
                    

 

 

Και ο άγγελος μου είπε: Αυτά τα λόγια είναι 
αξιόπιστα και αληθινά. Ο Θεός, ο Κύριος του 

πνεύματος των προφητών, έστειλε τον άγγελό του 
για να γνωστοποιήσει στους υπηρέτες του τι 

πρόκειται να συμβεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Ιδού, έρχομαι σύντομα. Μακάριοι είναι εκείνοι που 
μένουν σταθεροί στα προφητικά λόγια αυτού του 

βιβλίου. 
 

(Αποκάλυψη 22:6-7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πρόλογος 

 

Ο χαιρετισμός του Θεού. Ο Θεός να σας χαιρετήσει, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές! Είμαι ο 

πιστός δούλος του Κυρίου Ιησού Χριστού, που στην εποχή μας αποκαλείται επίσης Μέσον 

(Προφήτης του Θεού). 

Η επόμενη φανέρωση του Κυρίου Ιησού Χριστού έλαβε χώρα με τον ίδιο τρόπο που 
συνηθιζόταν στους χρόνους της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά τότε εμποδίστηκε και 

αρνήθηκε από τον δογματισμό και την Ιερά Εξέταση. Αυτό παραποιείται δογματικά μέχρι 

σήμερα. 

Γνωρίζω ότι το περιεχόμενο αυτής της συγκέντρωσης θα συναντήσει ανησυχίες και αμφιβολίες. 

Ο αναγνώστης καλείται να εξετάσει κριτικά το περιεχόμενο. Είμαι πεπεισμένος ότι το φως της 

αλήθειας θα γίνει αισθητό στις καρδιές και θα επικρατήσει, αν όχι σήμερα, τότε αργότερα. Αλλά 

για όλους τους αναζητητές, ο λόγος του Ιησού ισχύει πάντα: "Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει!" 

(Ιωάννης 8:32) 

 

Όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει τι έχει να πει ο Κύριος Ιησούς Χριστός: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Όταν το Αρνίο έλυσε την 3η σφραγίδα, άκουσα το 3ο ον να φωνάζει: "Ελάτε 
να δείτε!" Τότε εμφανίστηκε ένα μαύρο άλογο. Ο αναβάτης του κρατούσε μια 

ζυγαριά στο χέρι του. Και άκουσα μια φωνή από το μέσον των τεσσάρων 
όντων να φωνάζει: "Ένα μέτρο σιτάρι για ένα αργυρό νόμισμα και τρία μέτρα 

κριθάρι για ένα αργυρό νόμισμα- αλλά το λάδι και το κρασί δεν θα τα 
πειράξετε" 

Τότε το Αρνίο άνοιξε την 4η σφραγίδα και άκουσα το 4ο ον να φωνάζει 
δυνατά: "Ελάτε και δείτε!" Τότε κοίταξα και είδα ένα χλωμό άτι. Πάνω του 
καθόταν ένας καβαλάρης που ονομαζόταν "Θάνατος"- και οι κάτοικοι του 

βασιλείου των νεκρών τον ακολουθούσαν. Τους δόθηκε η εξουσία να 
θανατώσουν το τέταρτο μέρος των κατοίκων της γης με μάχαιρα, πείνα, λοιμό 

και άγρια θηρία της γης. 
 

(Αποκάλυψη 6:5-8) 
 

 
 

“Ο ιός Corona είναι πολύ πιο σοβαρός από ό,τι αναφέρεται. Οι άνθρωποι δεν έχουν 
ιδέα πόσο απολύτως σοβαρό είναι. 
Αν οι ημέρες δεν μειώνονταν, κανείς δεν θα έμενε ζωντανός. Αυτή η κίνηση του Σατανά είναι 
τόσο σατανική που ξεπερνά την ανθρώπινη κατανόηση για να κατανοήσει κάτι τόσο σατανικό. 
Εσύ βλέπεις μόνο ένα μικρό μέρος- εγώ βλέπω και ακούω τις κραυγές εκείνων που πρόκειται 
να πεθάνουν. Νιώθω τον πόνο που δεν έχει τέλος- ο πόνος και η ταλαιπωρία είναι απίστευτα! 
Αγαπώ κάθε ένα από τα παιδιά Μου με όλη Μου την καρδιά. Ωστόσο, σας λέω ότι στους 
καιρούς που έρχονται, όσοι έχουν περάσει απέναντι, θα ζηλεύονται από εκείνους που ζουν 
ακόμα. 
Τους φωνάζω καθώς πεθαίνουν. Τους δίνω την ευκαιρία να Με δεχτούν - δεν τους έχω αφήσει 
χωρίς καταφύγιο.  
Αλλά πολλοί δεν γνωρίζουν ή δεν καταλαβαίνουν πραγματικά ότι είμαι ο Θεός τους. Έχουν 
υποστεί τέτοια πλύση εγκεφάλου που μόνο η εξαιρετική χάρη μπορεί να τους πείσει για το 
αντίθετο. 



Αυτή η μάστιγα επιτρέπεται από τον Πατέρα Μου για να σας αφυπνίσει πριν να είναι 
πολύ αργά. Πολλοί από τους ανθρώπους Μου ζουν μόνο για τον εαυτό τους, όχι για τους 
άλλους. Πολλοί από εσάς είστε παγιδευμένοι στα υπάρχοντά σας και στην απόκτηση 
περισσότερων αγαθών. Αυτά τα πράγματα σας δίνουν μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας. Δεν 
βλέπετε πόσο απολύτως εύθραυστη είναι η ζωή σας και τις συνέπειες του να ζείτε μόνο για να 
ικανοποιείτε τον εαυτό σας. Βλέπετε τι εγκρίνει η κουλτούρα σας και αυτό σας δίνει μια αίσθηση 
ασφάλειας και επιτυχίας. Αλλά όλα αυτά μπορεί να σας αφαιρεθούν μέσα σε μια νύχτα! Ω, 
πόσο εύχομαι να ξυπνήσετε όλοι σας! 
Θέλω να βρίσκετε νέους τρόπους να ευλογείτε τους άλλους κάθε μέρα και να περνάτε πολύ 
χρόνο καλώντας Με και ζητώντας σοφία και σωτηρία. Δεν είναι μόνο μια απλή προσευχή 
που θα σώσει πολλούς, όχι, πρέπει να υπάρχει μετάνοια - μια απομάκρυνση από την 
αμαρτία - η συνειδητοποίηση ότι ζούσατε για τον εαυτό σας και όχι για αυτό που είναι 
σημαντικό για Μένα. Όσοι από εσάς δείξατε πολύ έλεος στους άλλους αυτή την εποχή, θα 
λάβετε πολύ έλεος. 
Λαχταρώ να απομακρύνω αυτή την πανούκλα από τις ακτές σας! Αλλά πρώτα πρέπει να δω 
μετάνοια και μια ζωή που χρησιμοποιείται για το καλό και το σωστό, όχι μόνο για εγωιστικά 
κίνητρα. Είναι πράγματι δύσκολο να σας κάνω να δείτε τα πράγματα από τη δική Μου οπτική 
γωνία. Έχετε βολευτεί στη ζωή σας με την υπερβολή και την αμαρτία. Δεν αναγνωρίζετε ή δεν 
βλέπετε αυτό που είναι τόσο προφανές σε όλους τους ουρανούς. Βλέπετε μόνο ό,τι εγκρίνει η 
κουλτούρα σας και επομένως απαιτούνται δραστικά μέτρα για να αλλάξετε την οπτική σας. 
Άνθρωποι του κόσμου, στρέψτε την καρδιά σας προς Εμένα. Μη νομίζετε ότι μπορείτε να 
συνεχίσετε να ζείτε μόνο για τον εαυτό σας και ταυτόχρονα να είστε ασφαλείς από αυτή την 
πανούκλα. Σας καλώ όλους πίσω σε Μένα και αυτό που βλέπετε είναι το αποτέλεσμα 
της αδιαφορίας σας ζώντας έναν εγωιστικό τρόπο ζωής. 
Θησαυροί Μου, χωρίς αληθινή καθημερινή μετάνοια θα παραμείνετε ψυχροί και αδιάφοροι 
στην Παρουσία Μου. Σας χρειάζομαι τόσο απεγνωσμένα να μετανοήσετε βαθιά για τις 
αμαρτίες σας και να κάνετε μετάνοια για τις αμαρτίες του κόσμου. Με αυτή τη μετάνοια από τις 
καρδιές σας, άφθονες χάρες ρέουν από τον ουρανό. Χωρίς αυτή τη μετάνοια είστε κρύοι σαν 
πέτρινα αγάλματα- νεκροί για την επίγνωση του ποιον υπηρετείτε και ποιοι πραγματικά είστε 
και ποιοι πραγματικά δεν είστε. 
Άνθρωποι του κόσμου, ανήκετε όλοι σε Μένα. Δημιούργησα τον καθένα από εσάς με έναν 
θεϊκό σκοπό στη ζωή, αλλά η κοσμική κοινωνία σας Με έχει απομακρύνει από κοντά σας ως 
σταθερή πηγή θεραπείας και απελευθέρωσης. Προτιμούν να απευθύνονται στον γιατρό που 
πιστεύουν ότι μπορούν να εμπιστευτούν. Αλλά για πολλούς, η βοήθεια ενός γιατρού είναι 
εντελώς άχρηστη, τόσο καλά έχει αναπτυχθεί αυτό το βιολογικό όπλο. 
Είμαι το μοναδικό σας καταφύγιο, αγαπημένοι Μου, και είστε όλοι αγαπημένοι Μου. 
Λέω μόνο αυτό…Κανένας από αυτούς τους θανατηφόρους οργανισμούς δεν μπορεί να 
επιβιώσει στο Αίμα Μου. Αν πιστεύετε πραγματικά και το σώμα αυτής της ψυχής είναι 
εμποτισμένο με το Αίμα Μου, μπορεί να θεραπευτεί, ανάλογα με άλλους παράγοντες, 
όπως η κατάσταση της χάρης της και οι προηγούμενες συμφωνίες πριν σταλεί στη γη. Τίποτα 
κακό δεν μπορεί να επιβιώσει στο Αίμα Μου, θυμηθείτε. 
 

Μην εμβολιάζεστε, αγαπημένοι Μου. Σκοπός τους είναι να καταστρέψουν τις οικογένειες 
αυτού του κόσμου και πάντα χρησιμοποιούνταν για να τις καταστρέψουν. Θα σας κάνουν 
ένεση με πράγματα πέρα από τις γνώσεις σας και θα σας σκοτώσουν στη διαδικασία. 
Αυτό το εμβόλιο θα εκθέσει μαζικά το ανοσοποιητικό σας σύστημα αντί να το ενισχύσει. 
Αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα για να σας κάνει πιο ευάλωτους στις επιδημίες που 
με τη σειρά τους θα εξαπολύσουν στο έθνος σας. 
Λαέ μου, πρέπει να θυμάστε ότι είχαν αυτό το σχέδιο εδώ και πολύ καιρό. Περίμεναν αυτή τη 
στιγμή, την κατάλληλη στιγμή για να εφαρμόσουν τα σχέδιά τους για τη "Νέα Τάξη 
Πραγμάτων". 
Πολλοί θα πεθάνουν από το εμβόλιο COVID και αυτό θα αποθαρρύνει τη χώρα. Δεν έλαβαν 
όλοι το "πραγματικό" εμβόλιο- πολλοί έλαβαν ένεση με αλατούχο διάλυμα. Αυτό δυσκολεύει 
τους άλλους να δουν πόσο θανατηφόροι είναι οι εμβολιασμοί. Το σχεδίασαν σκόπιμα, ώστε 
να εμβολιαστούν ακόμη περισσότεροι άνθρωποι χωρίς να γνωρίζουν τους κινδύνους. 



Εξαιτίας αυτού του ιού, με τον οποίο ήθελαν πραγματικά να σας βλάψουν, σας δείχνω πώς 
ήταν η ζωή σας και τι θα γίνει αν δεν δράσετε τώρα. Σας έχουν επιβραδύνει, σας έχουν 
φυλακίσει και σας έχουν δώσει μια ευκαιρία όσο ποτέ άλλοτε για να συνειδητοποιήσετε τι 
αντιμετωπίζετε και πού σίγουρα θα πάτε αν δεν αλλάξετε ριζικά τον τρόπο ζωής σας και αυτό 
το έθνος. 
Γιατί αν δεν το θέσετε υπό έλεγχο, θα αποκτήσουν τον έλεγχο πάνω σας και θα 
εισαγάγουν αυτές τις ριζικές αλλαγές ενάντια στη θέλησή σας, οι οποίες θα σας φέρουν 
πολλά δεινά και καταστροφή. Δεν είναι πολύ αργά αν σηκωθείτε τώρα! 
Λαέ μου, ξυπνήστε και συνειδητοποιήστε με τι έχετε να κάνετε. Διεισδύστε βαθύτερα και 
ανακαλύψτε το κακό κάτω από εσάς. Και αυτό που είναι ακόμη πιο σημαντικό: Στρέψτε την 
αγάπη και την στοργή σας πίσω σε Μένα, γιατί μόνο Εγώ έχω τη δύναμη να σας σώσω αυτή 
την κρίσιμη ώρα. Αλλά πρέπει να σας δω να μεταμορφώνετε τις ζωές σας και να προσεύχεστε 
για να ανατραπεί το κακό και να επικρατήσει το δίκαιο και το καλό. 
Σταματήστε να σχηματίζετε τις απόψεις σας με βάση τα μέσα ενημέρωσης. Βυθιστείτε 
βαθύτερα και ανακαλύψτε ποιοι πραγματικά είναι και τι πραγματικά κάνουν. Κάντε δίκαιες 
κρίσεις για τους ηγέτες σας. Δεν εναπόκειται μόνο σε Μένα να αλλάξω αυτό το έθνος- 
εναπόκειται σε εσάς να ενημερωθείτε, να γνωρίζετε την αλήθεια και να προσεύχεστε 
αναλόγως. 
Τότε μπορώ να σηκώσω το πανίσχυρο χέρι Μου, να χτυπήσω τον εχθρό και να ανατρέψω τον 
θάνατο και την καταστροφή που έχει σχεδιάσει για σας και που διαφαίνεται στον ορίζοντα. Η 
ευλογία μου είναι επάνω σας. " 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Και ένας τρίτος άγγελος τους ακολούθησε, λέγοντας με δυνατή φωνή: "Αν 
κάποιος προσκυνήσει το θηρίο και την εικόνα του, και λάβει το χάραγμα στο 

μέτωπό του ή στο χέρι του, θα πιει από το κρασί της οργής του Θεού, που 
χύνεται χωρίς μείγμα στο ποτήρι της οργής του- και θα βασανιστεί με φωτιά 

και θειάφι μπροστά στους αγίους αγγέλους και μπροστά στο Αρνίο- και ο 
καπνός του βασανισμού τους θα ανεβαίνει στους αιώνες των αιώνων- και δεν 
θα έχουν ανάπαυση ούτε μέρα ούτε νύχτα, όσοι προσκυνούν το θηρίο και την 

εικόνα του, και όποιος λαμβάνει το χάραγμα του ονόματός του" 
 

(Αποκάλυψη 14:9-11) 
 
 
 

"Το να επενδύετε πολύ χρόνο σε άσκοπα και κακά βιντεοπαιχνίδια έχει προσελκύσει μια 
μεγάλη δαιμονική παρέα στο σπίτι σας. Καταλαβαίνεις Τα σώματά σας είναι ηλεκτρικές 
μηχανές που λειτουργούν με ηλεκτρικά ερεθίσματα. Οι δαίμονες λειτουργούν επίσης με αυτή 
την ενεργειακή πηγή και είναι τόσο εύκολο για αυτούς να συνδεθούν με τον εγκέφαλό σας και 
να προκαλέσουν σοβαρή γενετική βλάβη για να σας χωρίσουν από Εμένα, 
απευαισθητοποιώντας τα ανώτερα ηλεκτρικά ρεύματα στο σώμα σας. 
Συνηθίζετε τη δυνατή, γρήγορη μουσική που σας απομακρύνει περισσότερο από τη μικρή Μου 
φωνή. (1 Βασιλέων 19:11-13) Απενοχοποιείστε στη βία παρακολουθώντας εγκλήματα 
που διαπράττονται και συμμετέχετε σε τέτοια πράγματα στα βιντεοπαιχνίδια. Σας 
ελέγχει το τέρας του Σατανά που έχει βρει τρόπους να κάνει το κακό όμορφο και επιθυμητό. 
Χρησιμοποιεί την ανάγκη σας να ανταγωνιστείτε και να επιτύχετε. Ταυτόχρονα, σας δίνει μια 
αίσθηση επιτυχίας συμμετέχοντας σε αυτόν τον πολυδιάστατο κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών. 
Τα ίδια τα παιχνίδια είναι ένα προπονητικό πεδίο για την αμαρτία, καθώς σε κάνουν να 
απομακρύνεται από την ειρήνη, την ευγένεια, την καλοσύνη, τη βαθύτερη σκέψη και τη 
φιλανθρωπία.  
Το μόνο που προωθούν αυτά τα παιχνίδια είναι η φιλοδοξία, η υπεροχή στη βία και την 
ταχύτητα και η πραγματοποίηση πραγμάτων που δεν έχετε ιδέα πόσο συνδεδεμένα με το κακό 
είναι. Όταν ανατινάζεις ένα κτίριο, δεν είσαι μέσα και βλέπεις μικρά παιδιά να διαλύονται από 
τις βόμβες και αυτό δεν σου περνάει καν από το μυαλό, αλλά αυτά τα πολεμικά χαρακτηριστικά 
σε προετοιμάζουν να πατήσεις τη σκανδάλη μιας βόμβας χωρίς να σε νοιάζει ποιον ή τι θα 



πληγώσεις ή θα καταστρέψεις. Η ταχύτητα και η επιδεξιότητα εξυμνούνται χωρίς καν να 
σκεφτόμαστε τις συνέπειες που έχει αυτό στην ανθρώπινη ζωή. Ο πόλεμος δοξάζεται! 
Αλλά σας λέω την αλήθεια: ο πόλεμος είναι κόλαση στη γη! Η πρόθεση του Σατανά είναι να 
εξαλείψει εντελώς το ανθρώπινο γένος. Έτσι βρίσκεται πίσω από αυτά τα παιχνίδια που 
εκπαιδεύουν τα αντανακλαστικά σας και την επιθυμία σας για δράση και καταστροφή. Ο 
εχθρός σας έχει ταΐσει με αυτά για να σας προετοιμάσει, σε περιόδους εθνικής δυστυχίας, να 
βγείτε έξω και να σκοτώσετε, να κλέψετε και να καταστρέψετε, πράγμα που είναι η μοναδική 
του πρόθεση- να προκαλέσει πόνο και απώλεια στην ανθρωπότητα. 
Παλεύετε με τους περιορισμούς που έχει επιβάλει αυτός ο ιός στη ζωή σας. Αλλά είναι ακριβώς 
αυτός ο περιορισμός που χρησιμοποιώ για να σας αφυπνίσω και να σας κάνω να 
συνειδητοποιήσετε τι πραγματικά συμβαίνει στη ζωή σας και προς ποια κατεύθυνση 
πραγματικά οδεύετε. 
Δεν είναι ώρα να παραπονιέστε- μάλλον είναι ώρα να αναγνωρίσετε το κενό στη ζωή σας, την 
έλλειψη ειρήνης και χαράς και τους εθισμούς που σας χωρίζουν ο ένας από τον άλλο, όπως 
οι ειδήσεις, τα βιντεοπαιχνίδια, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ και το τεράστιο κενό που αφήνετε 
στη ζωή σας, αφού έχει φύγει η βιασύνη του να πηγαίνετε εδώ και εκεί που σας οδηγούσε κάθε 
μέρα. 
Θέλετε να απελευθερωθείτε από αυτούς τους περιορισμούς που σας έχει επιβάλει η COVID, 
αλλά δεν έχετε ακόμη κατανοήσει όλες τις συνέπειες του πολυάσχολου τρόπου ζωής σας! Μια 
μάχη ζωής και θανάτου μαίνεται για να κλέψει τη ζωή σας! Πρέπει να ξυπνήσετε και να 
προσευχηθείτε, να ξυπνήσετε και να συνειδητοποιήσετε τι συμβαίνει στα παρασκήνια της ζωής 
σας. 
Πρέπει να αναγνωρίσετε τις μυστικές ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί αυτοί οι 
διεφθαρμένοι πολιτικοί. Ναι, σας έχουν εμπλέξει σκόπιμα σε έναν εθισμό για να σας 
κρατήσουν μακριά από την πραγματικότητα και από το τι γίνεται με τη ζωή σας και τη 
χώρα σας. Σας έχουν στήσει μια παγίδα - πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί, κάνε αυτό, κάνε εκείνο 
- σε σημείο που να μην έχετε πλέον επίγνωση ότι είστε παγιδευμένοι σε έναν καταστροφικό 
ιστό, καθώς μέρα με τη μέρα σας αφαιρούνται τα δικαιώματα και η ηθική σας, και κάτω 
από το Ο μανδύας της ελευθερίας και της διασκέδασης. 
Λαέ μου, ξυπνήστε! Δεν πρόκειται για ευημερία, περισσότερα πράγματα, περισσότερες 
ελευθερίες, περισσότερη διασκέδαση,  περισσότερη ψυχαγωγία- αυτό που σας 
συμβαίνει είναι ότι είστε αλυσοδεμένοι, φυλακισμένοι, ελεγχόμενοι και 
προγραμματισμένοι να συμμορφώνεστε με τους σκοπούς του Σατανά. Όλα αυτά 
επιτυγχάνονται μέσω της παραπλανητικής ψυχαγωγίας- ψυχαγωγίας που επαινεί το 
κακό και καταδικάζει το καλό. Αυτή τη στιγμή μπορεί να απολαμβάνετε το παιχνίδι, αλλά θα 
ξυπνήσετε και θα διαπιστώσετε ότι έχετε παρασυρθεί σε δουλεία και η μόνη διέξοδος είναι ο 
Θεός σας, τον οποίο σας έχουν πει να περιφρονήσετε. 
Παιδιά, παιδιά, παιδιά, παιδιά, παιδιά 10-20-30-40-50 ετών, η ζωή σας κλέβεται μπροστά στα 
μάτια σας. Οι ομορφιές της οικογένειάς σας, η γλυκύτητα μιας σχέσης μαζί Μου, η 
ελευθερία στην οποία θεμελιώθηκε το έθνος σας, η υγεία σας και το δικαίωμά σας να 
ζείτε, όλα αυτά τα πράγματα σας αφαιρούνται σιγά-σιγά. 
Θέλω να καταλάβετε...οι κακοί σας έχουν ναρκώσει για να σας υποτάξουν. Όσο έχετε τα 
βιντεοπαιχνίδια, την πορνογραφία και την ψυχαγωγία σας, μπορούν να σας 
αποσπάσουν την προσοχή από αυτό που κάνουν πίσω από την πλάτη σας, και αυτό 
που κάνουν είναι να σας στερήσουν τα δικαιώματά σας στην ελευθερία και τελικά να 
σας εξαφανίσουν από το πρόσωπο της γης. 
Θέλουν να σας εμφυτεύσουν μια συσκευή που θα προγραμματίζει τη σκέψη σας, τη διάθεσή 
σας, τις πράξεις σας και τις επιθυμίες σας και θα σας τυφλώνει στα κίνητρά τους- τυφλοί στο 
γιατί προγραμματίζουν αυτά τα βιντεοπαιχνίδια με τον τρόπο που τα προγραμματίζουν, τυφλοί 
στο γιατί παρουσιάζουν τη σεξουαλικότητα ως διασκέδαση, τυφλοί στο τι είναι σωστό και τι 
λάθος, έτσι ώστε να γίνετε ένα ζώο, ένα κτήνος και να μην είστε πλέον ένα ανθρώπινο ον που 
δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Μου. 
Σας τα λέω αυτά επειδή παραπονιέστε για τους ίδιους τους περιορισμούς που επέτρεψα στη 
ζωή σας για να σας απομακρύνω από την απώλεια της ψυχής σας και μια αιωνιότητα στην 
κόλαση. 



Θέλω ο κόσμος να ξυπνήσει και να συνειδητοποιήσει ότι δεν πρόκειται για έναν παραγωγικό 
και επιτυχημένο τρόπο ζωής, αλλά για τις ανθρώπινες σχέσεις, τα παιδιά σας, την οικογένειά 
σας, το έθνος σας, τη σχέση σας μαζί Μου και για την αποτροπή της καταστροφής όλων των 
καλών σε αυτή τη γη που σας έχω εμπιστευτεί. 
Θέλω να σκεφτείτε αυτούς τους καιρούς και να συνειδητοποιήσετε ότι βρίσκεστε σε ένα 
κρίσιμο σταυροδρόμι, όπου το κακό περιμένει να αναλάβει την εξουσία και να 
καταστρέψει τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού. (Ζαχαρίας 13:8, Αποκάλυψη 9:15, 
6:7-8, 8:10-11, 13:15…) 
Αυτό το εργαλείο του Σατανά θα σας κάνει να Με καταραστείτε και να πεθάνετε χωρίς μετάνοια. 
Γι' αυτό, σας προειδοποιώ για άλλη μια φορά: Ζητήστε Μου έλεος και θυμηθείτε ότι όσοι 
δεχτούν το σημάδι θα υποφέρουν για όλη την αιωνιότητα. Είναι προτιμότερο να πεθάνουν 
γρήγορα και να είναι μαζί Μου στον ουρανό για όλη την αιωνιότητα, παρά να ευημερήσουν για 
λίγους μήνες και μετά να πεθάνουν με αγωνία και να καταλήξουν στην κόλαση. 
Αρκεί να ξέρετε ότι με κάθε ευκαιρία τσιπάρουν το κοινό. Σας λένε ότι είναι μια ένεση για το 
ένα ή το άλλο, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που προγραμματίζει 
τον εγκέφαλό σας να Με ξεχάσει και να σας εμποδίσει να έχετε οποιαδήποτε σχέση μαζί Μου. 
Τους προειδοποιεί για την τεράστια σωματική ταλαιπωρία που θα επέλθει μετά τη λεγόμενη 
φάση ευημερίας και ασφάλειας. Όταν τελειώσει αυτή η φάση, οι ασεβείς θα γυρίσουν έναν 
διακόπτη που θα τους κάνει να υποφέρουν όπως δεν θα πίστευαν ποτέ ότι είναι δυνατόν, και 
επιπλέον θα εύχονται να μπορούσαν να πεθάνουν, αλλά ο θάνατος θα τους αποφύγει. 
(Αποκάλυψη 9:6) 
Το μόνο που σας ζητώ είναι: μην απενεργοποιείτε τη φωνή της συνείδησής σας για να 
συμβιβαστείτε για οποιονδήποτε λόγο. Ο ένας λόγος μετά τον άλλο θα σας 
προσφέρεται για να κάνετε μια εξαίρεση στον κανόνα. 
Μην επιστρέψετε στον τρόπο που ήσασταν όταν ήσασταν στο δρόμο που οδηγεί στην 
καταστροφή, αλλά στρέψτε την καρδιά σας πίσω σε Μένα. Στρέψτε τις καρδιές της οικογένειάς 
σας πίσω σε Μένα, οδηγώντας τους με το παράδειγμά σας.   
Μην αφήνετε πλέον τον κόσμο να εισβάλλει στο σπίτι σας μέσα από αυτά που βλέπετε, ακούτε, 
διαβάζετε ή στις συζητήσεις σας. Αντ' αυτού, αφήστε τα πάντα να επικεντρωθούν σε Μένα και 
στην αγάπη σας ο ένας για τον άλλον. 
Δεν είμαι θρησκεία, είμαι σχέση! Και λαχταρώ να σας κρατήσω, να σας παρηγορήσω και να 
σας δώσω νέα ελπίδα. Αλλά πρέπει να στραφείτε σε Μένα και να αφήσετε πίσω σας εκείνους 
τους τρόπους που ξέρετε ότι είναι αμαρτωλοί στα μάτια Μου. Σας ζητώ επίσης να έρθετε 
ενώπιον του Αγίου Πνεύματός Μου και να ερευνήσετε τις καρδιές σας, ώστε να μετανοήσετε 
για τον εγωισμό, το πείσμα, την υπερηφάνεια, τον θυμό, την απληστία, την πνευματική 
οκνηρία, τη λαγνεία και την επανάσταση. 
Θέλω να σας καθαρίσω από τα χρέη σας και να ξεπλύνω το σκοτάδι, ώστε να μπορέσω να 
σας γεμίσω με το φως Μου και να ανάψω μέσα σας μια φωτιά αγάπης για τους συνανθρώπους 
σας. 
Ελάτε σε Μένα, η αγκαλιά Μου είναι ορθάνοιχτη. Λαχταρώ να ακούσω την εξομολόγησή σας 
και να σας πλύνω άσπρους σαν μαλλί για να σας προετοιμάσω για την επόμενη μέρα. " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Και όταν άνοιξε τη δεύτερη σφραγίδα, άκουσα το δεύτερο ζωντανό ον να λέει: 
"Έλα και δες!" Και βγήκε ένα άλλο άλογο, που ήταν κόκκινο από φωτιά- και 
σ' αυτόν που καθόταν επάνω του δόθηκε να πάρει την ειρήνη από τη γη, για 

να σκοτώσουν ο ένας τον άλλον- και του δόθηκε μια μεγάλη ρομφαία. 
 

(Αποκάλυψη 6:3-4) 
 

 
 

“Αυτή είναι μια εποχή που δεν μοιάζει με καμία άλλη στην ιστορία. Η κατάσταση είναι 
πολύ χειρότερη από ό,τι γνωρίζει ο καθένας. Προετοιμασίες για έναν πόλεμο κάτω από το 
ραντάρ. Αλλά αυτή είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή στην ιστορία του κόσμου. Τα πράγματα 
εξελίσσονται δυναμικά και γρήγορα, αλλά δεν έχουν γίνει γνωστά στη δημοσιότητα. Μεταξύ 
πείνας, λοιμού και πολέμου, η κατάσταση στον κόσμο κορυφώνεται πραγματικά. Η κατάσταση 
είναι εξαιρετικά εκρηκτική. 
Αυτό που κάνουν τα παιδιά Μου μεταξύ τους είναι απάνθρωπο. Στερούν ο ένας από τον άλλον 
την αξιοπρέπειά τους με τον τρόπο που συμπεριφέρονται ο ένας στον άλλον και με τις 
συνθήκες. Είμαι εξοικειωμένος με αυτό το είδος θεραπείας. 
Ένας ολοκληρωμένος παγκόσμιος πόλεμος είναι έτοιμος να ξεσπάσει και αυτό θα 
οδηγήσει σε απρόσωπη βία και μεγάλο πόνο στους ανθρώπους. Η απανθρωποποίηση είναι 
σύνηθες φαινόμενο σε περιόδους πολέμου. Το μίσος που εντείνεται μεταξύ των στρατιωτών 
στον πόλεμο είναι μια ισχυρή ανθρώπινη τάση να αντιδρούν στον εξευτελισμό των άλλων. Σας 
λέω, αγαπημένοι Μου, όχι να μισείτε, αλλά να αγαπάτε. Ναι, αγαπήστε τους εχθρούς σας 
και αφήστε τους να Με δουν μέσα από εσάς. (Ματθαίος 5:44) 
Μη βιαστείτε να κρίνετε και να επικρίνετε εξαιτίας των περιστάσεων και των δυσάρεστων 
συνθηκών διαβίωσης στις οποίες ξαφνικά βρεθήκατε, αλλά να είστε φως και ελπίδα σε 
σκοτεινές και δυσάρεστες καταστάσεις. (Ματθαίος 5:16) 
Η καταστροφική δύναμη του πολέμου είναι καταστροφική και μπορεί να φτάσει σε μια 
αποφασιστική στιγμή για το τελικό πεπρωμένο μιας ψυχής, γιατί οι άνθρωποι μπορούν είτε να 
στραφούν προς Εμένα είτε να απομακρυνθούν από Εμένα. Η μαρτυρία σας για Μένα μπορεί 
να είναι τα τελευταία λόγια που θα ακούσουν πριν πεθάνουν. 
 



Το έθνος σας βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο και από πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. 
Η προσευχή είναι απαραίτητη αυτή τη στιγμή. 
Παιδιά Μου, σας παρακαλώ, παιδιά Μου, αφιερώστε τις σκέψεις σας στην προσευχή και 
όχι στα πράγματα αυτού του κόσμου. Υπάρχουν υπέροχα σχέδια για όλους σας, αρκεί να 
συνεργαστείτε. Σας καλώ να συνεργαστείτε, αγαπημένοι Μου. Δεν έχετε τίποτα να χάσετε και 
τα πάντα να κερδίσετε. Στο βαθμό που κρατάτε τη ζωή σας, τη θέλησή σας και την πορεία σας 
στην καρδιά σας, θα συρρικνωθείτε πνευματικά και θα χάσετε όλα τα μεγάλα δώρα που θέλω 
να σας δώσω για την προσεκτικά επιλεγμένη αποστολή σας. Υπάρχουν τόσα πολλά να κάνετε, 
που δεν έχετε ιδέα πόσο πολλά εξαρτώνται από τη συνεργασία σας. 
Δεν έχετε ζήσει πόλεμο στο έδαφός σας στο πρόσφατο παρελθόν. Δεν μπορείτε καν να 
φανταστείτε πόσο καταστροφικό είναι αυτό. Χάνετε ό, τι έχετε αποκτήσει ποτέ. Η ανθρώπινη 
αξιοπρέπειά σας αφαιρείται από εσάς και γίνεστε ένας περιπλανώμενος που δεν έχει πού να 
ξαπλώσει το κεφάλι του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η προσευχή της μετάνοιας 
είναι τόσο σημαντική για την επιβίωση του έθνους σας, τουλάχιστον για ό,τι λίγο θα 
απομείνει από αυτό. 
Σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε πόσο αναγκαία είναι η προσευχή, η μετάνοια και η 
μεταστροφή αυτή τη στιγμή. Πολλά θα εξαρτηθούν από το πόση προσευχή γίνεται για να 
διατηρήσετε το έθνος σας και τα πράγματα που σας είναι αγαπητά. 
Προσκολληθείτε σε Μένα, αγαπημένοι Μου. Προσκολληθείτε σε Μένα και προσευχηθείτε 
με όλη σας την καρδιά για εκείνους που δεν είναι προετοιμασμένοι για το θάνατο. Δεν 
μπορείτε να φανταστείτε ούτε στο ελάχιστο τι πρόκειται να συμβεί, σύμφωνα με την αδικία 
εκείνων που θα έπρεπε να γνωρίζουν καλύτερα… Η σφαγή αθώων, τα αποτρόπαια πράγματα 
που γίνονται στα παιδιά - είναι πιο τρομερά από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. 
Για τους λόγους αυτούς, οι κρίσεις πρέπει να έρθουν! Αλλά οι προσευχές των δικαίων θα 
επιτύχουν πολλά, και θα υπάρξει αφθονία ελέους για τους ειλικρινά μετανοούντες. (Ιάκωβος 
5:16β) 
Προσευχηθείτε και μετανοήστε και ενθαρρύνετε τους άλλους να προσευχηθούν και να 
μετανοήσουν, διότι ο χρόνος είναι σίγουρα πολύ σύντομος. " 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

…Και ο άγγελος πήρε το θυμιατήρι, και το γέμισε με τη φωτιά του 
θυσιαστηρίου, και το έριξε επάνω στη γη- και έγιναν βροντές και φωνές και 
αστραπές και σεισμός. Και οι επτά άγγελοι, που είχαν τις επτά σάλπιγγες, 

ετοιμάστηκαν να σαλπίσουν… 
 

(Αποκάλυψη 8 και 9) 
 
 
 

"Οι αμαρτίες αυτού του κόσμου είναι αμέτρητες. Βρίσκονται σε επίπεδο που δεν έχει ξαναγίνει 
ποτέ στο παρελθόν. Καθώς ο πλανήτης Νιμπίρου πλησιάζει και οι σεισμοί αυξάνονται, 
θα δείτε πώς αντιδρά η Γη στην ανθρωπότητα που ζει πάνω της. Ναι, έχετε ήδη δει πώς 
αντιδρά η γη, αλλά θα γίνει πολύ πιο βίαιο. . . περισσότεροι σεισμοί, μεγαλύτερες δονήσεις στα 
έγκατα της γης για αυτό που οι άνθρωποι της γης κάνουν ο ένας στον άλλον και στη ζωή που 
κάποτε ήταν τόσο τέλεια σε αυτόν τον πλανήτη. Η γη, ένας κήπος της Εδέμ, αλλά μολυσμένος 
και βεβηλωμένος από την αμαρτία. 
Είναι οι αλλοπρόσαλλοι - γεμάτοι υπερηφάνεια, αυτοπεποίθηση και αυτοϊκανοποίηση, 
τυφλωμένοι από διάφορες επιθυμίες και πόθους - είναι αυτοί για τους οποίους πρέπει να 
εκπληρωθεί η αποκάλυψη. Είναι εξαιτίας των αδιάφορων που λένε: "Δεν έχω τίποτα κακό. Θα 
χτίσω έναν ακόμη αχυρώνα για να αποθηκεύσω ακόμη περισσότερα αγαθά. ' (Λουκάς 12:15-
21) Ωστόσο, η καταστροφή διαφαίνεται στον ορίζοντα. Το χάος αυξάνεται στις πόλεις σας. Η 
ανηθικότητα και η μαγεία ρέουν στους δρόμους σας σαν λύματα. 
Σας έδωσα ένα θεμέλιο από πυρίμαχο χρυσάφι στα Ευαγγέλιά Μου. Ό,τι έχετε χτίσει πάνω σε 
αυτό το θεμέλιο δεν είναι παρά ξύλο, άχυρο και άχυρο, έτοιμο να καταστραφεί από τις φωτιές 
της κρίσης. (1 Κορινθίους 3:11-15) 
Μου λείπει η γνήσια λατρεία σας. Μου λείπει η μετάνοια και η αυτοκριτική σας για να δω αν 
τα έργα σας διαπράττονται στο φως ή στο σκοτάδι. Λαχταρώ να δω δικαιοσύνη και έλεος σε 
όλες τις οικογένειες, αλλά αντ' αυτού πρέπει να βλέπω ζήλια, εγωισμό, φιλοδοξία, άδικη κρίση, 
ανεντιμότητα, καταπίεση, μοιχεία και χειρότερα. 
Τα πράγματα θα συμβούν ταυτόχρονα: πυρηνικός πόλεμος, ολοκαύτωμα, 
πρωτοφανείς φυσικές καταστροφές που θα προκληθούν από την ηλιθιότητα του 
ανθρώπου. Ο επιταχυντής (CERN) δεν θα ανατρέψει μόνο τη μαγνητική τάξη των πόλων της 
Γης, αλλά θα επηρεάσει αναπόφευκτα και τους πλανήτες, μαζί με την προσέγγιση του 
Νιμπίρου και των κομητών. Προβλέπεται ότι όλα αυτά τα πράγματα θα συμβούν σε στενή 
διαδοχή - η κρίση θα πέσει πάνω στη γη με μεγάλη ένταση. 
Δεν υπάρχει καμία προετοιμασία γι' αυτό, λαέ Μου, εκτός από την προσευχή. Ναι, 
μπορεί κανείς να προετοιμαστεί και να λάβει μέτρα για το σώμα, αλλά οι επιπτώσεις στις 



ψυχές θα είναι φρικτές και χωρίς θεραπεία. Παρ' όλα αυτά, το έλεός Μου θα είναι σε εξέλιξη 
και δεν θα απογοητεύσει εκείνους που Με καλούν. 
Παιδιά Μου, ερωτευτείτε Με βαθύτερα και όλα θα γίνουν πολύ εύκολα. Η αγάπη σας, η οποία 
είναι τυφλή για τις δικές σας ανάγκες και επικεντρώνεται μόνο σε Μένα, δεν Μου αφήνει άλλη 
επιλογή από το να σας φροντίζω υπερφυσικά. Η καλοσύνη σας να βοηθάτε άλλους με πόρους 
από τις δικές σας πηγές εφοδιασμού θέτει τους αγγέλους Μου σε ετοιμότητα για να καλύψουν 
τις συνεχείς ανάγκες σας. Ποτέ δεν έπαψα να πολλαπλασιάζω το ψωμί και ποτέ δεν θα πάψω 
να το κάνω- όχι για τις τσιγκούνηδες, τις εγωιστικές ψυχές, αλλά για τις ψυχές που αγαπούν 
τον πλησίον τους όπως αγαπούν τον εαυτό τους. Και όχι μόνο αυτό- η φιλανθρωπία καλύπτει 
επίσης μια ποικιλία από αμαρτίες. 
Ιδού, πολλοί θα κουνήσουν τις γροθιές τους εναντίον Μου και θα καταραστούν Εμένα και τον 
λαό Μου. Άλλοι θα πέσουν στα γόνατα και θα ικετεύουν για έλεος. Γι' αυτούς θα είμαι ο μεγάλος 
αετός που θα τους σφίγγει κάτω από τα φτερά της χάρης Μου. Για τους υπόλοιπους, θα είμαι 
σαν όξινη βροχή που πέφτει πάνω τους. Είναι αποκλειστικά δική σας απόφαση, άνθρωποι της 
γης, είναι αποκλειστικά δική σας απόφαση. 
Θα είναι μια καταιγίδα πέρα από την ικανότητά σας να κατανοήσετε. Η φωτιά θα βρέξει 
από τον ουρανό με τόσο ισχυρό τρόπο, που δεν θα υπάρχει μέρος για να κρυφτεί κανείς από 
αυτήν. Τα πάντα θα πάρουν φωτιά, από τους ουρανοξύστες μέχρι τα δάση. Η πυρκαγιά θα 
κάψει τη γη όσο ποτέ άλλοτε. 
Καταλάβετε, αυτό θα είναι ένας απαραίτητος καθαρισμός από τους ρύπους με τους οποίους ο 
άνθρωπος έχει διαφθείρει τη γη.  
Αυτά τα στοιχεία θα φουντώσουν και θα καούν και από αυτά θα βγει νέα ανάπτυξη, αυτό που 
θα ήθελα να αποκαλέσω μια αιώνια Εδέμ, καλή για τα επόμενα χίλια χρόνια μέχρι ο Σατανάς 
να συγκεντρώσει τις δυνάμεις του εναντίον Μου ξανά. 
Θα υπάρξει πράγματι κομήτης. Εκατομμύρια θα σκοτωθούν. Η καρδιά μου θλίβεται γι' αυτήν. 
Αυτό θα συμβεί πριν από την Αρπαγή. Ιδού, οι βόμβες θα εκτοξεύσουν τη γη από τον άξονά 
της- θα παραπαίει σαν μεθυσμένος. Ηλίθιοι άνθρωποι, νομίζατε ότι τα παιδιά σας θα επιβίωναν 
από αυτό Η Γη θα είναι ένα αρκετά διαφορετικό μέρος μετά από αυτόν τον κομήτη. 
Ο πόλεμος θα προετοιμάσει τη γη για την πρόσκρουση του κομήτη. Η γη θα 
μεταμορφωθεί φυσικά, ηλεκτρομαγνητικά και κλιματικά. Αυτή είναι η πράξη των ανθρώπων- 
δεν σκόπευα ποτέ να χτυπήσει αυτός ο κομήτης τη γη. Θα συμβεί επειδή οι αδαείς 
άνθρωποι άκουσαν τους δαίμονες και επέτρεψαν στην υπερηφάνεια και την απληστία 
να πλημμυρίσουν τη συνείδησή τους, νομίζοντας ότι αν καταστρέψουν τα 2/3 της 
ανθρωπότητας, η γη θα γίνει με κάποιο τρόπο ένα καλύτερο μέρος για να ζει κανείς. 
Πόσο λίγο συνειδητοποιούν ότι όταν γεμίσει η κόλαση, θα επεκταθεί και η γη, και έτσι οι 
υπόγειες πόλεις τους θα μετατραπούν σε υπόγειους τάφους. 
Ο κομήτης θα ακουμπήσει τη Γη και θα προχωρήσει. Θα προκαλέσει μια τομή και θα 
μετακινηθεί και πάλι στο διάστημα. Δεν θα σταματήσει εδώ. Έχει διάμετρο πάνω από τρία 
χιλιόμετρα, είναι πολύ μεγάλο. Πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχουν συντρίμμια και αέρια που 
συνοδεύουν αυτό το πράγμα και θα προκαλέσουν μεγάλη ζημιά. Θα διαρκέσει περισσότερο 
από τη γη. 
Αυτό δεν είναι κινδυνολογία. Αυτό είναι απλώς ένα γεγονός και η συνέπεια της επέμβασης του 
ανθρώπου στη γη. Ο εχθρός ανυπομονεί για αυτό το γεγονός, γνωρίζοντας ότι η κόλαση θα 
γεμίσει πολύ γρήγορα. Αυτό θα οδηγήσει στη μετατόπιση των ηπειρωτικών πλακών και των 
χερσαίων μαζών, προκαλώντας σεισμούς και καταστροφικά τσουνάμι. 
Ιδού, έχω τοποθετήσει τον Νιμπίρου πολύ μακριά, γιατί είναι ένα είδος πλανήτη-φυλακή για το 
βασίλειο των δαιμόνων. Θα μπορούσα να το θέσω ακόμα καλύτερα…Είναι η παγκόσμια 
πρωτεύουσα των σκοτεινών που επαναστάτησαν εναντίον Μου και πήραν μαζί τους το ένα 
τρίτο των αγγέλων. Είχαν χιλιετίες για να κάνουν τις αταξίες τους και έχουν καταπιέσει τους 
δίκαιους σε όλους τους καταγεγραμμένους και μη καταγεγραμμένους χρόνους. 
Αυτός ο πλανήτης φέρνει μαζί του το απόλυτο σκοτάδι ως προετοιμασία για την τελική 
μάχη, όταν αυτό το κακό θα κλειστεί στη λίμνη της φωτιάς και θα καταστραφεί.“ 

 



 
 

Και είδα ένα δεύτερο θηρίο να ανεβαίνει από τη γη, που είχε δύο κέρατα σαν 
αρνί, και μιλούσε σαν δράκος. Και ασκεί όλη τη δύναμη του πρώτου θηρίου 
μπροστά στα μάτια του, και κάνει τη γη και όσους κατοικούν επάνω της να 

λατρεύουν το πρώτο θηρίο, του οποίου η θανατηφόρα πληγή είχε θεραπευτεί. 
Και κάνει μεγάλα σημεία, ώστε να κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό στη γη 
μπροστά στα μάτια των ανθρώπων- και εξαπατά αυτούς που κατοικούν στη 

γη με τα σημεία που του δίνεται να κάνει μπροστά στο θηρίο. . . . 
 

(Αποκάλυψη 13:11-14) 
 
 

 
"Σε αυτόν τον κόσμο των πολέμων, των φημών για πολέμους, των σεισμών και των λιμών, για 
όσους είναι αδαείς ή δεν έχουν οξυμένη κρίση, οι λεγόμενοι "άνθρωποι" ενός ανώτερου 
επιπέδου συνείδησης που έρχονται στη γη για να σας σώσουν με προηγμένες τεχνολογίες 
θα είναι πολύ δελεαστικοί. Αυτά τα όντα είναι στην πραγματικότητα κακοί, έκπτωτοι άγγελοι 
που παριστάνουν τα εξελιγμένα πλάσματα και καυχώνται ότι είναι ίσοι με Μένα. Θα σας πουν 
ότι είμαι απλώς ένα ακόμη ανώτερο ον από έναν από τους πλανήτες τους και τον αστερισμό 
των Πλειάδων. Θα σας προσφέρουν ειρήνη, ευημερία και καλή υγεία, αν ακολουθήσετε το 
μονοπάτι της διαφώτισής τους, και θα σας δελεάσουν να λατρέψετε το θεό τους με τα ψεύτικα 
σημεία και θαύματα - τον Εωσφόρο. Γι' αυτό σας προειδοποίησα σ' αυτές τις γραφές….Β΄ 
Θεσσαλονικείς 2:1-7, 9-10. 
Όλοι θα υποδεχτούν με ενθουσιασμό αυτούς τους εξωγήινους λόγω της προηγμένης 
νοημοσύνης και της εξυπηρετικότητάς τους. Θα προκαλέσει ακόμη και έντονες συζητήσεις 
μεταξύ των πιστών ότι είναι χριστιανοί και άγιοι. 
Πώς θα μπορέσετε να τους ξεχωρίσετε από Εμένα όταν μιλούν για αγάπη μεταξύ τους, για 
συγχώρεση, για ζωή σε ειρήνη και ελευθερία, όταν μιλούν για ανώτερη συνείδηση και 
πνευματικές διαστάσεις, όταν δείχνουν τις θεραπευτικές τους δυνάμεις και κάνουν υπερφυσικά 
σημεία και θαύματα, όταν μιλούν για χιλιετή βασιλεία ειρήνης, όταν μιλούν για συνείδηση 



Χριστού και επιδεικνύουν μεγάλη αξιοπρέπεια Πώς θα ξέρετε αν είναι πραγματικά Χριστιανοί, 
αν έχουν σωθεί ή αν Με γνωρίζουν Αν σας πουν ότι έχω έρθει από τον πλανήτη τους για να 
προετοιμάσω τη γη για μια μεγάλη αφύπνιση, πώς θα ξέρετε αν αυτό είναι αλήθεια Κι αν σας 
πουν ότι ο Εωσφόρος είναι ο αδελφός Μου και έχει ακριβώς τις ίδιες δυνάμεις Δεν θα τους 
πείσουν τα υπερφυσικά τους θαύματα ότι ίσως τελικά είναι αλήθεια Είναι το ίδιο παλιό δόγμα 
της Νέας Εποχής τυλιγμένο σε ένα κάλυμμα υπερφυσικών γεγονότων και σημείων. 
Λαέ μου, μην παραπλανηθείτε από εκείνους που κηρύττουν το φως, την αγάπη, τη 

θεραπεία και την ισότητα, αλλά εγκρίνουν αυτό που ΞΕΡΕΤΕ ότι είναι αμαρτία! Αυτά τα 
πράγματα που αποκάλυψε ο Σατανάς είναι ένας Δούρειος Ίππος! 
Όλοι σας έχετε γαλουχηθεί ώστε να αποδέχεστε τους γάμους ομοφυλοφίλων και λεσβιών, 
μέχρι του σημείου να πιστεύετε ότι είναι εντάξει να αλλάζετε το φύλο σας και να επιτρέπετε στα 
παιδιά σας να αλλάζουν φύλο ήδη από το δημοτικό σχολείο. Πόσο διεστραμμένα πρέπει να 
γίνουν τα πράγματα για να ξυπνήσετε και να συνειδητοποιήσετε τη μεγάλη απάτη που 
εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια σας; 
Πολλοί επιστήμονες είναι μπερδεμένοι σχετικά με το ποια ακριβώς είναι η εξωγήινη ατζέντα. 
Αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες δεν γνωρίζουν τις γραφές, έτσι παραμένουν στο σκοτάδι, 
αναρωτώμενοι αν είναι πραγματικά κακοί ή καλοί. Πώς θα μπορούσε κάποιος που 
δημιούργησε ένα ιατρικό κρεβάτι για τους αρρώστους να είναι κακός άνθρωπος Πώς θα 
μπορούσε να είναι κακός όποιος παρέχει τα σχέδια για δωρεάν ενέργεια και απλά ιπτάμενα 
αυτοκίνητα για όλους Αυτά είναι όνειρα που γίνονται πραγματικότητα για την ανθρωπότητα και 
έτσι ακριβώς τα σχεδίασε ο Σατανάς. Οι περισσότεροι θα ενθουσιαστούν τόσο πολύ που θα 
δεχτούν με προθυμία και θα υπογράψουν οτιδήποτε τους βάλουν μπροστά τους, ειδικά αν 
τους υποσχεθούν θεραπεία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 
Αλλά μοιράζονται όλες αυτές τις υπέροχες εφευρέσεις μαζί μας - δεν μπορεί να είναι κακοί, 
αλλιώς θα μας είχαν καταστρέψει εδώ και πολύ καιρό. ' Αυτά είναι μερικά από τα διλήμματα 
που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες και η κοινωνία. 
Αυτά τα πράγματα που αποκάλυψε ο Σατανάς είναι ένας Δούρειος Ίππος! Αυτά τα 
καταπληκτικά, υπερφυσικά και επιστημονικά ευρήματα είναι ένας δούρειος ίππος για να σας 
παρασύρουν να πιστέψετε σε μια ψεύτικη πνευματικότητα που θα σας οδηγήσει στο σκοτάδι 
και την απελπισία! 
Αυτή είναι μια πολύπλοκη ερώτηση, αλλά θα βρείτε μια απλή απάντηση στον Ησαΐα 14:12-14, 
που απευθύνεται στον Σατανά ή Εωσφόρο, ο οποίος θεωρούνταν μέλος της υψηλότερης τάξης 
των αγγέλων και ηγείτο της λατρείας για τον Πατέρα Μου, μέχρι που ζήλεψε και έπεσε από τη 
χάρη. 
Η πρόθεσή του δεν άλλαξε ποτέ. Εξακολουθεί να θέλει τα πλάσματά Μου να τον λατρεύουν 
αντί για τον έναν αληθινό και ζωντανό Θεό. Γι' αυτό έχει προετοιμάσει μια γενιά στην οποία 
σχεδιάζει να αποπλανήσει όλη την ανθρωπότητα και να κάνει τις μελλοντικές γενιές να τον 
λατρεύουν. 
Δεν μπορεί να σκοτώσει τα πλάσματά Μου και να εξακολουθεί να λατρεύεται, έτσι το σχέδιό 
Του είναι να εξαπατήσει την ανθρωπότητα και να πιστέψει ότι είναι Θεός, και μέσω αυτού 
επιτρέπει στον εαυτό Του να λατρεύεται από ολόκληρο τον κόσμο. Έχει αναπτύξει μια 
τεχνολογία για να σας αποπλανήσει και να σας εντυπωσιάσει και να σας κάνει να τον 
λατρέψετε, προκειμένου να εκπληρώσει το σχέδιό του να ανέβει στο θρόνο του Θεού στο όρος 
της συνάθροισης. 
Λαέ μου, αυτό που διδάσκεται από καλούς ανθρώπους που υποτίθεται ότι είναι φωτισμένοι 
και έχουν πρόσβαση σε άκρως απόρρητα έγγραφα είναι ο θρίαμβος του φωτός επί του 
σκότους, το τέλος των πολέμων, της πείνας και των ασθενειών, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η 
ισότητα, μια νέα χρυσή εποχή όπου όλοι θα έχουν ό,τι χρειάζονται και όπου η ειρήνη θα 
βασιλεύει στη γη. Λένε ότι αυτή η επανάσταση είναι η χιλιετής βασιλεία της ειρήνης για την 
οποία μιλάει η Αποκάλυψη. 
Σας προειδοποίησα ότι αυτό θα ερχόταν. Στην Α΄ Θεσσαλονικείς 5, ξεκινώντας από το στίχο 
1, λέει: ‘Όσον αφορά όμως τους καιρούς και τις εποχές, αδελφοί, δεν υπάρχει λόγος να σας 
γράψω γι' αυτούς. Γιατί ξέρετε καλά ότι η ημέρα του Κυρίου έρχεται σαν κλέφτης μέσα στη  
νύχτα. Ενώ οι άνθρωποι λένε "ειρήνη και ασφάλεια", η ξαφνική καταστροφή θα έρθει πάνω 
τους, όπως ο τοκετός αιφνιδιάζει μια έγκυο γυναίκα, και δεν θα ξεφύγουν. ' 



Γιατί θα συμβεί αυτό Αυτό θα συμβεί επειδή Εκείνος που περιορίζει θα απομακρυνθεί και 
ξαφνικά ο Σατανάς θα έχει ελεύθερη κυριαρχία στη γη. (1 Θεσσαλονικείς 4:16-17) 
Σας λέω: Η χιλιετής βασιλεία της ειρήνης υπάρχει πραγματικά, αλλά δεν θα αρχίσει 
μέχρι να καθαρίσω τη γη με φωτιά από όλες τις ανομίες της (Α΄ Κορινθίους 3:11-15) και 
να συγκεντρώσω και να φυλακίσω όλους τους δαίμονες και τους έκπτωτους αγγέλους, 
ώστε να μην μπορούν πλέον να παραπλανήσουν τους ανθρώπους της γης. (Αποκάλυψη 
16:13,14,16, 20:1-3) Το έγραψα αυτό στις Γραφές για να σας δώσω έναν οδηγό για τα 
γεγονότα που έρχονται τώρα στο δρόμο σας. 
Αφού ολοκληρωθεί αυτό, μπορείτε να περιμένετε να έρθω στη γη μαζί με τους αγίους και τους 
αγγέλους Μου για να βασιλεύσουμε για χίλια χρόνια. Αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό στο 
σύνολό του, δεν έχετε περάσει ακόμη από τη φωτιά. Προετοιμαστείτε, αγαπητοί, προετοιμάστε 
τις καρδιές σας για εκείνη την ώρα που θα έρθει σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα και θα στερήσει 
από τη γη κάθε χαρά. 
Αυτά που υπαγόρευσα στον Απόστολο Ιωάννη και που είναι γραμμένα στο βιβλίο της 
Αποκάλυψης πρέπει να γίνουν. Διατήρησα και προστάτεψα αυτά τα λόγια επί δύο 
χιλιετίες, ώστε να ξέρετε τι συμβαίνει. 
Καθοδηγηθείτε από το Πνεύμα Μου και όχι από το πνεύμα αυτού του κόσμου, όχι από 
τους μεταμφιεσμένους δαίμονες και τους έκπτωτους αγγέλους που έχουν την ικανότητα να 
χειρίζονται την ύλη με τον πιο εκπληκτικό τρόπο. Μην εξαπατηθείτε από αυτά τα ψεύτικα 
σημεία και τα ψεύτικα θαύματα! 
Η ουσία είναι: "Θα τους γνωρίσετε από τους καρπούς τους. " (Ματθαίος 7:16) Αν διδάσκεται ή 
διαδίδεται κάτι που έρχεται σε αντίθεση με όσα σας έχω διδάξει στις Γραφές, θα ξέρετε σίγουρα 
ότι δεν μπορεί να προέρχεται από Μένα. Αυτή είναι η απάντησή σας. 
Μείνετε σταθεροί, μείνετε σταθεροί, αγαπητοί, μείνετε σταθεροί στην αλήθεια και 
προειδοποιήστε τον κόσμο για το τι πρόκειται να συμβεί. Υπερασπιστείτε την αλήθεια και μην 
επιτρέψετε στους άλλους να απορροφηθούν από αυτό το σκοτεινό λάκκο του ψεύδους. 
Προσευχηθείτε γι' αυτούς. " 
 
Ματθαίος 24:23-25, Α΄ Πέτρου 5:8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



"Ό, τι κάνω είναι από αγάπη. Τίποτα δεν γίνεται για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Ακόμη και όταν 
οι ψυχές καταλήγουν στην κόλαση, είναι αυτό που ήθελαν. Το επιλέξατε αυτό. Ποιος είμαι εγώ 
που πρέπει να παρακάμψω την ελεύθερη βούληση Την έδωσα στον άνθρωπο για να έχει την 
ελευθερία να επιλέξει μεταξύ του καλού και του κακού. Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω Τίποτα 
- απολύτως τίποτα. 
Έτσι τώρα έχουμε φτάσει στο κρίσιμο σημείο της ιστορίας όπου όλα πρέπει να διορθωθούν. 
Η υπερηφάνεια και η αλαζονεία πρέπει να αποκαλυφθούν, η διαφθορά πρέπει να 
εκκαθαριστεί, οι άνθρωποι πρέπει να έχουν μια νέα ευκαιρία να επιλέξουν μεταξύ σωστού και 
λάθους. 
Έρχομαι - ήρθε η ώρα. " 
 

 
 

Και είδα έναν καινούργιο ουρανό και μια καινούργια γη- επειδή, ο πρώτος ουρανός και η πρώτη 
γη είχαν παρέλθει, και η θάλασσα δεν υπήρχε πια. Και είδα την αγία πόλη, τη νέα Ιερουσαλήμ, 
να κατεβαίνει από τον Θεό από τον ουρανό, έτοιμη σαν νύφη στολισμένη για τον άνδρα της. 
Και άκουσα μια μεγάλη φωνή από τον θρόνο, που έλεγε: Ιδού η σκηνή του Θεού μαζί με τους 
ανθρώπους! Και θα κατοικήσει μαζί τους, και θα είναι λαοί του, και ο ίδιος, ο Θεός μαζί τους, 
θα είναι ο Θεός τους- και ο Θεός θα σβήσει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους, και δεν θα υπάρχει 
πλέον θάνατος, ούτε θλίψη, ούτε κλάμα, ούτε πόνος- επειδή, τα προηγούμενα έχουν παρέλθει. 
Και εκείνος που καθόταν επάνω στον θρόνο είπε: Ιδού, εγώ τα πάντα κάνω καινούργια Και λέει: 
Γράψτε, γιατί αυτά τα λόγια είναι αληθινά και σίγουρα! Και μου είπε: Έγινε. Είμαι το Άλφα και 
το Ωμέγα, η αρχή και το τέλος. Θα δώσω σ' αυτόν που διψάει από την πηγή του ζωντανού 
νερού δωρεάν. Αυτός που θα νικήσει θα κληρονομήσει αυτό, και εγώ θα είμαι ο Θεός του και 
αυτός θα είναι παιδί μου. Αλλά οι δειλοί και οι άπιστοι και οι ασεβείς και οι φονιάδες και οι 
πόρνοι και οι μάγοι και οι ειδωλολάτρες και όλοι οι ψεύτες, το μέρος τους θα είναι στη λίμνη 
που καίγεται με φωτιά και θειάφι, που είναι ο δεύτερος θάνατος. (Αποκάλυψη 21:1-8) 
 
 
 
 
 
(Ο Ψαλμός 91 δίνει δύναμη και ελπίδα για τους καιρούς που έρχονται! 
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, διαβάστε τον Ψαλμό 91 ξανά και ξανά.) 
 
 


