
 

 
Και ο εκτος αγγελος εσαλπισε· και ηκουσα μιαν φωνην εκ των 

τεσσαρων κερατων του θυσιαστηριου του χρυσου του ενωπιον του 
Θεου, λεγουσαν προς τον εκτον αγγελον, οστις ειχε την σαλπιγγα· 

Λυσον τους τεσσαρας αγγελους τους δεδεμενους εις τον μεγαν 
ποταμον Ευφρατην. Και ελυθησαν οι τεσσαρες αγγελοι, οι 

ητοιμασμενοι εις την ωραν και ημεραν και μηνα και ενιαυτον, δια να 
θανατωσωσι το τριτον των ανθρωπων. 

 
  (Αποκάλυψη 9:13–15) 
 
 
 
Μίλησε ο Yeshua HaMashiach, Ιησούς Χριστός, ο Κύριος και Σωτήρας μας - Ο Λόγος του 
Κυρίου - για όλους εκείνους που έχουν αυτιά και ακούνε 
 
“Ο άνθρωπος δεν μπορεί να φανταστεί τι θα έρθει σε αυτή τη γη ή τι συμβαίνει μπροστά στα 
μάτια του τώρα. Το μυαλό του έχει χειραγωγηθεί για να βλέπει πράγματα που δεν 
υπάρχουν και να είναι τυφλός σε αυτό που υπάρχει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο  
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πρέπει να πάτε βαθύτερα στη ζωή σας, παιδιά. Μην είστε μέρος της μήτρας των 
ψεμάτων. Ψέματα που διαδίδονται καθημερινά από τα μέσα ενημέρωσης. 
Η προέλευση αυτών των ψεμάτων δεν είναι άλλη από τον Σατανά, τον πατέρα του ψεύδους, 
ο οποίος προσπαθεί να καταστρέψει τη γη και να υποδουλώσει τους κατοίκους της 
δελεάζοντάς τους να τον προσκυνήσουν με αντάλλαγμα ευημερία, υγεία και προστασία. 
Μην μπείτε στον ιστό των ψεμάτων που έχει απλώσει πάνω από τη Γη! Αναζητήστε Με πολύ, 
κάθε μέρα, και θα σας αποκαλύψω την αλήθεια. είτε μίλησε είτε μέσω του Πνεύματός Μου. 
Αλλά δεν θα σας αφήσω στην άγνοια των δυνάμεων για τις οποίες είστε τυφλοί. 
 
Ένα κοσμικό πεδίο συντριμμιών είναι καθ' οδόν προς εσάς. Αυτά τα τεράστια και τεράστια 
πεδία συντριμμιών, που περιέχουν αστεροειδείς και κομήτες, θα χτυπήσουν τη Γη σε διάφορα 
μέρη, προκαλώντας αλλαγές όχι μόνο στον φυσικό κόσμο αλλά και στο μυαλό των ανθρώπων. 
Οι επιστήμονες έχουν μελετήσει εδώ και καιρό πότε και πού θα χτυπήσουν οι αστεροειδείς και 
ο εχθρός χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να επιφέρει αλλαγές στις σκέψεις και τις 
αντιλήψεις σας. Θα χρησιμοποιήσει το φόβο, την ανησυχία και τον ενθουσιασμό για να ελέγξει 
τις σκέψεις και να χειριστεί τη νοοτροπία. 
Τόσοι πολλοί παρακολουθούνται και χωρίζονται σε ομάδες για να τους χειραγωγήσουν και να 
τους καταστρέψουν. Πολλοί είναι σημαδεμένοι για καταστροφή και δεν το γνωρίζουν. Αλλά 
γελάω με τα σχέδια των ανθρώπων, γιατί μόνο εγώ έχω τη δύναμη να τους σταματήσω και να 
προστατεύσω τους άλλους. 
Μην φοβάστε τους ανθρώπους! Να ξέρετε ότι είμαι μαζί σας και να υποστηρίξω τον σκοπό 
σας, και αν θέλω να σας καλέσω σε Μένα, θα γίνει γρήγορα και με ευσπλαχνία. Τίποτα δεν 
αξίζει την απώλεια της ψυχής σας!  
 
Αγαπητοί, ο κόσμος προετοιμάζεται για πόλεμο! Βγάζουν τα όπλα από τα στρατόπεδα και 
σχεδιάζουν τις αμοιβαίες επιθέσεις τους. Θα είναι ένας αιματηρός πόλεμος που όμοιός του 
δεν έχει βιώσει ποτέ ο κόσμος. Νέα, καταστροφικά όπλα θα παράγονται καθώς τα πράγματα 
φτάνουν στο αποκορύφωμά τους. Θέλω να είστε όλοι έτοιμοι. Όταν λέω “έτοιμος“, εννοώ την 
πνευματική σας ετοιμότητα. Αυτός ο πόλεμος έρχεται εδώ και πολύ καιρό και πολλοί 
εξακολουθούν να κοιμούνται ήσυχοι, νομίζοντας ότι είναι απλώς μια κρίση στην Ευρώπη. 
Πόσο λάθος κάνουν! Ευλογημένοι μου, πρέπει να προετοιμάσετε τις καρδιές σας ενώνοντάς 
τες με τις δικές Μου. Ήδη τώρα υποφέρω από το μαρτύριο εξαιτίας των πραγμάτων που οι 
άνθρωποι σκοπεύουν να κάνουν. Ο πόλεμος είναι κόλαση στη γη και το τελευταίο πράγμα που 
θέλω να σας κάνω. 
Λόγω της εξαχρείωσης του κόσμου, αυτό πρέπει να συμβεί. Είναι τόσο αλήθεια ότι η 
αμαρτία στη γη, ειδικά η βαθιά ριζωμένη αμαρτία, όταν εκατομμύρια άνθρωποι 
συμφωνούν με την ανηθικότητα, παράγει ενέργειες που καταστρέφουν τη γη που κάνει 
τη ζωή δυνατή για εσάς.  
Πρέπει να πάρετε μια στάση προσευχής και να ενημερώσετε τους ανθρώπους για το τι 
συμβαίνει και γιατί. Το έλεός Μου θα είναι άμεσα διαθέσιμο σε όλους όσους Με καλούν με 
ειλικρινή καρδιά.  
Κατά κάποιο τρόπο, περίμενα αυτή τη φορά, γιατί ξέρω ότι αυτό θα προσελκύσει τελικά την 
προσοχή όλων. Οι κοιμώμενοι θα ξυπνήσουν και πολλοί θα περπατήσουν και θα πάνε 
στους καταυλισμούς όπου θα τους υποσχεθούν φαγητό, στέγη και φάρμακα. Εκεί θα 
παρακολουθούνται στενά για να δουν σε ποια ομάδα εντάσσονται – είτε είναι 
αντιφρονούντες, συνεργάσιμοι ή επικίνδυνοι για την παγκόσμια ατζέντα.  
Οι πατριώτες δεν θα πάνε στα στρατόπεδα. Ξέρουν ήδη τι να κάνουν και είναι καλά 
προετοιμασμένοι. Δεν μπορώ να σας δείξω πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση, αλλά θα κάνει το 
λαό Μου να στραφεί σε Μένα με όλη του την καρδιά. Άλλοι που δεν Μου έδωσαν ποτέ 
πραγματικά την καρδιά τους θα φύγουν και θα ενταχθούν στη νικήτρια πλευρά. Ο αδελφός θα 
ξεσηκωθεί εναντίον του αδελφού, η αδελφή εναντίον της αδελφής, η μητέρα εναντίον του 
πατέρα και ούτω καθεξής. 
Θέλω να καταλάβετε ότι πρόκειται για ψυχές με ελεύθερη βούληση. Μπορεί να είναι τα παιδιά 
σας ή η μητέρα και ο πατέρας σας, αλλά καταλάβετε ότι έχουν ελεύθερη βούληση και δεν  
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μπορείτε να κατηγορήσετε τον εαυτό σας για τις αποφάσεις τους. Λαμβάνουν τις αποφάσεις 
τους με βάση αυτό που είναι σημαντικό για αυτούς. 
Αλλά για σένα, θέλω να προσκολληθείς σε Μένα με όλη σου την καρδιά. Μην συμμετέχετε 
στις διανομές τροφίμων, επειδή μεγάλο μέρος των τροφίμων θα χαλάσει για να 
επιφέρει περαιτέρω μείωση του πληθυσμού και να κάνει τους ανθρώπους 
υποτακτικούς. 
Αυτή η οδηγία είναι πολύ σημαντική, μικρά μου. Θα διαπιστώσετε ότι αυτή θα είναι επίσης η 
μόνη πηγή άνεσης και ασφάλειας, γιατί ο πόλεμος θα μαίνεται γύρω σας. Όταν αρχίσει, θα 
πρέπει να έρθετε σε Μένα, να Με αγκαλιάσετε και να μπείτε στον τόπο όπου είμαι. Θα 
χρειαστώ την άνεσή σας όσο χρειάζεστε τη δική μου. Πολλοί από εσάς, όταν Με αγκαλιάσετε, 
θα πάρετε μια ιδέα για το τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή και μερικοί από εσάς θα πάτε με πνεύμα 
σε αυτούς τους ανθρώπους για να τους δώσετε παρηγοριά. 
Μην διστάσετε να το κάνετε. Θα το κάνω δυνατό και θα σας συνοδεύσω καθώς περπατάτε. 
Παρακαλώ ανοίξτε το μυαλό σας σε αυτό και γίνετε πρεσβευτές Μου της θεραπείας, της 
παρηγοριάς και της αγάπης. Αυτή δεν θα είναι η φαντασία σας, αλλά μια κίνηση του 
Πνεύματός Μου με το Πνεύμα σας, που επισκέπτεται εκείνους που χρειάζονται εμπιστοσύνη 
και αγάπη. 
Θα το κάνεις αυτό μαζί Μου; Μπορώ να βασίζομαι σε σένα; Σας παρακαλώ πιάστε το σχοινί 
της χάρης και θα το κάνουμε μαζί.“ 
 
Ψαλμός 14 
 

 

 

 


