
Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 , στον Ιερό Ναό
Ο κάθε άνθρωπος
Ευαγγελιστρίας Πειραιώς τόνισε:

είναι Ιερέας και Λειτουργός στο ιερό της καρδιάς
του.

Ο Άγιος Αμβρόσιος είναι ισάξιος των μεγάλων
Οικουμενικών Διδασκάλων, τόνισε ο Σεβασμιότατος, και
διακόνησε την Εκκλησία του Χριστού, ως γνήσιος
Επίσκοπος, φέρων την διδαχή των Αποστόλων και το
Πνεύμα της χάριτος του Παναγίου Θεού.
Ηρωικός άντρας της Εκκλησίας, ο οποίος δεν δίστασε να
κατακρίνει τον αυτοκράτορα Μέγα Θεοδόσιο, για την βίαιη
και αιματηρή καταστολή της στάσεως της Θεσσαλονίκης,
απαγορεύοντας του την είσοδο στο Ναό.

Λέει ο άγιος Αθανάσιος: « Ο
Θεός έγινε
άνθρωπος, για να γίνει ο άνθρωπος θεός».

Ένας άνθρωπος λοιπόν απόλυτα ολοκληρωμένος και
γεμάτος από την χάρη του Θεού.
From: info@impenimerosi.gr <info@impenimerosi.gr>
Sent: Wednesday, November 27, 2019 5:47 PM
To: info@koutouzis.gr
Subject: Μητροπολίτης Πειραιώς
ΣΕΡΑΦΕΙΜ: «Κάθε
αδελφός και αδελφή που συγκινούνται από το μήνυμα
του Χριστού είναι ένας άλλος μικρός Χριστός».
Αυτό που είπε ο κ. Σεραφείμ ισχύει για ορθοδόξους και
καθολικούς που είναι ευαίσθητοι και δέχονται το μήνυμα
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του Χριστού << όμοιοι μου γίγνεσθαι >> και το κάνουν
πράξη με την ζωή και το έργο τους.
Ολα
αυτά
δεν τα σημειώνουμε για να
αμφισβητήσουμε τη Χριστιανική Θρησκεία αλλά για
να αποδείξουμε πόσο αληθινή, πραγματική είναι, ότι
στηρίζεται
σε πραγματικά δεδομένα,πέρα
από τα
παραμύθια που έπλασαν διάφοροι, και πόσο αληθινή
είναι εκείνη
η
δύναμη ονομάζουμε
θΕΌ, καθ
εικόνα
και ομοίωση
του οποίου γίναμε,
http://www.koutouzis.gr/kodikos.htm
καί
πόση
άμεση σχέση έχει με τη ζωή μας!
Ομως, όμως:
στο κατά Ματθαίο 22:32. Εκεί διαβάζουμε:
«Εγώ είμαι ο Θεός τού Αβραάμ, και ο Θεός τού Ισαάκ,
και ο Θεός τού Ιακώβ»; Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών,
αλλά ζωντανών.»
Αλλά απαντώντας στους Ααδουκαίους ο Ιησούς που
δεν πίστευαν στην ανάσταση, αναφορικά με το
ποιανού γυναίκα θα είναι στην ανάσταση κάποια η
οποία είχε παντρευτεί εφτά φορές,έδωσε την
ακόλουθη απάντηση:
Κατά Ματθαίο 22:28-32 Πλανιέστε, επειδή δεν
γνωρίζετε τις γραφές ούτε τη δύναμη του Θεού.
Δεδομένου ότι, κατά την ανάσταση ούτε νυμφεύονται
ούτε νυμφεύουν, αλλά είναι σαν άγγελοι του Θεού στον
ουρανό.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ 22-11-`019
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