ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ από. . .

. . . τον ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η ΤΖΕΛΕΠΗ

Οι µαθητές του Ιησού, δύο φορές Τον ρώτησαν «πότε θα επανέλθει». Την πρώτη φορά πριν το θάνατό Του, λέγοντας «Ειπέ προς ηµάς,
πότε θέλουσι γείνει ταύτα; και τι ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ της παρουσίας σου και της
συντελείας του αιώνος;» (Ματθαίος Κ∆/ 24:3), και τη δεύτερη φορά µετά
την ανάστασή Του: «Κύριε, τάχα εν τω καιρώ τούτω αποκαθιστάνεις την
βασιλείαν εις τον Ισραήλ;» (Πράξεις Α/1:6). Από τότε, όλοι οι αναγεννηµένοι και πληρωµένοι µε το άγιο Πνεύµα πιστοί, προσδοκούν αυτή την
ευλογηµένη στιγµή.
Στις ερωτήσεις αυτές των µαθητών ο Ιησούς απάντησε ότι «..περί
της ηµέρας εκείνης και της ώρας ΟΥ∆ΕΙΣ γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των
ουρανών (“ουδέ ο Υιός”, λέγει στο Μάρκος ΙΓ /13:32), ειµή ο Πατήρ µου
µόνος» (Ματθαίος Κ∆/24:36), και ότι «..δεν ανήκει εις εσάς να γνωρίζητε τους
χρόνους ή τους καιρούς τους οποίους ο Πατήρ έθεσεν εν τη ιδία (αυτού)
εξουσία» (Πράξεις Α/1: 7). Καµιά λοιπόν χρονολογία δεν αποκαλύφτηκε,
τόσο για την αρπαγή της νύµφης εκκλησίας, όσο και για την έλευση του
Κυρίου Ιησού. Όλοι οι υπολογισµοί για τον προσδιορισµό κάποιας χρονολογίας, είναι µάταιοι, ψεύτικοι και απατηλοί.
Ο Λόγος όµως του Θεού, δεν αφήνει χωρίς απάντηση µια τόσο
θεµελιώδη και σηµαντική ερώτηση για τον κάθε πιστό. Η επιστροφή του
Ιησού Χριστού είναι ένα γεγονός που πρέπει να το περιµένουµε ότι θα
συµβεί από στιγµή σε στιγµή. Ο ίδιος ο Ιησούς, µας προτρέπει «ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ - ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ - ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ» (βλ. Μάρκος ΙΓ/13:33, Ματθαίος Κ∆/24:42). Ο
Ιησούς δεν µας αποκάλυψε την ηµεροµηνία της επιστροφής Του, άλλωστε ούτε και ο ίδιος ως άνθρωπος την γνώριζε (Μάρκος ΙΓ/13:32), αλλά
µε την αποκάλυψη που Του είχε δώσει ο Πατέρας, µας έδωσε πολλά
ΣΗΜΑ∆ΙΑ για να καταλάβουµε περίπου το χρόνο. Με το παράδειγµα
της συκιάς µας δίνει να καταλάβουµε καθαρά τι εννοεί: «∆είτε τη ΣΥΚΙΑ
και όλα τα δέντρα, όταν ήδη ανοίξουν, βλέποντας γνωρίζετε από µόνοι σας
ότι το ΘΕΡΟΣ είναι ήδη κοντά. Έτσι κι εσείς, ΟΤΑΝ ∆ΕΙΤΕ ΤΑΥΤΑ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ, να ξέρετε ότι η βασιλεία του Θεού είναι κοντά. Σας διαβεβαιώνω,
ότι δεν θα παρέλθει αυτή η γενιά µέχρις ότου όλα αυτά θα γίνουν...» (Λουκάς
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ΚΑ/21:29-32 /εκδ.ΠΕΡΓΑΜΟΣ). Κάποια άλλη φορά ο Ιησούς είχε πει: «Το µεν
πρόσωπο του ουρανού εξεύρετε να διακρίνητε, τα δε ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
δεν δύνασθε;» (Ματθαίος Ις΄/16: 3). Γι’ αυτό, όταν αυτά αρχίσουν να γίνονται, ο Ιησούς µας λέγει «ΑΝΑΚΥΨΑΤΕ και ΣΗΚΩΣΑΤΕ τας κεφαλάς σας,
διότι πλησιάζει η απολύτρωσίς σας» (Λουκάς ΚΑ/21:28).
Ποια λοιπόν θα είναι τα σηµεία, που θα προηγηθούν της δεύτερης
έλευσης του Ιησού και αναφέρονται µέσα στη Βίβλο και που βλέπουµε
να πραγµατοποιούνται στις ηµέρες µας;
01.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ
Θα είναι όπως ακριβώς ήταν στις ηµέρες του Νώε και του Λωτ….
Βλέπε: /Ματθαίος Κ∆:37-40 και Λουκάς ΙΖ:26-30.

02.

ΗΘΙΚΗ ∆ΙΑΦΘΟΡΑ - ΑΥΞΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Β΄ Τιµόθεου Γ:1-3, 13.

03.
04.

ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΟΜΙΑΣ - ΨΥΧΡΑΝΣΗ ΑΓΑΠΗΣ: Ματθαίος Κ∆:12
ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ
Α΄ Τιµόθεου ∆:1-2, Β΄ Θεσσαλονικείς Β:3-4, Επιστολή Ιούδα.

05.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΨΕΥ∆ΟΠΡΟΦΗΤΩΝ
Β΄ Πέτρου Β:1-3, Κολοσσαείς Β:4,8,18, Β΄ Κορινθίους ΙΑ:13-15, Γαλάτας Α:8-9,
Ματθαίος Κ∆:4-5,11, Μάρκος ΙΓ:5-6,21-23, Α΄ Ιωάννου ∆:1-3, Β΄ Ιωάννου εδ.7

06.

ΕΜΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Β΄ Πέτρου Γ:3-7, Ιούδας εδ.18

07.

∆ΙΩΓΜΟΙ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
Ιωάννης ΙΕ:18-20, Ις΄:2, Ματθαίος Κ∆:9, Λουκάς ΚΑ:12, Μάρκος ΙΓ:12-13,
Τιµόθεου Γ:12.

08.

∆ΙΑΜΑΧΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
Ησαΐας Ξς΄:5-6, Ματθαίος Κ∆:10, Ιωάννης Ις΄:1-2, Πράξεις Κς΄:9-11, Γ΄ Ιωάννου εδ.9-10.

09.

ΑΠΟΡΙΑ (ακαταστασία) ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
Λουκάς ΚΑ:25-26, Ιερεµίας ΚΕ:15-16, Ψαλµός ΟΕ:8.

10.

Η ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ: Ιερεµίας ΚΕ:16-17 και ΝΑ:7

11.

ΑΝΤΙ∆ΙΚΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Λουκάς ΙΒ:49-53, Ματθαίος Ι΄:34-39, Ιωάννης ΙΓ:19, Γαλάτας ∆:29.

12.

Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ ΤΗΣ «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ
Ματθαίος ∆:44, ΚΕ:13, Λουκάς ΙΒ:40, ΙΗ:8, ΚΑ:34-36, Μάρκος ΙΓ:33, Α΄Θεσσαλονικείς
Ε:6, Β΄Πέτρου Γ:12.

13.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
Ματθαίος Κ∆:7, Λουκάς ΚΑ:10-11, Μάρκος ΙΓ:7-8.
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14.

ΠΕΙΝΕΣ - ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ - ΣΕΙΣΜΟΙ µε τοπική ισχύ

30.

15.

ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΥ
Σατανολατρεία και Ειδωλολατρεία: Α΄Τιµόθεου ∆:1-4, Α΄ Κορινθίους ΙΑ:1315, Ρωµαίους Α:23-25, Έξοδος ΚΒ:18, Ησαΐας Η:19, ΜΒ:8, ΜΕ:20, Μς΄:5-7,
∆ευτερονόµιο ∆:15-16, Ε:5-8, ΙΗ:6-12, ΚΖ:15, Λευιτικό ΙΘ:26-31, Κ:27, Κς΄:1, Α΄
Σαµουήλ ΚΗ:7, Ωσηέ ∆:12, Πράξεις ΙΘ:26, Ζ:48, Αββακούµ Β:18-20.

16.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝ ΤΩ ΟΥΡΑΝΩ - ∆ιαπλανητικά ταξίδια
Λουκάς ΚΑ:25-26, Ματθαίος Κ∆:29-30, Αβδιού Α:3-4, Ιερεµίας ΜΘ:16, ΝΑ:3, Ιώβ Κ:6-7.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ: ∆ανιήλ ΙΒ:4.

18.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΙΟΥ∆ΑΙΩΝ ΣΤΗ ΓΗ ΤΟΥΣ

ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
Φιλιππησίους Γ:18, Β:21, Γαλάτας Α:7, ς΄:12.

37.

Ο ΙΣΡΑΗΛ “ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ” ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΛΑΩΝ
ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
ο Αντίχριστος και το χάραγµά του - 666: ∆ανιήλ Β:31-47, Ζ:7-8,

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΙ ΓΑΡΓΑΛΙΣΜΟΙ
Β΄ Τιµόθεου ∆:3-4, Γ:5-6 - Α΄ Τιµόθεου Α:3-4, ∆:7.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΠΟΡΕΙΕΣ, κλπ. ΕΙΡΗΝΗΣ
Α΄ Θεσσαλονικείς Ε:3, Αποκάλυψη ς΄:2, Ησαΐας Β:4, ΜΗ:22.

Η ΠΡΟΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: Β΄Τιµόθ.Γ:13, Β:16 /Β΄ Θεσσαλ.Β:11.
Η ΠΑΓΙ∆Α ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΞΑΦΝΙΚΑ
Λουκάς ΚΑ:35, ΙΖ:24, Ματθαίος Κ∆:44, ΚΕ:13, Μάρκος ΙΓ:35-36, Α΄ Θεσσαλονικείς Ε:2,6,
Β΄ Πέτρου Γ:10, Αποκάλυψη Γ:3.

∆ΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ: Β΄ Πέτρου Γ:3-10.
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ
Ναούµ Β:3-4.

29.

34.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ - ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ: Αποκάλυψη ς΄:6.

23.

27.
28.

ΚΑΠΗΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

36.

Η ΛΙΓΟΨΥΧΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ: Λουκάς ΚΑ:26, Ματθαίος Κ∆:6.

26.

33.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΓΟΝΗΣ ΙΟΥ∆ΑΙΑΣ ΣΕ ΕΥΦΟΡΗ

22.

25.

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ - ΜΑΤΑΙΟΛΟΓΟΙ - ΦΡΕΝΟΠΛΑΝΟΙ
Τίτος Α:10, Γ:9, Α΄ Τιµόθεου Α:6, ς΄:4,20, Ρωµαίους Ις΄:18, Κολοσσαείς Β:4,8.

Πολλοί ΑΣΘΕΝΕΙΣ - ΑΡΡΩΣΤΟΙ - ΘΑΝΑΤΟΙ: Α΄ Κορινθίους ΙΑ:30

23-27, Θ:24-27, κεφάλαια Ι΄, ΙΑ:21-45 /Αποκάλυψη κεφ. ΙΓ΄- Ι∆΄- ΙΖ΄.

24.

32.

35.

Λουκάς ΚΑ:20,24, Ζαχαρίας ΙΒ:1-3, Ησαΐας ΝΑ:17-23, Ιερεµίας ΚΕ:15-29, Ψαλµοί Ξ:3 ΟΕ:8

21.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΤΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
∆ανιήλ ΙΒ:4 (τουριστικά ταξίδια)

Ματθαίος Κ∆:32, Λουκάς ΙΓ:29-32, Ιεζεκιήλ. Ις΄:24-31, κεφ.ΛΖ΄ (όραµα ξηρών οστών),
Ιερεµίας Ις΄:14-16, Κ∆:4-7, Ησαΐας ΙΑ:12, Ξ:21, Ιωήλ Γ:20, Αµώς Θ:15, Μιχαίας Β:12).

Ησαΐας ΛΕ:1-7, ΜΑ:17-20, ΜΓ:19, Ιεζεκιήλ Λς΄:8-12, Κ:33-36, Ψαλµός ΡΖ:35.

20.

31.

Β΄ Κορινθίους Β:17,∆:2, Β΄ Πέτρου Β:3.

17.

19.

Η ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ
ο Λόγος του Θεού αρχίζει να “ανοίγει”, να αποκαλύπτεται
(∆ανιήλ ΙΒ:4,9 και Αποκάλυψη ΚΒ:10)

Ματθαίος Κ∆:7, Λουκάς ΚΑ:11, Μάρκος ΙΓ:7-8, Αποκάλυψη ς΄:12-14, Ις΄:18-21.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΜΒΩΝ
Ιερεµίας ∆:23-38, Σοφονίας Α:2-3,17, Ζαχαρίας Ι∆:12, Ιωήλ Β:3,
Ησαΐας Κ∆:4-6,17-20)
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ΜΟΛΥΝΣΗ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αποκάλυψη Η:7-11, Θ:2-5, Ησαΐας ΛΖ:24-26.

38.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Μάρκος ΙΓ:10, Ματθαίος Κ∆:14, Ρωµαίους Ι΄:18.

Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω σηµάδια, θα γεννηθεί η λογική
απορία «Απέχουµε πολύ από τα γεγονότα αυτά, που θα συνταράξουν
τον κόσµο;» H χρονολογία της δεύτερης έλευσης του Ιησού είναι απόκρυµµένη, για να µας κρατεί πάντα σε πνευµατική ετοιµότητα, άγρυπνους. Οι ενδείξεις όµως, τα σηµεία των καιρών, µας είναι αποκαλυµµένα, για να µας κάνουν αναµένοντες. Αυτό θα µπορούσε να παρουσιασθεί ως βασική αρχή της Βίβλου, µε βάση την οποία ο ίδιος ο Λόγος
του Θεού προχωρεί στην προσέγγιση και χρονοµέτρηση του ένδοξου
ερχοµού του Κυρίου Ιησού.
Η ηµεροµηνία της έλευσης του Ιησού είναι µυστικό αφανέρωτο,
είναι το απόρρητο του Θεού: «Περί δε της ηµέρας εκείνης και της ώρας
ΟΥ∆ΕΙΣ ΓΙΝΩΣΚΕΙ, ουδέ οι άγγελοι οι εν ουρανώ, ουδέ ο Υιός, ειµή ο
Πατήρ» (Μάρκος ΙΓ/13:32). Η Αγία Γραφή, µε σαφήνεια αποκαλύπτει ότι
δεν γνωρίζει «...ουδέ ο Υιός». Ούτε ο κεχρισµένος του Θεού, ο Ιησούς
ως άνθρωπος γνώριζε την ηµέρα της ένδοξης επιστροφής Του. Παρ’
όλα αυτά όµως, τα σηµάδια των καιρών (οι ενδείξεις) συνέχεια πληθαίνουν, µε αποτέλεσµα να υπάρχει µεταξύ των πληρωµένων µε το άγιο
Πνεύµα Χριστιανών, καθώς παρατηρούν τα «σηµεία» αυτά, µια διαρ-
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κώς αυξανόµενη πεποίθηση ότι ο ερχοµός του Ιησού Χριστού δεν πρόκειται να αργήσει, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά.
Ακόµα και µεταξύ των Εβραίων που γνωρίζουν και αγαπούν τα
προφητικά κείµενα της Παλαιάς ∆ιαθήκης, πολλοί από αυτούς περιµένουν την εµφάνιση του Μεσσία από στιγµή σε στιγµή. Τον Ιούνιο του
1979, ο Ραββίνος Μαρδοχαίος Σαράµπι, µια ευσεβής πατριαρχική
µορφή στην Ιερουσαλήµ (τότε 89 ετών), περιµένοντας για την προσδοκία
του λαού Ισραήλ, αναφέρεται ότι είχε ένα ενύπνιο από τον Κύριο, σύµφωνα µε το οποίο «Όταν το Ισραήλ φιλήσει το χέρι της Αιγύπτου, τότε η
αντίστροφη µέτρηση, για την αποκάλυψη του Μεσσία και τον καθαρισµό
των δικών Του, θα αρχίσει». Αυτό πράγµατι συνέβηκε το Μάρτιο του

1979, όπου στην Ουάσιγκτον η Αίγυπτος και το Ισραήλ συνήψαν µεταξύ τους συνθήκη ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας, γνωστή ως «η συµφωνία του Καµπ Ντέιβιντ», γεγονός που συνεχίζεται µέχρι τις ηµέρες
µας και που έφερε την Αίγυπτο σε αντίθεση και έχθρα µε τα υπόλοιπα
Αραβικά έθνη.
Πολλοί άνθρωποι, είτε µελετούν τη Βίβλο, είτε όχι, πίστευαν, ή
είχαν την εντύπωση ότι µε τον ερχοµό του έτους 2000 κάτι το σηµαντικό θα συνέβαινε επάνω στην ανθρωπότητα. Άλλωστε, επειδή η ιστορία
επαναλαµβάνεται, σε κάθε αλλαγή χιλιετίας το ίδιο συνέβαινε. Η ίδια
προσδοκία υπήρχε το 999 µ.Χ., όπου πολύ πίστευαν ότι µε την είσοδο
του έτους 1000 θα ερχόταν ο Ιησούς, µε αποτέλεσµα να συµβούν πολλά ευτράπελα και κωµικοτραγικά γεγονότα. Μόνο που αυτό δεν συνέβηκε, όπως δεν συνέβηκε και το έτος 2000 µ.Χ., που ανήκει πια στο παρελθόν.
Η Αγία Γραφή µας αναφέρει ότι ο Θεός «ανεπαύθη την ηµέραν την
ΕΒ∆ΟΜΗΝ από πάντων των έργων αυτού» (Γένεσις Β/2:2). Θα έρθει η

«έβδοµη ηµέρα», που θα είναι «η χιλιετηρίδα της ανάπαυσης», θα είναι
«η ηµέρα του Κυρίου» που µας περιγράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη
(βλ. Αποκάλυψη Α/1:10/ κλπ.). Θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι οι Εβραίοι, όταν
µιλούσαν για τις ηµέρες της εβδοµάδας, τις χώριζαν σε δύο κατηγορίες,
στις ΠΡΩΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ της εβδοµάδας, που ήσαν οι τέσσερις πρώτες
(Πρώτη=σηµερινή Κυριακή, ∆ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη) και στις ΕΣΧΑΤΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ που ήσαν οι τρεις τελευταίες (Πέµπτη, Παρασκευή, Σάββατο).
Ο προφήτης Ιωήλ, 800 χρόνια π.Χ., αναφέρει ότι ο Θεός στις
έσχατες ηµέρες θα εκχέει το Πνεύµα Του «επί πάσαν σάρκα», γεγονός
που συνέβηκε πριν δύο χιλιάδες χρόνια, την ηµέρα της Πεντηκοστής
και το επιβεβαίωσε ο απόστολος Πέτρος µιλώντας στο συγκεντρωµένο
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πλήθος, λέγοντας: «Τούτο είναι το ρηθέν δια του προφήτου Ιωήλ, Και εν
ταις εσχάταις ηµέραις, λέγει ο Θεός, ΘΕΛΩ ΕΚΧΕΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΟΥ ΕΠΙ
ΣΑΡΚΑΝ, και θέλουσι προφητεύσει...» (βλ. Ιωήλ Β/2:28, Πράξεις Β/2:15-17). Ο
Ιησούς µας αναφέρει ρητά η Βίβλος ότι ήρθε στις έσχατες ηµέρες: «...Εν
ταις εσχάταις ταύταις ηµέραις ελάλησε προς ηµάς εν Υιώ» (Εβραίους Α/1:1).
Άρα οι ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ αρχίζουν από την εποχή του Ιησού.
Ολόκληρη η ιστορία του κόσµου, από τη ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ µέχρι τη
«επτά χιλιετηρίδες», που τυπολογικά αντιστοιχούν σε «επτά ηµέρες». Από τον Αδάµ µέχρι τον ερχοµό του Μεσσία έχουµε 4 χιλιετηρίδες, που αντιστοιχούν στις 4 πρώτες ηµέρες της
Εβραϊκής εβδοµάδας. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στην αρχή της «πέµπτης
ηµέρας» (της 5ης χιλιετηρίδας), που είναι η πρώτη από τις τρεις έσχατες
ηµέρες της Εβραϊκής εβδοµάδας, και από τότε έχει παρέλθει η ΠΕΜΠΤΗ
ΗΜΕΡΑ και η ΕΚΤΗ ΗΜΕΡΑ (ή πρώτη και δεύτερη έσχατη ηµέρα), που είναι
η πέµπτη και η έκτη χιλιετηρίδα, αντίστοιχα και σύµφωνα µε το γήινο
ηµερολόγιο έχουµε ήδη εισέλθει στην ΕΒ∆ΟΜΗ ΗΜΕΡΑ (ή τρίτη έσχατη
ηµέρα), που είναι η «έβδοµη ηµέρα (χιλιετηρίδα) της ανάπαυσης», που
τυπολογικά αντιστοιχεί µε τη χιλιετή βασιλεία του Ιησού Χριστού.
ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ, χωρίζεται σε

Ο λαός Ισραήλ που απέρριψε τον Ιησού Χριστό ως Μεσσία Του
πριν 2000 χρόνια περίπου, θα επιστρέψει σ’ Αυτόν στην αρχή της 3ης
έσχατης ηµέρας, που είναι η 7η κατά σειρά, δηλ. στην αρχή της έβδοµης χιλιετηρίδας: «Έλθετε και ας επιστρέψωµεν προς τον Κύριον...» (Ωσηέ
ς΄/6:1). Για το Θεό µία ηµέρα είναι σαν 1000 χρόνια και τα 1000 χρόνια
είναι σαν µία ηµέρα (βλ. Β΄ Πέτρου Γ/3:8, Ψαλµός 90:4) και ο λαός Ισραήλ
έµεινε 2 ολόκληρες ηµέρες, δηλαδή 2.000 χρόνια, στους τάφους των
εθνών και την αυγή της 3ης ηµέρας, της 3ης δηλαδή χιλιετηρίδας, θα
στραφεί προς το σωτήρα του, τον Ιησού, προς Αυτόν του Οποίου την
πλευράν «εξεκέντησαν». Όπως ο Ιησούς, ο οποίος ήταν τύπος του λαού
Του, έµεινε 2 ηµέρες στον τάφο και την 3η ηµέρα αναστήθηκε, έτσι και ο
Ισραήλ θα αναστηθεί πνευµατικά την αυγή της 3ης ηµέρας (χιλιετηρίδας): «...Θέλει αναζωοποιήσει ηµάς µετά ∆ΥΟ ΗΜΕΡΑΣ, εν τη ΤΡΙΤΗ
ΗΜΕΡΑ θέλει µας αναστήσει, και θέλοµεν ζη ενώπιον αυτού. Τότε θέλοµεν
γνωρίσει (και) θέλοµεν εξακολουθεί να γνωρίζωµεν τον Κύριον...» (βλ. Ωσηέ
ς΄/6:2-3). Στο κεφάλαιο ΚΓ/23 του Λευιτικού διαβάζουµε ότι ο ίδιος ο
Θεός είχε θεσπίσει επτά ΕΤΗΣΙΕΣ εορτές και µια ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ εορτή
(το Σάββατο), οι οποίες είναι:
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1.

ΠΑΣΧΑ (Την 14η του Εβραϊκού µήνα Νισάν ή Αβίδ).

2.

ΑΖΥΜΩΝ (Από 15-21 του Νισάν-Επτά ηµέρες συνέχεια).

3.

∆ΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ (Άρχιζε από την
εποµένη του Σαββάτου, το οποίο περιλαµβανό-ταν στην εβδοµάδα της
εορτής των Αζύµων).

4.

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ, ή ΠΡΩΤΟΓΕΝΝΗΜΑΤΩΝ, ή ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΩΝ , ή
ΘΕΡΙΣΜΟΥ (Εορταζόταν τον 3ο µήνα Σιβάν, πενήντα ηµέρες µετά την
εορτή του ∆ράγµατος).

5.

ΣΑΛΠΙΓΓΩΝ (Την 1η του 7ου µήνα Τισρί).

6.

ΕΞΙΛΑΣΜΟΥ (Την 10η του Τισρί).

7.

ΣΚΗΝΟΠΗΓΙΑΣ (Από 15-21 του µήνα Τισρί - 7 ηµέρες)

Οι 7 αυτές εορτές που θέσπισε ο ίδιος ο Κύριος ήταν τύποι µελλοντικών αγαθών και αληθειών, ήταν δηλαδή συµβολισµοί µελλοντικών γεγονότων. Προκειµένου ο Θεός να µας δείξει το σχέδιό Του
για την ένδοξη πορεία της εκκλησίας Του, έκρυψε τις αλήθειες Του µεσα στον άγιο Λόγο Του και χρειάζεται ο άνθρωπος αποκάλυψη από τον
ίδιο το Θεό για να µπορέσει να καταλάβει τα θαυµαστά αυτά πράγµατα.
Οι τέσσερις πρώτες εορτές ονοµάζονται ΑΠΟΛΥΤΡΩΤΙΚΕΣ ΕΟΡη
ΤΕΣ και έχουν ήδη εκπληρωθεί: Η 1 , το «πάσχα» εκπληρώθηκε µε τη
η

σταυρική θυσία του Ιησού. Η 2 , των «αζύµων» συµβολίζει τη συνεχή
άγια ζωή που πρέπει να ζει ο καθένας που δεχεται τη θυσία του Ιησού.
Η 3η, του «δράγµατος» εκπληρώθηκε µε την ανάσταση του Ιησού.
Τέλος, η 4η εορτή, της «πεντηκοστής» εκπληρώθηκε την ηµέρα της
Πεντηκοστής, κατά την οποία βαπτίσθηκαν µε το άγιο Πνεύµα οι 120
µαθητές που ήταν συγκεντρωµένοι στο ανώγειο και που συνέβηκε 50
ηµέρες µετά την ανάσταση του Ιησού Χριστού (εξ’ ού και η ονοµασία «πεντηκοστή»). Όπως αναφέρεται στη Βίβλο, µεταξύ των 120 ήταν η Μαρία η
µητέρα του Ιησού και οι αδελφοί Αυτού (βλ. Πράξεις Αποστόλων κεφ.
Α/1:13-15, Β/2:1-4)
Οι τρεις τελευταίες εορτές ονοµάζονται ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ
και δεν έχουν εκπληρωθεί ακόµα, αυτό θα συµβεί στο µέλλον. Η αµέσως επόµενη εορτή που πρόκειται να εκπληρωθεί είναι των «σαλπίγγων», που εορταζόταν την 1η του 7ου µήνα. Βλέπουµε και πάλι ότι ο
η
Θεός έχει βάλει τυπολογικά 6 ηµέρες (χιλιετηρίδες) και την 1 ηµέρα του
7ου µήνα θα ηχήσει η σάλπιγγα. Η εορτή των «σαλπίγγων» είναι
τύπος της αρπαγής της εκκλησίας, γεγονός που δεν έχει συµβεί
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ακόµα. Ο Θεός καθιέρωσε τις εορτές στην Παλαιά ∆ιαθήκη για ένα
συγκεκριµένο σκοπό, για να απεικονίσει µια µελλοντική κατάσταση, η
οποία όταν θα εκπληρωνόταν θα έπαυε και η τέλεση της εορτής. Η
τελευταία εορτή που εκπληρώθηκε είναι της “Πεντηκοστής”, πριν 2.000
χρόνια και µε την αρπαγή της νύµφης εκκλησίας (που θα συµβεί στο
η
εγγύς µέλλον) θα εκπληρωθεί και η 5 κατά σειρά εορτή, η εορτή των
η
σαλπίγγων. Η 6 εορτή του «εξιλασµού» θα εκπληρωθεί κατά το τέλος
της επταετίας του Αντίχριστου και η 7η εορτή της «σκηνοπηγίας» θα
είναι ο Μεγάλος ∆είπνος που έχει υποσχεθεί ο Κύριος Ιησούς στους πιστούς στο Ματθαίος Κς΄/26:29.
Τυπολογικά βλέπουµε ότι όλα συγκλίνουν στη νέα χιλιετηρίδα
που έχουµε ήδη εισέλθει και η οποία είναι «η έβδοµη ηµέρα», ή «η τρίτη
έσχατη ηµέρα». Η αρχή της νέας χιλιετίας σύµφωνα µε το ηµερολόγιο
του Θεού δεν ήταν το έτος 2000 µ.Χ., γιατί ο Θεός δεν µετράει ανθρώπινα, αλλά µετράει µε το δικό Του ρολόι. Μπορεί η νέα χιλιετηρίδα να
αρχίσει για το Θεό το έτος 2020 ή το 2050, ή πάρα πολύ αργότερα.
Αυτός γνωρίζει το πότε, εµείς πρέπει να είµαστε άγρυπνοι και έτοιµοι να
υποδεχτούµε τον ένδοξο ερχοµό Του.
∆εν µπορώ να αναλάβω την ευθύνη και να πω ότι «αυτά θα γίνουν οπωσδήποτε έτσι». Ο Ιησούς µας είπε να παρατηρούµε τα
«σηµεία» των καιρών και παρατηρώντας αυτά τα σηµεία, θα µπορούµε
να διακρίνουµε τι πρόκειται να γίνει επάνω στον κόσµο. Όταν βλέπουµε
στον ορίζοντα καλοκαιρία, τότε λέµε «Αύριο θα έχουµε καλό καιρό», και
όταν έχει συννεφιά και σκοτεινιά, τότε πάλι λέµε «Αύριο έρχεται βροχή».
Εάν λοιπόν µπορούνε να διακρίνουµε τα σηµεία των φυσικών καιρών,
τα σηµεία των πνευµατικών καιρών δεν µπορούµε να τα διακρίνουµε;
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