ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

από δεινά, λοιµούς, σεισµούς, προβλήµατα
µε τον ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η ΤΖΕΛΕΠΗ

1.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ: ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΕΙΛΗ
Στις αρχές του 2020 εµφανίστηκε στην πόλη Wuhan (Γιουχάν)
της Κίνας ένας ιός που προκάλεσε απανωτά κρούσµατα πνευµονίας,
τα οποία επιφέρουν και το θάνατο του ασθενή. Ο ιός αυτός έλαβε την
ονοµασία "corona virus", που στα Ελληνικά του έδωσαν την ονοµασία ο "ιός της κορώνας" και είναι γνωστός ως κορωναϊός ή κορονοϊός. Έλαβε την ονοµασία αυτή, γιατί στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο
οι κορονοϊοί εµφανίζονται µε εξογκώµατα περιµετρικά των ιικών
σωµατιδίων σαν στέµµα.
Ο ιός αυτός εξαπλώθηκε ταχύτατα από την Κίνα σε ολόκληρο
τον κόσµο και µετά από δύο µήνες (αρχές Μαρτίου 2020), 103 χώρες
είχαν προβληθεί από τον κορονοϊό µε πολλούς θανάτους (ο αριθµός
αυτός στους επόµενους µήνες αυξήθηκε αλµατωδώς). Ολόκληρος ο πλανήτης Γη άρχισε να ζει κάτω από ανησυχία και τρόµο για µια µεγαλύτερη εξάπλωση του θανατηφόρου λοιµού. Ήδη ο αρχικός ιός που
είχε λάβει την κωδική ονοµασία COVID-19 µεταλλάχθηκε και έγινε περισσότερο επιθετικός, λαµβάνοντας τη νέα ονοµασία SARS CoV-2.
Όλες οι κυβερνήσεις άρχισαν να παίρνουν µέτρα προστασίας,
είτε προληπτικά, είτε κατασταλτικά, όπως να κλείνουν σχολεία, να
µαταιώνονται εκδηλώσεις (θέατρα, καρναβάλια, αγώνες, κλπ), αεροπορικές πτήσεις από και προς τις χώρες που έχουν παρουσιάσει
αυξηµένο αριθµό κρουσµάτων, όπως η Ιταλία, οι χώροι εστίασης και
τα καταστήµατα γενικά να παρουσιάζουν εµφανώς µειωµένη κίνηση,
τα µεταφορικά µέσα ο κόσµος να φοβάται να τα χρησιµοποιήσει, τα
χρηµατιστήρια να έχουν µεγάλες απώλειες παγκόσµια, να κλείνουν
τα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων και πολλοί άλλοι τοµείς της καθηµερινότητας να έχουν ριζικά διαταραχτεί.
Πως προήλθε ο κορονοϊός υπάρχουν πολλά σενάρια και το πιο
επικρατέστερο που αναφέρουν τα ΜΜΕ είναι ότι προήλθε από τα
ζώα, κάτι που η πλειοψηφία των ανθρώπων το έχει δεχτεί, λόγω
άγνοιας της πραγµατικότητας. Υπάρχουν όµως και σενάρια, τα οποία
προκαλούν τρόµο, όπως για παράδειγµα ότι πρόκειται για κατασκευασµένο βιολογικό ιό (γνωστός ως "πράκτορας"), προκειµένου
να ελεγχθούν οµάδες που δεν δηλώνουν "κοινωνική πίστη" και
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θεωρούνται εχθροί του καθεστώτος, όπως διανοούµενοι, ακτιβιστές
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, χριστιανοί, δικηγόροι, καλλιτέχνες και
κλπ. Άλλο σενάριο είναι ότι ο ιός κατασκευάστηκε από τους ∆υτικούς, µε στόχο να πλήξουν την Κίνα , η οποία παγκόσµια έχει κατακλύσει τις αγορές, πλην όµως ο ιός τους ξέφυγε από τον έλεγχο.. Αυτές τις δηµοσιεύσεις µπορεί να τις βρει κάποιος στο διαδίκτυο (βλ.
Peloponissos News, NewsBomb, katohikanea.gr, κλπ).
Εκείνο που προκαλεί εντύπωση, αλλά ταυτόχρονα και πολλά
ερωτηµατικά είναι τα παρακάτω 2 γεγονότα: Ο γνωστός δηµοσιογράφος Γιώργος Τράγκας στον τηλεοπτικό σταθµό Action24 στην εκποµπή του "Ελεύθερος Σκοπευτής" παρουσίασε την Κυριακή 01.03.2020
την παραπάνω εκδοχή και όταν το βίντεο αναρτήθηκε στο youtube,
µετά από λίγες ώρες το κατέβασαν. Το ίδιο συνέβηκε και µε τον µουσικοσυνθέτη Σταµάτη Κραουνάκη, που τον ανάγκασαν να αποσύρει
βίντεο µε συγκλονιστικές αποκαλύψεις (βλ.NewsBomb/10.03.2020). Άρα,
κάτι το φοβερό συµβαίνει, που οι κυβερνήσεις το κρύβουν.
2.

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΣ
Για όσους διαβάζουν την Αγία Γραφή τέτοια γεγονότα τοπικού
κυρίως χαρακτήρα, όπως σεισµοί, αρρώστιες, επιδηµίες, έντονες κλιµατολογικές αλλαγές, πολεµικές συρράξεις κλπ, δεν προκαλούν καµιά έκπληξη, γιατί είναι κάτι το αναµενόµενο. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός µιλώντας για την περίοδο του "τέλους", για την περίοδο που θα
προηγηθεί πριν τον ένδοξο ερχοµό Του είπε:
«Θέλετε δε ακούσει πολέµους και φήµας πολέµων· προσέχετε µη ταραχθήτε· επειδή πάντα ταύτα ΠΡΕΠΕΙ να γείνωσιν, αλλά δεν είναι
ακόµη το τέλος. ∆ιότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί
βασιλείαν, και θέλουσι γείνει ΠΕΙΝΑΙ και ΛΟΙΜΟΙ και ΣΕΙΣΜΟΙ κατά
τόπους· πάντα δε ταύτα είναι αρχή ωδίνων» (Ματθαίος Κ∆/24:6-8).

Ο Ιησούς επισηµαίνει ότι όλα αυτά "πρέπει" να γίνουν, είναι
κάτι που δεν µπορούµε να αποφύγουµε και ότι είναι η "αρχή ωδίνων". Ωδίνες είναι οι πόνοι τοκετού µιας γυναίκας, όταν πρόκειται να
φέρει στη ζωή µια νέα ύπαρξη, µετά τους πόνους έρχεται η χαρά.
Επάνω σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης θα υπάρξουν συγκλονιστικές καταστάσεις ωδίνης (πόνου) και οδύνης (θλίψης), που θα γεννήσουν κάτι το καινούριο, θα υπάρξουν γεγονότα που οι άνθρωποι
θα βρίσκονται σε πλήρη αδυναµία να τα αντιµετωπίσουν, όπως συµβαίνει και µε τον κορονοϊό, είναι η στιγµή που η αλαζονεία του ανθρώπου αρχίζει να συντρίβεται.
Όλα αυτά θα είναι ο προάγγελος της απολύτρωσης των αγίων,
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των παιδιών του Θεού: «Όταν δε ταύτα αρχίσουν να γίνωνται, ανακύψατε και σηκώσατε τας κεφαλάς σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσίς
σας» (Λουκάς ΚΑ/21:28).
3.

ΤΟ "ΑΙΜΑ" Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Όλες οι οδηγίες που δίνουν οι αρµόδιες υπηρεσίες των κρατών
για την αντιµετώπιση του "ιού της κορώνας" είναι η σχολαστική καθαριότητα. Αυτό είναι στον ΦΥΣΙΚΟ τοµέα και πρέπει να γίνεται. Το
πρόβληµα όµως είναι πρωτίστως ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ, γιατί κάθε τι που επιφέρει τη δυστυχία στον άνθρωπο έχει τις ρίζες του σε έναν άλλον ιό,
που ξεκίνησε µέσα από τον κήπο της Εδέµ και που είναι ο "ιός της
αµαρτίας", η παρακοή του ανθρώπου στο θέληµα του Θεού.
Εφόσον το πρόβληµα είναι πνευµατικό, η αποτελεσµατική θεραπεία του, θα είναι και αυτή πνευµατική, ώστε να φανερωθεί στον
φυσικό τοµέα. Ότι είχε συµβεί στον επίγειο λαό του Θεού, τον Ισραήλ, το ίδιο τυπολογικά θα συµβεί και στον πνευµατικό λαό του
Θεού, την εκκλησία. Οι εντολές του Θεού για προστασία του φυσικού Ισραήλ από επερχόµενα δεινά, είναι οι ίδιες και σήµερα για τον
πνευµατικό Ισραήλ, την εκκλησία.
Ο Θεός, δια µέσου του Μωυσή, είχε διατάξει τους Ισραηλίτες
που ήταν υπόδουλοι στους Αιγυπτίους, να σφάξουν ένα αρνί που θα
ήταν «τέλειον, αρσενικόν ενιαύσιον» και µε το αίµα του να βάψουν τους
δύο παραστάτες και το ανώφλιο της θύρας τους, ώστε όταν θα
περνούσε ο εξολοθρευτής άγγελος για να επιφέρει το θάνατο πάνω
σε κάθε πρωτότοκο της γης Αιγύπτου, αυτοί να έχουν τέλεια προστασία και κάλυψη. Ήταν η δέκατη πληγή κατά της σκληροκαρδίας του
Φαραώ, που τον ανάγκασε µετά να αφήσει το υπόδουλο λαό να φύγει, παίρνοντας µαζί του και λάφυρα πολλά (Έξοδος ΙΒ/12:7,12-13).
Για την προστασία µας, τόσο από τον κορονοϊό, όσο και από
άλλες επερχόµενες παγκόσµιες ωδίνες είναι το ΑΙΜΑ. Ο λαός Ισραήλ
τότε σώθηκε µε το «αίµα του αρνίου» που είχε βάλει στις θύρες των
σπιτιών του, σήµερα εµείς που βρισκόµαστε µέσα στο σύστηµα του
Φαραώ του κόσµου τούτου, του ∆ιαβόλου, σωζόµαστε µε το πολύτιµο «αίµα του Ιησού Χριστού» που χύθηκε επάνω στο σταυρό του
Γολγοθά και µε το αίµα Του έχουµε βάψει «συµβολικά» τους παραστάτες και το ανώφλιο της καρδιάς µας και εφόσον ο Ιησούς Χριστός
είναι πλέον ο κύριος της ζωής µας, οι κρίσεις του Θεού ενάντια στην
αµαρτία, µας προσπερνούν και ∆ΕΝ µας αγγίζουν: «Εάν όµως περιπατώµεν εις το φως, καθώς αυτός (ο Κύριος) είναι εις το φως, έχοµεν κοινωνίαν µετ' αλλήλων και το ΑΙΜΑ του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθα-
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ρίζει ηµάς από πάσης αµαρτίας» (Α' Ιωάννου Α/1:7).
4.

ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΚΗ ΣΟΥ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Γνωρίζεις πλέον ότι η αντιµετώπιση του "ιού της κορώνας" µε
ανθρώπινα µέσα δεν είναι η προστασία σου και δεν γνωρίζεις τι θα
σου ξηµερώσει η αυριανή ηµέρα. Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης, εάν
δεν το έχεις κάνει ακόµα, να αναγνωρίσεις και να οµολογήσεις µε το
στόµα σου ότι ο Ιησούς Χριστός έχυσε στο σταυρό του Γολγοθά το
δικό Του αναµάρτητο αίµα, παίρνοντας τη δική ΣΟΥ θέση, πέθανε
για να σου δώσει για πάντα 3 αγαθά: (1) Σωτηρία της ψυχής σου,
για να ζεις αιώνια µαζί Του στον ουρανό. (2) Θεραπεία στο σώµα
από ασθένειες που η αµαρτία έφερε στον κόσµο. (3) Ελευθερία από
τα δεσµά των πονηρών δυνάµεων του ∆ιαβόλου. Το µόνο που εσύ
έχεις να κάνεις, είναι να αποδεχτείς αυτό το έργο και να εκζητήσεις
τον Ιησού να έρθει στην καρδιά σου σωτήρας και λυτρωτής.
Εάν είσαι ήδη αναγεννηµένο παιδί του Θεού, εµπιστεύσου Τον
και Αυτός θα αποστείλει τους αγγέλους Του για να σε προστατεύουν,
γιατί είναι υπόσχεσή Του: «Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλω των
φοβουµένων αυτόν και ελευθερόνει αυτούς. Γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός
ο Κύριος· µακάριος ο άνθρωπος ο ΕΛΠΙΖΩΝ επ' αυτόν» (Ψαλµός Λ∆/34:7).
Ξεκίνησε την ηµέρα σου µε την παρακάτω προσευχή, την οποία να λέγεις δυνατά και πολλές φορές, µέχρι να νιώσεις τη δόξα
του Κυρίου Ιησού να σε πληµµυρίζει (είναι από τον Ψαλµό 91):
«Κύριε Ιησού, σε σένα ανήκει όλη η δόξα, η τιμή και η λατρεία. Σε ευχαριστώ που έχυσες το δικό Σου αίμα πεθαίνοντας Εσύ στη δική Μου θέση και
πήρες όλες τις ΑΜΑΡΤΙΕΣ μου και όλες τις ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ μου και τώρα έχω τέλεια
σωτηρία, θεραπεία του σώματος και ελευθερία από τις δυνάμεις του σκότους.
Σε ευχαριστώ γιατί Εσύ είσαι η προστασία μου από τον κορονοϊό και από
κάθε άλλη ασθένεια. Αυτό είναι δική Σου υπόσχεση, γιατί μέσα στον άγιο Λόγο
Σου λέγεις: "Αυτός που κατοικεί υπό τη σκέπη του Υψίστου, θα διαμένει υπό τη
σκιά του παντοκράτορα Θεού. Εσύ Κύριε είσαι η καταφυγή μου και το φρούριό
μου· είσαι ο Θεός μου και σε Σένα θα ελπίζω, διότι με λυτρώνεις από την
παγίδα των κυνηγών και από θανατηφόρου λοιμού. Δεξιά μου και αριστερά
μου θα πέφτουν μυριάδες, πλην όμως εμένα θανατικό και όλεθρος δεν θα με
πλησιάζουν, μόνο με τα μάτια θα βλέπω την ανταπόδοση των ασεβών".
Σε ευχαριστώ Κύριέ μου, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Αμήν»
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