• Γιατί πήρες τους οφθαλµούς σου από τον σταυρό Μου και
τους έστρεψες αλλού;
∆εν αναρωτιέσαι λαέ µου, δεν προβληµατίζεσαι;
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Η προφητεία που ακολουθεί αµέσως παρακάτω, αφορά το λαό
του Θεού, το σώµα της εκκλησίας του Κυρίου Ιησού στη χώρα µας.
Τα εδάφια µέσα από τον Λόγο του Θεού έχουν προστεθεί εκ των
υστέρων, προκειµένου να επιβεβαιώσουν την αξιοπιστία του προφητικού λόγου, καθόσον καµιά προφητεία και κανένα πνευµατικό χάρισµα δεν αντικαθιστά τον θεόπνευστο Λόγο του Θεού.
Επειδή το µήνυµα που δίνει ο προφητικός λόγος δεν είναι ένα
µήνυµα που ακούγεται ευχάριστα, στη συνέχεια γίνεται ανάλυση εάν
υπάρχουν παρόµοια µηνύµατα µέσα στην Αγία Γραφή και πως αντιµετωπίζονται από τους αγίους του Θεού, µεµονωµένα ή σαν σύνολο:

Έτσι ήταν η πρώτη Μου εκκλησία, η εκκλησία των µαθητών
Μου και των αποστόλων Μου;
Που κρύφτηκες; Γιατί είσαι στην αφάνεια;
Μήπως έχεις τις διδασκαλίες του Βαλαάµ και των Νικολαϊτών;
Άκου λαέ Μου ! !
Επαχύνθη η καρδία σου, γέµισες από πολύ πάχος!
Γνωρίζεις ότι το πάχος λειώνει στη φωτιά; (Ησαϊας ς':10, Ματθαίος
ΙΓ:13-15, Πράξεις Κς':26-27).

«. . . Άκου εκκλησία της Ελλάδας και άνοιξε τα ώτα σου!

Θα σε πονέσω πολύ, γιατί µόνο έτσι θα σε καθαρίσω. (Εβραίους
Β:5-6, Αποκάλυψη Γ:19, Παροιµίες Γ:11-12).

Έγινες φιλάρεσκη και αγάπησες τον εαυτό σου (Α΄ Ιωάννου
Β:15-17).

Μετανόησε, ντύσου µε σάκο και σπονδή. Κλάψε εκκλησία µου,
κλάψε, κλάψε . . . »

Αγάπησες ανθρώπους και έτρεξες πίσω από ανθρώπους
(Ρωµαίους ΙΒ:2).
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Λερώθηκες από το πνεύµα του κόσµου και γέµισες από
λύκους, Ισµαήλ, Αµαλήκ (Ματθαίος Ζ:15, Πράξεις Κ:29).
Τρέχεις από δω και από κει, πίνεις νερό από διάφορες πηγές
και τρως από διάφορα τραπέζια (Ιερεµίας Β:13).
∆εν βλέπεις πως, πολλά από αυτά που σου προσφέρουν,
περιέχουν δηλητήριο και δηλητηριάζουν την ψυχή σου και το
πνεύµα σου (Γαλάτας Α:10, Α' Θεσσαλονικείς Β:4-6, Α' Ιωάννου Β:15-17).
• Γιατί πήγες από παράπλευρους δρόµους; (Ιωάννης Ι'/10:1

Μία προφητεία γίνεται αµέσως αποδεκτή όταν το µήνυµά της
είναι προς οικοδοµή, προτροπή και παρηγορία (Α΄ Κορινθίους Ι∆:3).
Όταν το προφητικό µήνυµα είναι έλεγχος για το πνευµατικό ολίσθηµα
είτε της εκκλησίας σαν σύνολο, είτε ενός πιστού µεµονωµένα, δεν είναι καθόλου αρεστό. Τα "ουαί" και τα "µη" του Κυρίου πάντα πονούν,
γι' αυτό και απορρίπτονται εύκολα ως ανθρώπινα σαρκικά µηνύµατα.
Όλοι ισχυρίζονται ότι "ΑΓΑΠΟΥΝ την αλήθεια", ότι "ΘΕΛΟΥΝ την
αλήθεια", ότι "ΚΟΠΤΟΝΤΑΙ για την αλήθεια", αλλά όµως όλοι "∆ΕΝ
ΑΝΤΕΧΟΥΝ την αλήθεια", όταν αυτή µας αφορά προσωπικά. Ο Ιησούς είπε «θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει» (Ιωάννης Η:32). Πως η αλήθεια θα µας ελευθερώσει, όταν την
απορρίπτουµε γιατί δεν την αντέχουµε;

• Γιατί δεν περπάτησες στο στενό µονοπάτι, που οδηγεί στην
βασιλεία Μου; (Ματθαίος Ζ:14)

Η τέλεια έκφραση του Θεού είναι "ΑΓΑΠΗ" και έτσι µας αποκαλύπτεται στη Βίβλο ότι «ο Θεός είναι αγάπη» (Α' Ιωάννου ∆:8,16). Όλοι οι
άνθρωποι, πιστοί και άπιστοι, έτσι θέλουν να βλέπουν τον Θεό, γιατί
έτσι τους "βολεύει". Ο θεόπνευστος Λόγος του Θεού µας αποκαλύ-
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• Γιατί δεν περπάτησες στον ευθύ δρόµο Μου; (Ιωάννης Ι∆:6)

πτει και µια άλλη βασική ιδιότητα του χαρακτήρα του Θεού που είναι
"κρίση" και η οποία είναι ισοδύναµη µε την αγάπη, γιατί «η βάση του
θρόνου Του είναι δικαιοσύνη και κρίση» (Ψαλµοί 97:2 και 89:14). Ο Θεός
από ΑΓΑΠΗ έριξε την ΚΡΙΣΗ Του επάνω στον µονογενή Υιό Του και
έτσι ικανοποιήθηκε η θεία ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Του.
Ο Θεός είναι απείραστος κακών (Ιάκωβος Α:13), αποστρέφεται
την αµαρτία και θέλει ο λαός Του, η εκλεκτή νύµφη του Ιησού να είναι
ντυµένη µε τα πολύτιµα αυτής καλλωπίσµατα (Ησαΐας ΞΑ:10), να
είναι άγια, καθαρά και να µην έχει καµιά ρυτίδα ή κηλίδα που να
λερώνει το νυφικό της (Εφεσίους Ε:25-27). Για το λόγο αυτό, η κρίση
του Θεού αρχίζει πρώτα από τον δικό Του οίκο (Α' Πέτρου ∆:17), για να
τον λευκάνει και να ευαρεστείται να κατοικεί µέσα σε κάθε καρδιά. Τα
προφητικά µηνύµατα που δίνει στο λαό Του δεν είναι συνέχεια και
συνέχεια ευάρεστα λόγια, αλλά είναι και µηνύµατα ελέγχου, κρίσης
και δικαιοσύνης.
Κανένας άνθρωπος δεν µπορεί να σταθεί µπροστά στην άγια
παρουσία του Κυρίου µε βρώµικο ρούχο, ο Ιησούς µε τη δική δικαιοσύνη, πέταξε το παλιό ρυπαρό ιµάτιο που φορούσαµε όταν είµαστε
µακριά Του (Ησαΐας Ξ∆:6), και µας έντυσε µε το δικό Του ιµάτιο της
σωτηρίας, µε το δικό Του ένδυµα της δικαιοσύνης (Ησαΐας ΞΑ:10)
και από µας δεν ζητεί, αλλά απαιτεί να το διατηρούµε καθηµερινά καθαρό, για να φανερώνεται η δόξα Του. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν
συνεχίσουµε έτσι, ή θα χάσουµε την ουράνια βασιλεία, ή θα µπούµε
µέσα «ως δια πυρός» (Α' Κορινθίους Γ:14-15), χωρίς χειρόβολα, µε άδεια
τα πνευµατικά χέρια.
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Λαέ του Θεού µην απορρίπτεις τον προφητικό λόγο του Κυρίου
που σου φανερώνει ότι η καρδιά σου δεν είναι ευθεία ενώπιόν
Του. ∆έξου τον Λόγο Του µε ταπείνωση και συντριβή και τότε Αυτός
θα σε υψώσει. Πιστεύω ότι και η παραπάνω προφητεία έχει ακριβώς
αυτό το µήνυµα, αναφέρεται στην πνευµατική πτώση της εκκλησίας
στη χώρα µας και θέλει να φανερώσει την κατάσταση της καρδιάς
µας, ώστε να ταπεινωθούµε ενώπιόν Του και να µας οδηγήσει µέσα
στη δόξα της παρουσίας Του.

σατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήµ (=εκκλησία), και φωνήσατε προς
αυτήν, ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανοµία
αυτής συνεχωρήθη· διότι έλαβεν εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον διά
πάσας τας αµαρτίας αυτής» (Ησαΐας Μ:2) .
Αυτό θέλει να µας φανερώσει µε το προφητικό µήνυµα που
έδωσε ο Κύριος για τη χώρα µας, θέλει να µας δείξει από που ξεκίνησε, πως µέσα στην πάροδο των αιώνων ξέπεσε, πως είναι σήµερα
και πως Αυτός θέλει να είναι όταν έρθει για να την παραλάβει. Η
προφητεία αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη σηµερινή εποχή, αλλά
σε όλη την πορεία της εκκλησία από την ίδρυσή της µέχρι σήµερα.
Η όλη πορεία της εκκλησίας ήταν ένας συµβιβασµός µε τον κόσµο, αλλά ο Κύριος έχει ένδοξα σχέδια για την εκλεκτή Του, γι' αυτό
και οι λόγοι Του ισορροπούν ανάµεσα στις δύο ιδιότητές Του, ΑΓΑΠΗ
και ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Λέγει στον Ψαλµό ΠΘ:14 ότι, ενώ η δικαιοσύνη και
η κρίση είναι η βάση του θρόνου Του «το έλεος και η αλήθεια θέλουσι
προπορεύεσθαι έµπροσθεν του προσώπου Του», γι' αυτό και αρχίζει να
καθαρίζει τον οίκο Του. Στο προφητικό µήνυµα που δόθηκε γράφει
"θα σε πονέσω πολύ, ΓΙΑΤΙ µόνο έτσι θα σε καθαρίσω".
Ο Κύριος βδελύσσεται και σιχαίνεται την ειδωλολατρεία, µισεί
την αµαρτία. Πάντα οι λόγοι Του προς τον λαό Του ήταν αυστηροί και
περιείχαν κρίση εάν δεν εκτελούσαν τις εντολές Του. Εάν θα κοιτάξουµε τον θεόπνευστο Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, αυτό θα το
διαπιστώσουµε από το πρώτο βιβλίο της Γένεσης µέχρι και το τελευταίο της Αποκάλυψη. Θα δούµε σε συντοµία µερικές περιπτώσεις:
(1) ΙΣΡΑΗΛ: Η ιστορία του λαού Ισραήλ ήταν µια πορεία συνεχής
παρακοής προς το θέληµα του Κυρίου, συνέχεια γόγγυζε ακόµα και
όταν έβλεπε τον Κύριο να ενεργεί σηµεία και τεράστια. Ο Θεός τον
αποκάλεσε λαό σκληροτράχηλο και απειθή. Ο γογγυσµός έγινε η
αιτία να µην µπει µέσα στην υπεσχηµένη γη της επαγγελίας.

Θέλει η εκκλησία Του να µην είναι πλέον ταπεινωµένη, αλλά να
είναι ένδοξη, γιατί ο προφήτης Ησαΐας από τα βάθη των αιώνων κράζει ότι ο καιρός που η εκκλησία ήταν ταπεινωµένη τελείωσε: «Λαλή-

(2) ΙΗΣΟΥΣ: Ο Κύριος Ιησούς όταν µιλούσε, πάντα αναφερόταν
στο θέµα της αµαρτίας και πάντα προέτρεπε στην αγιότητα και στην
καθαρότητα. Ενώ ήταν γεµάτος αγάπη και συµπόνια και πέρασε τη
ζωή Του ευεργετώντας και θεραπεύοντας τους καταδυναστευόµενους από τον ∆ιάβολο, ήταν πολύ αυστηρός και επικριτικός στους
εκπροσώπους του νόµου του Θεού. Ποτέ δεν συµβιβάστηκε µε την αµαρτία από συµπόνια, ακόµα και όταν δεν "καταδίκασε" την µοιχευό-
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µενη γυναίκα, στο τέλος της είπε "πήγαινε και µην αµαρτάνεις πάλι".
(3) ΠΑΥΛΟΣ: Ο απόστολος των εθνών Παύλος συνέχεια και συνέχεια µιλούσε, προέτρεπε, δίδασκε και καθοδηγούσε εκκλησίες που
ήταν γεµάτες από σαρκικότητες, εκκλησίες που είχαν αφήσει το φρόνηµα του κόσµου να µπει µέσα και να διαπράττουν αµαρτίες που
ούτε µεταξύ των εθνικών γινόντουσαν (Α' Κορινθίους Ε:1).
(4) ΙΑΚΩΒΟΣ: Ο αδελφόθεος Ιάκωβος είναι πολύ επικριτικός για
τους πιστούς που µοιχεύουν πνευµατικά και τους απευθύνει αυστηρούς λόγους, λέγοντάς τους: «Μοιχοί και µοιχαλίδες, δεν εξεύρετε ότι η
φιλία του κόσµου είναι έχθρα του Θεού; Όποιος λοιπόν θελήσει να είναι
φίλος του κόσµου, εχθρός του Θεού καθίσταται» (Ιάκωβος ∆:4). Το ίδιο
ασχολείται ο Ιάκωβος και µε τους σαρκικούς χριστιανούς που δεν
µπορούν να χαλιναγωγήσουν τη γλώσσα τους, την οποία δεν µπορούν να δαµάσουν (Ιάκωβος Γ:5-10).
(5) ΙΟΥ∆ΑΣ: Ο αδελφόθεος Ιούδας αφιερώνει ολόκληρη την επιστολή του στους αποστάτες και αποστάτης είναι εκείνος που κάποτε
γεύθηκε τη δωρεά του Θεού, έγινε µέτοχος των ευλογιών του Κυρίου,
αλλά µετά τα άφησε, αγαπήσας τον παρόντα και αµαρτωλό κόσµο
(Εβραίους ς'/6:4-6).
(6) ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Στο βιβλίο της Αποκάλυψης ο Ιησούς (που έδωσε την αποκάλυψη στον Ιωάννη) δεν παρουσιάζει µόνο την ένδοξη πορεία της εκκλησίας στον ουρανό, αλλά και την πορεία της συµβιβαζόµενης εκκλησίας και στο τέλος κάνει µια ξεκάθαρη δήλωση ότι
στον ουρανό, που κυριαρχεί η καθαρότητα και η αγιότητα, δεν έχουν
καµιά θέση «οι κύνες και οι µάγοι και οι πόρνοι και οι φονείς και οι
ειδωλολάτραι και πας ο αγαπών και πράττων το ψεύδος» (Αποκάλυψη
ΚΒ:15). Εδώ δεν αφορά µόνο τους άπιστους, αλλά και τους "πιστούς",
που πνευµατικά µοίχευαν µε τον κόσµο και µια ηµέρα θα τους πει
«δεν σας εξεύρω πόθεν είσθε· φύγετε απ' Εµού πάντες οι εργάται της
αδικίας» (Λουκάς ΙΓ:27), γιατί ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ σας εγνώρισα
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Η πρώτη προφητεία που παρουσιάσαµε αφορά την αγιότητα
και την καθαρότητα του σώµατος του Ιησού Χριστού στην Ελλάδα. Η
δεύτερη προφητεία που ακολουθεί αµέσως παρακάτω, αφορά ολόκληρο τον λαό της Ελλάδας και ειδικά αυτούς που δεν έχουν επίγνωση της αλήθειας, όχι µόνο στη σηµερινή εποχή, αλλά και σε όλες τις
εποχές. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι στη σηµερινή εποχή ο Κύριος θα
επέµβει και θα κάνει αποκατάσταση.

«....Έθνος της Ελλάδας εξαπάτησες µε τη σοφία σου όλους
τους λαούς της γης και υπερηφανεύτηκες γι' αυτή σου τη
σοφία.
∆εν έδωσες τη δόξα στον αιώνιο Θεό, αλλά προσκύνησες
ψεύτικους θεούς, που δεν νοούν και δεν ακούν.
Γι' αυτό ήρθε η ώρα του Κυρίου να σε ταπεινώσει έθνος της
Ελλάδας. Θα πιεις από το πικρό ποτήρι του Κυρίου. Τα δάκρυά
σου θα πληµµυρίσουν όλο το έθνος σου.
Θα έρθουν δοκιµασίες σε σένα έθνος της Ελλάδας. Μόνο έτσι
θα µετανοήσεις και θα εισέλθεις στη βασιλεία του Θεού. Θα
περάσεις από καµίνι και φωτιά.
Ακόµη τρέχεις πίσω από τους κυβερνώντες, που σε πούλησαν
αντί πινακίου φακής. Σε λίγο οι κυβερνώντες σου δεν θα µπορούν να σταθούν στα πόδια τους, θα κλάψουν πικρά αυτοί που
σε πούλησαν.

Το συµπέρασµα είναι ο λαός του Θεού στη χώρα µας να κλάψει, να νηστέψει και να πενθήσει, για να φανερωθεί η δόξα του Κυρίου. Ο Κύριος έχει θαυµαστά πράγµατα ετοιµάσει για τον λαό Του
σε όλο το πρόσωπο της γης και όχι µόνο στην Ελλάδα. Ο Κύριος ετοιµάζει το "νέον πράγµα" στους έσχατους καιρούς (Ησαΐας ΜΓ:18-19).

Εγώ όµως ο Κύριος του ουρανού και της γης, θ' ανοίξω τους
κρουνούς του αγίου Πνεύµατός Μου επάνω σου.
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Θα σηκώσω τους κλητούς µου σε σένα έθνος της Ελλάδας µε
το χρίσµα του ΗΛΙΑ και αυτοί θα σε βγάλουν από το σκοτάδι
και θα σε οδηγήσουν στο ευαγγέλιο του ΙΗΣΟΥ. Ανάσταση

Κυρίου θα έρθει επάνω στο έθνος τη Ελλάδας, θα έρθει πυρ
Θεού. Ο σταυρός του Κυρίου Ιησού Χριστού θα υψωθεί επάνω
σε όλη την Ελλάδα....»

2.

Πιστεύω ότι η µία προφητεία συµπληρώνει την άλλη, καθόσον
αφορούν σαν σύνολο τον λαό της Ελλάδας, πιστούς και µη πιστούς.
Ο Ιησούς σταυρώθηκε προσφέροντας το πολύτιµο αίµα Του για όλο
τον κόσµο, γιατί «τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσµον, ώστε έδωκε τον
Υιόν αυτού τον µονογενή, διά να µη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν,
αλλά να έχη ζωήν αιώνιον» (Ιωάννης Γ:16). Αυτά τα καλά νέα του ευαγγελίου του Χριστού ο λαός της Ελλάδας, σαν σύνολο, µέσα στους αιώνες τα απέρριψε και στράφηκε σε πηγές, που δεν έβγαζαν καθαρό
νερό, αλλά θολό.
Η Ελλάδα θεωρείται το λίκνο της δηµοκρατίας και το λίκνο της
φιλοσοφίας, κατέχει τα πρωτεία σε πολλούς τοµείς στην αρχαιότητα.
Ονόµατα όπως του Όµηρου, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Σωκράτη και άλλων επιφανών αρχαίων σήµερα είναι παγκόσµια γνωστά
τα δε συγγράµµατά τους θεωρούνται αριστουργήµατα, µοναδικά και
αξεπέραστα. Οι ρίζες όλων των επιστηµονικών, ιατρικών, αστροφυσικών, µαθηµατικών κλπ όρων είναι Ελληνικές. Αρχαίοι στρατιωτικοί
ηγέτες, όπως ο Λεωνίδας και ο Μέγας Αλέξανδρος θεωρούνται µορφές που δεν πρόκειται να υπάρξουν πάλι.
Η Ελλάδα παντού και πάντοτε προβάλει την αρχαία παρακαταθήκη που έδωσε στην ανθρωπότητα. Περηφανεύεται γι' αυτό, γιατί
κατόρθωσε να γίνει το σηµείο σύγκρισης µε τους άλλους λαούς,
όπου υπήρχαν 2 κατηγορίες "οι ΕΛΛΗΝΕΣ και οι ΒΑΡΒΑΡΟΙ". Ακόµα
και ο Παύλος στις επιστολές κάνει αυτή τη διάκριση µε έναν διαφορετικό τρόπο, λέγοντας "ΙΟΥΔΑΙΟΙ και ΕΛΛΗΝΕΣ" (Πράξεις ΙΘ:10, Α'
Κορινθίους Α:22, ΙΒ:12-13, κλπ), ταυτίζοντας τους Έλληνες µε τους ειδωλολατρικούς λαούς και παρουσιάζοντάς τους ως εκπροσώπους,
ως σηµείο αναφοράς όλων των άλλων λαών.
Όλη αυτή η ανθρώπινη δόξα οδήγησε την Ελλάδα µακριά από
τον αληθινό Θεό, γέµισε µε είδωλα, δίνοντας τη δόξα σε θεούς που
µάτια έχουν αλλά δεν βλέπουν, αυτιά έχουν αλλά δεν ακούν και στόµα έχουν αλλά δεν µιλούν. Όταν ο απόστολος Παύλος ήρθε στην Ελλάδα και γκρέµισε τον ∆ία και τους άλλους Ολύµπιους θεούς από το
θρόνο τους, αυτό δεν κράτησε για πολύ, καθόσον από τους πρώ-
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τους µετά Χριστό αιώνες άρχισε να συµβιβάζεται µε τον κόσµο και να
επαναφέρει τη λατρεία των αρχαίων θεοτήτων, αλλάζοντάς τους ονόµατα και ντύνοντάς τους µε χριστιανικό µανδύα.
Η προφητεία αναφέρει ότι η Ελλάδα "επειδή υπερηφανεύτηκε
για τη σοφία της, επειδή δεν έδωσε τη δόξα τον αληθινό Θεό και επειδή
προσκύνησε και λάτρευσε ξένους θεούς, ήρθε η ώρα να δοκιμασθεί και
να ταπεινωθεί, για να μπορέσει ο Κύριος να πλησιάσει το λαό της".
Όταν ο Ελληνικός λαός ταπεινωθεί και εκζητήσει τον Κύριο,
τότε θα ανοίξουν οι καταρράκτες των ευλογιών του Θεού. Θα πρέπει
να γνωρίζουν οι Έλληνες ότι ο Θεός αγαπά ιδιαίτερα την Ελλάδα και
τον λαό της. Είναι µία από τις πιο ευλογηµένες χώρες και έχει ένα
προνόµιο που καµιά άλλη χώρα δεν έχει, πλην του Ισραήλ, ότι έχει
γραφτεί η Καινή ∆ιαθήκη απευθείας στην Ελληνική γλώσσα και µέσα
στην υπερηφάνειά της δεν τιµά το Θεό γι' αυτή την ύψιστη τιµή.
Που είναι σήµερα η Μικρά Ασία, η οποία στην εποχή του απόστολου Παύλου είχε σπουδαία χριστιανικά κέντρα και οι πόλεις της
ήταν γεµάτες από βωµούς προσευχής; Που είναι σήµερα οι 7 εκκλησίες των 7 Ελληνικών πόλεων της Μικράς Ασίας που αναφέρονται
στην Αποκάλυψη από τον ίδιο τον Ιησού; Βρίσκονται κάτω από τον
µουσουλµανικό ζυγό και µακριά από την αλήθεια του ευαγγελίου, οι
πόλεις είναι πλέον ερείπια, που θυµίζουν τη δόξα του παρελθόντος
και στην κατάσταση αυτή οδηγήθηκε η εκκλησία όταν αποστάτησε
από τη λατρεία του ενός και µόνου αληθινού Θεού, που φανερώθηκε
στον άνθρωπο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
Ο Θεός αγαπά την Ελλάδα µε έναν ιδιαίτερο τρόπο, γι' αυτό και
την τίµησε δίνοντάς της τον άγιο Λόγο Του, την Καινή ∆ιαθήκη. Ακόµα και η Παλαιά ∆ιαθήκη µεταφράστηκε από τους Εβδοµήντα (Ο')
στην Ελληνική γλώσσα, όπου γινόταν η χρήση της ακόµα και από
τους Ιουδαίους. Για να σώσει ο Θεός την Ελλάδα από τη σκλαβιά του
άρχοντα του κόσµου τούτου, του ∆ιαβόλου, θα σηκώνει έναν στρατό
από εργάτες του ευαγγελίου που θα έχουν τη δύναµη και το πνεύµα
του Ηλία. Θα αποκαταστήσουν την εκκλησία στην Ελλάδα και θα
είναι προάγγελοι της ένδοξης δεύτερης έλευσης του Ιησού Χριστού.
Αυτό αναφέρει η παραπάνω προφητεία.


Επιµέλεια - παρουσίαση: ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ /21.03.2020

SITE: www.AlkiviadisFiladelfos.com
E-MAIL: filadelfos02@hotmail.com
FACEBOOK: Alkiviadis Tzelepis (Filadelfos)
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Η προφητεία που ακολουθεί δόθηκε στον Michael Findlay, έναν
εργάτη του Κυρίου, που αφιέρωσε τη ζωή στην υπηρεσία Του. Πρόκειται για ένα προφητικό µήνυµα που προαναγγέλλει την πνευµατική
αποκατάσταση της εκκλησίας στην Ελλάδα, γιατί η χώρα µας έχει ευλογηθεί από τον Κύριο από την αρχή της γέννησης της εκκλησίας

(α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: Γνωρίζουµε ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά βλέπουµε όµως η χώρα µας να παρουσιάζεται
ότι έχει προνοµιακή θέση µέσα στην πορεία της εκκλησίας του Χριστού. Όταν ο Ιησούς ήταν στη Γη, η Ελληνική γλώσσα δέσποζε σε
όλο τον τότε γνωστό κόσµο και ήταν η κοινή γλώσσα του εµπορίου.
(β) Η ΚΑΙΝΗ ∆ΙΑΘΗΚΗ ολόκληρη γράφτηκε απευθείας στην Ελληνική γλώσσα και σε αυτό συνετέλεσαν, εκτός των άλλων παραγόντων και 3 ακόµα βασικοί παράγοντες: (1) Η Ελληνική γλώσσα ήταν
διεθνής, άρα ένα οποιοδήποτε σύγγραµµα είχε µεγαλύτερο αναγνωστικό κοινό. (2) Ο Λουκάς, που συνέγραψε το οµώνυµο Ευαγγέλιο
και τις Πράξεις των Αποστόλων δεν ήταν Εβραίος, αλλά χριστιανός
προερχόµενος από τους εθνικούς, κατά συνέπεια χρησιµοποίησε τη
διεθνή γλώσσα της εποχής του. (3) Πολλές από τις επιστολές του
Παύλου είχαν αποδέκτες Έλληνες πιστούς, αφού απευθύνονταν σε
εκκλησίες Ελληνικών πόλεων (Κόρινθος, Θεσσαλονίκη, Έφεσος, κλπ) ή
προς τον συνεργάτη του Τιµόθεο, που ήταν από Έλληνα πατέρα.
(γ) ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ: Ένα άλλο σηµαντικό γεγονός είναι
ότι µετά την Ιουδαία το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κηρύχτηκε σε
καθαρά Ελληνικές πόλεις, αρχής γενοµένης από τις πόλεις της Μικράς Ασίας και µετά στην κυρίως Ελλάδα. Έπεσε στη χώρα µας
πριν δυο χιλιάδες χρόνια η "πρώιµη" βροχή του Πνεύµατος του
Θεού, το ίδιο και στους έσχατους καιρούς, θα πέσει στη χώρα µας
και η "όψιµη" βροχή του Πνεύµατος.

σιάστηκε στην εκκλησία της Κορίνθου. Με την πάροδο όµως των
αιώνων η πορεία αντιστράφηκε, καθόσον η εκκλησία άρχισε να συµβιβάζεται µε τον κόσµο, να επαναφέρει αρχαίες λατρείες και δοξασίες
µέσα στο χριστιανισµό, να υπάρχουν ανταγωνισµοί για την επικράτηση της εξουσίας, οι πνευµατικοί ποιµένες να αδιαφορούν για το
ποίµνιο και γενικά η εκκλησία να µην θυµίζει τίποτα από την εκκλησία
που ίδρυσαν οι απόστολοι.
Αφετηρία της πνευµατικής πτώσης της εκκλησίας θεωρείται το
έτος 313 µ.Χ. όπου εκδόθηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο το διάταγµα των Μεδιολάνων περί ανεξιθρησκείας, αν και ιστορικά γνωρίζουµε
ότι αυτό είχε ξεκινήσει από τον 2ο µ.Χ. αιώνα. Από τον 3ο αιώνα και
µετά είχε πλέον γίνει καθεστώς η επαναφορά του ιερατείου, το οποίο
ο Ιησούς Χριστός µε τη σταυρική Του θυσία το κατήργησε, όταν είπε
το "τετέλεσται" και το καταπέτασµα του επίγειου ναού στην Ιερουσαλήµ σχίστηκε από πάνω προς τα κάτω και έτσι µπορούσε πλέον ο
καθένας να µπει µέσα στα άγια των αγίων και να λατρεύσει τον Θεό,
χωρίς πλέον τη µεσολάβηση των ιερέων. Αργότερα, επί Βυζαντινής αυτοκρατορίας δηµιουργήθηκε και ο θεσµός του µοναστηριακού
βίου, ο οποίος έλαβε τόσο µεγάλη άνθηση, που τα µοναστήρια θεωρήθηκαν τα πανεπιστήµια της εποχής εκείνης.
Με την πορεία αιώνων η εκκλησία σε Ανατολή και ∆ύση, οδηγήθηκε σε µεγαλύτερη πτώση, όπου πέρασε µέσα από τους "σκοτεινούς αιώνες", όπως ονοµάστηκε η περίοδος εκείνη, την οποία
περισσότερο την αποδίδουν στη ∆ύση µε τη δηµιουργία του θεσµού
της Ιεράς Εξέτασης, όπου χιλιάδες άνθρωποι, οδηγήθηκαν στο θάνατο δια της πυράς και όλα αυτά στο όνοµα του Ιησού.
Στην Ανατολή, η Κωνσταντινούπολη το έτος 1453 µ.Χ. αλώθηκε από τους Τούρκους και στη συνέχεια καταλήφθηκε και η υπόλοιπη
Ελλάδα. Το αποτέλεσµα ήταν οι πάλαι ποτέ ανθούσες χριστιανικές
πόλεις της Μικράς Ασίας και της κυρίως Ελλάδας, να µη θυµίζουν
τίποτα από τη δόξα της πρώτης αποστολικής εκκλησίας.

Ήταν ένδοξη η πορεία της πρώτης εκκλησίας στο απανταχού
Ελληνικό στοιχείο (Μ.Ασία, Ελλαδικό χώρο, κλπ), αν και βλέπουµε
τον απόστολο Παύλο να κατακρίνει την κοσµικότητα που παρου-

Ο Θεός όµως αγαπά την Ελλάδα και δεν θα την αφήσει να βρίσκεται κάτω από την εξουσία του άρχοντα του κόσµου τούτου. Ήδη
πλήρωσε ακριβά την αποστασία της από την αληθινή και υγιαίνουσα
διδασκαλία του Ιησού και τον αποστόλων Του. Όλες οι ανθούσες
χριστιανικές πόλεις της Μικράς Ασίας είναι ερείπια και βρίσκονται
πλέον υπό µουσουλµανική κυριαρχία, η δε κυρίως Ελλάδα βρέθηκε
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γιοα 400 χρόνια κάτω από τον µουσουλµανικό ζυγό και όταν ελευθερώθηκε ήταν ένα µικρό κρατίδιο, που δεν θυµίζει τίποτα από την
ένδοξη ιστορία του παρελθόντος.
Ο Κύριος µε τον λαό Ισραήλ ξεκίνησε σαν πρώτο έθνος, µε
τον λαό Ισραήλ θα τελειώσει αυτό που έχει σχεδιάσει προ καταβολής
κόσµου. Με την Ελλάδα ξεκίνησε σαν δεύτερο έθνος, µε την Ελλάδα θα εργαστεί σαν προτελευταίο έθνος, όπου θα βρέξει πνευµατικές
καταιγίδες και θα φέρει αποκατάσταση στην εκκλησία της Ελλάδας.

3.

Αυτή την πορεία περιγράφει και η προφητεία που δόθηκε από
τον Κύριο, σαν λόγος πνευµατικής ενίσχυσης στους αγίους της εκκλησίας της χώρας µας, για να προσεύχονται και να γίνουν µάρτυρες
των θαυµαστών γεγονότων που ο Κύριος έχει σχεδιάσει:

«....Ελλάδα, Ελλάδα πού είσαι; Ναι, βρισκόσουν στο σκοτάδι χωρίς
πυρσό, χωρίς αυτήν τη λαμπάδα που έκαιγε τόσο δυνατά στο παρελθόν! Μια αυτοκρατορία κατέρρευσε στη σκόνη και καταστράφηκε η υποδομή σας που έπεσε σε χέρια κλεφτών με βελούδινα γάντια και μπορούσατε μόνο να σταθείτε και να παρακολουθείτε,
χωρίς να το πιστεύετε!
Αλλά τώρα, ω, Ελλάδα, τώρα ήρθε ο καιρός να οικοδομήσεις
πάλι, ναι, θα γίνεις ένα φρούριο, δεν θα σε λεηλατούν, ούτε θα σε
βιάζουν πια, γιατί τα σπαθιά σου είναι ακονισμένα και η γλώσσα
σου κοφτερή όπως τα δόντια τίγρης. Γρήγορη θα είναι η ανάκαμψή
σας, καθώς εσείς θα έρχεστε μαζί με πνεύμα της ενότητας και θα
μιλάτε με μια φωνή πάλι!
Ναι, θα επαναφέρω χαμένες αποκαλύψεις στη γλώσσα σας, και
θαύματα, σημεία και τέρατα θα ρέουν πάλι, και η γωνία της δικαιοσύνης θα ελευθερωθεί σε ολόκληρο το έθνος σας και θα είναι έτος
αγαλλίασης καθώς η παλίρροια θα στρέφεται προς όφελός σας!
Οι δρόμοι θα είναι γεμάτοι με ρόδια καθώς οι άνεμοι του φθινοπώρου, φυσούν από μια νέα κατεύθυνση, φέρνοντας έναν πλήρη
θερισμό! Ελλάδα ήρθε η στιγμή να υψώσεις τη φωνή σου και να
τραγουδήσεις πάλι στον Κύριό σου, να τραγουδήσεις τραγούδια
ελευθερίας, να χορέψεις για τον Κύριό σου, γιατί έρχεται να σε
ελευθερώσει!!
Και εγώ λέω: Αλληλούια, σε ευχαριστούμε, Κύριε....»
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Η προφητεία ξεκινά µε µια θλιβερή διαπίστωση, ότι η Ελλάδα
κάποτε είχε δυνατό πνευµατικό φως "λαμπάδα που έκαιγε δυνατά στο
παρελθόν", αλλά στην πορεία καταστράφηκε από τον εχθρό, ο
οποίος χρησιµοποίησε για το σκοπό αυτό "βελούδινα γάντια', δηλα-

δή µέσα ευγενικά, µέσα που δεν είναι αντιπαθή, µέσα που είναι για τον
κόσµο προσφιλή. Ο ∆ιάβολος όµως έτσι ενεργεί, ως «άγγελος φωτός" (Β'
Κορινθίους ΙΑ:13-15) για να εξαπατήσει και να παραπλανήσει και σ αυτό είναι
µαέστρος, καθόσον διαθέτει εµπειρία αιώνων.
Η προφητεία όµως συνεχίζει µε ένα εξαιρετικά ένδοξο κρεσέντο για

την εκκλησία της Ελλάδας. Ο Κύριος Ιησούς θα την υψώσει και θα
την καταστήσει ένα ισχυρό φρούριο. Θα υπάρχει ένα αληθινό πνεύµα
ενότητας. Θα ενεργήσει µε σηµεία και τέρατα και θα υπάρχει
αγαλλίαση. Το αποτέλεσµα όλων αυτών θα είναι ένας µεγάλος θερισµός ψυχών.
Θα κλείσουµε το θέµα µας µε έναν ευλογηµένο ύµνο, που έδωσε ο Θεός για τη χώρα µας, το µήνυµά του είναι: "Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ
ΣΩΘΕΙ"
ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑ∆Α
Μουσική: Σουηδική Μελωδία - Στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ

Όµορφη Ελλάδα, γαλάζια χώρα,
βλέπω στα µάτια της ψυχής σου
ένα δάκρυ να κυλά.
Όµορφη Ελλάδα, ήρθε η ώρα
ν’ ακούσεις, τι σου λέει ο Θεός που σε αγαπά.
Ο Κύριος ζει, ο Ιησούς ο λυτρωτής
κι η Ελλάδα θα σωθεί, η Ελλάδα θα σωθεί.
Μοναδική ελπίδα ζωντανή,
ο ΙΗΣΟΥΣ ο νικητής, η Ελλάδα θα σωθεί.
Τον ύµνο θα τον βρείτε στο YouTube στο κανάλι "Filadelfos TV - music"
σε ερµηνεία από το µουσικό συγκρότηµα "ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ"



Επιµέλεια - παρουσίαση: ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ /23.03.2020
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Έχουµε συνηθίσει να βλέπουµε εικόνες τεραστίων καταστροφών µέσα από τις κινηµατογραφικές ταινίες, καταστροφές που θεωρούνται σενάρια επιστηµονικής φαντασίας και σε πολλές περιπτώσεις σενάρια ακραία και ανέφικτα. Στον 21ο µ.Χ αιώνα ζούµε πλέον
µια νέα τραγική πραγµατικότητα, όπου ο κινηµατογράφος δεν αντιγράφει τη ζωή, αλλά η ζωή αντιγράφει τον κινηµατογράφο και οι
σκηνές επαναλαµβάνονται µπροστά στα µάτια µας ζωντανές.

Έχουν παιχτεί στον κινηµατογράφο ταινίες µε επιδηµίες που
να απειλούν να εξαφανίσουν την ανθρωπότητα, αλλά όλα αυτά αντιµετωπίζονται µε χιούµορ, ότι είναι "µύθοι ανέφικτοι". Είναι αδύνατον
στην ηλεκτρονική µας εποχή, που έχουµε κατακτήσει το διάστηµα και
η ιατρική έχει φθάσει στο κορύφωµά της να µας απειλήσει µια ασθένεια και µάλιστα σε παγκόσµια κλίµακα. Ο άνθρωπος θεωρεί τον
εαυτό του παντοδύναµο, έχει γεµίσει µε υπεροψία και αλαζονεία µε
αποτέλεσµα να έχει απορρίψει και να µην υπάρχει θέση στη ζωή του
για τον Θεό, άλλωστε τι να τον κάνει τον Θεό, αφού τα καταφέρνει
"πολύ καλά" µόνος του!
Η ιστορία όµως έχει δείξει και µία ακόµα πραγµατικότητα που ο
άνθρωπος την έχει αφαιρέσει από τη µνήµη του, που είναι ότι ο
Θεός µπαίνει µέσα στην ανθρώπινη ιστορία και Αυτός είναι που
έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, γιατί Αυτός είναι ο δηµιουργός και ο συντηρητής του σύµπαντος και Αυτός µόνον έχει το δικαίωµα να ρυθµίζει τη πορεία των δικών Του δηµιουργηµάτων και
όχι ο άνθρωπος, ο οποίος σφετερίζεται την εξουσία του Θεού. Μέσα
στη Βίβλο διαβάζουµε ότι «ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται,
εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν» (Ιάκωβος ∆:6, Α' Πέτρου Ε:5).

«....Θα μπορούσα να πω τη φράση "έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό",
καθώς αρχές Φεβρουαρίου πριν ακόμα ξεσπάσει ο κορονοϊός στην
Κίνα είδα μια όραση. Πριν δω την όραση, ήρθε ξαφνικά η παρουσία
του Πνεύματος του Θεού μέσα στο δωμάτιο με βουή ανέμου και
ήρθε επάνω μου. Όταν έπεσε επάνω μου η παρουσία του Θεού
μούδιασε ολόκληρο το σώμα μου και βλέπω τα εξής:
Είμαστε στην πλατεία Αριστοτέλους (Θεσσαλονίκη) με την μεγάλη μου κόρη, έχοντας στην αγκαλιά μου και τη μικρή μου κόρη.
Καθώς μας βλέπω να βρισκόμαστε στην πλατεία, βλέπω ότι η πλατεία είναι ερημωμένη, άνθρωπος δεν υπήρχε και όλα τα μαγαζιά
ήταν κλειστά και όλοι οι άνθρωποι είχαν κρυφτεί. Αναρωτιέμαι γι'
αυτή την πρωτόγνωρη για την πλατεία ερημιά και λέω στον Θεό
"Μα, που πήγαν όλοι; Γιατί ερημώθηκε η πόλη; Γιατί έκλεισαν όλα;"

Αµέσως παρακάτω παραθέτουµε µία όραση που ο Κύριος
έδωσε σε µία αδελφή από την Θεσσαλονίκη, η περιγραφή της οποίας
είναι πολύ παραστατική και γλαφυρή. Η περιγραφή της µοιάζει µε
ταινία κινηµατογραφικής ταινίας, πλην όµως η πραγµατικότητα µας
προσγειώνει στην τραγική αλήθεια που βιώνουµε στις ηµέρες µας:

Ξαφνικά σηκώνω το κεφάλι μου ψηλά και βλέπω τον ουρανό
να έχει μαυρίσει και στο βάθος της πλατείας Αριστοτέλους, προς την
παραλία, υπήρχε ένας τεράστιος ανεμοστρόβιλος, που είχε έρθει
στην ανθρωπότητα και απ' όπου περνούσε διέλυε τα πάντα, έφερνε
μεγάλη καταστροφή και σκότωνε τους ανθρώπους.
Ξαφνικά η καρδιά μου πάγωσε από τον φόβο γιατί ήξερα ότι
και εγώ και τα παιδιά μου ήμασταν εκτεθειμένα. Επειδή ο ανεμοστρόβιλος έτρεχε με ταχύτατους ρυθμούς, που ήταν εντελώς αδύνατον να ξεφύγουμε, αναπόφευκτα θα μας παρέσερνε.
Αφού νιώθω τον φόβο να με έχει κυριεύσει, ο ανεμοστρόβιλος
ήρθε με ταχύτητα φωτός μπροστά μας (σε εμένα και στις δύο κόρες
μου). Εκείνη την ώρα σφίγγω μέσα στην αγκαλιά μου και τα 2 παιδιά
μου, κουλουριαζόμαστε και λέω: "Κύριε είμαστε στα χέρια Σου, σε
παρακαλώ ας γίνει το θέλημα Σου, πάρε μας κοντά Σου:" Και ξαφνικά ο
ανεμοστρόβιλος παγώνει μπροστά μας και μας προσπερνά χωρίς να
μας αγγίξει. Έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα και σάρωνε τα πάντα στο
διάβα του.
Αφού τελείωσε η όραση δεν μπορούσα να συνέλθω από τον
φόβο που είχε κυριεύσει την καρδιά μου, διότι η καταστροφή ήταν
τεράστια που είχε αφήσει στην ανθρωπότητα και από την άλλη ευγνωμονούσα τον Κύριο που με την παντοδυναμία Του μας παρείχε
τέλεια προστασία.
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Όταν είδα την όραση δεν είχα καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Προσευχόμασταν με τον σύζυγό μου ο Κύριος να μας φανερώσει, γιατί μας το έδειξε αυτό; Όταν όμως ήρθε το 1ο κρούσμα του
κορονοϊού στην Ελλάδα και είδα με τι ταχύτητα προχωρούσε σε όλο
τον κόσμο, πήρα μαρτυρία μέσα μου ότι αυτός ο ανεμοστρόβιλος
ήταν ο ιός, όπως πράγματι φανερώθηκε αργότερα, διότι ερημώθηκε
όλη η Ελλάδα και ο λαός μπήκε σε καραντίνα....»

3.

Ένας που είναι εξοικειωµένος µε τον προφητικό λόγο του Θεού
και που γνωρίζει τους Βιβλικούς συµβολισµούς και την Βιβλική τυπολογία η παραπάνω όραση είναι καθαρή και αποκαλυπτική στο µήνυµά της. ∆είχνει ένα τροµερό στην εµφάνιση φυσικό φαινόµενο, έναν
ανεµοστρόβιλο, τέτοιου µεγέθους που ποτέ η ανθρωπότητα δεν έχει
γνωρίσει µέχρι σήµερα και που ο "παντοδύναµος" άνθρωπος αποδεικνύεται ότι είναι ανίκανος να το σταµατήσει. Το µόνο που µπορεί
να κάνει είναι να µένει απλός θεατής, παρακολουθώντας την καταστροφική του πορεία και γνωρίζοντας ότι και ο ίδιος σε λίγο θα αποτελέσει µέρος της επερχόµενης καταστροφής.

Αυτό γίνεται στον φυσικό τοµέα, γιατί τον ανεµοστρόβιλο µπορεί κάποιος µε τα φυσικά του µάτια να τον διακρίνει από πολύ µακριά. Ο ανεµοστρόβιλος όµως της όρασης είναι τύπος ενός άλλου
αόρατου ανεµοστρόβιλου που µε την ίδια και µεγαλύτερη ταχύτητα
κινείται, αλλά δεν ξεριζώνει δέντρα, ούτε αναποδογυρίζει αυτοκίνητα,
ούτε παρασέρνει στο διάβα του σπίτια σαν χάρτινα κουτιά, αλλά αυτός ο ανεµοστρόβιλος είναι ένας ύπουλος εχθρός, δεν φαίνεται γιατί
είναι αόρατος και δεν µπορεί να ανιχνευτεί από τον "παντογνώστη"
άνθρωπο η πηγή προέλευσής του, ώστε να καταπολεµηθεί.
Το όνοµα αυτού του ανεµοστρόβιλου είναι "ο ιός της κορώνας" και µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2020 ο ανεµοστρόβιλος του
ιού έχει κινηθεί µε πρωτοφανή ταχύτητα και αυτή τη στιγµή πλήξει
σχεδόν ολόκληρη την υφήλιο, φέρνοντας αµηχανία στις κυβερνήσεις
γιατί δεν µπορούν να τον αντιµετωπίσουν, απόγνωση και φόβο στον
άνθρωπο, γιατί δεν γνωρίζει εάν αύριο θα είναι αυτός το επόµενο
θύµα του "κορονοϊού", όπως επικράτησε να λέγεται.
Τα στατιστικά στοιχεία είναι συγκλονιστικά για τον µολυσµατικό
ανεµοστρόβιλο που συνεχίζει την ακάθεκτη πορεία του και σαρώνει
πολύ γρήγορα και όσες χώρες δεν είχε αγγίξει πριν. Από τον ∆εκέµ-
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βριο του 2019 µέχρι τέλος του Μαρτίου 2020 έχουν επιβεβαιωθεί
304.000 περιπτώσεις και έχουν σηµειωθεί 12.900 θάνατοι, µε τραγικές επιπτώσεις κυρίως στην Ιταλία (69.176 κρούσµατα, 6.820 θάνατοι)
και στην Ισπανία (22.300 κρούσµατα, 1.100 θάνατοι). Οι αριθµοί δεν
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, γιατί καθηµερινά αυξάνουν.
Η αµαρτία του ανθρώπου έφθασε στο «πλήρες» (∆ανιήλ Η:23,
κλπ) και αντιµετωπίζει τις συνέπειές της. Ο άνθρωπος βρέθηκε κάτω
από της "κορώνας τον ΙΟ" γιατί απέρριψε του "Θεού τον ΥΙΟ". Ο Θεός
έφερε την καταστροφή στα Σόδοµα και στα Γόµορρα, γιατί η αµαρτία
των πολιτών ήταν «βαρεία σφόδρα» (Γένεσις ΙΗ:20-21), αλλά πριν τα καταστρέψει έβγαλε έξω τον δίκαιο Λωτ µε την οικογένειά του. Το ίδιο
είχε κάνει και µε τον λαό Ισραήλ, που τον προστάτεψε όταν έριχνε
την κρίση Του επάνω στην Αίγυπτο (Έξοδος Ι΄- ΙΒ΄΄). Το ίδιο κάνει σήµερα και θα συνεχίζει να κάνει µέχρι η εκκλησία αρπαχτεί στον ουρανό,
ελευθερώνοντάς τη από την ώρα της κρίσης: «Εξεύρει ο Κύριος να
ελευθερόνει εκ του πειρασµού τους ευσεβείς, τους δε αδίκους να φυλάττη
εις την ηµέραν της κρίσεως, διά να κολάζωνται» (Β' Πέτρου Β:9).
]

Στην όραση ο ανεµοστρόβιλος πάγωσε µπροστά στα παιδιά
του Θεού και τα προσπέρασε, συνεχίζοντας την καταστροφή. Ο Κύριος λέγει στους αγίους Του να µην φοβούνται, γιατί γύρω τους θα γίνεται όλεθρος και καταστροφή, οι άνθρωποι θα πεθαίνουν, αλλά οι
ίδιοι θα µένουν αλώβητοι, βλέποντας µόνο την ανταπόδοση των ασεβών: «Χιλιάς θέλει πίπτει εξ αριστερών σου και µυριάς εκ δεξιών σου·
πλην εις σε δεν θέλει πλησιάζει. Μόνον µε τους οφθαλµούς σου θέλεις
θεωρεί και θέλεις βλέπει των ασεβών την ανταπόδοσιν» (Ψαλµός 91:7-8).
Ο Κύριος έχει υποσχεθεί ότι σε ηµέρα κρίσης τα δικά Του παιδιά θα τα κρύβει µέσα στη δική Του σκηνή, όπου η προστασία Του
θα είναι τέλεια: «∆ιότι εις ΗΜΕΡΑΝ ΣΥΜΦΟΡΑΣ θέλει µε κρύψει εν τη
σκηνή Αυτού· Θέλει µε κρύψει εν τω αποκρύφω της σκηνής Αυτού· θέλει
µε υψώσει επί βράχον» (Ψαλµός 91:7-8). Τώρα µας προτρέπει να µπούµε µέσα στο ταµείο της προσευχής, µέχρι να παρέλθει η οργή Του:
«Ελθέ, λαέ µου, είσελθε εις τα ταµεία σου και κλείσον τας θύρας σου
οπίσω σου· κρύφθητι διά ολίγον καιρόν, ΕΩΣΟΥ παρέλθη η οργή» (Ησαΐας Κς':20).
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