Ένα προφητικό µήνυµα για τις ηµέρες µας!
Πως ο "κορονοϊός" δεν αγγίζει το λαό του Θεού

1.

ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ Ω∆ΙΝΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ

Μέσα στη δίνη των γεγονότων που ήδη συγκλονίζουν ολόκληρο τον πλανήτη Γη, αλλά και για τα επερχόµενα δεινά που ποτέ
µέχρι σήµερα δεν γνώρισε ο κόσµος, ο Κύριος Ιησούς έδωσε ένα
προφητικό µήνυµα για να στηρίξει τους αγίους Του, τόσο από την
κρίση της πανδηµίας του κορονοϊού, όσο και από τα γεγονότα, τα
οποία θα επακολουθήσουν και τα οποία θα είναι ο προάγγελος ότι ο
ένδοξος ερχοµός Του είναι πολύ κοντά.
Το µήνυµα εδώ δεν αφορά τους θρησκευόµενους, τους αδιάφορους, τους χλιαρούς στην πίστη, τους χλευαστές, τους άθεους και
γενικά κάθε µη εκζητητή της αλήθειας. Το µήνυµα αυτό απευθύνεται
σε άτοµα που ταπεινώθηκαν ενώπιον του Θεού, αναγνώρισαν την
αµαρτωλότητά τους, συντρίφτηκε η καρδιά τους και ζήτησαν τον
Κύριο Ιησού να έρθει να γίνει ο προσωπικός τους σωτήρας, να αναλάβει Αυτός το τιµόνι της καρδιάς τους και να γίνει ο µόνος κυβερνήτης της ζωής τους. Αφορά αυτούς που έχουν πλυθεί µε το πολύτιµο
αίµα του Ιησού επάνω στο Γολγοθά και αναγεννήθηκαν µε τον Λόγο
Του και µε το Πνεύµα Του (βλ. Ιωάννης Γ:5-6, Α' Πέτρου Α:23). Αφορά
αυτούς που έχουν ξεχωρίσει από τον κόσµο της αµαρτίας και είναι οι
άγιοι, είναι οι πιστοί, είναι οι µαθητές Του, είναι ο δικός Του λαός,
είναι το δικό Του σώµα και Αυτός είναι η κεφαλή του άγιου σώµατος.
Η υπόσχεση του Ιησού είναι να προφυλάξει το λαό Του, την
εκκλησία, από τα δεινά που πρόκειται να έρθουν επάνω στην οικουµένη, η οποία θα συγκλονιστεί από γεγονότα που οι κυβερνήσεις θα
είναι ανίσχυρες να τα ελέγξουν. Ξαφνικά, µεγάλες δυνάµεις και
µικρά κρατίδια µπροστά στην αρρώστια και την καταστροφή δεν θα
ξεχωρίζουν, θα είναι όλοι τους αδύναµοι. Ξαφνικά, µεγιστάνες του
χρήµατος και φτωχοί, επιχειρηµατίες και εργάτες, πανεπιστηµιακοί
και αγράµµατοι, κυβερνώντες και κυβερνώµενοι, θα µοιράζονται τον
ίδιο φόβο και την ίδια αβεβαιότητα του αύριο. Ο άνθρωπος που κατέκτησε το διάστηµα και υπερηφανευόταν για την επιτυχία του, τώρα
κατάλαβε την µικρότητά του και την αδυναµία του
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Έξω από όλα αυτά, θα είναι ο λαός του Θεού, που γνωρίζει ότι
όλα αυτά "πρέπει" να γίνουν, όπως το είχε προείπει ο ίδιος ο Ιησούς, αναφερόµενος στα γεγονότα των τελευταίων καιρών, τα οποία
θα είναι «αρχή ωδίνων», η ανθρωπότητα θα αρχίσει να κοιλοπονεί
και θα γεννήσει κάτι το νέο, κάτι που θα είναι έξω από τα δεδοµένα
του ανθρώπου (Ματθαίος ΚΔ:6-8). Τα γεγονότα αυτά, θα είναι η αµοιβή της αµαρτίας του ανθρώπου, που θερίζει ότι έσπειρε, θερίζει την
αποµάκρυνσή του από το Θεό. Ο ίδιος είναι υπεύθυνος για την κατάσταση αυτή, γιατί απέρριψε την πηγή της ζωής και ακολούθησε τον
άρχοντα του κόσµου τούτου, τον ∆ιάβολο
Πάντα ο Θεός όταν έκανε κρίση κατά της αµαρτίας, παρείχε τέλεια προστασία στο λαό Του. Οι κρίσεις του Θεού κτυπούσαν
την Αίγυπτο, αλλά ο λαός Ισραήλ ήταν σε ασφάλεια στη γη Γεσέν (βλ.
Έξοδος Η:22, Θ:26). Όταν ο Θεός θα κατέστρεφε τα Σόδοµα και τα Γόµορρα, έβγαλε έξω τον δίκαιο Λωτ µε την οικογένειά του (Γένεσις ΙΘ').
Όταν ο Κύριος στις ηµέρες µας φέρνει κρίση κατά της ανοµίας του
ανθρώπου προστατεύει τα παιδιά Του.

2.

Ο ΛΟΓΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ "ΣΗΜΕΙΟ" ΓΙΑ ΣΕΝΑ!

Στο προφητικό µήνυµα που ακολουθεί αµέσως παρακάτω, ο
Κύριος δίνει στους αγίους των ηµερών µας ως σηµείο της προστασίας Του τον δικό Του ΛΟΓΟ, ο οποίος είναι "ναι και αµήν" (Ρωμαίους Γ:4). Η προφητεία δόθηκε, ενώ είχε αρχίσει ήδη να εξαπλώνεται ο κορονοϊός και ο κόσµος ολόκληρος βρίσκεται σε αναταραχή. Ο
προφητικός λόγος έχει ως εξής:

«.....Οι ηµέρες που θα έρθουν επάνω στη Γη -λέγει ο Κύριος- θα είναι
δύσκολες ηµέρες και βλέπε τον πολλαπλασιασµό των ηµερών που θα
ακολουθήσουν (Β' Τιμόθεου Γ:1-5).
Ζω Εγώ -λέγει ο Κύριος- και θα επιδεινωθούν οι πληγές, που θα τροµάξουν τους θνητούς ανθρώπους, αλλά όχι ΕΣΕΝΑ, εσύ πίστεψε και
µείνε πιστός. ∆εν είναι γεγραµµένο ότι "ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως;" (Ρωµαίους Α:17, Γαλάτας Γ:11, Εβραίους Ι':38).

Να µη φοβάσαι -λέγει ο Κύριος- να µη φοβάσαι ούτε τις αρρώστιες που
θα έρθουν, να µη φοβάσαι την πληγή που έρχεται. Εσύ µείνε πιστός,
διότι ιδού ο Λόγος Μου "ο άγγελος του θανάτου δεν µπόρεσε να περάσει
τα σηµεία του αίµατός Μου" (Έξοδος ΙΒ:13, 22-24) και ιδού το ΣΗΜΕΙΟ
που σου δίνω αυτή την ηµέρα, είναι Ο ΛΟΓΟΣ ΜΟΥ και αυτό τον Λόγο
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δεν θα το περάσει η πληγή που έρχεται.

17, Ησαΐας ΚΗ:11-12, Πράξεις Β:1-4).

Έθεσα όρια, ώστε οι πληγές να µην βλάψουν τους δικούς Μου. Ιδού,
θα είναι φόβος και τρόµος έξω όταν θέλεις εξέλθει, εσύ όµως να µην
είσαι σαν αυτούς (Ψαλμός 91:5-8).

Στο παραπάνω προφητικό µήνυµα ο Κύριος σαν σηµείο ότι θα
µας διαφυλάξει από τα δεινά που σήµερα κατακλύζουν τη Γη είναι ο
δικός Του ΛΟΓΟΣ. Για τον κόσµο υπάρχει ένα "σηµείο" που δείχνει
ποιος θα είναι ο χρόνος που ο Κύριος θα αρχίσει να εκπληρώνει
τις προφητείες που έχουν σχέση µε τους έσχατους καιρούς.

Ιδού τι λέγω προς σε "θέλουν απελευθερωθεί πνεύµατα πονηρίας, τα
οποία θα επιτεθούν στη διάνοια των ανθρώπων" (Α΄ Τιμόθεου Δ:1-2).
Εσείς το ονοµάζεται "κατάθλιψη", αλλά αυτό που θα έρθει όµως θα
είναι βαρύτερο από αυτό, διότι θα αλλάξουν τα µυαλά του ανθρώπου
προς το κακό και προς το κακό -λέγει ο Κύριος .
Άκουσε τον Λόγο Μου, ΕΧΕ ειρήνη, ΖΗΤΕΙ την ειρήνη και ΖΗΣΕ µέσα
στην ειρήνη για να µπορείς να ξεφύγεις εκείνες τις ηµέρες, διότι τα
πνεύµατα της πονηρίας δεν θα περάσουν τα όρια της ειρήνης. Έχε
την ειρήνη Μου -λέγει ο Κύριος (Ιωάννης ΙΔ:27).
Θα το ακούσετε πολύ σύντοµα -λέγει ο Κύριος- πολύ σύντοµα θα
µιλήσουν έντονα ανάµεσα στα έθνη και οι άνθρωποι δεν θα ξέρουν τι
να κάνουν. Σου το είπα πριν γίνει, ΑΚΟΛΟΥΘΑ την ειρήνη, ΖΗΤΕΙ την
ειρήνη και ΖΗΣΕ µέσα στην ειρήνη για να ξεφύγεις τις ηµέρες εκείνες (
Φιλιππησίους Δ:7, Κολοσσαείς Γ:15).

Οι αρρώστιες που θα έρθουν, είναι αρρώστιες που δεν υπήρξαν -λέγει ο
και θέλουν ρωτήσει οι άνθρωποι "από που ήρθαν αυτές οι
αρρώστιες;" (Ησαΐας ΜΓ:18-19).

Κύριος-

Ιδού, είναι από τα πράγµατα που κράτησα για το τέλος των ηµερών λέγει ο Κύριος- αλλά εσύ µείνε πιστός. Εγώ θα φυλάξω τα παιδιά σας, θα
φυλάξω τα σπίτια σας δια του Λόγου Μου, τον οποίο σας τον έδωσα
σαν ΣΗΜΕΙΟ. Αµήν (Ψαλμός 91:14-15, Α' Τιμόθεου Α:15, Δ:9)....»
3.

ΑΝΟΜΙΕΣ: ΤΟ "ΣΗΜΕΙΟ" ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Πάντα ο Θεός, όταν έκανε µια ∆ΙΑΘΗΚΗ (συνθήκη) µε τον
άνθρωπο, έδινε και ένα σηµείο της τήρησης της διαθήκης Του. Στον
ΝΩΕ, σαν σηµείο ότι δεν θα καταστραφεί πάλι ο κόσµος µε κατακλυσµό, έδωσε το «τόξο εν τη νεφέλη», το γνωστό σήµερα ουράνιο
τόξο (Γένεσις Θ: 11-17). Στον ΑΒΡΑΑΜ έδωσε το σηµείο της περιτοµής όλων των ανδρών, που τυπολογικά στην Καινή ∆ιαθήκη είναι το
βάπτισµα στο νερό (Γένεσις ΙΖ:9-14, Κολοσσαείς Β:11-12). Στον ΜΩΥΣΗ
έδωσε την τήρηση του αγιασµού του Σαββάτου, που τυπολογικά
σήµερα είναι το βάπτισµα µε το άγιο Πνεύµα του Θεού (Έξοδος ΛΑ:12-
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Ο προφήτης ∆ανιήλ, αναφερόµενος σε γεγονότα που αφορούν
τις ηµέρες µας, γράφει: «....Εις τους έσχατους καιρούς της βασιλείας
αυτών, όταν ΟΙ ΑΝΟΜΙΕΣ φθάσουν εις το ΠΛΗΡΕΣ, τότε θα εγερθεί
βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός σε πανουργίες» (Δανιήλ Η:23).
Εδώ αναφέρεται στην εµφάνιση του παγκόσµιου δικτάτορα, που ο
πολύς κόσµος τον γνωρίζει µε τον τίτλο "ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ".
Αυτό θα συµβεί ΠΡΙΝ έρθει για 2η φορά ο Ιησούς, ένδοξος και
όχι ταπεινός και απλός. ∆εν θα είναι πλέον ο "µικρός Χριστούλης"
στη φάτνη, αλλά θα είναι ο παντοδύναµος Κύριος, που η παρουσία
Του θα συγκλονίσει τον κόσµο. Αλλά ΠΡΙΝ έρθει ο Χριστός και λίγο
ΠΡΙΝ εµφανιστεί ο Αντίχριστος, ο κόσµος ολόκληρος θα συγκλονιστεί
από τροµερά γεγονότα, τα οποία οι κυβερνήσεις θα είναι αδύναµες
να τα ελέγξουν, όπως συµβαίνει τώρα µε τον ΚΟΡΟΝΟΪΟ.
Η προφητεία του ∆ανιήλ αναφέρει ότι αυτό θα συµβεί όταν οι
ανοµίες του ανθρώπου φθάσουν «εις το ΠΛΗΡΕΣ». Αυτό σήµερα είναι µια τραγική παγκόσµια πραγµατικότητα και αυτό είναι το "σηµείο"
ότι έφθασε ο χρόνος, που ο Κύριος θα µπει µέσα στην ανθρώπινη
ιστορία και θα αρχίσουν ταχύτατα να λαµβάνουν χώρα γεγονότα που
θα συγκλονίσουν όχι µόνο τη Γη, αλλά και το σύµπαν ολόκληρο,
όπως αυτά αναφέρονται µέσα στον Λόγο Του, την Αγία Γραφή.
Η εκκλησία, ο λαός του Κυρίου, µε τέλεια ειρήνη θα παρατηρεί
τα γεγονότα αυτά, αλλά δεν θα τον αγγίζουν, γιατί έχει την υπόσχεση
του ΛΟΓΟΥ του Θεού ότι θα έχει την τέλεια προστασία Του: «Μόνον
µε τους οφθαλµούς σου θέλεις θεωρεί και θέλεις βλέπει των ασεβών την
ανταπόδοσιν. Επειδή συ τον Κύριον, την ελπίδα µου, τον Ύψιστον έκαµες
καταφύγιόν σου, δεν θέλει συµβαίνει εις σε κακόν, και µάστιξ δεν θέλει
πλησιάζει εις την σκηνήν σου» (Ψαλμός 91:8-10).
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