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ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ

Κατ' αρχάς ευχαριστώντας τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα
για την άνωθεν χορηγούμενη γνώση προς τα λογικά δημιουργήματα,
στα οποία και φανερώνει πλέον τον σχεδιασμό, την πορεία,
τους πνευματικούς νόμους, και την νομοτέλεια της όλης δημιουργίας,
χαρίζοντας τους έτσι υπαρξιακή αλήθεια και συνειδητότητα
για τους νόμους, τους δρόμους, την πορεία, το μέλλον, το κάλεσμα, την κρίση, και την αιωνιότητα.

'Επειτα, ταπεινά παρακαλώντας τους εν Αγίω Πνεύματι συγγραφείς ∆ανιήλ και Ιωάννη, να με συγχωρήσουν
για την εκ μέρους μου έλλειψη αρετής και μετανοίας,

αφιερώνω το παρόν σύγγραμμα
σε όλους εκείνους τους ανθρώπους του παρελθόντος του παρόντος και του μέλλοντος
που με την στάση τους και την ζωή τους απετέλεσαν αποτελούν και θα αποτελέσουν
έμπρακτα εμπόδια, αντιστάσεις, ελεγκτές, εχθρούς, πολέμιους και οδοφράκτες
κάθε σκοτεινού και σατανοκίνητου συστήματος εξουσίας επί γης.
Γιατί έτσι η γνώση δικαιώνεται.

Θεσσαλονίκη,

Αύγουστος 2011

Γεώργιος Β. Τελειώνης
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Καιρών νομοτέλεια

Στους χώρους του χρόνου

Μα οι νόμοι της κτίσης

οι αιώνες δομούν

που το όλον διέπουν

τον κόσμο του τότε.

αυτό δεν το θέλουν

Γαλαξίες νοούν

και μπόρα θα φέρουν.

του όλου τον ρούν

Γήινε θα πληρώσης

και εντός του χωρούν.

και αίμα θα δώσης

Η σκέψη του σύμπαντος

πόνους θα νοιώσης

πορεία χαράζει,

μέσ την ψυχή.

στο ούσιο τέλεσμα

Είναι αναγκαίο

τα πάντα φωνάζει.

να συμβή το μοιραίο

Η ζωή συνεδέθη

μα μη αγανακτήσης

με εξέλιξης μήκος

και μη βλασφημήσης

και νόμος ετέθη

δίκαια θάρθη

που τα πάντα διέπει.

κι ώρα αυτή.

Στα πλάτη του όλου

Τα λύτρα του πόνου

το στίγμα της γης

τα λάθη πληρώνουν,

το στόχο του χάνει.

η έκπληξη θάρθη

Η συνείδηση πέφτει

την λήθη να σπάση,

το τώρα κοιτά

η οδύνη θα πλήνη

μα χωρίς το μετά.

του μυαλού τα δεσμά,

Της ουσίας

κι η ψυχή θα μιλήση

το ανέσπερο φως

τον Θεό θα ζητήση,

δεν το βλέπει

και αυτός τότε θάρθη

ο κόσμος αυτός.

στης κραυγής την στιγμή

Οι ανθρώποι οδηγούνται

που οι στάχτες θ αχνίζουν

στο πουθενά

στον πλανήτη της γης.

κι ο πλανήτης πονά.

Γεώργιος Τελειώνης
Θεσ/νίκη
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ΓΕΝΙΚΑ

Η αποκάλυψη του Ιωάννη αποτελεί για το ανθρώπινο πνεύμα, για τον άνθρωπο, και για όλη την ανθρωπότητα το νοητικά και πνευματικά υψηλότερο
σημείο συναντήσεως με τον ίδιο τον ∆ημιουργό, ο οποίος μέσα από αυτό το βιβλίο του όπως θα δούμε, χαρίζει σε όλη την ορατή και αόρατη λογική
δημιουργία, ύπαρξη και διάνοια, τα κλειδιά της γνώσεως για την κατανόηση της λογικής, της νομοτέλειας και της πορείας όλης αυτής της δημιουργίας.

∆ια της παρούσης εργασίας ανοίγει επιτέλους και παρουσιάζεται ενώπιον όλης της ανθρωπότητος η αποκωδικοποίηση, το ξεκλείδωμα, ο
αποσυμβολισμός και η ερμηνεία του, επί είκοσι αιώνες κλειδωμένου, μυστηριώδους και ανερμήνευτου βιβλίου της αποκαλύψεως του Ιωάννη.
Με το ξεκλείδωμα και το άνοιγμα του αδιαμφισβήτητα κορυφαίου αυτού βιβλίου της αγίας γραφής, προσφέρεται πλέον στην ανθρωπότητα, ύψιστης
σημασίας υπαρξιακή αλήθεια και συνειδητότα, κορυφαία γνώση των πνευματικών νόμων της δημιουργίας και της αιωνιότητος και ουσιαστική και βαθιά
αποκάλυψη τόσο του σύγχρονου γίγνεσθαι όσο και της πορείας και του μέλλοντος της ανθρωπότητος.
Η αποκάλυψη είναι και αποτελεί για όλη την λογική δημιουργία και για κάθε νοήμονα ύπαρξη, στην κυριολεξία, αυτό που στην τεχνολογία λέμε το βιβλίο
και οι προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Η αποκάλυψη είναι το βιβλίο εκείνο που κλειστό και σφραγισμένο παραλαμβάνεται από το δεξί χέρι του δημιουργού, ανοίγει στον ουρανό, και ιεραρχικά
έρχεται και αποστέλλεται στους ανθρώπους.
Κωδικοποιημένα συνοπτικά και συμβολικά όπως θα δούμε μας δίνει όλο το σχεδιάγραμμα της δημιουργίας, με την λογική, τους πνευματικούς νόμους,
και τον προγραμματισμό της.
∆εν είναι δυνατόν ο άνθρωπος και η ανθρωπότητα να φθάσουν στο ύψιστο της επίγνωσης της αλήθειας, της πραγματικότητος και της υπαρξιακής
συνειδητότητος χωρίς αυτό το βιβλίο και από πουθενά αλλού δεν μπορούμε αυτό να το εισπράξουμε, γιατί από κανένα άλλο κείμενο πάνω στην γη, είτε
φιλοσοφικό είτε επιστημονικό δεν μπορούμε αυταπόδεικτα όπως εδώ, να φθάσουμε στο ύψος, της σφαιρικής γνώσεως του πνεύματος, των νόμων και
του προγραμματισμού της δημιουργίας αλλά και του μέλλοντος της όλης πορείας της ανθρωπότητος.

Το ξεκλείδωμα και το άνοιγμα της αποκαλύψεως, που όπως θα δούμε προφητεύεται και μέσα στο ίδιο το κείμενο, δεν γίνεται χρονικά τυχαία αλλά
έρχεται και σαν μια προειδοποίηση στο παρά πέντε, συγκλονιστικών επερχομένων γεγονότων στην ιστορία της ανθρωπότητος που άμεσα θα
επακολουθήσουν και θα τα ζήσουμε στις μέρες μας.
Όπως θα δούμε η παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότητος είναι προφητευμένη και γραμμένη από τον ίδιο τον Θεό μέσα στην αποκάλυψη. Με το άνοιγμα
αυτό της αποκαλύψεως όλη η ανθρωπότητα με δέος και κομμένη την ανάσα θα παρακολουθήση και θα βιώση την συγκλονιστική επαλήθευση και την
σύγχρονη υλοποίηση του ήδη από χιλιετίες προφητευμένου σχεδιαγράμματος της πορείας της και όχι μόνο.
Με το άνοιγμα αυτό της αποκαλύψεως έχουμε επίσης και την έναρξη μιας σειράς προαναφερομένων επεμβάσεων του Θεού στην σύγχρονη και αυριανή
ανθρωπότητα που την κλιμάκωσή τους και το εκπληκτικό αποτέλεσμα θα το δούμε να αποκαλύπτεται στο τέλος μέσα από το ίδιο το κείμενο της
αποκαλύψεως.
Μέσα από το μοναδικό, και κυριολεκτικά Θεόσταλτο αυτό κείμενο της αποκαλύψεως που τώρα πλέον ξεκλειδώνεται και ανοίγει, ο κάθε άνθρωπος θα
βιώση προσωπικά την συνάντησή του με τον δημιουργό και με το νομοτελειακά θεσμοθετημένο γίγνεσθαι της όλης δημιουργίας.
Ο Θεός εδώ χαιρετά, μιλά, φανερώνεται, μας τιμά, υποδεικνύει, αποκαλύπτει, εξηγεί, προειδοποιεί, δείχνει τους νόμους και τους δρόμους, το άσπρο και
το μαύρο, μας καλεί στην αιωνιότητα, μας προσέχει, μας ακούει, μας βλέπει, ξανά μας χαιρετά, και μας περιμένει.
Με θαυμαστό λοιπόν τρόπο, εμφανίζεται ο ίδιος ο Θεός στις μέρες μας, και μιλάει ξεκάθαρα πλέον στην σημερινή αλλά και μελλοντική σκεπτόμενη και
διανοούμενη ανθρωπότητα, και μέσο του ξεκλειδώματος των αρχαίων αυτών κειμένων της αποκαλύψεως που είναι συμβολικά γραμμένα σε υψηλό
νοητικό επίπεδο, μας φανερώνει και μας χαρίζει τα νοητικά κλειδιά της ερμηνείας και της κατανοήσεως των πνευματικών νόμων και της διέπουσας
λογικής της πορείας της όλης αυτής δημιουργίας.

Η άνωθεν συγγραφή της αποκαλύψεως γίνεται με τον αλληγορικό και συμβολικό τρόπο της γλώσσας του Θεού.
Η γλώσσα του Θεού την οποία συναντάμε στους προφήτες της παλαιάς διαθήκης, στα ευαγγέλια στις παραβολές του Χριστού, στην αποκάλυψη του
Ιωάννη, στις προφητείες των αγίων αλλά και στα όνειρα των ανθρώπων είναι κατά κανόνα νοηματικά συγκεκαλυμμένη συμβολική παραβολική και
αλληγορική γλώσσα.
Η ερμηνεία και ο αποσυμβολισμός της γλώσσας του Θεού προϋποθέτει ορθή πνευματική προσέγγιση και διανοητική και λογική εργασία πνευματικής
9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς
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διάκρισης.

Στο ξεκίνημα για το ξεκλείδωμα και για την ερμηνεία της αποκαλύψεως του Ιωάννη, τα αρχικά κλειδιά τα παίρνουμε από την παλαιά διαθήκη και
συγκεκριμένα από το κεφάλαιο Ζ των προφητειών του ∆ανιήλ.
Αυτό το κεφάλαιο είναι τρόπον τινά μια σύνοψη και ένας σκελετός της αποκαλύψεως και αποτελεί την αφετηρία για την αποκωδικοποίηση και για την
ερμηνεία της.
Τα δύο αυτά κείμενα μαζί αποτελούν ένα ενιαίο αλληλοσυμπληρούμενο νοηματικό σύνολο πού δεν μπορούμε να το χωρίσουμε γιατί διασπάται η
ολότητα της νοηματικής ολοκληρώσεώς του.

Ο άνωθεν εκπορευόμενος προφητικός λόγος είναι διαχρονικά συνεχής από την παλαιά διαθήκη μέχρι και σήμερα, και έρχεται στην γη μέσω εκλεκτών
φωτισμένων αγίων, δηλαδή προφητών.
Ο λόγος αυτός είναι αρκετά εκτεταμένος, κάθε φορά επιμερισμένος και συγκεκριμένα επικεντρωμένος, αλλά γενικά είναι ενιαίος, αλληλοσυνδεόμενος και
συναρμολογούμενος.
Τα δύο μεγαλύτερα κεφάλαια του προφητικού λόγου γενικότερα για τα οποία έχουμε πολλές σελίδες προφητειών είναι με χρονική σειρά κατ αρχάς τα
περί του τρίτου παγκοσμίου πολέμου και Κωνσταντινουπόλεως αναμενόμενα γεγονότα και ακολουθεί το άλλο μεγάλο θέμα της ελεύσεως της
παγκόσμιας δικτατορίας του αντίχριστου και της εξαναγκαστικής επιβολής του σατανικού σφραγίσματος στους ανθρώπους.
Αυτή η γενικότερη γνώση του προφητικού λόγου όπως και της χριστιανικής παραδόσεως βοηθάει και συνεισφέρει αποτελεσματικά στο ξεκλείδωμα και
στην κατανόηση επί μέρους σημείων και αναφορών της αποκαλύψεως.
Η αποκάλυψις του Ιωάννη μαζί με το κεφάλαιο Ζ των προφητειών του ∆ανιήλ αποτελούν τον κεντρικό άξονα, τον κεντρικό κορμό, τον σκελετό και την
βάση όλων των προφητειών γιατί συνοψίζουν τα γεγονότα όλης της πορείας της γης μέχρι δευτέρας παρουσίας αλλά και δίνουν εικόνες της μετέπειτα
ακολουθούσης αιωνίου ζωής.

Σε αυτά τα κείμενα οι έννοιες και τα νοηματικά περιεχόμενα των διαλαμβανομένων θεμάτων συγκαλύπτονται, τεμαχίζονται και δεν ολοκληρώνονται εξ
αρχής αλλά στο τέλος, και μετά από διαδοχικές επαναφορές και προσθήκες κατά την πορεία της συγγραφής.
Η ερμηνεία τους λοιπόν και η κατανόηση τους προϋποθέτει, εκτός από τον κατ αρχάς αποσυμβoλισμό τους, επανειλημμένες αναγνώσεις αλλά και
νοητική επεξεργασία για την συσχέτιση και την νοηματική συναρμολόγηση των περιεχομένων.
Για ευκολία του αναγνώστη σε αυτήν την σύντομη συγγραφή δίνεται εξ αρχής η ολοκλήρωση και ο αποσυμβολισμός των συγκεκαλημένων ακόμη
εννοιών, όμως ο αναγνώστης την επιβεβαίωση αυτής της αντιστοιχίας θα την εισπράξη σταδιακά και προς το τέλος της συγγραφής, καθώς θα
ολοκληρώνονται οι διαδοχικές επαναφορές και προσθήκες του κειμένου.

Η ερμηνεία αυτών των κειμένων σε προηγούμενες εποχές δεν θα είχε ορατό ιστορικό αντίκρισμα για τους περισσότερους.
Σήμερα όμως τα κείμενα αυτά αποδίδουν με καταπληκτική ακρίβεια όλο το βάθος και την διαμόρφωση του σύγχρονου πολιτικού σκηνικού της γης αλλά
και περιγράφουν ξεκάθαρα τις επερχόμενες συγκλονιστικές μελλοντικές εξελίξεις.
Ο αναγνώστης όμως πού δεν έχει σαφή εικόνα για την ύπαρξη το μέγεθος την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας του σκοτεινού παρασκηνίου της
μασονίας πού κατευθύνει τις πολιτικές εξελίξεις στη γη, θα δυσκολευτεί να εννοήσει τον αποσυμβολισμό αλλά και τις αναφορές αυτών των γραφών.
Η κατανόηση λοιπόν της αποκαλύψεως που κινείται σε υψηλό συμβολικό πνευματικό επίπεδο προϋποθέτει όχι μόνο μία κατ αρχάς ουσιαστική
πνευματική κατανόηση της χριστιανικής θρησκείας αλλά επίσης και μια εξ ίσου ουσιαστική πνευματική κατανόηση της σατανικής θρησκείας και
πρακτικής, δηλαδή της αόρατης μασονίας πού εξουσιάζει την πορεία της γης.
Για τον λόγο αυτό κρίθηκε σαν αναγκαίο το να προηγηθούν της ερμηνείας, κάποιες πνευματικά ουσιαστικές διευκρινήσεις, μαζί με μια συνοπτική
παρουσίαση της επί γης σατανικής και μασονικής πραγματικότητος, πράγμα απαραίτητο για την διευκόλυνση των περισσοτέρων αναγνωστών στην
προσέγγιση και στην κατανόηση της αποκαλύψεως.
Τα νοητικά κλειδιά και οι ουσιαστικές διευκρινήσεις και αναλύσεις που εισαγωγικά δίνονται παρακάτω είναι απαραίτητα στους περισσότερους
αναγνώστες για να φθάσουν στο σημείο και στο επίπεδο εκείνο της πνευματικής συνειδητότητος που προαπαιτείτε, για την κατανόηση τόσο του
πνεύματος, όσο και των αναφορών της αποκαλύψεως.
Η συνοπτική αλλά όμως ουσιαστική πληροφόρηση πού δίνεται αμέσως παρακάτω, ανοίγει τον δρόμο σε περισσότερους για την βαθύτερη κατανόηση
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙ ΜΑΣΟΝΙΑΣ

Η περί της μασονίας ισχύουσα πραγματικότητα που συγκαλύπτεται, όχι μόνον αγνοείται από πολλούς αλλά ξεπερνάει την φαντασία και την λογική του
μέσου και του καθημερινού ανθρώπου και η προσπάθεια για την εξήγηση αυτού του θέματος, θα φαινόταν σε αρκετούς σαν αρωστημένη φαντασίωση
διεστραμμένης διάνοιας και σαν παραλήρημα υπερβολικά νοσηρής φαντασίας.
Για τον λόγο αυτό πρίν προχωρήσουμε στην ουσιαστική εξήγηση αυτού του θέματος, μερικές σχετικές φωτογραφίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ τους
περισσότερους για την συνειδητοποίηση της διαστάσεως και του μεγέθους αυτής της κρυφής και γενικά άγνωστης κατ ουσίαν πραγματικότητος που εν
συντομία παρακάτω θα δείξουμε.

Μασονικά κτήρια - μασονικές στοές, εξωτερικά.
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Το ανά τους αιώνες μεγάλο μυστικό της εξουσίας.
∆ιαπιστώνουμε από τις φωτογραφίες ότι η κεντρική και θεμέλια βάση της παγκόσμιας οργανώσεως των μασόνων είναι αυστηρά τελετουργική και ότι οι
μασόνοι στις συναντήσεις τους διατηρούν αυστηρό τελετουργικό τυπικό.
Παρά το ότι ως γνωστό οι μασόνοι γενικά ελέγχουν την πολιτική τις εξουσίες τον τύπο το χρήμα και τις οικονομίες, εν τούτοις είναι απορίας άξιον το
γιατί επιλέγουν μια αυστηρά τελετουργικής μορφής και μεσαιωνικής νοοτροπίας δομή και βάση της παγκόσμιας οργανώσεώς τους και δεν επιλέγουν
μια οποιαδήποτε άλλη απλούστερης μορφής σύγχρονη τεχνοκρατική βάση οργανώσεως;
Η εξήγηση και η απάντηση δίνεται αμέσως παρακάτω:
Από το κατά Λουκάν ευαγγέλιον κεφάλαιον ∆ παράγραφος 5-7 έχουμε :

5 Kai¤ a¦nagagv¤n ay¦to¤n o¥ dia£bolow ei¦w o©row y¥chlo¤n e©deijen ay¦tƒ° pa£saw

5 Και ανέβασε αυτόν ο διάβολος (τον Χριστό) σε βουνό ψηλό

ta¤w basilei£aw th°w oi¦koyme£nhw e¦n stigm‚° xro£noy,

και έδειξε σε αυτόν όλες τις βασιλείες του κόσμου σε στιγμή χρόνου,

6 kai¤ ei¬pen ay¦tƒ° o¥ dia£bolow% soi¤ dv£sv th¤n e¦joysi£an tay£thn a¨pasan
kai¤ th¤n do£jan ay¦tv°n, o¨ti e¦moi¤ parade£dotai, kai¤ ƒ− e¦a¤n ue£lv di£dvmi
ay¦th£n.
7 sy¤ oy¬n e¦a¤n proskynh£s‚w e¦nv£pio£n moy, e©stai soy pa°sa.

6 και είπε σε αυτόν ο διάβολος σε σένα θα δώσω την εξουσία
αυτή όλη και την δόξα τους, διότι σε μένα
παραδόθηκε, και σε όποιον θέλω δίνω αυτήν
7 εσύ λοιπόν εάν προσκυνήσης μπροστά μου, είναι δική σου όλη.

Στο σημείο αυτό κρύβεται το μεγάλο μυστικό και ο αιώνιος πνευματικός νόμος της διανομής της εξουσίας πάνω στην γη.
Βλέπουμε λοιπόν ότι η εξουσία όλης της γης (βάσει νομοτέλειας πνευματικών νόμων) έχει παραχωρηθεί στον διάβολο, και ότι ο κοσμοκράτορας διάβολος
διαμοιράζει την εξουσία της γης στους δικούς του, δηλαδή σε αυτούς πού τον προσκυνούν.
Αυτός τελικά είναι το μεγάλο μυστικό της εξουσίας στη γη και κατά κανόνα αυτός κρύβεται συνειδητά ή ασυνείδητα πίσω από κάθε μορφής είδους και
μεγέθους εξουσία πάνω στην γη.
Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι πλην ελάχιστων ιστορικά εξαιρέσεων, από τον διαχρονικό αυτόν γενικό κανόνα και νόμο δεν εξαιρούνται ούτε ακόμη
και αυτές οι θρησκευτικές και χριστιανικές εξουσίες, όπως οι γραμματείς και Φαρισαίοι τότε που σταύρωσαν τον Χριστό, και οι μασονοκίνητοι επίσκοποι
αρχιεπίσκοποι πατριάρχες και πάπες σήμερα.
Αυτή η πραγματικότης και αυτός ο πνευματικός νόμος της κατά παραχώρηση και άχρι καιρού δοθείσης δικαιοδοσίας και εξουσίας του διαβόλου στον κόσμο
της πτώσεως, αποτελεί το θεμελιώδες μυστικό της μασονίας, αλλά και τον ουσιαστικό συστατικό της λόγο.
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Μασονία – στοές

Η μασονία αποτελεί την συγκεκαλημένη εκκλησία του σατανά επί της γης, με παράδοση και απόκρυφη γνώση χιλιετιών. Επικρατεί και εξαπλώνεται
ανα τον κόσμο μέσω ιδρύσεως πλεκτάνης παγκοσμίου δικτύου κεντρικά κατευθυνόμενων και ελεγχόμενων μασονικών στοών.
Οι στοές αποτελούν απόκρυφα πανεπιστήμια μυήσεως στον σατανισμό, είναι κέντρα τελετουργιών σατανολατρείας, και κέντρα διαχειρίσεως διανομής και
επιβολής εξουσίας επί της γης.
Λειτουργούν κρυφά με βάση άκρως απόρρητο σατανικό καταστατικό. Αν και παράνομες γιατί αδυνατούν να λειτουργήσουν βάσει εμφανούς καταστατικού,
εν τούτοις πάντα καταφέρνουν και δρουν ανενόχλητα συγκαλυπτόμενες από την υψηλή προστασία της εκάστοτε υποχείριάς τους πολιτικής εξουσίας.

Εκεί επιστρατεύονται κυρίως φιλόδοξα και τυχοδιωκτικής νοοτροπίας άτομα, περνούν ειδικά τεστ (π.χ αίθουσες τρόμου) για να εκδηλωθούν τα εσωτερικά
τους περιεχόμενα και ο ψυχισμός τους, και ανάλογα με την ελαστικότητα της συνειδήσεως τους, κρίνονται κατάλληλοι ή όχι για αφύπνιση.
Οι κατάλληλοι όσοι δηλαδή έχουν αρκετά ελαστική πορωμένη διεφθαρμένη και εγκληματική συνείδηση, μυούνται βαθμιαία στο ποιο προσοδοφόρο
επάγγελμα της γης. Συνεργασία, υπακοή, εξύμνηση, λατρεία του σατανά, συμμετοχή σε τελετουργίες, θυσίες, σύναψη συμβολαίων με τον σατανά,
βλασφημίες και βρίσιμο του Θεού, και πολλά άλλα σοκαριστικά και ακατονόμαστα. Εν ολίγης ξεπούλημα και παράδωση της ψυχής στον διάβολο.
Αυτοί ανάλογα με τα προσόντα τους τον ζήλο τους και το πόσο βαθιά μπήκε ο διάβολος στην καρδιά τους προωθούνται σε υψηλές θέσεις εξουσίας.
Οι ακατάλληλοι για αφύπνιση, αφελείς ρομαντικοί και ιδεολόγοι με μη νεκρωμένη και πορωμένη ακόμη συνείδηση, κρατούνται εν ύπνο δεν τους
αποκαλύπτεται η πραγματικότης και οδηγούνται σε ατέρμονες λαβυρινθώδεις διαστρεβλωμένες και παραπλανητικές φιλοσοφικο-νοητικές μυήσεις
πνευματικής εξελίξεως, όπου το κακό δεν έχει την έννοια του κακού, και η εξέλιξη προς την τελειότητα περνάει δήθεν από στάδια ταυτίσεως με το αρνητικό.
Οδηγούνται δηλαδή πλαγίως και αυτοί σε βαθμιαία άμβλυνση, πώρωση, νέκρωση συνειδήσεως και σε ταύτιση με το αρνητικό, που κατά κανόνα αποτελεί
ανεπίστρεπτη ψυχοπνευματική μόλυνση και πτώση.

Η μασονία είναι μια παγκοσμίως εξαπλωμένη οργάνωσις που λειτουργεί με άκρα μυστικότητα για την επιβολή της παγκόσμιας δικτατορίας του σατανά
επί της γης.
Είναι οργανωμένη σαν κράτος, υποστηρίζεται με κάθε είδους επιστημονικά επιτελεία και υπερσύγχρονα ερευνητικά εργαστήρια φανερά και κρυφά.
Λειτουργεί πάντα παρασκηνιακά σαν μυστική υπηρεσία και σαν αδίστακτη μαφία.
Ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας και εμπορίου με μασονικά διοικούμενες διεθνείς τράπεζες νομισματοκοπία και πολυεθνικές
εταιρείες γίγαντες. Ελέγχει και κατευθύνει την παγκόσμια πολιτική κυρίως μέσω των μασονικών στοών, και γενικά ελέγχει όλους τους τομείς της
ανθρώπινης δραστηριότητος. ( θρησκείες - εκκλησίες - επιστήμες - ραδιοτηλεοπτικούς και δημοσιογραφικούς οργανισμούς - μόδα - μουσική - ηθική τεχνολογία - ενέργεια - όπλα - πρώτες ύλες - τσιγάρα - ναρκωτικά - πανεπιστήμια - σχολεία - εκπαιδευτικά προγράμματα - παιδικά έντυπα - παιδικές
τροφές - σπόρους - καλλιέργειες - φάρμακα - χημεία - διατροφή - προϊόντα ευρείας

καταναλώσεως - συντάγματα και νομοθεσίες κρατών -

αστικοποίηση - προγράμματα γενετικού, βιολογικού, νοητικού εκφυλισμού, ελέγχου και εξαρτήσεως της ανθρωπότητος ).
Αφού έναντι οιουδήποτε τρόπου τεθούν υπό έλεγχο οι διοικήσεις κάθε τομέα ανθρώπινης δραστηριότητος, κατόπιν καλοβολεύονται όσοι ακολουθούν,
και αφανίζονται όσοι αντιδρούν.
Έτσι κατευθύνονται τα πάντα προς ένα σατανικό μετασχηματισμό εθισμό και εμποτισμό της ανθρωπότητος ώστε να επιβληθή και εμφανώς η
παγκόσμια δικτατορία του σατανά διά του αντιχρίστου και το παγκόσμιο αναγκαστικό σφράγισμα των ανθρώπων με τον αριθμό του σατανά που από
δεκαετιών ξεκίνησε πλέον και προωθείτε.

Ο σκελετός αυτής της παγκόσμιας πλεκτάνης αποτελείται από τους υψηλόβαθμα μυημένους μασόνους οι οποίοι στις συναντήσεις τους διατηρούν
αυστηρό τελετουργικό και σατανολατρικό τυπικό.
Στην κορυφή της μασονίας βρίσκονται δέκα άτομα που απαρτίζουν δυο επιτελεία. Οι τρεις πρωθυπουργοί και οι επτά υπουργοί της παγκόσμιας
μυστικής κυβερνήσεως της γης.
Η τρίφωτος λυχνία και η επτάφωτος λυχνία κατά την μασονική ορολογία.
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Όπως απόδειξη αγιότητος και φιλίας με τον Θεό είναι συνήθως η εμφάνησις θεϊκών ενεργειών χάριτος δυνάμεως και θαυματουργίας, έτσι και οι
κορυφαίοι της μασονικής ιεραρχίας, μυημένοι μάγιστροι εκλεκτοί του σατανά με υπερβάλλοντα σατανικό ζήλο, έχουν συχνά σατανικές υπερφυσικές
ιδιότητες, δηλαδή εξουσία σατανικής δορυφορίας και βοήθειας, και εξουσιάζουν τους υφισταμένους μάγους και δαίμονες.
Σε αντιδιαστολή με τους αγίους και τους ασκητές των οποίων οι τέλειοι καθημερινά ξεπερνούν τους επτά ουρανούς και φθάνουν στον θρόνο του Θεού
(π.χ. άγιος Βαρσανούφιος), όταν συνεδριάζουν οι τρεις σατανολάτραι πρωθυπουργοί, εμφανίζεται οφθαλμοφανώς ο ίδιος ο εωσφόρος.
Οι εκλεκτοί του Θεού ασκητές και άγιοι δεν μπορούν να φθάσουν στα μέτρα της τελειότητος και των υψηλών χαρισμάτων, αν πρώτα δεν φθάσουν για
χάρη του Θεού στην έως θανάτου αυτοθυσία και αυταπάρνηση, και αντιστρόφως οι στυγνοί ζηλωτές του σατανά δεν μπορούν να φθάσουν στην
κορυφή της μασονικής ιεραρχίας εάν πολλάκις δεν χρεώσουν την ψυχή τους με κάθε είδους αδίστακτα και ανελέητα φρικιαστικά εγκλήματα, ( Θυσίες,
δολοφονίες, εκτελέσεις, διαστροφές, ανωμαλίες, και άλλα ακατονόμαστα ), και μάλιστα χωρίς αναστολές δισταγμούς και ενοχές συνειδήσεως.

Στην διαχρονική πορεία της μασονίας δια του σιωνισμού για την παγκόσμια κυριαρχία της γης, πρακτικά εμπόδια ήταν κατ αρχάς οι τοπικές βασιλείες
και μοναρχίες πολιτικές η θρησκευτικές, και κατόπιν οι εθνικές δεξιές πολιτικές παρατάξεις και κόμματα.
Όλα αυτά καταρρίφθηκαν και εξουδετερώθηκαν με δολοφονίες ηγετών, με μασονο-κίνητες δημοκρατικές δήθεν επαναστάσεις, και κατόπιν με
αναθεματισμούς των εθνικών ιδεολογιών από χρηματοδοτούμενες προβαλλόμενες και προωθούμενες σοσιαλδημοκρατικές δήθεν ιδεολογίες.

Έσοδα μασονίας
Τα έσοδα του αόρατου σατανοκίνητου μασονικού παρασκηνίου προέρχονται από τα ανά τους αιώνες, αενάως διαπραττόμενα και ατιμώρητα,
ασύλληπτου μεγέθους εγκλήματα καταληστεύσεως όλης της ανθρωπότητος.
Επιγραμματικά μόνον αναφέρουμε λίγα από τα αμέτρητα αυτά εγκλήματα:


∆ολοφονίες και διαρπαγές πλούτου και θησαυροφυλακίων βασιλέων και μοναρχών.



∆ιαρπαγές και δολοφονίες μεγιστάνων.



∆ημιουργία πληθωρισμού σε τοπικά εθνικά νομίσματα κατ αρχάς με κεφάλαια πλαστών χαρτονομισμάτων για χρηματοδότηση δολίας
διεισδύσεως μασονικών στοών, μασονικών επιχειρήσεων, μασονικών διοικήσεων, και μασονικών πολιτικών κομμάτων.



∆ημιουργία αμέτρητων οργανωμένων κερδοφόρων επιχειρήσεων κλειστού μασονικού κυκλώματος, πού με τις υποβρύχιες μεθοδεύσεις των
μασονικών στοών αναλαμβάνουν πάντα την εκτέλεση όλων των μεγάλων διακρατικών συμβάσεων, κρατικών προμηθειών, εξοπλισμών, κτλ.



∆ημιουργίες επιχειρήσεων προσυμφωνημένης ανάθεσης υλοποιήσεως επακολουθούντων μεθοδευμένων νομοσχεδίων.



∆ημιουργία ειδικά προστατευμένων περιοχών, (ασύλων) για καλλιέργεια και παραγωγή ναρκωτικών, καθώς και άνωθεν προστατευμένων
κυκλωμάτων διεθνούς εμπορίας και διακινήσεώς τους.



∆ημιουργία μονοπωλιακών κολοσσών απομηζύσεως και καταδυναστεύσεως της ανθρωπότητας μετά από εξώντοση των όποιων ανταγωνιστών.



Επιβολή μονιμοποιήσεως και γενικεύσεως του πληθωρισμού παγκοσμίως:
Οι διαρκείς ανατιμήσεις των προϊόντων προέρχονται από τις διαρκείς υποτιμήσεις της αξίας των νομισμάτων. Η υποτίμησης της αξίας του κάθε
νομίσματος προέρχεται μόνον από την πλεονασματική κοπή νομίσματος και από τίποτε άλλο. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια διαρκής
αόρατη καταλήστευση της αξίας του παγκοσμίου χρήματος από τις ίδιες τις κυβερνήσεις η οποία συγκαλύπτεται

από όλα τα οικονομικά

πανεπιστήμια και υπουργεία.
Ο πληθωρισμός δηλαδή είναι μια παραπλανητική ορολογία συγκάλυψης της επίσημης ληστείας της πλεονασματικής κοπής νομίσματος των
κρατικών νομισματοκοπίων και δημιουργείται και προέρχεται μόνον από την κοινωνικά ληστρική κοπή χαρτονομίσματος και από τίποτε
άλλο.


∆ιαρπαγή και του χρήματος από τους λαούς μετά από την συγκέντρωση και την διαρπαγή του χρυσού που προηγήθηκε.
Η γιγάντωσης της μασονικής πλεκτάνης είναι ο υποκινητής καταλύτης πού επιταχύνει όλες τις διαδικασίες ηθικού νοητικού εκφυλισμού και
καταληστεύσεως όλης της ανθρωπότητος.
Σήμερα πού η μασονία ελέγχει απόλυτα το παγκόσμιο χρήμα (κυβερνήσεις – τράπεζες – νομισματοκοπία) επιβάλει ένωση των κρατών και
επιταχύνει απίστευτα την διαρπαγή του χρήματος από την βάση, δηλαδή τούς λαούς, με σκοπό την εύκολη και αναγκαστική εξάρτηση υποταγή
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και υποδούλωση όλης της αποδυναμωμένης ανθρωπότητας στο σατανικό σύστημα.
Ακριβώς για αυτόν τον σκοπό έχουν επιβληθεί απίστευτοι και πρωτοφανείς φόροι στους ανθρώπους. ∆ηλαδή όχι ο ιστορικά συνήθης φόρος
10% επί των ετησίων κερδών, αλλά φόρος σχεδόν 20% σε κάθε καθημερινή συναλλαγή του πολίτη. Έτσι διαρπάζεται ταχέως το χρήμα από τους
ανθρώπους πού όσο συναλλάσονται τόσο φτωχαίνουν.


Πετρελαϊκοί ληστρικοί πόλεμοι.



Οικονομικές καταρρεύσεις μεγάλων οργανισμών διαχειρίσεως δημοσίου χρήματος:
Συμβαίνει δηλαδή το εξής παράδοξο ενώ έχει υπεργιγαντωθεί η πολύπλευρη φορολόγηση των ανθρώπων, την ίδια στιγμή καταρρέουν οι
οικονομίες των κρατών, και τα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων. Τεχνητή παγκόσμια οικονομική κρίση. Απλά το απρόσωπο σύστημα ο
αόρατος εχθρός ληστεύει ολοταχώς το χρήμα από τους ανθρώπους και δεν υπάρχει ούτε υπεύθυνος ούτε ένοχος ούτε τιμωρία αλλά ούτε και
ελεγκτής του συστήματος.
Οι αστυνομικές στρατιωτικές δικαστικές και εκκλησιαστικές ηγεσίες πάντα προδοτικές και μασονικές, συμπλέουν, συγκαλύπτουν, καταστέλλουν
και εξαφανίζουν τις όποιες φωνές και αντιδράσεις.



Ελλείματα κρατικών προϋπολογισμών και μεγάλων οικονομικών διαχειρίσεων:
Εκτός από τα προαναφερθέντα, πληθωρισμός, φόρος σε κάθε καθημερινή συναλλαγή, οικονομική κρίση και οικονομικές καταρρεύσεις,
εμφανίζεται τώρα και άλλη μαύρη τρύπα. Τα ελλείμματα των κρατικών προϋπολογισμών και των μεγάλων οικονομικών οργανισμών. ∆ηλαδή
βαφτίζουμε έλλειμμα το αχόρταγο σπάταλο και ασύδοτο της κρατικής τερατογέννησης και υπεργιγάντωσης του συστήματος που η συντήρησή
του πλέον επιβάλει την ολοκληρωτική καταλήστευση απομύζηση και αφαίμαξη των λαών.



Ληστρικά υπερκέρδη του ληστρικού και ασύδοτου τραπεζικού συστήματος εις βάρος των λαών προκαλούμενα από μεθοδευμένες ευνοϊκές
νομοθετικές ρυθμίσεις.

Κάτω από τέτοιες συνθήκες φυσικά έρχονται και χειρότερα στην ανθρωπότητα, γιατί η άνωθεν σατανική εντολή προς τους μασόνους, εντολή μίσους
προς το ανθρώπινο γένος είναι :
Καθυπόταξη γονάτισμα ταπείνωση και εξουδετέρωση της αντιστάσεως των λαών διά ανελέητης οικονομικής κρίσεως και επιβολή παγκόσμιας στυγνής
διακυβερνήσεως.
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Μια πολύ σύντομη ματιά σε αριθμούς και σύμβολα του Θεού είναι απαραίτητη εδώ σε αυτό το σημείο, για να μπορέση να φανή και για να γίνη
αντιληπτό, το ότι οι σατανικοί αριθμοί και τα διαβολικά σύμβολα που ακολουθούν παρακάτω είναι αντιστροφή και αναποδογύρισμα των αριθμών και των
συμβόλων του Θεού.

Το σύστημα αριθμήσεως της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας.
Η αρχαία Ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική γλώσσα που οι λέξεις αντιστοιχούν στους μαθηματικούς κώδικες των εκφραζομένων εννοιών και όχι σε
τυχαίες ονομασίες αυτών των εννοιών όπως συμβαίνει σε όλες τις άλλες γλώσσες.
Το σύστημα αριθμήσεως της αρχαίας ελληνικής γλώσσας που είναι και το κύριο σύστημα αριθμήσεως της αγίας γραφής, είναι το εξής :

Οι αριθμοί του Θεού
Το άθροισμα των ψηφίων των λέξεων Τ Ρ Ι Α ∆ Ι Κ Ο Σ Θ Ε Ο Σ με το σύστημα αριθμήσεως της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας μας δίνει τον αριθμό
999.
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Επίσης στην παλαιά διαθήκη ( Γένεσις κεφάλαιον Ζ και Η ) η αρχή του κατακλυσμού του Νώε γίνεται 27 του μηνός του 2 , η προσάραξης της κιβωτού
ου

ου

γίνεται 27 του μηνός του 7 , και η ξήρανσης της γης δηλαδή το τέλος του κατακλυσμού γίνεται 27 του μηνός του 2

του επομένου έτους.

Με το 27 = 9+9+9 αλλά και πάλι 2+7 = 9 υποδηλώνεται η υπογραφή και το θέλημα του Θεού.
Ο αριθμός 999 λοιπόν είναι ο αριθμός πού συμβολίζει τον Θεό.
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Ομοίως το άθροισμα των ψηφίων του ονόματος Ι Η Σ Ο Υ Σ μας δίνει τον αριθμό 888.
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Ο αριθμός 888 λοιπόν είναι ο αριθμός του ονόματος του Χριστού και συμβολίζει τον Χριστό.

Το όρθιο ισόπλευρο τρίγωνο σύμβολο του τριαδικού Θεού
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Ο αριθμός του διαβόλου το 666.
Ο αριθμός 666 είναι αντιστροφή και αναποδογύρισμα του αριθμού του Θεού και αντιστοιχεί στον διάβολο και τον συμβολίζει.
Αναμένεται ότι και το άθροισμα των ψηφίων του ονόματος του αντιχρίστου θα είναι το 666.
Ο βασιλιάς Σολομών προτύποση του αντιχρίστου, ξακουστός για την σοφία του όπως και για την μεγαλοπρέπεια και την χλιδή της αυλής του και παρά
την γνώση του αληθινού Θεού, στο τέλος έγινε ο μεγαλύτερος μάγος της ιστορίας της γης, επεβάλετο με χρήση υπερφυσικών σατανικών δυνάμεων που
γνώριζε και χειρίζετο, και για αυτό είναι και τιμώμενος πνευματικός πατέρας των μασόνων.
Είναι ο πατέρας της σολομωνικής, απόκρυφης γλώσσας επικλήσεως δαιμόνων, της οποίας κείμενα σφραγίδες και συνταγές είναι δυσεύρετα και
περιζήτητα σε κύκλους μάγων σατανιστών και μασόνων, και αγοράζονται έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών.
Από τους φόρους πού είχε επιβάλει εισέρχονταν στα ταμεία του ετησίως εκτός των άλλων 666 τάλαντα χρυσού. ( παλαιά διαθήκη, βασιλειών Γ,
κεφάλαιον Ι, παράγραφος 14 ).
Ο αριθμός 666 λοιπόν πέραν από αριθμός του διαβόλου, είναι και σύμβολο σατανικής κυριαρχίας, αλλά και σύμβολο σατανικής υποτέλειας και
φορολόγησης. (Σολομών)

Οι συσχετιζόμενοι αριθμοί 6, 18 και 36
Από τα δέκα αριθμητικά ψηφία μόνο ο αριθμός 6 είναι που χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό του διαβολικού αριθμού 666 και για αυτό το λόγο οι
μασόνοι και οι σατανιστές τον χρησιμοποιούν τον τονίζουν και τον προβάλουν κατ εξοχήν σαν σύμβολο σατανολατρικής ιδεολογίας και μύησης.
Επίσης και οι αριθμοί 18 και 36 που αντιστοιχούν στο τριπλό άθροισμα του 6 (6+6+6=18) και στο τετράγωνο του 6 (6Χ6=36) επιλέγονται και
χρησιμοποιούνται πολλές φορές από μασόνους και σατανιστές σαν υπονοούμενα του 666.
Παρακάτω θα δούμε και κάποιες άλλες παραλλαγές απεικόνισης του 666 που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στην πράξη.

Τα διαβολικά σύμβολα
Είπαμε ότι η μασονία είναι η συγκεκαλημένη εκκλησία του σατανά επί της γης.
Οι μασόνοι όπως και οι σατανιστές λατρεύουν τον διάβολο και έχουν τις δικές τους μυστικές εκκλησίες, τελετουργίες, λατρείες, τυπικά, χαιρετισμούς,
μυστικά σημεία αναγνωρίσεως, ορολογίες, γλώσσα και σύμβολα.
Στα παρακάτω κεφάλαια θα ρίξουμε μια σύντομη ματιά στα διάφορα διαβολικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται περισσότερο σαν σημεία αναγνωρίσεως
και σαν υποδηλωτικά σατανολατρικής ιδεολογίας και μύησης.
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Το γράμμα ς στην Ελληνική γλώσσα και αρίθμηση που είδαμε είναι ο αριθμός 6, επομένως τα τρία ς μαζί συμβολίζουν και πάλι το 666.
Επίσης το γράμμα ς συμβολίζει και το φίδι πού και αυτό πάλι είναι ένα από τα σύμβολα του διαβόλου.
Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι συμβολισμοί που θα δούμε στα παρακάτω λογότυπα και σήματα εταιριών, μπορεί στη γλώσσα των
μυημένων μασόνων να αποτελούν σημείο αναγνωρίσεως συγκεκριμένης ιδεολογίας, εμείς όμως ξεκαθαρίζουμε το ότι δεν γνωρίζουμε το τι γίνεται
στην κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και το πόσο τυχαίος η όχι είναι ο κάθε σχεδιασμός.
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Ο αριθμός 666 στην αρχαιοελληνική αρίθμηση γράφεται χ ξ ς. Το γράμμα χ αντιστοιχεί στον αριθμό 600, το γράμμα ξ στον αριθμό 60 και το γράμμα ς
στον αριθμό 6.
Τα τρία ΧΧΧ λοιπόν μαζί υπονοούν και συμβολίζουν το 666, όπως και τα τονισμένα Χ υπονοούν και πάλι τον αριθμό του διαβόλου.
∆ιευκρινίζουμε όμως και πάλι το ότι δεν γνωρίζουμε το τυχαίο η μη τυχαίο των παρακάτω σχεδιασμών.
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ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

Β8/1

Η ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ 666 ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ 6

Συμβολισμός του 666 με τρία ομόκεντρα η ενωμένα εξάγωνα σε διάφορους σχηματισμούς, και γενικότερα συμβολισμός και τονισμός του 6 με χρήση
εξαγώνων.
∆ιευκρινίζουμε ξανά το ότι δεν γνωρίζουμε το συνειδητό η ασυνείδητο και τυχαίο των παρακάτω σχεδιασμών.

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

Β8/2

ISBN : 978-960-93-3869-1

Β9/1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ 666

Με λίγη παρατήρηση στις παρακάτω εικόνες βρίσκουμε να εμπεριέχονται διάφορες παραλλαγές του 666 που οι μυημένοι μασόνοι αναγνωρίζουν
αμέσως, ξεκαθαρίζουμε όμως και πάλι το ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται στην κάθε περίπτωση και ότι δέν μπορούμε να αποκλείσουμε το
τυχαίο και το ασυνείδητο αυτών των σχεδιασμών.

Συμβολισμός του 666 με τα δάχτυλα.

Συμβολισμός του 666 με ενωμένα εξάρια και με παραλλαγές του αριθμού έξη.

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

Β9/2

Συμβολισμός του 666 με παραλλαγές του C η του 6

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

Β9/3

Εξάρια σε χορό

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

Β9/4

Το 666 με τα τρία C σε διάφορες παραλλαγές

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

Β9/5

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

Β9/6

Σχηματισμός του 666 με C και με S

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

Β9/7

Σχηματισμός του 666 με παραλλαγές του C του 6 του S και με φίδια

To 666 με μορφή σπείρας

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

ISBN : 978-960-93-3869-1

Β9/8

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

Σχηματισμός του 666 με έξη τελείες η με έξη γραμμές σε διάφορες παραλλαγές

Σχηματισμός του 666 με τα γράμματα G F και S

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

( Επεξήγηση : Το γράμμα F είναι το έκτο γράμμα του αγγλικού αλφαβήτου )

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

Β9/9

ISBN : 978-960-93-3869-1

Β10/1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα
ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝΙΣΜΕΝΑ V ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΒΟΛΟΥ

Είδαμε ότι το όρθιο τρίγωνο αποτελεί σύμβολο του τριαδικού Θεού και συνεπώς το ανεστραμμένο τρίγωνο είναι σύμβολο του διαβόλου που υπονοεί
κυρίως το κεφάλι του και το πρόσωπό του.
Τα ανάποδα τρίγωνα τα τονισμένα V και γενικότερα γραμμές κύκλοι και σχέδια που συγκλείνουν προς τα κάτω και υπονοούν ανάποδα τρίγωνα
χρησιμοποιούνται πολύ συχνά από τους μασόνους σαν συμβολισμός εκφράσεως σατανολατρικής ιδεολογίας. Τονίζουμε όμως και εδώ το αυτονόητο,
ότι δηλαδή δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το τυχαίο και ασυνείδητο πολλών από τους παρακάτω σχεδιασμούς.

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

Β10/2

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

Β10/3

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

Β10/4

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

Β10/5

ISBN : 978-960-93-3869-1

Β11/1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα
ΤΟΝΙΣΜΕΝΑ 6, ΤΟΝΙΣΜΕΝΑ S ΚΑΙ ΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΦΙ∆ΙΑ

Όπως τα ανεστραμμένα τρίγωνα και τα τονισμένα V έτσι και τα τονισμένα S τα τονισμένα 6 και τα τονισμένα φίδια, στους κύκλους των μυημένων,
παρομοίως εκφράζουν και υπονοούν σατανολατρική ιδεολογία.
Αποσαφηνίζουμε και πάλι πως δεν γνωρίζουμε αν τα παρακάτω σήματα είναι συνειδητά η τυχαία σχεδιασμένα με αυτόν τον τρόπο.

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

Β11/2

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

Β11/3

ISBN : 978-960-93-3869-1

Β12/1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα
ΑΛΛΑ ∆ΙΑΒΟΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
Στους κύκλους των μυημένων εκτός από τις σατανομορφές σαν παράλληλοι συμβολισμοί συχνά χρησιμοποιούνται τράγοι, κέρατα, κιονόκρανα,

διαμάντια, κομμένα κεφάλια, ανάποδοι σταυροί και αναποδογυρισμένα κλειδιά. Πρέπει και πάλι να πούμε, πως σήματα εταιριών που περιέχονται στον
παρακάτω πίνακα, δεν γνωρίζουμε αν είναι τυχαία η συνειδητά σχεδιασμένα έτσι.

Συμβολισμοί του διαβόλου

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

Β12/2

Συμβολισμοί της διαβολικής όψεως

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

Β12/3

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

Β12/4

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

Β12/5

Συμβολισμοι σατανικής όψεως με διαμάντια

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

Β12/6

Συμβολισμοί σατανικής όψεως με κιονόκρανα

Συμβολισμός με έξη ανάποδα τρίγωνα

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

Β12/7

Συμβολισμός με περισσότερα ανάποδα τρίγωνα

∆ιάφοροι άλλοι συμβολισμοί του διαβόλου

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

Β12/8

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

Β13/1

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στους σχεδιασμούς όλων σχεδόν των προϊόντων βλέπουμε να έχει επικρατήση πλέον η σατανική τεχνοτροπία και το σατανικό σχεδιαστικό στυλ που
κυρίως χαρακτηρίζεται από τα ανάποδα τρίγωνα και την προς τα κάτω σύγκληση της φόρμας του σχεδιασμού.
∆εν μπορούμε φυσικά να αποκλίσουμε το ότι πολλοί σχεδιασμοί μπορεί να γίνονται έτσι λόγω της συγκεκριμένης μόδας που έχει επιβληθεί και όχι από
συνειδητή σατανική ιδεολογία.
Ακόμα και έτσι όμως ο πλήρης έλεγχος και η υποταγή της τεχνολογίας αλλά και της τέχνης στην αόρατη μασονική εξουσία είναι πλέον ξεκάθαρος.

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

Β13/2

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

Β13/3

ISBN : 978-960-93-3869-1

Β13/4

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

Το 666 σχεδιασμένο

Το 666 σχεδειασμένο επάνω στο κινητό στην διάταξη

επάνω στο κινητό με τρία

των πλήκτρων

ομόκεντρα εξάγωνα

Επίσης οι αριθμοί 3 και 6 τονισμένοι με ιδιαίτερο χρώμα
υπονοώντας το τετράγωνο του 6
6Χ6 = 36

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

ISBN : 978-960-93-3869-1

Β14/1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα
∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ

Ολυμπιακοί αγώνες Αθήνας 2004
Στήν τελετή λήξις των ολυμπιακών αγώνων στην Αθήνα το 2004 σχηματίσαν έναν ποταμό
από στάχια που σχημάτιζε το 666 σαν ένα τριπλό 6 τον οποίον κατόπιν μάζεψαν θεριστές.
Με τους κλασικούς συμβολισμούς της αποκαλύψεως υπονοείται ο θερισμός των ψυχών
(στάχια) της ανθρωπότητος που το πνεύμα της εξουσιάζουσας παγκοσμιοποίησης τους
έχει διαμορφώσει σαν 666 και τους έχει ποτίσει πλέον με την κοσμική αντίχριστη και
σατανική νοοτροπία. ∆ηλαδή σύμβολο της γενικής συγκομιδής πλέον των ανθρώπων από
τον σατανά.

Ολυμπιακοί αγώνες Πεκίνου 2008

Κατά την έναρξη των ολυμπιακών
αγώνων του Πεκίνου στη τελετή
αφής της ολυμπιακής φλόγας τόσο
η δάδα μεταφοράς της φλόγας όσο
και όλο το φόντο της κερκίδας κατά
την περιστροφή της στο στάδιο ήταν
διακοσμημένα από ταπετσαρία με το
666.

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

ISBN : 978-960-93-3869-1

Β14/2

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

Ολυμπιακοί αγώνες Λονδίνου 20012

Το σήμα των ολυμπιακών αγώνων του Λονδίνου
του 2012 αποτελεί έναν αναγραμματισμό της
λέξεως Σιών.
Το όρος Σιών για τους Εβραίους συμβολίζει την
μύηση στην ιδεολογία της παγκόσμιας κυριαρχίας
των Εβραίων.

Το 666 και ανάποδα τρίγωνα συγκεκαλυμμένα στα σήματα των ολυμπιακών αγώνων

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

Β14/3

Ρουλέτα

Το άθροισμα όλων των αριθμών της ρουλέτας δίνει και πάλι τον αριθμό 666.
Για να το επαληθεύση κάποιος αμέσως χωρίς να χρειασθή να προσθέση όλα τα νούμερα υπάρχει ο εύκολος τρόπος να πολλαπλασιάση με το 36 τον
μέσο αριθμό μεταξύ του 1 και του 36 που είναι ο αριθμός 18.5 ( 18,5 Χ 36 = 666 )

Τα κομμένα κεφάλια

( Συμβολισμός της επίδρασης του συστήματος στον σημερινό άνθρωπο )

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

ISBN : 978-960-93-3869-1

Β14/4

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

Το μαύρο η το κόκκινο επάνω από το άσπρο

( Συμβολισμός της κυριαρχίας του κακού επι του καλού )

Κασέτες με το 666 στην αρχή και στο τέλος της ταινίας εγγραφής

∆ιάφορα

Μήπως εδώ υπονοείται αντίθεση και επίθεση στον ΕΝΑΝ;
∆ηλαδή στον Θεό ;

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς
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Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

Β15/1

Ο ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ( ΒΑR CODE )
Ο γραμμωτός κώδικας αποτελεί έναν μετασχηματισμό των δέκα αριθμητικών ψηφιών σε συνδυασμούς ασπρόμαυρων γραμμών διαφορετικού πάχους
ωστε να μπορούν να διαβάζονται εύκολα από τους αισθητήρες του ανακλώμενου φωτός των μηχανών ανάγνωσης που συναντάμε σε όλα τα σούπερ
μάρκετ.
Είναι σχεδιασμένος με βάση τον αριθμό 666 ο οποίος εδώ λειτουργεί σαν προκαθορισμένο πλαίσιο από τρία εξάρια το οποίο είναι σταθερό και δεν
μεταβάλλεται ενώ οι δύο ενδιάμεσοι εξαψήφιοι αριθμοί που περικλείονται στα δύο μεσοδιαστήματα των τριών εξαριών ( 6…6…6) μεταβάλλονται
ανάλογα με την περίπτωση κωδικοποιώντας το προϊόν και την προέλευσή του.

Όπως οι περισσότεροι πλέον γνωρίζουν, έχει επιβληθεί εδώ και πολλά χρόνια στο παγκόσμιο εμπόριο, το σφράγισμα των προϊόντων, η τυποποίηση
τους αλλά και η καθημερινή λειτουργία των συναλλαγών με βάση τον αριθμό του διαβόλου το 666.

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς
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Β16/1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα
Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ

Προώθηση του σφραγίσματος σε δημόσιους οργανισμούς εταιρείες κτλ.
Ο αρχαίος θεός ΠΑΝ

Το 666

δηλαδή ο διάβολος

συγκεκαλυμένο

στο επίσημο σήμα

στο επίσημο σήμα

του ταμείου

του υπουργίου

παρακαταθηκών

τουρισμού

Το 666
συγκεκαλυμμένο
με την μορφή ςςς
στο επίσημο σήμα
των ΕΛΤΑ και ΟΑΣΑ

Το 666

Το 666

με την μορφή

συγκεκαλυμμένο

CS C

σαν ςςς

στο σήμα

στα προγράμματα

του ΟΣΕ

ΕΣΠΑ

Σε
COSMOTE
και ∆ΕΗ
παραλαγές
του 666

Το σήμα του διαβόλου
μπροστά και πίσω στα κράνη
της αστυνομικής ομάδας ∆ΙΑΣ
και στο χαρτάκι αναμονής
δημόσιας υπηρεσίας

ΤO CCC (= 666 )
μικρό και μεγάλο
σε διαφημιστική
σελίδα δημοτικής
παράταξης

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς
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Β16/2

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

Η μούρη του διαβόλου, εξάεδρο η εξάγωνο αλλά και το 666 στην μορφή CSS στα σήματα της διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης

Το 666 σε σήματα
Ελληνικών υπουργείων

Το ανάποδο τρίγωνο στο σημα

Το SSS και η λογική του ανεστραμμένου

Χριστιανικης Αδελφότητος

τριγώνου στα σήματα του προσκοπισμού
Σιδηρόδρομοι αεροδρόμια αστικές
Συγκοινωνίες = σαασ και Σύριζα
με συγκεκαλυμμένο 666 σε μορφή
σσσ και ςςς αντίστοιχα.

Το 666 με την μορφή φιδιού και σπείρας
συγκεκαλυμμένο, στα σήματα του εθνικού δικτύου
δημόσιας διοίκησης, των παραολυμπιακών
Αθήνας 2011 και στο καινούργιο
σήμα της Νέας δημοκρατίας.

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς
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Β16/3

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα
Προώθηση του σφραγίσματος στα προσωπικά έγγραφα.
Εκτός από το σφράγισμα όλων σχεδόν των προϊόντων με τον αριθμό του διαβόλου 666 που έχει επιβληθεί στο παγκόσμιο εμπόριο, προωθείται
συστηματικά και το σφράγισμα όλων των προσωπικών εγγράφων των ανθρώπων με τον ίδιο σατανικό αριθμό.
Τα σατανικά σύμβολα συστηματικά υπεισέρχονται πλέον φανερά και κρυφά σε όλα τα νέα προσωπικά έγγραφα των ανθρώπων.

∆ιαβολικό σύμβολο
αλλά και ανάποδο τρίγωνο
σε όλες τις αστυνομικές ταυτότητες
της Κύπρου.

Παραλλαγή του 666
στην μπροστινή όψη
της νέας κάρτας
κοινωνικής ασφαλίσεως

Και δεύτερη παραλλαγή του 666
στην πίσω όψη της ίδιας κάρτας
κοινωνικής ασφαλίσεως.

Με δόλιο αλλά και παράνομο τρόπο ζητείται η εν λευκό υπογραφή
των κατόχων των διαφόρων καρτών εμπορικών συνδιαλλαγών ενώ
μέσα στις μαγνητικές ταινίες υποκρύπτονται σατανολατρικά σύμβολα
και μη εμφανή περιεχόμενα.
Με δόλιο και πλάγιο τρόπο δηλαδή υφαρπάζεται δια της υπογραφής
ομολογία πίστεως στον σατανά, και επίκλησίς του.
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Παράδειγμα επικλήσεως του διαβόλου

Στην ετικέτα αυτή που ήταν ραμμένη εσωτερικά σε κινέζικο ρούχο εμφανίζονται τα τρία G ( = 666 ) σε συνδυασμό με την φράση Get Rich που σημαίνει
γίνομαι πλούσιος, δηλαδή με την βοήθεια του διαβόλου.
Στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε ότι από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι και σήμερα τέτοιου είδους επικλήσεις με ανάλογο περιεχόμενο, γραμμένο σε
διάφορες γλώσσες και με διάφορους τρόπους, γράφονται μέσα σε ραμμένα συνήθως μικρά φυλακτά πού δίνουν μάγοι και μέντιουμ στους πελάτες τους.
Το πανεπιστήμιο του διαβόλου σήμερα η μασονία, προσπαθεί όπως ακριβώς τα μέντιουμ και οι μάγοι δηλαδή το δημοτικό και το λύκειο του
διαβόλου, να δώση πλαγίως και μέσω της τεχνολογίας με τις νέες ταυτότητες ένα τέτοιου είδους σύγχρονο διαβολικό φυλαχτό σε όλους τους σημερινούς
πολίτες.

Η νέα ταυτότητα η αλλιώς κάρτα του πολίτη
Η αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες αποτελεί εμπόδιο στο να την μετατρέψουν όπως και τις κάρτες σε έγγραφο ομολογίας του σατανά.
Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε και όλο το γνωστό εκείνο το θέμα με την απαλοιφή του θρησκεύματος από τις ταυτότητες.
Επιδιώκουν λοιπόν με σκοτεινό πλάγιο και δόλιο τρόπο να μετατρέψουν τις ταυτότητες όλων των πολιτών σε ενυπογράφως παραλαμβανόμενο
προσωπικό έγγραφο, ομολογίας και αναγνωρίσεως υποτέλειας, στην σατανική εξουσία και αρχή.
∆ηλαδή με την νέα ταυτότητα μετατρέπουν όλους τους πολίτες σε υπηκόους της μίας παγκόσμιας σατανικής εξουσίας που ολοταχώς προωθούν.

Προώθηση του σφραγίσματος στους ανθρώπους.
Είναι μακροχρόνια η προσπάθεια του συστήματος για εξοικείωση, εθισμό, ένδυση και ενσωμάτωση σατανικών συμβόλων στους ανθρώπους.
Σε παλαιότερες εποχές η επιγραφή επάνω σε άνθρωπο εθεωρείτο υποτίμηση και ευτελισμός του ανθρώπου και συχνά επεβάλετο κάτι τέτοιο σαν ποινή
κοινωνικού εξευτελισμού και δημόσιας τιμωρίας.
Χρειάσθηκαν αρκετά χρόνια κατευθυνόμενης προσπάθειας από την μόδα το μάρκετινγκ και την διαφήμιση για να καταρηφθή και να διαλυθή αυτή η
νοοτροπία και το αίσθημα της υπαρξιακής και οντολογικής αξιοπρέπειας του ανθρώπου και για να εθισθούν σιγά σιγά οι άνθρωποι και οι κοινωνίες στην
αποδοχή της ενσωμάτωσης στην ένδυση, των κατ αρχάς μικρών και διακριτικών εμπορικών σημάτων που όλο και μεγάλωναν, υποτιμώντας και
υποβιβάζοντας πνευματικά υπαρξιακά και οντολογικά τον άνθρωπο, κατά τους σχεδιασμούς το θέλημα και τις προτιμήσεις του διαβόλου.
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ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Ο γνωστός γραμμωτός κώδικας (bar code) με τον οποίον σφραγίζονται όλα τα προϊόντα των πολυκαταστημάτων, εφαρμόζεται στην Αμερική εδώ και
πολλά χρόνια πλέον για σφράγισμα και των ανθρώπων, ώστε να αναγνωρίζονται από τις ταμιακές μηχανές των τραπεζών κατά τις συναλλαγές τους.
Η εγχάραξη του γραμμωτού κώδικα γίνεται με ακτίνες λέιζερ στο δεξί χέρι η στο μέτωπο των ανθρώπων (πελατών των τραπεζών), είναι αόρατη στο
ανθρώπινο μάτι αλλά ορατή στις ταμιακές μηχανές και αντικαθιστά το βιβλιάριο τραπέζης.
Η σχετική διαφήμιση που προωθούσε τότε το σφράγισμα στην Αμερική έγραφε : << THE NEW MONEY SYSTEM 666 >> = ( Το νέο νομισματικό
σύστημα 666 ),
και έδειχνε ανθρώπους με τον γραμμωτό κώδικα στο δεξί χέρι η στο μέτωπο.
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Οι σφραγισμένοι με αυτό τον αριθμό θεωρούνται σαν καταχωρημένοι και πολιτογραφημένοι στον σατανά ο οποίος τους δίνει αντί για όνομα έναν
αριθμό σε σύμπλεξη κάτω από τον δικό του αριθμό 666.

Από πνευματικής πλευράς, αυτό το σφράγισμα των ανθρώπων με το 666, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το χριστιανικό σφράγισμα κατά την βάφτιση
των χριστιανών και αποτελεί μια ύπουλη και δόλια μεθόδευση του σατανικού συστήματος, για την και πέραν του τάφου αιχμαλωσία και δέσμευση των
ανθρώπων στον σατανά.

Τις μετά θάνατον συνέπειες αυτού του σφραγίσματος των ανθρώπων θα τις δούμε παρακάτω στην αποκάλυψη.
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TO ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

Τα αγρογλυφικά ειναι ενα φαινόμενο που εμφανίζεται σε καλιέργειες που καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις και που ξαφνικά μέσα σε ελάχιστο χρόνο
ορισμένα από τα καλιεργούμενα φυτά πέφτουν με τρόπο που να σχηματίζονται διάφορα γεωμετρικά σχήματα με μεγάλη ακρίβεια χάραξης.
Τα γεωμετρικά αυτά σχήματα καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση και μόνο από αεροπλάνο μπορεί κάποιος να δη την συνολική εικόνα τους.
Για το φαινόμενο αυτό δεν υπάρχουν σαφείς εξηγήσεις όμως είναι προφανές ότι πρόκειται για διαστημική και δορυφορική τεχνολογία.
Οι παραλλαγές του 666 που εμφανίζονται ως επί το πλείστον στα σχέδια των αγρογλυφικών αποδεικνύουν ότι είναι και αυτό μασονικό έργο και ότι
σφραγίζουν πλέον και την ίδια την γη δηλαδή ολόκληρο τον πλανήτη.
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Γ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ

∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Από τα μέχρι στιγμής προεκτεθέντα στην προηγούμενη ενότητα διαπιστώνεται η συγκεκαλυμμένη αλλά και η φανερή, μεθοδευμένη και μετά ζήλου
πολύμορφη προώθηση και εξάπλωση του δαιμονισμού στην ανθρωπότητα.
Η συνειδητοποίηση αυτή μαζί με την πνευματική θεώρηση της πραγματικότητος που δίνεται παρακάτω σε αυτήν την ενότητα, είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για να αποκτήση ο αναγνώστης κατ αρχάς την πνευματική αντίληψη της πραγματικότητος που χρειάζεται ώστε να μπορέση να εισέλθη
κατόπιν και στις έννοιες της Αποκαλύψεως.
Η Αποκάλυψη του Ιωάννη είναι το τελευταίο βιβλίο το κλείσιμο και ο επίλογος της Αγίας Γραφής η οποία αποτελείται από 49 βιβλία της παλαιάς
διαθήκης και 27 βιβλία της καινής διαθήκης. Λογικό λοιπόν είναι το ότι για να κατανοήση κάποιος την Αποκάλυψη και το Πνεύμα της πρέπει να έχει
κατανοήση προηγουμένως έστω και στοιχειωδώς τουλάχιστον το Πνεύμα της Αγίας Γραφής.
Τα παρακάτω εισαγωγικά στην Αποκάλυψη κεφάλαια αυτής της ενότητος βοηθούν τον αναγνώστη να αποκτήση την απαραίτητη πνευματική
συνειδητότητα που χρειάζεται και προαπαιτείτε για να μπορέση να κατανοήση εν συνεχεία και το ουσιαστικό πνευματικό βάθος και ύψος των
περιεχομένων της Αποκαλύψεως.
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Η ΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

Η όλη δημιουργία αποτελεί υλοποίηση και πραγματοποίηση τόσο της διαθέσεως όσο και της σκέψεως του δημιουργού της.
Το αίτιο λοιπόν της δημιουργίας είναι πνευματικό και συνεπώς η όλη δημιουργία υπάγεται και απολύτως εξαρτάται από την όποια αόρατη πνευματική
διάσταση και πραγματικότητα υπάρχει, η οποία και έχει το γενικό πρόσταγμα, την εξουσία, την διαχείριση και τον έλεγχό της.
Οι όποιες λοιπόν διαθέσεις και σκέψεις, και ο όποιος σχεδιασμός και προγραμματισμός και λογική της δημιουργίας υπάρχουν, αποτελούν τον
πνευματικό νόμο της, ο οποίος είναι ο απόλυτα καθοριστικός παράγων της πορείας αυτής της δημιουργίας.
Συνοψίζοντας έχουμε ότι τελικά το αίτιο της δημιουργίας είναι πνευματικό, και η πορεία του σύμπαντος και της ζωής ρυθμίζονται από πνευματικές
προδιαγραφές και νόμους.

Η γνώση λοιπόν των πνευματικών νόμων αυτής της αόρατης πνευματικής διαστάσεως και πραγματικότητος είναι η πρώτη υπαρξιακή ανάγκη του κάθε
λογικού όντος, και η πρώτη απαίτηση κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου πού αναζητεί την αλήθεια από την όποια θρησκεία.
Υποτίθεται ότι η γνώση αυτής της μίας υπάρχουσας πνευματικής αλήθειας της δημιουργίας είναι το περιεχόμενο των δυστυχώς πολλών και εντελώς
διαφορετικών μεταξύ τους θρησκειών των ανθρώπων.
Εξ αυτού του δεδομένου της πολυμορφίας και διαφοροποιήσεως προκύπτει και η αναγκαιότητα μιας αυστηρά επιστημονικής εξέτασης και αξιολόγησης
των διαφόρων θρησκευτικών θεωριών.
Η σημερινή ανθρωπότητα της ψυχρής λογικής και της επιστημονικής σκέψης και έρευνας δεν μπορεί και πολύ σωστά να ανεχθή την τυφλή πίστη στα
τόσα αντίθετα και ασύμφωνα μεταξύ τους θρησκευτικά δόγματα, που έχουν το θράσος να απαιτούν την παράκαμψη της λογικής και επιστημονικής
πορείας αναζητήσεως της αλήθειας, για να δημιουργούν τυφλούς φανατισμένους και συχνά επικίνδυνους οπαδούς.
Το πρόβλημα της απαράδεκτης αυτής παρανοϊκότητος του ανθρώπινου πολιτισμού επιλύει ο νοητικός δρόμος κατάκτησης της αλήθειας, ο δια της
παρατηρήσεως δια της λογικής και δια του ανθρωπίνου πνεύματος δρόμος έρευνας και αναζήτησης, ο κλασικός και ο από τον αρχαίο ελληνικό
πολιτισμό έως και σήμερα μοναδικός δικαιωμένος και αδιαμφισβήτητος επιστημονικός δρόμος και τρόπος σκέψης.
Σήμερα μόνο με τον επιστημονικό τρόπο μελέτης έρευνας και αναζήτησης μπορεί να επέλθη η αδιαμφισβήτητη παγκόσμια δικαίωση κατοχύρωση και
αναγνώριση της μίας και μοναδικής όποιας αλήθειας, για να ελευθερωθή η ανθρωπότητα από την αιχμαλωσία και την υποδούλωση στα τόσα αντίθετα
ασύμφωνα και ασύμβατα μεταξύ τους τυφλά δόγματα.
Ακόμη και αν ένα από αυτά τα δόγματα είναι η όντως αλήθεια, ακόμη και τότε αποτελεί θράσος και ύβρη προς το πνεύμα και την νόηση του ανθρώπου
η απαίτηση, της μόνο δια πίστεως προσέγγισης και η απαίτηση παράκαμψης και άρνησης της νοητικής και επιστημονικής πορείας μελέτης έρευνας και
αναζήτησης της αλήθειας.
Η όποια μια αλήθεια υπάρχει, φυσικά και δεν φοβάται την σοβαρή επιστημονική μελέτη και έρευνα που θα την δικαιώση θα την αναδείξη και θα την
δοξάση, όμως αυτός ο επιστημονικός δρόμος και κατεύθυνση έρευνας, συστηματικά αποκλείονται και πολεμούνται από το σύστημα εξουσίας και το
σκοτεινό παρασκήνιο που φοβάται και τρέμει να μην αποκαλυφθούν και φανερωθούν τα κλειδιά της γνώσεως αλλά και τα σατανικά μυστικά της
σκοτεινής πλευράς της πνευματικής διαστάσεως με τα οποία συσκοτίζουν τυφλώνουν καθηλώνουν και εξουσιάζουν τους ανθρώπους.
Η σοβαρή έρευνα για την μία αλήθεια της ύπαρξης και της δημιουργίας, δεν πρόκειται ποτέ να δρομολογηθή επισήμως από το κατεστημένο σύστημα
εξουσίας που βολεύεται από την δογματική πολυφωνία και ευνοείται από την επιβολή της συσκότισης και της πολιτικής του διαίρει και βασίλευε.
Η επιστημονική πορεία πνευματικής αναζητήσεως και έρευνας της μίας αλήθειας και πραγματικότητος της δημιουργίας, είναι η μόνη αξιόπιστη μέθοδος
που μπορεί να εγγυηθή δια της ασφάλειας της μελέτης της έρευνας της γνώσεως και της αποδείξεως, την ελεύθερη και ανεπηρέαστη πορεία του
ανθρωπίνου πνεύματος προς την κατάκτηση της αλήθειας.

Όποια λοιπόν θρησκεία ή θεολογική επιστήμη σέβεται τον νου και την λογική του ανθρώπου υποχρεούται να μπορή να αποδεικνύη στην κοινή λογική
ότι κατέχει πλήρως την σφαιρική αλήθεια και τη γνώση του πνευματικού νόμου της δημιουργίας, η τουλάχιστον ότι την αναζητά και την ψάχνει.
Αν τώρα επιπλέον εκτός από αυτήν την κατ αρχήν ουσιαστική λογική προδιαγραφή και απαίτηση, ερευνηθή και εξετασθή σε ποιους χώρους και
διαστάσεις της υπάρξεως και της δημιουργίας κινούνται όλες αυτές οι διάφορες θεωρίες, αλλά και με ποιόν τρόπο η οδό η μέσον γίνεται η αναζήτηση και
9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γ1/2

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα
η λήψη της γνώσεως της κάθε θεωρίας, αποκτούμε αμέσως τρεις οπτικές γωνίες πνευματικής διάκρισης, τρεις ουσιαστικές θέσεις εξέτασης και

θεώρησης, τρία πολύτιμα νοητικά εργαλεία κλειδιά, απλανείς πνευματικούς οδηγούς ικανούς να ξεκαθαρίσουν την πραγματικότητα, να διαλύσουν το
σκότος και να ταξινομήσουν το χάος.
Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να μπούν τα θεμέλια μίας απόλυτα λογικής και επιστημονικής πορείας αναζητήσεως της αλήθειας η οποία είναι σε θέση
έχει την δύναμη και μπορεί να απαλάξη τον άνθρωπο από την αιχμαλωσία της πίστεως οδηγώντας τον στην ελευθερία της γνώσεως της διακρίσεως και
του ενσυνείδητου πλέον αυτοπροσδιορισμού του.

Παρατηρώντας και καταγράφοντας πνευματικές και μεταφυσικές εμπειρίες ανθρώπων όλων των αιώνων και των νοοτροπιών, έχοντας ως βάση την κατ
αρχάς ασυμβίβαστη απαίτηση αναζήτησης της μίας όποιας αλήθειας και πραγματικότητος λειτουργεί, μετά την διακρίβωση των όποιων και όσων
εμφανιζομένων διαστάσεων, όσο και την διακρίβωση της όποιας ψυχοδιανοητικής δομής και καταστάσεως του εκάστοτε συγκεκριμένου ατόμου, τότε και
μετά από κάποια σχετική ενασχόληση και εμπειρία, αρχίζει ο ερευνητής από την διαχρονικότητα το πλήθος και την επαναληψημότητα όλων αυτών των
φαινομένων και εμπειριών να είναι σε θέση να προσδιορίζη να κατηγοριοποιή και να ταξινομή τις διαστάσεις τα επίπεδα και τις ποιότητες των
πολυποίκιλων αυτών φαινομένων και επίσης αρχίζει να είναι σε θέση να προσδιορίζη και τις διάφορες παραμέτρους που υπεισέρχονται και
συσχετίζονται με όλα αυτά τα μεταφυσικά και παράξενα φαινόμενα.
Μέσα από την τεράστια ποικιλία πολυμορφία και πολυχρωμία των καταγεγραμμένων εμπειριών σε όλες τις θρησκείες και μυήσεις του κόσμου αρχίζει ο
ερευνητής να ξεχωρίζη κατ αρχάς τα άκρα του άσπρου και του μαύρου δηλαδή τα άκρα του φωτός και του σκότους και με τον καιρό και με την πάροδο
του χρόνου από την εμπειρία αλλά και από την αίσθηση του φωτός και του σκότους που αρχίζει σιγά σιγά να αποκτά, αρχίζει να είναι σε θέση να
διακρίνη και τις αναλογίες του ασπρου και του μαύρου του φωτός και του σκότους σε όλες τις ενδιάμεσες γκρί συνθέσεις.
Ταυτόχρονα όμως ένας ερευνητής παρατηρώντας και μελετώντας την ανθρώπινη πνευματική δομή και ψυχοσύνθεση, βρίσκει αμέσως τις δύο αντίθετες
και ακραίες διαμορφώσεις του εσωτερικού ψυχικού κόσμου του ανθρώπου.
∆ηλαδή στο ένα άκρο έχουμε τον άνθρωπο που θυσιάζει εντελώς τον εαυτό του από αγάπη για τον Θεό η για τον πλησίον του, και στο άλλο άκρο
έχουμε τον απάνθρωπο πού ηδονίζεται να θυσιάζη και να βασανίζη ανελέητα λαούς ολόκληρους μόνο για ηδονή και για ικανοποίηση του εγώ του.
Με αυτά τα κατ αρχάς δεδομένα χαρακτηριστικά και ακραία γνωρίσματα του προς διερεύνηση πεδίου εξάγεται αβίαστα και από μόνη της η διαπίστωση
ότι σταθερά ανά τους αιώνες εμφανίζεται στην ανθρωπότητα και αυτοαποκαλύπτεται μια διάσταση φωτός μέσα από την πρώτη ακραία κατηγορία
ανθρώπων, και ταυτόχρονα σταθερά ανά τους αιώνες εμφανίζεται στην ανθρωπότητα και αυτοαποκαλύπτεται μια διάσταση σκότους μέσα από την
δεύτερη ακραία κατηγορία της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης.
Θέλοντας λοιπόν ένας ερευνητής να κατανοήση καλά την πραγματικότητα και μελετώντας ερευνώντας και εμβαθύνοντας στην πνευματική λογική που
διέπει τις δύο αυτές ακραίες ενέργειες του φωτός και του σκότους, αρχίζει με την πάροδο του χρόνου να κατανοή τις δύο αυτές εκ της πνευματικής
διαστάσεως εκπορευόμενες και εισερχόμενες ενέργειες με τις ιδιότητές τους και με τον καιρό αποκτά την ικανότητα να διακρίνη και τις αναλογίες τους
στο γκρι τόσο των ανθρώπων όσο και των θεωριών.
Από την κατανόηση των άκρων επέρχεται βαθμιαία η ικανότητα της διάκρισης της ανάλυσης και της ταξινόμησης όλων των ενδιάμεσων θεωριών αλλά
και των αναλογούντων ανθρωπίνων ψυχοσυνθέσεων και αποκτάται η δυνατότητα της σφαιρικής αντίληψης και κατανόησης της πραγματικότητος.
Η συνειδητοποίηση της πραγματικότητος και η κατανόηση της αλήθειας απαιτεί σφαιρική αντιμετώπιση μελέτη και γνώση των ορίων και των άκρων
γιατί η ημιμάθεια και η μονόπλευρη γνώση πνευματικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση.

Η πνευματική αφύπνιση του ανθρώπου έγκειται στο να κατανοήση σωστά αυτήν την αόρατη πνευματική πραγματικότητα και τους πνευματικούς
χώρους και νόμους της δημιουργίας και το πώς υπεισέρχονται και λειτουργούν μέσα στις διάφορες θρησκευτικές θεωρίες.
Η είσοδος του ανθρώπου στην πνευματική διάσταση, η συνειδητοποίηση της υπαρξιακής πραγματικότητος, και η αληθινή γνώση και κατανόηση των
πνευματικών νόμων της δημιουργίας, αποτελούν την υψηλότερη και πολυτιμότερη κορυφαία αξία αλλά και δικαίωση του ανθρωπίνου πνεύματος.
Με αυτήν την γνώση ο άνθρωπος συνειδητοποιείται υπαρξιακά, γνωρίζει ποιος είναι που βρίσκεται που πορεύεται, γνωρίζει τελικά τον Θεό και τον
διάβολο, γνωρίζει τους πνευματικούς νόμους και το πώς επιδρούν στην ψυχοπνευματική του λειτουργία, στο περιβάλλον, πως ρυθμίζουν την πορεία
της ζωής του, και εν ολίγοις γνωρίζει την μία και μοναδική αλήθεια και πραγματικότητα της όλης ζωής και δημιουργίας.
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Έχοντας λοιπόν κάποιος αυτήν την σφαιρική συνειδητοποίηση της πραγματικότητος αλλά και εμπειρία φωτός και σκότους, μπορεί μετά να διακρίνη να
αναλύση να αξιολογήση και να κατατάξη τις διάφορες και πολυποίκιλες θρησκευτικές θεωρίες τόσο από το άσπρο η μαύρο η γκρίζο του χρώματός τους,
όσο και από την ψυχοδιανοητική ικανότητα, την καθαρότητα την διαύγεια το χρώμα και την πνευματική προδιαμόρφωση προκατάληψη και εμποτισμό
των δημιουργών τους.

Μέσα από τις πανανθρώπινες εμπειρίες και περιγραφές των ανθρώπων όλων των αιώνων ξεχωρίζουν αμέσως τρεις διαφοροποιούμενες περιοχές
υπάρξεως.
 Ένα αιώνιο βασίλειο του Θεού και του φωτός, η ανώτερη πνευματική διάσταση υπάρξεως από την οποία και εκπορεύεται η ζωή και η δημιουργία.
 Η παρούσα ενδιάμεση προσωρινή διάσταση υπάρξεως, το αισθητό σύμπαν ολόκληρο με όπου όποια και όσα είδη ζωής εμπεριέχει λογικά και μη,
υποκείμενα όμως πάντα σε νόμους τριβής φθοράς και θανάτου καθώς και στους νόμους της επίδρασης του φωτός και του σκότους της αόρατης
πνευματικής διαστάσεως.
 Τέλος η άλλη αιώνια πνευματική περιοχή υπάρξεως του σκότους, η εξοριζόμενη και υπαγόμενη στα διαμερίσματα του κάτω κόσμου του Άδη.

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι οι διάφορες θρησκευτικές θεωρίες και μυήσεις κινούνται μέσα σε αυτούς τους τρεις αχανείς και ανεξερεύνητους χώρους
υπάρξεως, και ότι άλλες προέρχονται εξ αυτοαποκαλύψεως του φωτός, άλλες εξ αυτοαποκαλύψεως του σκότους, άλλες εξ υπαγορεύσεως πλαστού
φωτός, δηλαδή εκ δολίας μεταμφιέσεως του σκότους, και άλλες προέρχονται από ανθρώπινες διάνοιες πού σε διάφορους βαθμούς κατανόησαν και
προσέγγισαν την σοφία και αρμονία της κτιστής δημιουργίας καθώς και την λογική της χρεώσεως των ψυχών στον Άδη, αλλά δεν έφθασαν στην
ανακάλυψη του φωτός και κατά συνέπεια και στην διάκριση του σκότους, αυτοεμποδιζόμενοι από εσώτερες ψυχοπνευματικές προκαταλήψεις δέους και
συναισθηματισμού οι οποίες έκοψαν τις πτήσεις του πνεύματος προς το ύψος της διαύγειας και της διάκρισης αλλά και προς τον έρωτα με την αλήθεια.
Η αλήθεια ερωτοτροπεί και αυτοαποκαλύπτεται μόνο σε ελεύθερα και διαυγή πνεύματα που ανιδιοτελώς την αναζητούν.

Από τα παραπάνω λοιπόν γίνεται φανερό, ότι μόνον η νοητικά ασυμβίβαστος αναζήτησις χωρίς εσωτερική προκατάληψη και η ανιδιοτελής απαίτησης
ουσιαστικής γνώσεως της μίας και μοναδικής αλήθειας της δημιουργίας είναι δυνατόν να ξεκαθαρίση το τοπίο και να υποδείξη την μία και μοναδική
πηγή της, η οποία και έχει και μπορεί και δίνει την πληρότητα του πνευματικού νόμου της δημιουργίας αλλά και τον όλο σχεδιασμό και την πορεία αυτής
της δημιουργίας όπως θα δούμε παρακάτω.

Μέχρι λοιπόν η ανθρωπότητα να δρομολογήση και να πραγματοποιήση αυτήν την απαγορευμένη και εμποδιζόμενη προς το παρόν επιστημονική
πορεία εξερεύνησης της αλήθειας και της πραγματικότητος, πιστεύουμε βάση μελέτης εμπειρίας και γνώσεως, ότι τα αποτελέσματα των επιστημονικών
ερευνών θα δικαιώσουν στο τέλος την αλήθεια αυτού του παρακάτω μικρού ποιήματος:
.

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γ1/4

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

Το τέλος της αναζητήσεως

Το αισθητό σύμπαν και ο άδης
είναι φυλακή και κάτεργα
του βασιλείου του Θεού.

Όλες οι επιστήμες οι θρησκείες και οι μυήσεις
σκοντάφτουν στο γύρω τείχος
προσπαθώντας να ανοίξουν από μέσα.

Ο ακαινοτόμητος παραδοσιακός χριστιανισμός
ανοίγει απ έξω την πύλη της χάριτος
και περνάς στο αιώνιο φώς.
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Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ

Η αναζήτηση της αλήθειας με υγιή κίνητρα και κριτήρια οδηγεί σύντομα στην ανακάλυψή της, και η αλήθεια οδηγεί μετά τον άνθρωπο στην πνευματική
του αφύπνιση.
Για να θεωρηθή ένας άνθρωπος πνευματικά αφυπνισμένος θα πρέπει να έχη αντικειμενική συνειδητοποίηση της αόρατης πνευματικής
πραγματικότητος, πνευματική συναίσθηση της κοσμικής πραγματικότητος αλλά και πνευματική συναίσθηση του ακατέργαστου του εαυτού του.
Συνειδητοποίηση και συναίσθηση της όλης πραγματικότητος όμως δεν υφίσταται χωρίς την διάνοιξη των πνευματικών οφθαλμών στην διάκριση των
πνευμάτων.
Η διάνοιξη των πνευματικών οφθαλμών του ανθρώπου επέρχεται από την εμβάθυνση την μελέτη την τριβή την ενασχόληση και την προσπάθεια
εφαρμογής του αποκεκαλυμμένου πνευματικού νόμου του Θεού.

Ο ∆ημιουργός με θαυμαστό τρόπο και αποδεικνύοντας την θεϊκή του δύναμη προς επιβεβαίωση αλλά και αναίρεση αμφιβολιών, έστειλε στην
ανθρωπότητα διά του Μωυσέως την αρχική και πρώτη αποκάλυψη του πνευματικού του νόμου.
Την αξία αυτού του πνευματικού νόμου της δημιουργίας θα την εκτιμήση κάποιος μόνο εάν αναζητήση παντού την αλήθεια την γνώση και τους νόμους
της δημιουργίας και εισπράξει από παντού κατ ουσίαν το τίποτα και το μηδέν.
Όπως οι σπουδές και η μόρφωση ενός ανθρώπου ρυθμίζουν γενικά την κοινωνικοεπαγγελματική του θέση σε αυτή την ζωή, έτσι και η προσέγγιση και η
σχέση του κάθε ανθρώπου με τον έναν αληθινό Θεό και τους νόμους του ρυθμίζουν την πνευματική του θέση και κατάσταση στην αιωνιότητα.
Από αυτό γίνεται κατανοητό το πόσο μεγάλη σημασία και αξία έχει η αληθής γνώση περί Θεού για την αιώνια αξιολόγηση και κρίση της κάθε ψυχής, η
οποία τελικά με βάση τα όποια δεδομένα και προδιαγραφές της θα βαθμολογηθή από την πορεία της, από τις συναλλαγές της με το περιβάλλον και
από τις εξετάσεις του πολέμου εναντίων των παθών και των δυνάμεων του σκότους.
Είναι υποχρεωμένος αφ εαυτού του λοιπόν ο Θεός απέναντι στα δημιουργήματά του να έχη εμφανώς δοσμένο τον πνευματικό του νόμο στην γη να
υπάρχη, ώστε έστω και μια ψυχή αν θελήση να τον αναζητήση να μπορέση να τον βρή.
Αυτή η βαθύτερη κίνηση του δημιουργήματος προς τον Θεό του και ή αναζήτηση της καθαρής αλήθειας και η μετ εμποδίων ανακάλυψή της και η
επιλογή της και η έμπρακτος εφαρμογή της και η πάλη με τις αντικείμενες δυνάμεις του σκότους, είναι πού αναδεικνύει τελικά το δημιούργημα στα μάτια
του ∆ημιουργού του ως ενέχων εσωτερική συγγένεια έλξη στροφή αλλά και βηματισμούς η και πορεία σύνδεσης μαζί Του.

Ο Μωυσής με θαυμαστό τρόπο, δι άνωθεν εντολής και αποκαλύψεως, συνέστησε οργάνωσε νομοθέτησε και θεμελίωσε επί της γης, τον εκκλησιαστικό
τρόπο λειτουργίας και λατρείας του ενός αληθινού Θεού και δημιουργού.
Ο κλασικός κανονικός και ασφαλέστερος δρόμος για την πνευματική αφύπνιση του ανθρώπου είναι κατ αρχάς και κυρίως ο Μωσαϊκός νόμος, και
γενικότερα όλη η παλαιά διαθήκη.
Η μελέτη και η σπουδή του Μωσαϊκού νόμου μεταλαμπαδεύει στον άνθρωπο Πνεύμα και γνώση Θεού.
Ο Μωσαϊκός νόμος αποτελεί την από Θεού δοθείσα, πρωταρχική βασική πνευματική εκπαίδευση του ανθρώπου για την πορεία του προς τον Θεόν,
δηλαδή προς το Πνεύμα και την φώτιση.
Ο Μωσαϊκός νόμος έχει και δίνει τα κλειδιά της μυήσεως του ανθρωπίνου πνεύματος στην λογική του Θεού, είναι το βιβλίο του κατασκευαστή και έχει τις
οδηγίες του δημιουργού. Όλα αυτά όμως είναι απορρέοντα από την μελέτη αυτού του βιβλίου και όχι άμεσα μεταδιδόμενα από μια πρόχειρη ανάγνωση.
Μέσα από την μελέτη του Μωσαϊκού νόμου ανοίγουν τα πνευματικά μάτια του ανθρώπου, και αρχίζει να καταλαβαίνει και βαθμιαία να κατανοή τον Θεό.
Αρχίζει να φωτίζεται και να διακρίνη τα περιεχόμενα του καλού και του κακού των διαφόρων εννοιών καταστάσεων και συμπεριφορών.
Αρχίζει να αντιλαμβάνεται και να διακρίνη την πνευματική ποιότητα της βαθύτερης ψυχοκινητικής ενέργειας του κάθε ανθρώπου.
Επίσης αρχίζει να αντιλαμβάνεται και να διακρίνη την πνευματική νομοτέλεια του γίγνεσθαι της ζωής, δηλαδή να έχη συναίσθηση και αντίληψη των
αόρατων πνευματικών νόμων πού επιδρούν και ρυθμίζουν τις πορείες των γεγονότων και των καταστάσεων της ζωής.
Ο Μωσαϊκός νόμος λοιπόν δίνει στον άνθρωπο πνευματική αφύπνιση πνευματική διάκριση και πνευματική όραση.
Χαρίζει στον άνθρωπο φως γνώσεως του αληθινού Θεού, υπαρξιακή συνειδητότητα, κατανόηση της ουσίας των πραγμάτων, πνευματική ενηλικίωση,
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και ικανότητα ενσυνείδητης συνδιαλλαγής με το φως η και με το σκότος, δηλαδή ενσυνείδητη πλέον πορεία ζωής.

Η σημασία της γνώσεως του νόμου του Θεού ο οποίος γενικότερα είναι αποθησαυρισμένος σε όλη την παλιά διαθήκη φαίνεται και από τα λόγια του
Χριστού.
( κατά Ματθαίον ευαγγέλιον Ε/17-18 )

17 Mh¤ nomi£shte o¨ti h¬luon kataly°sai to¤n no£mon h« toy¤w
profh£taw% oy¦k h¬luon kataly°sai, a¦lla¤ plhrv°sai. 18
a¦mh¤n ga¤r le£gv y¥mi°n, e¨vw a«n pare£lu‚ o¥ oy¦rano¤w kai¤ h¥
gh°, i¦v°ta e§n h« mi£a kerai£a oy¦ mh¤ pare£lu‚ a¦po¤ toy°
no£moy e¨vw a«n pa£nta ge£nhtai.

Μη νομίζεται ότι ήρθα να καταρρίψω τον νόμο η τους
προφήτες, δεν ήρθα να καταρρίψω αλλά να συμπληρώσω, διότι
αληθώς λέγω σε σας, έως ότου παρέλθη ο ουρανός και η γη, γιώτα
ένα η μία οξεία δεν θα απαληφθή από τον νόμο μέχρις ότου τα πάντα
να γίνουν.

( κατά Λουκάν ευαγγέλιον ΙΣΤ /17 )

17 ey¦kopv£teron de£ e¦sti to¤n oy¦rano¤n kai¤ th¤n gh°n

Ευκολότερον δε είναι ο ουρανός και η γη

pareluei°n h« toy° no£moy mi£an kerai£an pesei°n.

να παρέλθουν παρά από τον νόμο μία οξεία να πέση

Η πνευματική αφύπνιση λοιπόν του ανθρώπου για να μπορέση να αντιλαμβάνεται τις πνευματικές διαστάσεις και σημασίες του όλου γίγνεσθαι της ζωής
απαιτεί και προϋποθέτει κατ αρχάς το διάβασμα και την μελέτη του νόμου του Θεού.
Για αυτούς τους λόγους οι Ιουδαίοι ήταν ζηλωτές του Μωσαϊκού νόμου θεωρούσαν τους εαυτούς τους εκλεκτούς του Θεού και ευλογημένους και
υπερέχοντες έναντι των υπολοίπων κατώτερων εθνών πού τον αγνοούσαν.
Αυτή η λεπτή γνώση της αλήθειας της πραγματικότητος και της ισχύουσας πνευματικής λογικής του γίγνεσθαι της ζωής διανοίγει τους πνευματικούς
οφθαλμούς του ανθρώπου στην βαθύτερη κατανόηση των πνευματικών νόμων του Θεού.
Η κατανόηση της πνευματικής νομοτέλειας των πνευματικών νόμων της δημιουργίας δηλαδή η κατανόηση των μυστικών του Θεού και του διαβόλου
δίνει στον άνθρωπο την δυνατότητα και την ικανότητα χειρισμού των υπερφυσικών αυτών δυνάμεων.
Η γνώση αυτή λοιπόν έδινε στους τότε Ιουδαίους και δίνει και στους σημερινούς εβραιοσιονιστές πνευματικά πλεονεκτήματα βαθύτερης όρασης και
κατανόησης και δυνατότητα λεπτής χειραγώγησις και ελέγχου των υπόλοιπων αμύητων λαών.
Η αξία αυτής της γνώσεως έχει ανυπολόγιστη υπαρξιακή αλλά και καθοριστική πρακτική σημασία για την πορεία της ζωής ενός ανθρώπου, για την
πορεία της ιστορίας ενός λαού η ενός κράτους, αλλά και για την πορεία της ιστορίας της ανθρωπότητος.
Με χρήση αυτής της γνώσεως θα μπορούσε ένας ηγέτης η μια εξουσία ενσυνείδητα να οδηγήση ανθρώπους η λαούς αλλά και την γη ολόκληρη τόσο
στην ειρήνη στην πρόοδο ευημερία στην δικαιοσύνη και στην άνωθεν ευλογία και σωτηρία, όσο και στην ολοκληρωτική καταστροφή στο χάος και στην
κόλαση ρυθμίζοντας με κατάλληλες συμπεριφορές την υπαγωγή τους στις πανίσχυρες νομοτελειακές επιπτώσεις των αιώνιων πνευματικών νόμων της
δημιουργίας.

Με τα σημερινά δεδομένα της μη υπάρξεως διαμορφωμένου και ανοιχτού επιστημονικού δρόμου αφυπνίσεως και κατανοήσεως της πραγματικότητος,
η διάνοιξη των πνευματικών οφθαλμών του ανθρώπου επέρχεται από την μελέτη την τριβή την ενασχόληση και την επαφή με τους δύο παραδοσιακούς
και άκρως αντίθετους δρόμους του Θεού και του διαβόλου.
Σήμερα λοιπόν πνευματική αφύπνιση, κατανόηση και αντίληψη της υπαρκτής ισχύουσας και λειτουργούσης πραγματικότητος, και επίγνωση της
λειτουργίας και της νομοτέλειας των πνευματικών νόμων, έχουν: απο την μία πλευρά λίγοι πνευματικοί άνθρωποι χριστιανοί, ασκητές, άγιοι, μοναχοί,
ιερείς, και κάποιοι φωτισμένοι πιστοί οι οποίοι βρίσκονται σε συνειδητή επαφή με την πνευματική διάσταση της βασιλείας του Θεού, και από την άλλη
πλευρά συνειδητή και αντικειμενική αντίληψη της πραγματικότητος έχουν αρκετοί υψηλόβαθμοι μασόνοι ραβίνοι σατανιστές μάγοι μέντιουμ
παραψυχολόγοι αποκρυφιστές χότζες και μυημένοι και αφιερωμένοι ασκητές και μάγοι κάποιων θρησκευτικών δογμάτων που έρχονται σε συνειδητή
επαφή με τον πνευματικό χώρο των δαιμόνων.
Στις ενδιάμεσες μεταξύ συνειδητότητος φωτός και συνειδητότητος σκότους καταστάσεις συναντάμε πολυποίκιλα φαινόμενα ενεργειών φωτός και
ενεργειών σκότους που συμβαίνουν χωρίς την αντικειμενική συνειδητοποίηση του ενεργούντος φωτός η του ενεργούντος σκότους και κάτω από πλήθος
διαφόρων θεωριών και υποθέσεων. Όλα αυτά όμως υπάγονται πάντα σε νόμους εσωτερικής βαθύτερης πνευματικής λογικής και νομοτέλειας
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ενεργοποιούμενα από βαθύτερη και εσώτερη συνδέουσα ψυχοκίνηση και προαίρεση η από άλλη πνευματική λογική παραχωρηθέντων θετικών η
αρνητικών δικαιωμάτων.
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Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΜΥΗΜΕΝΩΝ

Η επικράτησις και η κυριαρχία επί γης της μασονίας φυσικά δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός.
Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στα κλειδιά της απόρρητης μυστικής γνώσεως και μυήσεως που έχουν, ελέγχουν, και χειρίζονται.
Η πορεία της ανθρωπότητος, του κάθε λαού και έθνους, αλλά και της ζωής του κάθε ανθρώπου ρυθμίζεται, εκτός από τους φυσικούς, κυρίως από τους
πνευματικούς νόμους της δημιουργίας δια των οποίων και επέρχονται τα αποτελέσματα.
Η γνώση αιώνιων πνευματικών νόμων της δημιουργίας, τους επιτρέπει να έχουν όραση γνώση και δυνατότητα επιδράσεως έως και διαχειρίσεως της
ψυχοπνευματικής λειτουργίας και πορείας των ανθρώπων.
Αυτή η δια της μυήσεως απόκρυφη γνώση της πραγματικότητος που έχουν, είναι το κύριο και βασικό τους πλεονέκτημα που τους δίνει την ικανότητα να
υποτάσσουν να χειραγωγούν και να κατευθύνουν την ανθρωπότητα εκεί που θέλουν.

Άσχετα αν αυτή την γνώση την χρησιμοποιούν με δόλιο ύπουλο και εγκληματικό τρόπο, η γνώση είναι γνώση και πάντα έχει αξία είναι πολύτιμη και τους
δίνει ικανότητα πλεονέκτημα και υπεροχή, και μάλιστα τόσο περισσότερη όσο μεγαλύτερη είναι η άγνοια των υπολοίπων αμυήτων.
Ο μακροχρόνιος έλεγχος η διοίκηση και η εξουσία της ανθρωπότητος στην πράξη είναι αδύνατη χωρίς την πραγματική ουσιαστική λεπτή και βαθιά
γνώση των μυστικών λεπτών σημείων του πνεύματος και της ψυχής των ανθρώπων.
Μια μικρή ομάδα γιατρών θα μπορούσε να ρυθμίση τελείως την υγεία την πορεία την ανάπτυξη τις συλλήψεις τις κυοφορίες τις γεννήσεις την καταστολή
και την ψυχολογία των ανθρώπων μιας τοπικής κοινωνίας, αν προγραμματισμένα σταθερά και μακροχρόνια προσέθετε στο νερό, στα τρόφιμα, στις
παιδικές τροφές, στο γάλα, ακόμη και στον αέρα κατάλληλες χημικές ουσίες και φάρμακα.
Ομοίως και μια μικρή ομάδα πολιτικών η καθηγητών θα μπορούσε με μεθοδευμένη συστηματική σταθερή και μακροχρόνια διαστρέβλωση και
συκοφάντηση της αλήθειας και της πραγματικότητος όχι μόνον να κατευθύνη αντίθετα να αποπλανήση και να χειραγωγήση ένα πλήθος ανθρώπων
αλλά να τους δημιουργήση και μια αρνητική συναισθηματική και ψυχολογική προκατάληψη και νοοτροπία εναντίον της ίδιας της αλήθειας και της
πραγματικότητος ώστε να μην θέλουν ποτέ να την πλησιάσουν και να αντιληφθούν την αποπλάνησή τους.
Έτσι λοιπόν η μασονία εκτός των άλλων και με αυτούς τους τρόπους εργάσθηκε δολίως αλλά σταθερά και μακροχρόνια και χειραγώγησε κατεύθυνε
εκφύλισε και οριοθέτησε πνευματικά την ανθρωπότητα μέσα σε αμέτρητες μεταλλαγμένες και πνευματικά τυφλές θεωρίες, ιδεολογίες, θρησκείες, και
επιστήμες του γκρι που όμως ποτέ δεν μπορούν να αφυπνισθούν και να έχουν όραση και γνώση του άσπρου και του μαύρου, του φωτός και του
σκότους δια του οποίου και απολύτως ελέγχονται.
Ενώ λοιπόν η ανθρωπότητα πρακτικά ελέγχεται κατευθύνεται και κυβερνάται από τις δυνάμεις του σκότους μέσω των μυημένων μασόνων, ακριβώς
αυτήν την πραγματικότητα οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιληφθούν εξ αιτίας της μεθοδευμένης συσκότισης και άγνοιας γύρω από αυτόν τον χώρο, εξ
αιτίας της γνωστικής συγκάλυψης από επιστημονικής πλευράς του χώρου της μεταφυσικής εμπειρίας και μυήσεως, εξ αιτίας του στεγανού και της
παρεμπόδισης της επιστημονικής έρευνας προς τον χώρο της μεταφυσικής πραγματικότητος, εξ αιτίας της μεθοδευμένης νοητικής απαξιώσεως και
αρνητικής προκαταλήψεως για την δήθεν αντιεπιστημονικότητα αυτής της πνευματικής διάστασης και εξ αιτίας της αρνητικής προδιαθέσεως των
αισθημάτων ειρωνείας και αποστροφής που μεθοδευμένα διαμόρφωσαν στην κοινή γνώμη για την ενασχόληση με τέτοιες ξεπερασμένες θεωρίες και
μεσαιωνικές αντιλήψεις παράγωγα νοσηρών διανοιών.
Η ανθρωπότητα λοιπόν τυφλώνεται και συσκοτίζεται ακριβώς σε εκείνο το σημείο στο οποίο και μόνο θα έπρεπε να προσέξη για να αντιληφθή το από
ποιους και πώς χειραγωγείται και εξουσιάζεται.
Οι μονόφθαλμοι του σκότους λοιπόν κυβερνούν τους πνευματικά τυφλούς που οι ίδιοι τυφλώνουν.
.
Την γνώση και την μύηση οι μασόνοι την παίρνουν ακριβώς από τα δύο άκρα, από τους δύο δρόμους γνώσεως και μυήσεως που υπάρχουν για την
συνηδειτοποίηση της πραγματικότητος.
Ο άνθρωπος αφυπνίζεται και μπορεί να κατανοήση την πραγματικότητα, το περιβάλον του και το γίγνεσθαι της ζωής, μόνο αν γνωρίση το φως και το
σκότος, δηλαδή τους νόμους του Θεού και του διαβόλου.
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Τα βασικά βιβλία από τα οποία οι Εβραιοσιωνιστές αποκτούν την αρχική τους μύηση είναι η παλαιά διαθήκη και το ταλμούδ, δηλαδή το βιβλίο του Θεού
και το βιβλίο του διαβόλου.
Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι ο αν άνθρωπος δεν γνωρίζη τους πνευματικούς νόμους του Θεού και του διαβόλου δεν μπορεί να εχη πνευματική
συνειδητότητα και επίγνωση του τι υπάρχει, του που βρίσκεται, και του τι συμβαίνει.
Είναι δηλαδή έρμαιο θεωριών, και τελείως τυφλός ως προς την εν ισχύει λειτουργούσα και επιδρούσα πραγματικότητα.
Οι εξουσιάζοντες λοιπόν και διοικούντες και κατευθύνοντες την ανθρωπότητα, εν πλήρη γνώση και συνειδήση υπάγονται στηρίζονται και εδράζονται
στην μεταφυσική γνώση και πραγματικότητα.
Τα μεγαλύτερα κλειδιά υπεροχής εξουσίας και ελέγχου της ανθρωπότητος που έχει στα χέρια του το σύστημα είναι τα πνευματικά κλειδιά της γνώσεως
και μυήσεως, και ακριβώς σε αυτά στηρίζεται περισσότερο.
Για αυτόν τον λόγο οι μασονικές στοές, παρά το ότι ελέγχουν την εξουσία το χρήμα την τεχνολογία την ενημέρωση και γενικά όλη την ανθρώπινη
δραστηριότητα, εν τούτοις η βασική δομή της συγκροτήσεως οργανώσεώς και λειτουργίας τους είναι αυστηρά τελετουργική. ακριβώς γιατί από εκεί
παίρνουν την κυριότερη τους δύναμη, δηλαδή την διείσδυση στην μύηση, στην πνευματική γνώση και στην ενσυνείδητη επαφή και συνεργασία με το
σκότος.
Αποκτούν λοιπόν δια της μυήσεως είσοδο σε πνευματική διάσταση, συνειδητοποίηση της αόρατης πραγματικότητος, και κατανόηση μυστικών και
νόμων της ψυχοπνευματικής δομής και λειτουργίας του ανθρώπου.
Η επίδρασις επί του πνεύματος και της ψυχής του ανθρώπου είναι ακριβώς η αιώνια δουλειά το έργο η τέχνη η πείρα και η γνώση του διαβόλου.
Ακριβώς αυτή είναι η κύρια η βασική η ουσιαστική και η πολύτιμη γνώση επί της οποίας στηρίζονται οι μασόνοι και την οποία αποκτούν από την μύησή
τους στον σατανισμό και την συνεργασία τους με τον διάβολο.
Από αυτήν την κατανόηση πηγάζει και η λεπτή γνώση επεμβάσεως χειρισμού και ρυθμίσεως της ολης ψυχοπνευματικής πορείας της ανθρωπότητος
προς την κατεύθυνση του θελήματος του διαβόλου για την τελική επικράτηση και κυριαρχία του επί της γης.

Η παγκόσμια κυριαρχία λοιπόν της μασονίας επί της γης επιτυγχάνεται δια της υπεροχής της γνώσεως και της κατανοήσεως της πραγματικότητος πού
αποκτούν, μέσω της μυήσεώς τους στην πνευματική διάσταση του σκότους.
Η ανθρωπότητα οφείλει να συνειδητοποιήση την μεταφυσική πραγματικότητα για να μπορέση κατ αρχάς να αμυνθή και να προστατευθή να αντιδράση
και να σωθή από τον άκρως επικίνδυνο μυστικό άγνωστο και μη συνειδητοποιημένο σατανικό δηλητηριασμό που υφίσταται, από την υποταγή την
αιχμαλωσία τον εξευτελισμό, και από την ανελέητη σατανική δικτατορία και την καταλήστευση όλων των λαών και της γης που ήδη προχώρησε πάρα
πολύ.
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Η ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ

Α Η δεδομένη πραγματικότητα :
Ένα καλά οργανωμένο σκοτεινό παρασκήνιο μασονικών στοών το οποίο αποτελεί την εκκλησία του σατανά επί της γης, μυημένο στην συνεργασία με
τον σατανά, με την ενέργεια και βοήθειά του και με μεθόδους σατανικές και αδίστακτες εξουσιάζει κρυφά σχεδόν όλες τις εξουσίες της γης.

Β Το αδύνατο σημείο :
Το αδύνατο σημείο αυτής της οργανώσεως είναι το ότι δεν μπορεί ποτέ να λειτουργήση φανερά και δημοσίως γιατί είναι καθαρά σατανική και
σατανολατρική οργάνωση και απόλυτα εχθρική προς όλη την ανθρωπότητα και προς τον Θεό.
Για τον λόγο αυτόν οι μασόνοι είναι υποχρεωμένοι να κρύβονται, να συγκεντρώνονται να λειτουργούν και να συνεδριάζουν πάντα μυστικά και
κεκλεισμένων των θυρών.
Οι στοές, δηλαδή οι χώροι που συγκεντρώνονται, είναι πάντα κλεισμένοι και τελείως απροσπέλαστοι, δεν επιτρέπεται ποτέ η είσοδος σε τρίτους ακόμη
και όταν δεν συνεδριάζουν, ακριβώς γιατί είναι τελετουργικά διαμορφωμένοι για την λατρεία του σατανά.
Είναι δηλαδή εκκλησίες του σατανά όπου γίνονται τελετουργίες και σατανολατρείες και έχουν τα σύμβολα, τα αγάλματα, τους θρόνους του σατανά και
όλο τον απαιτούμενο τελετουργικό εξοπλισμό ιερό, τράπεζα, κ.τ.λ.
Για τον ίδιο λόγο προβλέπονται ανελέητες και παραδειγματικές θανατηφόρες τιμωρίες σε περίπτωση αποκαλύψεως και προδοσίας μυστικών της
μασονίας.

Γ Η απειλή :
Η πιθανότητα συνειδητοποιήσεως και εξεγέρσεως των ανθρώπων αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο και την μεγαλύτερη απειλή για την μασονία.
Για να αποτραπή τελείως η πιθανότητα ενός τέτοιου ενδεχομένου φροντίζουν να κατευθύνουν να συσκοτίζουν να αποπλανούν και να ελέγχουν
πνευματικά την ανθρώπινη κοινωνία, με πάρα πολλούς τρόπους και με αδίστακτες μεθόδους.

∆ Η εφαρμοσμένη στρατηγική του σκότους :
∆1 Οργάνωση και παγκόσμια εξάπλωση της μασονικής πλεκτάνης
∆2 Έλεγχος κάθε εξουσίας και διοικήσεως
∆3 Έλεγχος οικονομίας χρήματος και εμπορίου
∆4 Έλεγχος επιστήμης γνώσεως και τεχνολογίας
∆5 Έλεγχος ανθρωπίνου πνεύματος ιδεολογίας και νοοτροπίας

∆1 Οργάνωση και παγκόσμια εξάπλωση της μασονικής πλεκτάνης :
Στο θέμα αυτό ήδη έχει γίνει αναφορά.

∆2 Έλεγχος εξουσίας και διοικήσεως :
Κατ αρχάς εξασφαλίζεται ότι στην κορυφή και στην διοίκηση της πολιτικής αλλά και κάθε τομέα ανθρώπινης δραστηριότητος, προωθούνται
παρασκηνιακά πάντα, δικοί τους υποτακτικοί χειραγωγούμενοι.
Οι όποιες εξαιρέσεις εμφανισθούν θέτονται αμέσως υπό έλεγχο μέσο μιας κλιμακούμενης διαδικασίας προσεγγίσεως που ξεκινά από πρόσκληση για
ένταξη στη μασονική μύηση και επακολουθεί ανάλογα πειθαναγκασμός, εκβιασμός, απειλή έως και δολοφονική εκτέλεση.
Προωθούνται και επιβάλλονται παγκοσμίως διάτρητα δημοκρατικά συστήματα διακυβερνήσεως ώστε να εξασφαλίζεται το ανεξέλεγκτο της δράσεως της
μασονικής μαφίας.
Παράλληλα δια των μεθοδευμένων νομοθεσιών και συνταγμάτων ευνοείται το ανεξέλεγκτο του παρασκηνίου η αδιαφάνεια και η μη λογοδοσία πολιτικών
και κυβερνήσεων δια μη θεσμοθετήσεως ελεγκτικών φορέων και διαδικασιών.
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Κατόπιν τούτων τα πάντα στη γη διοικούνται ρυθμίζονται κατευθύνονται και ελέγχονται τελικά από το σατανικό πνεύμα, που δια του ιστού της
παγκοσμίως εξαπλωμένης μασονικής πλεκτάνης, εξουσιάζει τις εξουσίες.
Αποτέλεσμα μια σταθερή μακροχρόνια παγκόσμια και διαρκώς αυξανόμενη σατανική επίδραση επί όλης της γης και της ανθρωπότητος.

∆3 Έλεγχος οικονομίας χρήματος και εμπορίου :
Η οικονομία ο πλούτος και το χρήμα το οποιο οι ίδιοι παράγουν και διαχειρίζονται, αφαιρείται συστηματικά και μεθοδευμένα από τους ανθρώπους και
συσωρεύεται για την υπεργιγάντωση, των τραπεζών, των πολυεθνικών κολοσσών, και του παγκοσμίου συστήματος διακυβερνήσεως, με σκοπό τον
πλήρη οικονομικό έλεγχο την εξάρτηση και την υποδούλωση των κρατών και των ανθρώπων.
∆ια της δήθεν δημοκρατίας οι άνθρωποι φτωχαίνουν εξαρτώνται και υποδουλώνονται όλο και περισσότερο στο παγκόσμιο σατανικό σύστημα
διακυβερνήσεως του οποίου το μίσος κατά της ελευθερίας, της αλήθειας, του ανθρωπίνου πνεύματος, και του Θεού θα εκδηλώνεται ολοένα και
περισσότερο.
Αν υπήρχε πραγματική δημοκρατία τότε ο πλούτος θα πήγαινε στην κοινωνική ευημερία των λαών και όχι στην ευημερία των τραπεζικών, πολυεθνικών
και κρατικών τεράτων και κολοσσών δια των οποίων ουσιαστικά γίνεται η αφαίμαξη των ανθρώπων.

∆4 Έλεγχος επιστήμης γνώσεως και τεχνολογίας :
Όλος αυτός ο χώρος της επιστήμης της γνώσεως και της τεχνολογίας τελεί υπό τον πλήρη έλεγχο της μασονίας και χρησιμοποιείται και τίθεται στην
υπηρεσία του παγκοσμιοποιούμενου συστήματος εξουσίας που στοχεύει στην καθυπόταξη των λαών και του ανθρωπίνου πνεύματος.
Σαν παράδειγμα ακολουθούν λίγες φωτογραφίες της μυστικής και απόρρητης παγκόσμιας βιομηχανίας των χημικών αεροψεκασμών των ανθρώπων.
Οι ψεκασμοί
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∆5 Έλεγχος ανθρωπίνου πνεύματος ιδεολογίας και νοοτροπίας :
Η υποβρύχια δόλια και σκοτεινή μασονική πλεκτάνη, κατάφερε με την μακροχρόνια πολύπλευρη και πολυσύνθετη δράση της να επιτύχη τον πνευματικό
έλεγχο και την πνευματική υποδούλωση όλης της ανθρωπότητος.
Ο εφαρμοσθείς πολυπλόκαμος σχεδιασμός πνευματικής υποδουλώσεως της ανθρωπότητος έχει γενικά τρεις κύριους άξονες και κατευθύνσεις δράσεως
∆5α Πρώτα τον έλεγχο την απόκρυψη και την εξαφάνιση της επικίνδυνης αφυπνιστικής γνώσεως των άκρων.
∆5β Μετά την διαμόρφωση και την επιβολή συγκεκριμένης ευνοϊκής και βολικής για το σύστημα νοοτροπίας πνευματικού εγκλωβισμού του
ανθρώπινου πνεύματος και της σκέψης, με κύριο χαρακτηριστικό της την απαξίωση την προκατάληψη και την αρνητική προδιάθεση εναντίον των
μεθοδευμένα αποκλεισθέντων από την επιστημονική έρευνα περιοχών γνώσεως περί ψυχής και ψυχικής ενέργειας και περιοχών γνώσεως περί φωτός
και σκότους και περί ενέργειας φωτός και ενέργειας σκότους.
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∆5γ Και τέλος τον πνευματικό, χημικό, βιολογικό, ηθικό, και ενεργειακό ντοπάρισμα των ανθρώπων για την δέσμευση υποδούλωση και αιχμαλωσία
του νου στην υπηρέτηση παθών, αισθήσεων και ύλης, αλλά και για την ενεργειακή διασύνδεση γεφύρωση και εμποτισμό των ανθρώπων με την
ενέργεια του σκότους. ∆ηλαδή ψυχοεγγραφή σκότους, εθισμό δαιμονικής ενέργειας, εμποτισμό δαιμονικής μετάλλαξης, δαιμονοποίηση και δαιμονισμό
της ανθρωπότητος.

∆5α Η απόκρυψη και εξαφάνιση της γνώσεως των άκρων :
Οι ενέργειες του φωτός και του σκότους εκδηλώνονται πάρα πολύ έντονα και γίνονται άμεσα αισθητές και αντιληπτές στις δύο αντίστοιχες ακραίες
κατηγορίες ανθρώπων, που συνήθως είναι αφιερωμένοι στην υπηρεσία του φωτός η του σκότους.
Ο κάθε άνθρωπος εάν έρθη σε επαφή είτε βρεθεί κοντά στο περιβάλλον ενός αγίου η ενός σατανιστή (μάγου) αποκτά αμέσως εμπειρίες και βιώματα
και αίσθηση της επενέργειας του φωτός η του σκότους αντίστοιχα.
Και οι δύο αυτοί χώροι αν και έχουν ξεκάθαρη πνευματική λογική και νομοτέλεια απ αρχής, εν τούτοις δια της σημερινής απαξιωτικά προκατειλημμένης
κοινής λογικής και νοοτροπίας εμποδίζεται και είναι δύσκολο στην πράξη να επέλθη η συνειδητοποίησις αυτής της πραγματικότητος, εάν δεν προηγηθή
η αδιαμφισβήτητη προσωπική βιωματική εμπειρία και αίσθηση.
Η μειοψηφούσα σκοτεινή εξουσία δεν θέλει η ανθρωπότητα να διδάσκεται και να έχει την γνώση των άκρων, διότι από αυτή την μελέτη γνώση ή
εμπειρία επέρχεται άμεσα η αφύπνιση και η υπαρξιακή συνειδητοποίηση του ανθρώπου.
Φροντίζει λοιπόν να εξαφανισθούν αυτά τα κλειδιά της γνώσεως ώστε η ανθρωπότητα να παραμένη στα σκοτάδια της άγνοιας και συνεπώς εύκολα
ελεγχόμενη και χειραγωγούμενη.
Για τον σκοπό αυτόν ενεργούν ταυτόχρονα προς δύο κατευθύνσεις :
∆5α1 Η συγκάλυψις και απόκρυψις του σκότους
∆5α2 Ο πόλεμος εναντίον του φωτός.

∆5α1 Η συγκάλυψις και απόκρυψις του σκότους :
Η σκοτεινή εξουσία λοιπόν την μελέτη και την γνώση του σκότους την κρατάει καλά φρουρούμενη μόνο για ιδία χρήση, δεν κοινοποιείται ούτε διδάσκεται
ανοιχτά αυτή η απόκρυφη επιστήμη για να μην ξεσκεπαστή και αποκαλυφθή το τεράστιο έγκλημα της εφαρμογής των σκοτεινών ενεργειών και μεθόδων
σατανικού δηλητηριασμού ναρκώσεως και αιχμαλωσίας όλης της ανθρωπότητος.
Οι διοικούντες λοιπόν, πάντα ενεργά μέλη των μασονικών στοών, συγκαλύπτουν και προστατεύουν την παράνομη και σατανική μασονία, αντί να την
διώξουν και να την εξαφανίσουν.
Σήμερα λοιπόν όλες οι επίσημες κυβερνήσεις και κρατικές εξουσίες του πλανήτη σιωπούν συγκαλύπτουν και προστατεύουν την μασονία από την οποία
και προέρχονται.

∆5α2 Ο πόλεμος εναντίον του φωτός :
Ο απ΄ αρχής και εξ ορισμού εχθρός του σκότους και της μασονίας είναι η πηγή του φωτός, η χριστιανική αλήθεια και γνώση, και η χριστιανική εκκλησία.
Εάν η χριστιανική εκκλησία διοικηθή σωστά και ενεργοποιήση τις πνευματικές της δυνάμεις αλλά και τα πλήθη του κόσμου που μπορεί να επιστρατεύση
και να κινητοποιήσηση εάν το θελήση, τότε στην μασονία δεν μένουν παρά λίγες μόνον ώρες ζωής.
Αυτήν την αλήθεια οι μασόνοι την γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και αυτό το ενδεχόμενο αποτελεί τον μεγαλύτερο εφιάλτη τους.
Είναι αδύνατον λοιπόν στην μασονία να υπάρξη να ενεργήση και να πράξη οτιδήποτε, εάν πρώτα δεν εξασφαλίση πλήρη έλεγχο, καθήλωση, νάρκωση,
αδρανοποίηση, αφοπλισμό εξουδετέρωση και ευνουχισμό της χριστιανικής εκκλησίας.
Για τον λόγο αυτό ο απόλυτος έλεγχος της διοικήσεως των εκκλησιών και η συνεχής άγρυπνη παρακολούθησις καθοδήγησις και κατεύθυνσίς τους
αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα ασφαλείας της μασονίας.
Η διαλυτική ύπουλη μακροχρόνια και με πολλούς τρόπους διαβρωτική δράση της μασονίας και του σκότους στην χριστιανική εκκλησία, με τις πάντα
μασονικά ελεγχόμενες διοικήσεις, επιφέρει όχι μόνον την πλήρη κοινωνική απαξίωση και εξουδετέρωση του χριστιανισμού γενικότερα, αλλά και
τρομακτικές και εφιαλτικές συνέπειες στην πορεία και στο μέλλον όλης της γης και της ανθρωπότητος όπως θα δούμε παρακάτω στην αποκάλυψη.
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Οι συνέπειες λοιπόν στην χριστιανική εκκλησία είναι οι εξής :
1 Αποκεφαλισμός της γνώσεως :

Κατ αρχάς αφαιρούνται τα κλειδιά της γνώσεως από την χριστιανική διδασκαλία, παρακάμπτοντας και ουσιαστικά εξαφανίζοντας όλο τον αφυπνιστικό
πνευματικό νόμο της παλαιάς διαθήκης.
∆ηλαδή καταργείται ο δρόμος της επιστήμης, η οδός της γνώσεως της λογικής και της σκέψεως που φέρνει φώτιση αφύπνιση διάκριση και επιστημονική
διανόηση γνώση και εγκυρότητα. Απαξιώνεται έτσι το κεντρικό βασικό νοητικό και γνωστικό περιεχόμενο και αποεπιστημονικοποιείται η χριστιανική
διδασκαλία.
Με αυτόν τον τρόπο αποκεφαλίζεται γνωστικά και διανοητικά ο χριστιανισμός και η όλη χριστιανική διδασκαλία, και μένει μόνο συναίσθημα πίστη και
αγάπη που χωρίς σκέψη διανόηση επιστήμη και γνώση είναι μια εύκολα χειραγωγούμενη τυφλή παθητική εσωστρεφής νοοτροπία ανίκανη να απειλήση
την μασονία και ανίκανη επίσης να αποκτήση νοητικό επίπεδο, ισχύ, κοινωνικό κύρος, λάμψη και δόξα.
Στην διαμορφωμένη λοιπόν με αυτόν τον τρόπο χριστιανική θρησκεία δεν έχουν καμία πρόσκληση καμία θέση κανένα ρόλο κίνητρο ούτε υποδοχή και
αποδοχή οι άνθρωποι που από την φύση τους έχουν το χάρισμα της ανεπτυγμένης λογικής σκέψεως και διανοητικής λειτουργίας. Όλοι αυτοί δηλαδή
πού θα μπορούσαν πρακτικά να δοξάσουν επί γης τον χριστιανισμό και τον Χριστό, αλλά και να σώσουν την ανθρωπότητα.
Το σκότος λοιπόν κυριαρχεί επί της γης δια γνώσεως και επιστήμης, αποκεφαλίζοντας την γνώση και την επιστήμη του φωτός.
2 Αλλοίωσις του πνεύματος :
Όλο το πνεύμα του Χριστού αλλά και της αγίας γραφής γενικότερα έχει μια απόλυτη ξεκάθαρη και αδιαμφισβήτητη Θεοκεντρικότητα.
Ο άνθρωπος καλείται και εντέλλεται να αρνηθή τον εαυτό του ακόμη και έως θανάτου για χάριν του Θεού. Επίσης υπενθυμίζουμε ότι ο Χριστός ο ίδιος
λέει πώς όποιος αγαπά πατέρα ή μητέρα ή γιό ή θυγατέρα περισσότερο από εμένα δεν είναι άξιός μου. (Ματθαίος Ι/37)
Επομένως λοιπόν η αγάπη του ανθρώπου για τον εαυτό του αλλά και τον πλησίον έρχεται σαφώς και ξεκάθαρα σε δεύτερο πλάνο, σε σχέση με την
αγάπη για τον Θεό και την δικαιοσύνη Του που προέχει απολύτως.
Με αυτήν την Θεοκεντρική πνευματική βάση της υπηρετήσεως του νόμου και της δικαιοσύνης του Θεού, ο άνθρωπος αποκτά ουσιαστικοποίηση της
πορείας του, αυταπάρνηση, αυτοέλεγχο, αυτοκυριαρχία, δύναμη, ισχύ, θάρρος, γενναιότητα, αυτοθυσία και οδηγείται σε φώτιση αφύπνιση διάκριση
πνευματοποίηση και αγιότητα.
Επίσης η γνώση του νόμου και της δικαιοσύνης του Θεού εφοδιάζει τον άνθρωπο και με την δυνατότητα της θετικής και ουσιαστικής ενεργού κοινωνικής
παρουσίας και δράσεως.
Τέτοιου είδους αποτελέσματα όμως δεν είναι καθόλου αρεστά στην μασονία που θέλει τυφλούς εσωστρεφείς και αδρανοποιημένους πιστούς.
Εάν λοιπόν η διδασκαλία της εκκλησίας αρχίζει να αλλοιώνη αυτήν την θεοκεντρική πνευματική βάση με μια λογική εσωστρέφειας και με μια
συναισθηματικής αποχρώσεως και κατευθύνσεως ανθρωποκεντρική λογική και πίστη και να τονίζει την προσευχή, τον εκκλησιασμό, την μετάνοια, την
εξομολόγηση, την νηστεία, την εσωτερική καθαρότητα, την μετάληψη, την πίστη, την ευσπλαχνία, την ελεημοσύνη, την συγχωρητικότητα, την αγάπη, και
την υπακοή παραγκωνίζοντας την ουσιαστική πνευματική βάση της διδασκαλίας της γνώσεως και της εφαρμογής του νόμου και της δικαιοσύνης του
Θεού, τότε αποπνευματικοποιεί τελείως τους πιστούς, δεν τους δίνει καμία δυνατότητα ενεργού πνευματικής και πρακτικής κοινωνικής παρουσίας και
δράσεως, και τους μετασχηματίζει σε αδρανοποιημένα τυφλά άφωνα ακίνδυνα μαντρωμένα ελεγχόμενα εξουδετερωμένα πρόβατα, προς απόλυτη
ικανοποίηση ευφροσύνη και ελευθερία δράσεως της μασονίας και του σκότους.
Γίνονται λοιπόν κατανοητά τώρα τα δραματικά πνευματικά αποτελέσματα αυτής της μακροχρόνια μεθοδευμένης και μασονικά κατευθυνόμενης
διδασκαλίας της εκκλησίας.
Οι εκκλησιαστικές διοικήσεις μεθοδικά και συστηματικά οργάνωσαν την αποδιοργάνωση τύφλωση και εξουδετέρωση των πιστών, εξαφανίζοντας τα
κλειδιά της γνώσεως και αλλοιώνοντας τα κλειδιά του πνεύματος
3 Η συγκάλυψις του εχθρού :
Το επί γης παράδειγμα του Χριστού ήταν ο δριμύς έλεγχος το ανοιχτό δημόσιο ξεσκέπασμα και οι πνευματικές απειλές αφορισμοί και επιτιμήσεις της
υποκριτικής εξουσίας.
Οι σημερινές διοικήσεις της εκκλησίας αλλά και η όλη επιβληθείσα εκκλησιαστική νοοτροπία, όχι μόνο δεν ελέγχει ούτε ξεσκεπάζει ούτε αντιδρά ούτε
επιτιμά ούτε αφορίζει την αντίχριστη εχθρική μασονική εξουσία, αλλά αντίθετα συγκαλύπτει επιμελώς και σκεπάζει όλη την παράνομη καταχθόνια
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ύπουλη διαβρωτική μασονική δράση και τα έργα της.
Οι εκκλησιαστικές ηγεσίες όλες παρά την τεράστια κοινωνική δύναμη και επίδραση που θα μπορούσαν να έχουν αποφεύγουν συστηματικά να
ενημερώσουν να εξηγήσουν και να δείξουν στους πιστούς τις ρίζες της σκοτεινής σατανικής πραγματικότητος της οργανωμένης μασονίας που
ανεξέλεγκτα και ανεμπόδιστα σαρώνει όλη την γη.
4 Η κοινωνική περιθωριοποίηση του χριστιανισμού.
Από όσα προαναφέρθηκαν γίνεται αντιληπτό ότι οι ίδιες οι διοικήσεις της εκκλησίας ευνουχίζουν πνευματικά ναρκώνουν και αδρανοποιούν τον
χριστιανικό κόσμο, μέχρι του σημείου να θεωρούνται καθυστερημένοι από την κοινή γνώμη.
Για να αντιληφθή κάποιος αμέσως την δολιότητα και την υποκρισία των διοικήσεων των χριστιανικών εκκλησιών, αρκεί και μόνο να προσέξη το

πρακτικό αποτέλεσμα της σημερινής πραγματικότητος και να αναρωτηθή γιατί μικρές ομάδες, σύλλογοι, μικρά πολιτικά κόμματα, περιοδικά, εφημερίδες,
πολυκαταστήματα, εμπορικές εταιρίες, ακόμη και μειοψηφίες ανωμάλων έχουν έντονη κοινωνική παρουσία, δράση, επιστημονική στελέχωση, διαφήμιση
φωνή και δικαιώματα, ενώ τα εκατομμύρια των χριστιανών είναι τελείως άφωνα εξουδετερωμένα, και κοινωνικά περιθωριοποιημένα έως στιγματισμένα.

∆5β Η αρνητική προκατάληψη :
Την κοινωνία, όπως και την επιστήμη, η εξουσία του σκότους γενικά την έχει οριοθετήση πνευματικά με την καλλιέργεια νοοτροπιών απέχθειας,
προκαταλήψεως, και νοητικής απαξιώσεως και προς τα δύο άκρα του φωτός και του σκότους.
Με αυτόν τον τρόπο εμποδίζει την αφύπνιση των ανθρώπων κλείνοντας δια της προκαταλήψεως τον πνευματικό τους ορίζοντα ακριβώς στο σημείο
που πρέπει ώστε να παραμένουν ακίνδυνα τυφλά υποχείρια της σατανικής πραγματικότητας, την οποία δεν μπορούν ούτε να δουν ούτε να
κατανοήσουν.
Σε αυτούς που έχουν αυτήν την προκατάληψη πρέπει να πούμε τα εξής :
Αν ένας ζωγράφος παρατηρούσε προσεκτικά τις ψυχές των ανθρώπων και μετά ζωγράφιζε την εικόνα τους, θα έβρισκε κάποιους που θα τους
ζωγράφιζε σαν αγγέλους, όμως θα έβρισκε και κάποιους που θα ήταν υποχρεωμένος να τους ζωγραφίση σαν τέρατα.
Στον πνευματικό κόσμο λοιπόν η ύπαρξις αγγέλων και δαιμόνων αποδεικνύει την ελευθερία του πνεύματος και της προαιρέσεως των λογικών όντων,
αλλά ταυτόχρονα αποδεικνύει και την ύπαρξη της δικαιοσύνης και της θελήσεως του δημιουργού που αντιστοιχεί και αποτυπώνει ξεκάθαρα στην αιώνια
εμφάνιση και εικόνα τους την εσωτερική τους ποιότητα.
Η εικόνα και η εμφάνιση της μορφής του κάθε ανθρώπου και λογικού όντος στην αιωνιότητα, θα αποτυπώνει δια της ομορφιάς η της ασχήμιας ανάλογα,
την εσωτερική του ποιότητα.
Η αλήθεια αυτή έχει ανυπολόγιστη σημασία για την προέκταση της ζωής στην αιωνιότητα επειδή η μορφή η εμφάνιση και η ομορφιά έχει απόλυτη
σύνδεση με την ψυχολογία, την διάθεση, την χαρά και την ευτυχία.
Όσοι λοιπόν αρνούνται την ύπαρξη του φωτός και του σκότους, αδικούν τους εαυτούς τους, τυφλώνονται, αυτοκτονούν πνευματικά, και δεν μπορούν
ποτέ να κατανοήσουν την λογική της δημιουργίας και του Θεού, και την ποιότητα μιας αριστοκρατίας του πνεύματος και του εσωτερικού κόσμου, στο
βασίλειο της αιώνιας δικαιοσύνης.
∆εν θα κατανοήσουν ποτέ το πού βρίσκονται τι συμβαίνει πού πορεύονται και συνεπώς δεν θα δικαιούνται ενώπιον της συνειδήσεώς τους και της
αλήθειας να έχουν θέση παρρησίας στην άμεσα επερχόμενη για όλους αιωνιότητα.

∆5γ Το ντοπάρισμα :
Είπαμε ότι ο άνθρωπος όταν πλησιάση προς το φως η το σκότος αποκτά εμπειρίες και συναίσθηση της επενέργειας του φωτός η του σκότους.
Οι δύο αυτές αντίθετες ενέργειες επενεργούν και γίνονται άμεσα αισθητές σχεδόν πάντα, όμως όχι μηχανικά και τυχαία, αλλά βάση πνευματικής
νομοθεσίας και πνευματικής λογικής παραχωρηθέντων δικαιωμάτων.
Η μελέτη και η γνώση, η κατανόηση η μύηση και το βίωμα αυτών των πνευματικών χώρων και διαστάσεων είναι το περιεχόμενο των επιστημών του
φωτός και του σκότους με καθηγητές και πανεπιστήμια από την μία τους αγίους τους ασκητές και την εκκλησία και από την άλλη τους μάγους τους
σατανιστές την μασονία και άλλες συναφείς απόκρυφες θρησκευτικές μυήσεις.
Η επίδραση της ενέργειας του φωτός στον άνθρωπο επιφέρει μια εξαγνιστική ψυχοπνευματική και σωματική αλλοίωση με ευαισθητοποίηση της καρδιάς
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του νου και της συνηδείσεώς του ώστε να αισθάνεται και να αντιλαμβάνεται την εν σχέση με το φως συσκότιση και αμαρτολότητά του
Η επίδρασις του σκότους τόσο πνευματικά όσο και ενεργειακά επιφέρει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα.

Πνευματικά ο άνθρωπος χάνει την εκ της συνδέσεως με το φως ευαισθησία της συνειδήσεως και συναίσθηση της καρδιάς, σκληραίνει, πορώνεται, και
πορεύεται με ιδεομανία, εγωκεντρικά αδίστακτα και ανελέητα, δαιμονικά επιταχυνόμενος για υπερσυσσώρευση χρέους απανθρωπιάς και
αμαρτωλότητος.
Η ενεργειακή επίδραση του σκότους διαποτίζει με δαιμονική ενέργεια και ομίχλη τον άνθρωπο που τον οδηγεί σε σωματικές και ψυχοπνευματικές
μολύνσεις καθιστώντας τον απεχθή αποκρουστικό και ανυπόφορο στα μάτια του φωτός το οποίο τελικά απομακρύνεται δεν πλησιάζει ούτε επενεργεί
πλέον επάνω του.
Το αποτέλεσμα αυτό της απομακρύνσεως αποσυνδέσεως και αποκοπής της ενέργειας του φωτός από τους ανθρώπους είναι και το ζητούμενο της
παγκόσμιας σατανικής εξουσίας ώστε η σατανική ενέργεια να μπορέση ανενόχλητα και καθολικά να επικρατήση και να εξουσιάση σε όλη την
ανθρωπότητα.
Για να μπορέση λοιπόν να επιβληθή και να κυριαρχίση παγκοσμίως μια καθαρά σατανική εξουσία, θα πρέπη η ανθρωπότητα να υποστή μια κατάλληλη
και πολύμορφη επεξεργασία δαιμονικού εθισμού εμβολιασμού και μεταλλάξεως των ανθρώπων, ώστε να διαποτισθούν οι άνθρωποι με
δαιμονοποιημένη συμπεριφορά νοοτροπία και ψυχοκινιτική ενέργεια και δικαιωματικά πλέον να κυριαρχίση και να εξουσιάση επάνω τους το σκότος.
Αυτή η μεταφυσική λογική του με σατανική ενέργεια διαποτισμού της πνευματικής και ψυχοσωματικής υποστάσεως των ανθρώπων για την παγκόσμια
επικράτηση και κυριαρχία του σκότους, είναι το νοητικό κλειδί και το μυστικό που εξηγεί και ερμηνεύει τον σκοπό και την στόχευση μιας κεντρικής
πολύπλευρης και πολυσύνθετης εφαρμοσμένης πρακτικής δράσεως της σημερινής παγκοσμιοποιήσεως.
Η γενετική μετάλλαξη των ανθρώπων με χημικές ουσίες, φάρμακα, και ορμόνες στο νερό, στις παιδικές τροφές, και στα τρόφιμα, για την πρόκληση
εγκεφαλικών αλλοιώσεων, γεννήσεων ομοφυλοφίλων και για την επιθύληνση των ανδρών είναι ευρέως γνωστά θέματα.
Η προώθηση των ομοφιλοφύλων και η σεξουαλικοποίησις όλων των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, περιοδικών, εφημερίδων, μόδας, μουσικής, χορού και
ενδύσεως είναι επίσης εξώφθαλμη πραγματικότητα.
Η πλήρης κατακυρίευση του χώρου των παιδικών εκπομπών, των παιδικών εντύπων, των παιδικών ηλεκτρονικών και μη παιχνιδιών από τέρατα
μάγους και σατανομορφές αποδεικνύει και πάλι την προσπάθεια του συστήματος στην από παιδικής ηλικίας ψυχοεγγραφή, αποδοχή, εξοικείωση,
εθισμό, και εμποτισμό των σημερινών ανθρώπων με μια σατανική καθημερινότητα και μια σκοτεινή παρουσία επίδραση και πραγματικότητα.
Μία άλλη ύπουλη δόλια και σατανική μέθοδος και πρακτική του συστήματος για την εκχώρηση δικαιωμάτων επιδράσεως και κυριότητος του σατανά επί
των ανθρώπων είναι το ολοταχώς και παγκοσμίως προωθούμενο πολυποίκιλο και πολύμορφο δαιμονικό σφράγισμα των ανθρώπων.
Όπως ακριβώς το δαχτυλίδι του γάμου έχει μια πνευματική λογική δεσμού σχέσεως αλλά και αμοιβαίου δικαιώματος κυριότητος του ενός επί του άλλου
μεταξύ των συζύγων, έτσι ακριβώς με την ίδια μεταφυσική πνευματική λογική, εάν ο διάβολος φορέση στους ανθρώπους τα οποιαδήποτε δικά του
εμβλήματα σύμβολα σημάδια κοσμήματα επιγραφές τατουάζ σκουλαρίκια η ένδυση η χτένισμα δικής του νοοτροπίας και στυλ, αποκτά αμέσως
εμπράκτως αυταπόδεικτα πνευματικά δικαιώματα επιδράσεως διασυνδέσεως εξουσίας και κυριότητος αυτού επί των ανθρώπων.
Με αυτόν τον δόλιο και ύπουλο τρόπο το σύστημα δημιουργώντας παράγοντας διαφημίζοντας και προβάλλοντας μόδα, αισθητική, διακόσμηση,
φωτογραφία, ζωγραφική, μουσική, χορό, και γενικά τεχνοτροπία με στυλ καθαρά σατανικής εμπνεύσεως και νοοτροπίας, επιβάλει αυτό το στυλ στους
νέους με το πνεύμα του σύγχρονου και μοντέρνου και με το ιδεολογικό περιτύλιγμα του επαναστατικού.
Το ίδιο το σατανικό σύστημα λοιπόν διαμορφώνει την κατά του συστήματος επανάσταση των νέων αιχμαλωτίζοντας τους σε σατανική νοοτροπία και
φορώντας τους σατανικές στολές και σήματα.
Οι επαναστάτες δηλαδή κατά του σατανικού συστήματος είναι οι πρώτοι που αιχμαλωτίζονται και ντύνονται σατανικά από το ίδιο το σατανικό σύστημα
και γίνονται σύστημα, τι ειρωνεία !
Επιβάλλεται λοιπόν στους νέους η αποδοχή και ο εθισμός αυτού του στυλ και νοοτροπίας δια μέσου των οποίων δέχονται την δαιμονική ενέργεια και
επίδραση υπό την οποίαν ενεργειακά ωθούμενοι πλέον κατευθύνονται στο σημάδεμα και του σώματος με τατουάζ και σκουλαρίκια σύμβολα αποδοχής
και ενσωματώσεως αυτής της πνευματικής νοοτροπίας και επιδράσεως.
Οι πνευματικές συνέπειες του δαιμονικού σφραγίσματος των ανθρώπων στην μετά θάνατον αιώνια ζωή τους θα εξηγηθούν παρακάτω από την
αποκάλυψη.
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Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

Για την παγκόσμια επικράτησή της η μασονία αφού κατ αρχάς ανέτρεψε όλες τις τοπικές εθνικές αντιστάσεις, ρύθμισε κατόπιν δημοκρατικά τα κατά
τόπους πολιτεύματα και συντάγματα καθιστώντας τα τυφλά ευνουχισμένα και ανίκανα να έχουν εθνικούς σχεδιασμούς και να ελέγξουν θεσμικά και
ιδεολογικά την επικίνδυνη διαλυτική και διαβρωτική διείσδυση του ξένου παράγοντα, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το ανεξέλεγκτο και το
απυρόβλητο της υποβρύχιας παγκόσμιας δράσεώς της.
Η διαχρονική της δράση ήταν πάντα σταθερά διαλυτική και αδίστακτη εναντίον κάθε καθαρού εθνικού και πατριωτικού τοπικού πυρήνα η πολιτικής και
για αυτό δια της δημαγωγίας και δια του ελέγχου της κοινής γνώμης απαξίωσε όλες τις εθνικοπατριωτικές ιδεολογίες ώστε να εξασφαλίση την ευνοϊκή
νοοτροπία των λαών και απυρόβλητο για την ανενόχλητη εδραίωση και εξάπλωση της μασονικής πλεκτάνης της παγκοσμιοποιήσεως.
Με αυτόν τον τρόπο η διεθνής μασονία Ισραήλ δεν επέτρεψε σε καμία χώρα να αναπτύξη πραγματική και ουσιαστική εθνική δύναμη και στρατηγική,
γιατί δολίως και υποβρυχίως τις διέλυε και τις υπέσκαπτε όλες, εκτός της Αμερικής, την οποία εξ αρχής επέλεξε, ενίσχυσε, δυνάμωσε και χρησιμοποίησε
σαν βάση για την παγκόσμια πολιτική επιρροή επιβολή και κυριαρχία της.

Ο λευκός οίκος τοποθετημένος
ακριβώς στην βάση μιάς
πολεοδομικής πεντάλφα της
Ουάσιγκτον.
Σύμβολο σατανικής όψεως.

Η συστηματική συγκέντρωσις αιχμαλώτησις επιστημόνων και εγκεφάλων μέσω των αμερικανικών σχολών από όλη την γη τις παλαιότερες δεκαετίες
ήταν μία από τις συνιστώσες αυτής της πολιτικής ενισχύσεως της Αμερικής και εξασθενήσεως όλων των υπολοίπων εθνών και κρατών, τα οποία
περιέργως τα τελευταία χρόνια ποτέ δεν είχαν τέτοιου είδους προγραμματισμό ούτε εθνικές στρατηγικές και βλέψεις.
Φυσικά πάντα υπήρχε ο κίνδυνος να ξεφύγη από τον έλεγχο κάποιο κράτος η μια ηγεσία ( Σερβία, Ιράκ, Ιράν, Κορέα, Ρωσία ) και για αυτό θα έπρεπε η
βάση ( Αμερική ) να διατηρή σαφή υπεροχή και υπεροπλία έναντι κάθε πιθανού αντιπάλου.
Ένα από τα εντυπωσιακότερα αποτελέσματα της υποβρύχιας μασονικής δράσεως τα τελευταία χρόνια είναι η δια της μασονικής διεισδύσεως
αναίμακτος υποταγή αιχμαλωσία και κατάληψης ολόκληρης της κινεζικής ηγεσίας και κατά συνέπεια ο έλεγχος ολόκληρης της Κίνας.
Μόλις ο Εβραιοσιωνισμός κατάφερε δια της σατανικής μασονίας να βάλη χαλκά στην μύτη αυτού του μεγάλου θηρίου της Κίνας και να την θέση υπό
τον έλεγχό του, αμέσως μετέφερε εκεί την βάση και έδρα της παγκοσμιοποίησης και το κέντρο του παγκόσμιου οικονομικού ελέγχου και εμπορίου, που
έως τότε ήταν στην Νέα Υόρκη.
Το προσχεδιασμένο γκρέμισμα των διδύμων πύργων από τους ίδιους τους Εβραιοσιωνιστές υποδηλώνει με κυριαρχικό και εντυπωσιακό τρόπο αυτήν
την αλλαγή της παγκόσμιας έδρας αλλά ταυτόχρονα και την αλλαγή της παγκόσμιας στρατηγικής.

Το χτύπημα των διδύμων πύργων ήταν προδημοσιευμένο σε διάφορα έντυπα στην κάρτα των ιλουμινάτοι αλλά και στα δύο παραπάνω σκίτσα του
περιοδικού Ε της εφημερίδος ελευθεροτυπίας που δημοσιεύθηκαν στις 26/8/2001 και στις 9/9/2001, δηλαδή 15 μέρες και 3 μέρες πρίν το χτύπημα.
Τα δύο αυτά σκίτσα συνοδευόταν από τις φράσσεις << έσω έτοιμος >> και << τρέχα να σωθείς >> αντίστοιχα.
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Το καπιταλιστικό πρότυπο που εξυπηρετούσε την στρατηγική της παγκόσμιας κυριαρχίας της Αμερικής και προωθήθηκε πολύ στις παλαιότερες
δεκαετίες επέτρεψε μια σχετική οικονομική και πνευματική άνοδο του επιπέδου των δυτικών λαών.
Αυτό το δεδομένο ευνόησε και μια σχετική αφύπνιση λίγων η περισσότερων η πολλών γεγονός ενοχλητικό και δυσάρεστο στους σχεδιασμούς των

εβραιοσιωνιστών για την προώθηση της παγκόσμιας κυριαρχίας και για την επιβολή της παγκόσμιας σατανικής δικτατορίας του ηλεκτρονικού ελέγχου
και του σφραγίσματος των ανθρώπων.
Το μοντέλο της Κίνας λοιπόν σήμερα εξυπηρετεί καλύτερα τα σχέδια της νέας παγκόσμιας στρατηγικής η οποία πλέον εφαρμόζει ολοταχώς το
πρόγραμμα της οικονομικής καταρρεύσεως των λαών και της διαρπαγής του κυκλοφορούντος χρήματος.
Για την πραγματοποίηση του στόχου της οικονομικής καταρεύσεως των δυτικών και όχι μόνο λαών εκτός των άλλων διοχετεύονται αδασμολόγητα σε
Ευρώπη και Αμερική εκατομμύρια κοντέινερ κινέζικων επίτηδες πολύ φθηνών προϊόντων με σκοπό να καταστραφή και να διαλυθή όλος ο παραγωγικός
και βιομηχανικός ιστός της ανεπτυγμένης δυτικής κοινωνίας, και για να επέλθη ανεργία φτώχεια πείνα και πλήρες αδιέξοδο και εξάρτηση των
ανθρώπων από το παγκόσμια ελεγχόμενο σύστημα.
Ευρώπη και Αμερική υπό αιχμαλωσία μασονικών κυβερνήσεων παρακολουθούν την επιταχυνόμενη χρεοκοπία και κατάρευσή τους ανίκανες πλέον να
αντιδράσουν η να επιβάλουν δασμούς στην κινέζικη παγκοσμιοποίηση και φρένο στον επερχόμενο παγκόσμιο οικονομικό εφιάλτη και πείνα των λαών.

Η άρνηση του Θεού και η αποπνευματικοποίηση που επιβλήθηκε στις δυτικές κοινωνίες τις κατέστησε πνευματικά τυφλές και ανίκανες να αντιληφθούν
και να συνειδητοποιήσουν την ύπουλη και υπόγεια δράση των σκοτεινών δυνάμεων της μασονίας και του σατανά που τελικά κατάφεραν ανενόχλητα να
ελέγξουν να παγιδεύσουν και να αιχμαλωτίσουν όλη την πνευματικά τυφλωμένη και άθεη πλέον ανθρωπότητα στην σατανική πλεκτάνη τους.
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Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΩΝ

Η ανάγκη πρακτικής οργανώσεως της κοινωνικής ζωής των ανθρώπων βάσει γενικών αρχών και νόμων δημιούργησε ιστορικά τις διάφορες και ποικίλες
γνωστές κοινωνικοπολιτικές έννοιες ιδεολογίες και συστήματα όπως :
Έθνος, φυλή, λαός, γλώσσα, θρησκεία, πατρίδα, πολιτεία, κράτος, αρχηγός, ηγεμών, εξουσία, ήθη, έθιμα, νομοθεσία, σύνταγμα, κυβέρνηση,
πατριαρχία, μοναρχία, αριστοκρατία, δικτατορία, αυτοκρατορία, βασιλεία, δημοκρατία, πολιτική, κόμματα, καπιταλισμός, σοσιαλισμός, κουμμουνισμός,
παγκοσμιοποίηση.
ον

Τα διάφορα αυτά κοινωνικοπολιτικά συστήματα είναι απαραίτητο να τα αξιολογήσουμε από πνευματικής πλευράς 1 για να μπορέσουν να γίνουν
αντιληπτά και να κατανοηθούν η επίδρασης η σημασία και οι συνέπειες που έχουν και που ασκούν στην ψυχοπνευματική και υπαρξιακή πορεία του
ον

ανθρώπου, 2 για να έρθη στο φως να αποκαλυφθή και να κατανοηθή η σκοπιμότητα και η πνευματική λογική με την οποία η διαχρονική
ον

παγκοσμιοποίηση κατευθύνει και διαμορφώνει την παγκόσμια πολιτική πορεία και 3 για να κατανοηθή η πνευματική νομοτέλεια δια της οποίας τελικά
ευνοούνται οι δυνάμεις του σκότους και ο διάβολος και αντλούν σήμερα το δικαίωμα να εξουσιάζουν παγκοσμίως την ανθρωπότητα.
Οι απαντήσεις αυτές απαιτούν την ουσιαστική συνειδητοποίηση της πραγματικότητος και μπορούν να δοθούν μόνο μέσα από μια ολοκληρωμένη
υπαρξιακή θεώρηση και κατανόηση της δημιουργίας και των νόμων της, καθώς και του προορισμού της θέσεως και της αξίας του ανθρώπου μέσα σ
αυτήν.
Αυτήν λοιπόν την θεώρηση και συνειδητοποίηση που χρειαζόμαστε για να κατανοήσουμε και να απαντήσουμε όλα τα παραπάνω μπορούμε να την
πάρουμε μόνον από την Θεοκεντρική θεώρηση των κοινονικοπολιτικών συστημάτων που συνοπτικά δίνεται παρακάτω.

Υπαρξιακό τοπίο και πραγματικότητα :
Ο άνθρωπος εξ ορισμού δημιουργίας (ομοίωμα Θεού και εικόνα Του), βάσει των εκ κατασκευής προδιαγραφών του (λογική, συναίσθηση συνείδηση και
αυτεξούσιο), βάσει της θέσεώς του στη κλίμακα της δημιουργίας (Μόνος φυσικός κυρίαρχος, επικεφαλής ηγέτης και βασιλιάς της όλης ορατής
δημιουργίας) και βάσει της υπαγωγής του στον νόμο της κρίσεως και της αιωνιότητος, εντέλλεται και καλείται να ζήση και να πορευθή ως υπεύθυνος
διαχειριστής και εργάτης ακολουθώντας τον δρόμο της εναρμόνισης με τον νόμο και τις εντολές του δημιουργού, δηλαδή τον δρόμο της αρετής και της
δικαιοσύνης, της τελειότητος και αγιότητος, που οδηγεί στην υπακοή στην συνεργασία στην προσέγγιση στην επαφή στην φιλία στην ένωση με τον Θεό
και στην μόνη τελικά δικαίωση του ανθρώπου, την κατά Θεόν δικαίωσή του.
Η εξ απερισκεψίας και επιπολαιότητος ανυπακοή του ανθρώπου στον Θεό και η υπακοή του στο διάβολο, έδωσε στον τελευταίο το δικαίωμα να
εξουσιάση επί του πεπτωκότος και υπηκόου του πνευματικά ανθρώπου, του υπαχθέντος πλέον στον μακράν του Θεού πνευματικό νόμο της φθοράς και
του θανάτου.
Ο άνθρωπος έχασε έτσι την αμεσότητα της επαφής και επικοινωνίας με τον Θεόν και την πλησίον του Θεού θέση του, βιώνει έκτοτε την στέρηση και την
απώλεια του Θείου δώρου της ζωής, δια της φθοράς και του θανάτου που εισήλθε πλέον στην ύπαρξή του, και πορεύεται υπό την εξουσία του διαβόλου
η οποία και ενισχύεται με κάθε επί πλέον βήμα συμπεριφορά και στάση ανυπακοής και απομάκρυνσής του από τον Θεό.
Για την αποκατάσταση λοιπόν της διαραγίσης αυτής σχέσεως του Θεού με τον άνθρωπο, και για τον τερματισμό αυτής της ασύλληπτα βαρύτατης
υπαρξιακής τιμωρίας της αιωνίας δικαιοδοσίας του θανάτου και του διαβόλου επί του ανθρώπου, οφείλει ο τελευταίος δια συνειδητότητος και
συναισθήσεως να επιστρέψη και να επανέλθη στην προς τον Θεό και προς τον νόμο Του υπακοή και εργασία.

Θρησκευτικό σύστημα :
Προς επίτευξη αυτού του σκοπού της ενσυνείδητης σωτηρίας του ανθρώπου ο Θεός δια του Μωυσέως στέλνει επί της γης τον πρώτο πνευματικό Του
νόμο δια την κατ αρχάς βασική και εισαγωγική πνευματική εκπαίδευση και συνειδητοποίηση του ανθρώπου, και εγκαθιδρύει επί της γης το πρώτο δικό
Του άνωθεν χορηγούμενο και κατά άνωθεν αντιστοιχία κοινωνικοπολιτικό σύστημα διοικήσεως, που η εκκλησία ονόμασε βασίλειον ιεράτευμα.
Με αυτό το άνωθεν χορηγούμενο κοινωνικοπολιτικό σύστημα ο άνθρωπος, ακολουθώντας και υπακούοντας έναν άγιο αρχηγό εκπρόσωπο του Θεού
που κυβερνά διοικεί και νομοθετεί ως άνωθεν εκλεκτός και ως άνωθεν εντεταλμένος, καθίσταται άμεσα υπήκοος του Θεού γιατί τίθεται υπό τας διαταγάς
Του και υπό την εξουσία Του και κατά συνέπεια αποκαθίσταται ενώπιον του Θεού και συμφιλιώνεται μαζί Του.
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∆ια της υπακοής στον Μωυσή λοιπόν ένας αιχμάλωτος λαός άοπλος και υπόδουλος στα καταναγκαστικά έργα της πανίσχυρης κοσμικής εξουσίας του
Φαραώ, απελευθερώνεται με θαυμαστό τρόπο και καθοδηγείται στην γη της επαγγελίας.
Κατανοούμε επομένως την δύναμη την αξία την βαθύτερη σημασία και τον συμβολισμό αυτού του άνωθεν χορηγηθέντος κοινωνικοπολιτικού
συστήματος που απελευθερώνει τον άνθρωπο από την αιχμαλωσία και την τυραννία του διαβόλου και τον οδηγεί στην κληρονομιά της γης της
επαγγελίας.
Η υπαγωγή λοιπόν του ανθρώπου υπό την καθοδήγηση και την εξουσία του άνωθεν εκλεγόμενου προβαλλόμενου και υποδεικνυόμενου ηγέτη και
αρχηγού, δηλαδή η ουσιαστική αξιοκρατία, αποκαθιστά άμεσα την σύνδεση του ανθρώπου με τον Θεό και αναιρεί την διαβολική εξουσία και κυριαρχία
επάνω του που προέκυψε από την πτώση της ανυπακοής.

Θρησκευτικοπολιτικό σύστημα :
Μελετώντας από την παλαιά διαθήκη την ιστορική συνέχεια και εξέλιξη αυτού του συστήματος μας δίνονται όλα εκείνα τα κλειδιά της γνώσεως και
διακρίσεως που χρειάζονται για να προχωρήσουμε στην κατανόηση του πνευματικού νόμου των πολιτικών συστημάτων και την ψυχοπνευματική
επίδραση σημασία και συνέπειες που έχουν επί των ανθρώπων.
Η μετάβαση στην βασιλεία έγινε όταν αργότερα ο λαός ζήτησε από τον εκπρόσωπο του Θεού γέρο αρχιερέα Σαμουήλ διορισμό βασιλέως.
Καθ υπόδειξην και κατ εντολήν του Θεού τότε ο αρχιερέας Σαμουήλ έχρισε τον Σαούλ πρώτο βασιλέα του Ισραήλ και λίγο αργότερα πάλι με άνωθεν
επιλογή και εντολή έχρισε τον ∆αυίδ επόμενο βασιλέα του Ισραήλ.
Ο διορισμός πολιτικής εξουσίας βλέπουμε ότι απορρέει και πάλι από τον Θεό και ότι οι πρώτοι βασιλείς επιλέγονται χρίζονται παίρνουν το αξίωμά τους
και νομιμοποιούνται από τον Θεό δια του αρχιερέως υπαγόμενοι υποχρεούμενοι και εντελλόμενοι ως βασιλείς να υπηρετήσουν τον νόμο και την
δικαιοσύνη του Θεού.
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Θεός κατά συγκατάβαση προς την κοσμική και όχι πνευματική ροπή των ανθρώπων και κατ οικονομίαν
και για πρακτικούς λόγους επικύρωσε τον διαχωρισμό της πολιτικής εξουσίας χρεώνοντας όμως στον λαό εσωτερική και πνευματική απομάκρυνση και
αποστασιοποίηση. ( Βασιλειών Α, κεφάλαιον Η παράγραφος 7, κεφάλαιον Ι παράγραφος 9, κεφάλαιον ΙΒ παράγραφος 17 – 20 )
Ο Θεός παραχώρησε στον άνθρωπο το δικαίωμα του αυτεξούσιου και της ελεύθερης επιλογής της πορείας του, όμως αυτό δεν σημαίνει και ότι δεν τον
κρίνει και τον αξιολογεί και τον κατατάσσει και ανταμείβει ανάλογα με τις επιλογές και την πορεία του.
Παρ όλα αυτά όμως το θρησκευτικοπολιτικό αυτό σύστημα εξουσίας εξακολουθεί να αποτελεί αντιστοιχία και εικόνα της ουρανίου βασιλείας του Θεού
όπως ξεκάθαρα θα δούμε παρακάτω στην αποκάλυψη.
Η υποταγή και η υπηρέτησις του από Θεού κεχρισμένου βασιλέως εντέλλεται και νομιμοποιείται από τον Θεό και εκλαμβάνεται από τον Θεό ως κατ
αντιστοιχία υπηρέτησις της ουρανίου Του βασιλείας με συνέπεια να δικαιώνεται τελικά ενώπιον του Θεού ο άνθρωπος.
Με αυτό το άνωθεν επικυρωμένο πολιτικοκοινωνικό σύστημα ο άνθρωπος κατανοεί δια βίου τον Θεό την εξουσία Του και την βασιλεία Του, δικαιώνεται
η επίγειος πορεία του υπηρετώντας την από Θεού διορισθείσα εξουσία, και προετοιμάζεται συνειδητοποιείται και φωτίζεται πνευματικά για την
πολιτογράφησή του και στην ουράνια βασιλεία του Θεού.

Πνευματική λογική και νομοτέλεια :
Μελετώντας λοιπόν κάποιος αυτόν τον πνευματικό νόμο της παλαιάς διαθήκης και διεισδύοντας στην πνευματική λογική του, αντιλαμβάνεται ότι εάν ο
άνθρωπος επί γης θελήση να δικαιωθή υπαρξιακά ενώπιον του Θεού, να δικαιώση την επί γης πορεία του και να αναιρέση την εκ της γεννήσεώς του
κληροδοτούμενη έξωση από τον Θεό, τότε οφείλει στην ζωή του να ακολουθήση τους άνωθεν απεσταλμένους ανθρώπους του Θεού και να συμπορευθή
μαζί τους, η τουλάχιστον τίμια και ενσυνείδητα να υπηρετήση την πατρίδα του και τον από Θεού επιλεγμένο χρισμένο και διορισμένο βασιλιά η ηγέτη.
Για να διασφαλίση λοιπόν ο άνθρωπος επί της γης την κατά Θεόν πορεία της ζωής του, την από Θεού ευλογία, την εις τον Θεόν αποταμίευση
δικαιώματος, και την κατά Θεόν δικαίωσή του, οφείλει να ακολουθή και να υπηρετεί τους από Θεού απεσταλμένους εκλεκτούς και τον δοθέντα νόμον.
Η απορροή επίσης του κοινονικοπολιτικού συστήματος από τον Θεόν και η εις τον Θεόν υπαγωγή του είναι αδιαπραγμάτευτη προυπόθεση για την
υπαρξιακή νομιμοποίησή του και για την συνολική δικαίωση του συστήματος.
Αυτονόητο είναι ότι η όποια θρησκευτικοπολιτική εξουσία διοίκηση και ηγεσία πρέπει να έχη ουσιαστική και ζώσα αρετή, επαληθευόμενη από Θεού δια
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σημείων θαυμάτων και χάριτος, και όχι νεκρή και τυπική και κατ όνομα μόνο και τίτλο η σχήμα αγιότητα και αρετή, διότι στην πρώτη περίπτωση ο

άνθρωπος υπηρετεί τον παρόντα ζώντα αληθινό Θεό ενώ στην άλλη περίπτωση υπηρετεί ουσιαστικά τον πλαστογράφο διάβολο στο δήθεν όνομα η
τίτλο η σχήμα του θεού.
Το θέμα λοιπόν του κοινονικοπολιτικού συστήματος οργανώσεως της ζωής των ανθρώπων, ανάλογα με την ιδεολογική και πρακτική μορφή του, αλλά
και ανάλογα με την ουσιαστική γνησιότητα και ποιότητά του, καθορίζει την πνευματική δικαιοδότηση του Θεού η του διαβόλου στην ζωή των ανθρώπων,
αποταμιεύει συνολικά το έργο και την ζωή των ανθρώπων στον έναν η στον άλλον πνευματικό νόμο, και ρυθμίζει συνολικά την υπαρξιακή δικαίωση η
την χρέωση της ανθρώπινης αυτής κοινωνίας.

Πολιτικά συστήματα – νομοτελειακές συνέπειες :
Οι σημερινού τύπου δημοκρατίες όπου οι άνθρωποι καλούνται να ψηφίσουν τα διάφορα πολιτικά κόμματα με τους προβεβλημένους αρχηγούς τους,
ακόμη και αν αγνοήσουμε την απόλυτη διασύνδεση και διαμόρφωσή τους από το σατανικό μασονικό παρασκήνιο, από πνευματικής πλευράς οι
δημοκρατίες αυτές αποτελούν πλήρη άρνηση των δικαιωμάτων του δημιουργού στην επιλογή ηγεσίας και στην διοίκηση και χάραξη της ανθρώπινης
πορείας.
Από θεοκεντρικής πνευματικής θεωρήσεως λοιπόν, από όπου και ουσιαστικά παρακολουθούνται κρίνονται ανταμείβονται και καθορίζονται οι συνέπειες
της κάθε ατομικής η ομαδικής ανθρώπινης επιλογής πράξεως και πορείας, οι σημερινού τύπου δημοκρατίες δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνον πλήρης
εγωισμός, αχαριστία, και άρνηση έως βλασφημία του ανθρώπου προς τον Θεό και δημιουργό του.
Ο δια της υπακοής στον διάβολο θνητός πλέον άνθρωπος, έχων όμως και πάλι δυνατότητα ελεύθερης επιλογής πορείας ζωής, αντί υπεύθυνα να
αντιληφθή τον Θεό, την εξορία του, τις συνέπειες της παραβάσεως των πνευματικών του νόμων, και την ήδη άπαξ εις φθοράν και θάνατον καταδίκη του,
και να γίνη προσεκτικότερος στις επιλογές του, συνεχίζει με επιπολαιότητα και απερισκεψία να μην θέλη να συνειδητοποιηθή και υπακούοντας και πάλι
στον θανάσιμο και ζηλόφθονο εχθρό του γυρίζει ξανά την πλάτη στον δημιουργό και Θεό του και πορεύεται ολοταχώς δια του άθεου συστήματος και
στην δεύτερη εν συνεχεία άρνηση του Θεού και πτώση του με τις όποιες επακόλουθες υπαρξιακές του συνέπειες.
H εξουσία διαχείριση και διακυβέρνηση της πορείας των ανθρώπων έχει τεράστιες ουσιαστικές πνευματικές και υπαρξιακές συνέπειες επιπτώσεις και
ευθύνες, γιατί ρυθμίζει όχι μόνο την δικαίωση η μη του έργου όλης της επίγειας ανθρώπινης ζωής και πορείας αλλά κυρίως γιατί μακροχρονίως επιδρά
ρυθμίζει και διαμορφώνη την ψυχοπνευματική νοοτροπία και την εσωτερική πραγμάτωση των ανθρώπων από την οποία ρυθμίζεται και καθορίζεται η
αιώνια υπαρξιακή τους αξιολόγηση και κατάταξη.
Η συστηματική αποσύνδεση σήμερα της παγκόσμιας πολιτικής από κάθε αναφορά προς τον Θεό, και η συστηματική διασύνδεσή της σήμερα με τον
διάβολο και την εκκλησία του ( Μασονία ) που επιτυγχάνεται δολίως μέσα από τα διάτρητα προσωρινά ψευτοδημοκρατικά αφελή πολιτεύματα αποτελεί
σήμερα μια σατανική εφιαλτική πραγματικότητα απόλυτα καταστροφική για όλη την ανθρωπότητα τόσο στο πρακτικό όσο και στο ψυχοπνευματικό και
υπαρξιακό επίπεδό της.
Τα σατανοκίνητα σήμερα πολιτικά συστήματα που μόνο οι αφελείς και οι ρηχοί η οι εξαγορασμένοι και βολεμένοι ονομάζουν δημοκρατία, αποτελούν τον
δούρειο ίππο του σατανά για την υλικοπνευματική καταστροφή και την αιώνια αιχμαλωσία και αποτύφλωση του ανθρώπινου γένους.
Η συστηματική λοιπόν αποσύνδεση κάθε εις Θεόν αναφοράς της σημερινής πολιτικής, αλλά και η πολιτική περιθωριοποίησης απαξίωσης και εξάλειψης
κάθε ουσιαστικής πνευματικής θρησκευτικής αξίας, έχει σαν αποτέλεσμα την έμπρακτη άρνηση του Θεού και την δικαιοδότηση και απελευθέρωση του
διαβόλου να εξουσιάση ανεμπόδιστα πλέον τους ανθρώπους και να τους καταστρέψη πρακτικά αλλά και ψυχοπνευματικά και υπαρξιακά.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΠΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εσωτερικός πνευματικός νόμος των αξίων και των ηρώων είναι πάντα μια θετική εσωτερική πνευματική εργασία γνησιότητος, ουσίας και συνειδήσεως.
Αντίθετα ο εσωτερικός πνευματικός νόμος και δρόμος όλων των εντεταλμένων σημερινών πολιτικών του συστήματος είναι η κοσμικοϋλικά άπληστη και
δελεασμένη καρδιά με εσωτερική εργασία παράκαμψης συνειδήσεως.
∆ικαιωματικά λοιπόν αυτή η εσωτερική τους εργασία τους οδηγεί τους εντάσσει τους δεσμεύει και τους αιχμαλωτίζει στην μασονία η οποία έχοντας τους
υποχείριους και εσωτερικά συγγενείς και ταυτισμένους μαζί της τους προωθεί και τους αναδεικνύει κατόπιν στην κοσμική εξουσία πολεμώντας και
εξαφανίζοντας τους πραγματικά άξιους ικανούς και κατάλληλους.

Ο κάθε απλός σημερινός άνθρωπος αν και βομβαρδίζεται συσκοτίζεται κατευθύνεται και οριοθετείται πνευματικά εν τούτοις αισθάνεται και είναι
ελεύθερος να συμμετέχη να ακολουθή και να πιστεύη λιγότερο η περισσότερο οποιοδήποτε θρησκευτικό δόγμα.
Επίσης είναι ελεύθερος να έχη την όποια χαλαρή είτε ενισχυμένη γνώμη άποψη κοσμοθεωρία η πίστη και μπορεί αν θέλη να εκφράζη ελεύθερα την
όποια τοποθέτησή του.
Αυτήν όμως την ελευθερία πίστεως και εκφράσεως που έχει ο κάθε απλός σημερινός άνθρωπος, δεν μπορούν να έχουν οι πολιτικοί ως δέσμιοι της
μασονίας.
Άξιο επισημάνσεως είναι ότι όλοι οι πολιτικοί ποτέ δεν είναι ενεργά μέλη οποιουδήποτε θρησκευτικού δόγματος, και ότι ποτέ δεν ανοίγουν θρησκευτικές
συζητήσεις, αλλά και ούτε μπορούν και ούτε τους επιτρέπεται.
Επειδή ακριβώς ακολουθούν δεσμεύονται εγκλωβίζονται και υποτάσσονται στην σατανολατρική μασονία, χάνουν την ελευθερία των κοινών ανθρώπων
να μπορούν να μιλήσουν φανερά για την όποια πίστη η θρησκευτική άποψή τους.
Αν οι πολιτικοί άνοιγαν οποιαδήποτε θρησκευτική συζήτηση σαν αδέσμευτοι άνθρωποι θα έπρεπε να είχαν και μια λιγότερο η περισσότερο ενεργή
συμμετοχή στο όποιο πιστεύω τους πράγμα το οποίον είναι αδύνατο να κάνουν αληθινά και πραγματικά και το αποφεύγουν γιατί ακριβώς ακολουθούν
την μασονία.
Επίσης ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των πολιτικών είναι ότι ποτέ δεν μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε σοβαρή συζήτηση για
μασονία και εβραιοσιονισμό γιατί αυτό το θέμα τους ξεσκεπάζει τους αποκαλύπτει και τους καίει και το αποφεύγουν συστηματικά.
Αυτό το θέμα εξ άλλου είναι και το μόνο θέμα το οποίο ποτέ δεν μπορούν να θίξουν να συζητήσουν να εξετάσουν και να ερευνήσουν σοβαρά και
επίσημα όλα τα παγκόσμια μέσα ενημερώσεως, πανεπιστήμια, εφημερίδες, περιοδικά, δημοσιογράφοι, πολιτικοί και γενικά όλοι οι κατέχοντες θέσεις
στο παγκόσμιο μασονικό σύστημα εξουσίας και διοικήσεως.
Παραδόξως ζητούνται και καταγράφονται οι θρησκευτικές πεποιθήσεις και τα πιστεύω οποιουδήποτε απλού ανθρώπου, ενώ ποτέ δεν ζητούνται ούτε
ανακοινώνονται ακόμη και προεκλογικά οι όποιες θρησκευτικές πεποιθήσεις και τα πιστεύω όλων των πολιτικών παγκοσμίως.
Επίσης αξιοπερίεργο και αξιοπρόσεκτο είναι ότι αυτά τα κρίσιμα και καυτά θέματα που άπτονται του παρασκηνίου της παγκόσμιας πολιτικής μασονία,
εβραιοσιονισμός, διαφάνεια πολιτικών, θρησκεία, χριστιανισμός, παγκοσμιοποίηση ποτέ δεν θίγονται σοβαρά σε όλες τις προεκλογικές και πολιτικές και
δημόσιες συζητήσεις.
Μια άλλη επισήμανση που πρέπει να γίνη είναι το ότι οι πολιτικοί ποτέ δεν μπορούν ούτε τολμούν να υποστηρίξουν τα δημοκρατικά δικαιώματα της
συντριπτικής κοινωνικής πλειοψηφίας των καταδιοκωμένων χριστιανών και εν γνώσει του ότι σ αυτήν την περίπτωση τα κόμματα τους θα είχαν την
άνετη κοινωνική και εκλογική πλειοψηφία.
Φθάνουμε δε και στο παράδοξο φαινόμενο κεντροδεξιά κόμματα και πολιτικοί να καταφεύγουν και να ζητούν ψήφους από περιθωριακές και αντεθνικές
μειοψηφικές ομάδες ανώμαλων και λαθρομεταναστών και μουσουλμάνων και περιθωριακών και να μην τολμούν να ζητήσουν τις ψήφους της
συντριπτικής πλειοψηφίας των διοκωμένων χριστιανών που τα καταπατημένα δημοκρατικά τους δικαιώματα δεν υποστηρίζονται και δεν
εκπροσωπούνται από ούτε έναν πολιτικό.

Κανονικά θα έπρεπε όπως προβλέπει και η νομοθεσία όλα τα δημόσια πρόσωπα πολιτικοί δημοσιογράφοι και αξιωματούχοι του συστήματος να δίνουν
υποχρεωτικά ένορκες βεβαιώσεις ότι δεν ανήκουν σε καμία σατανιστική θρησκεία, σκοτεινή οργάνωση, στοά, μασονία, και ότι αρνούνται τον διάβολο
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την λατρεία του και το προσκύνημά του και να καταδικάζουν την σατανικά υποκινούμενη μασονία και τον εβραιοσιωνισμό.
Αυτή η περίεργη και ανεξήγητη σιωπή και αποθρησκευτικοποίηση όλων των αξιωματούχων του συστήματος αποδεικνύει την πνευματική τους

τυποποίηση κονσερβοποίηση και αιχμαλωσία τους στην σκοτεινή παγκόσμια σατανική δικτατορία που ενσυνείδητα υπηρετούν και για την οποία δεν
τολμούν ποτέ να συζητήσουν.
Η απόδειξις όλων αυτών έρχεται από το αποτέλεσμα της παγκόσμια εφαρμοζομένης δημοκρατικής πολιτικής, περιθοριοποιήσεως απαξιώσεως και
κοινωνικοπολιτικής αδρανοποιήσεως της πλειοψηφίας των αμέτρητων εκατομμυρίων χριστιανών, ενώ παραδόξως την ίδια στιγμή προωθείται και
επιβάλλεται παγκοσμίως η πολύπλευρη αντίχριστη και σατανική τυποποίηση νοοτροπία και εθισμός που ιδεολογικά αντιπροσωπεύει μια ασήμαντη
μειοψηφία διεστραμμένων συνειδήσεων σατανιστών.
Συνοπτικά δηλαδή βλέπουμε σήμερα την παγκοσμίως εφαρμοζόμενη δημοκρατία, να απαξιώνει την συντριπτική πλειοψηφία των χριστιανών, και να
επιβάλη δολίως και φασιστικά την παγκόσμια δικτατορία του σατανά.

Όλοι αυτοί λοιπόν οι εξαγορασμένοι και βολεμένοι αξιωματούχοι εφαρμοστές του συστήματος και υπηρέτες του σκότους, ένοχοι σιωπής αδιαφάνειας
απόκρυψης και υποκρισίας, ζουν πολυτελώς εις βάρος και από την αφαίμαξη όλων των ανθρώπων της γης τους οποίους ολοταχώς στέλνουν πρακτικά
ψυχικά και πνευματικά στον μεγάλο τους αδελφό και αφεντικό τους τον διάβολο.
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∆ΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

Είδαμε πως η μασονία ελέγχοντας μακροχρόνια τις εξουσίες και διοικώντας με κατάλληλο τρόπο, τελικά έλεγξε και πνευματικά την ανθρωπότητα
εξαφανίζοντας την αφυπνιστική και διακτινίζουσα γνώση των άκρων και των ορίων της πνευματικής διαστάσεως και οριοθετώντας πνευματικά τους
ανθρώπους στην μη προσέγγιση της γνώσεως του φωτός και του σκότους.
Αυτή η μασονική στόχευσις οριοθετήσεως του ανθρωπίνου πνεύματος πραγματοποιήθηκε όχι μόνο με την εξαφάνιση της γνώσεως του φωτός και του
σκότους αλλά και με την κατάλληλη τροχιοδρόμηση και κλάδεμα όλων των επιστημών ώστε ποτέ να μην ανοίξουν παράθυρα και πύλες εισόδου σε
αποκαλυπτικές γνώσεις και επιστημονικές επαληθεύσεις της μίας υπαρξιακής αλήθειας και στην προσέγγιση της πνευματικής πραγματικότητος της
δημιουργίας.
Οι αδίστακτες εκτελέσεις και εξαφανίσεις πολλών ερευνητών επιστημόνων δημοσιογράφων αλλά και εφευρετών που προσέγγισαν τέτοιου είδους
γνώσεις αλήθειες και αποκαλύψεις είτε επίσης ωφέλιμες για την ανθρωπότητα εφευρέσεις είναι αμέτρητες.
Επίσης αμέτρητες είναι και οι χρηματοδοτήσεις επιστημονικών προγραμμάτων και ολόκληρων επιστημονικών σχολών και κλάδων μόνο και μόνο για να
συγκαλύψουν να διαστρεβλώσουν και να εξαφανίσουν την πραγματικότητα και τις ασύμφορες για την μασονία επιστημονικές αλήθειες.
Επιγραμματικά μόνον θα αναφέρουμε παρακάτω μερικές τέτοιες επεμβάσεις διαστρεβλώσεως της αλήθειας και της πραγματικότητος σε διάφορους
τομείς της γνώσεως, της επιστήμης και του ανθρωπίνου πνεύματος.

Βιολογία γενετική
Κατ αρχάς η θεωρία της εξελίξεως των ειδών και το ότι ο άνθρωπος προέρχεται από τον πίθηκο είναι μια συστηματική πλαστή ψευτοεπιστημονική
προπαγάνδα με βαθύτερο σκοπό την θεωρητική υποστήριξη της δημιουργίας της ζωής από την ύλη και την άρνηση του δημιουργού.
Η επιστημονική αλήθεια είναι ότι ποτέ ο πίθηκος όσα χρόνια κι αν περάσουν δεν μπορεί να εξελιχθή σε άνθρωπο και οι πρώτοι επιστήμονες που
απέδειξαν ότι σύμφωνα με τους νόμους της γενετικής αποκλείεται οποιαδήποτε διαχρονική εξέλιξη των ειδών σκοτώθηκαν και εξαφανίσθηκαν.
Παρ όλα αυτά αν και επιστημονικά η θεωρία της εξελίξεως των ειδών σήμερα έχει καταρριφθεί, εν τούτοις συνεχίζει να προβάλετε και να υποστηρίζεται
για να αποπροσανατολίζη και να αποπνευματικοποιή τον άνθρωπο εξαφανίζοντας τον Θεό και την πνευματική διάσταση της δημιουργίας.

Ιατρική
Ο κάθε ζωντανός οργανισμός αποτελείται από σώμα και ψυχή.
Οι περισσότεροι άνθρωποι πάνω στην γη ανεξαρτήτως θρησκείας πιστεύουν στην ύπαρξη της ψυχής και στην μετά θάνατον ζωή.
Οι αμέτρητοι ναοί όλων των θρησκειών πάνω στην γη που υπάρχουν ακόμη και στο κάθε μικρότερο χωριό, αποδεικνύουν αυτό ακριβώς.
Ακόμα και οι σατανιστές μασόνοι δημιουργούν παντού κλειστές στοές εκκλησίες του σατανά όπου κάνουν συμβόλαια με τον διάβολο πουλώντας τις
ψυχές τους σ αυτόν για να αποκτήσουν εξουσία δόξα και χρήμα.
Αμέτρητα περιστατικά ανθρώπων όλων των εποχών και θρησκειών περιγράφουν προσωρινούς θανάτους και επιστροφές ψυχών στο σώμα που
ξαναζωντανεύει.
Επιγραμματικά πάλι υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν αμέτρητοι τόμοι με καταγεγραμμένες εμπειρίες αγίων και ασκητών που περιγράφουν με λεπτομέρειες
την μεταθανάτια πραγματικότητα, όπως υπάρχουν και αμέτρητα περιστατικά μάγων σε όλες τις εποχές και πολιτισμούς που θανάτωναν η κατάστρεψαν
ανθρώπους με σατανικές μεθόδους επιδρώντας δια της πνευματικής διαστάσεως αρνητικά στην ψυχική τους ενέργεια.
Οι απόκρυφες αυτές γνώσεις και επιστήμες είναι ένα από τα μεγάλα κρυφά όπλα των μασόνων και μάγων για την εξόντωση εχθρών και αντιπάλων
τους.
Παρ όλα αυτά όμως η άνωθεν κατευθυνόμενη και χρηματοδοτούμενη ιατρική επιστήμη κατά πολύ περίεργο και παράδοξο τρόπο δεν ερεύνησε ποτέ
επισήμως το θέμα της ψυχής και της ψυχικής ενέργειας των οργανισμών.
Μια τέτοια επιστημονική έρευνα που θα μπορούσε από δεκαετίες να αποδείξη την ύπαρξη της ψυχικής ενέργειας, θα υποδείκνυε πρακτικά την ύπαρξη
της πνευματικής διαστάσεως και θεωρητικά την ύπαρξη του Θεού αλλά θα αποκάλυπτε και πολλά από τα μυστικά όπλα και γνώσεις με τα οποία
μασονία και μάγοι επιδρούν αρνητικά και διαβρωτικά στην ανθρωπότητα αλλά και καταστρέφουν και διαλύουν ανεπιθύμητους εχθρούς και αντιπάλους.
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Για τον λόγο αυτό όχι μόνο ποτέ δεν χρηματοδοτήθηκε τέτοιου είδους επιστημονική έρευνα αλλά αντίθετα καλλιεργείται δολίως και συστηματικά η

ειρωνική και απαξιωτική αντιμετώπιση αυτών των ουσιαστικών επιστημονικών θεμάτων έρευνας και γνώσεως της αόρατης πνευματικής διαστάσεως.
Ένας ανθρώπινος οργανισμός όπως και ένα ραδιόφωνο η μια τηλεόραση πολλές φορές δεν λειτουργούν σωστά όχι γιατί έχουν κάποιο πρόβλημα η
κάποια βλάβη αλλά γιατί δέχονται παράσιτα και επίδραση από μια αόρατη εξωτερική πηγή που εκπέμπει αρνητική και παρασιτική ακτινοβολία και
ενέργεια.
Η ιατρική επιστήμη λοιπόν αρνείται να μελετήση και να δεχθή αυτήν την πραγματικότητα μόνο και μόνο για να καλύπτονται τα μυστικά αόρατα σατανικά
εγκλήματα μασόνων και μάγων με τα οποία κατευθύνουν την ανθρωπότητα και εξαφανίζουν τους αντιπάλους τους.
Όλη η ιατρική επιστήμη λοιπόν καθηλώνεται περιορίζεται και ακρωτηριάζεται προσπαθώντας, παρά την ακόμη και στους απολίτιστους λαούς
πανάρχαια γνωστή αλήθεια και πραγματικότητα, να εξαφανίση την ψυχή και την ψυχική ενέργεια των ανθρώπων αντικαθιστώντας την με τις
διαστρευλωμένες τυφλές και αποπροσανατολίζουσες θεωρίες περί ασυνείδητης και υποσυνείδητης εγκεφαλικής λειτουργίας.
Με τις λέξεις ασυνείδητο και υποσυνείδητο δηλαδή εξαφανίζουν την ψυχική ενέργεια και την υπαρκτή πραγματικότητα της ψυχοπνευματικής διαστάσεως
και αποπροσανατολίζουν την σκέψη και την λογική.
Υπάρχει λοιπόν ζωή και στην αόρατη πνευματική διάσταση η οποία μας περιβάλει και την οποία το σύστημα γνωρίζει αλλά δεν θέλει ποτέ να την
αποκαλύψη.

Ψυχολογία
Όπως ακριβώς η ιατρική έτσι και η επιστήμη της ψυχολογίας άνωθεν χρηματοδοτούμενη χειραγωγούμενη και κατευθυνόμενη, αρνήται επιμόνως να
μελετήση και να εντάξη στην επιστημονική της έρευνα αλλά και να αναγνωρίση την πανάρχαια επαναλαμβανόμενη πραγματικότητα της υπάρξεως των
ακραίων ανθρώπων του φωτός και του σκότους.
Η περί ψυχής επιστήμη δηλαδή αρνείται να μελετήση το αντικείμενό της και να καταγράψη να παρατηρήση και να αξιολογήση την ανά τους αιώνες
διαχρονικά επαναλαμβανόμενη πραγματικότητα της εμφανίσεως αγίων και μάγων.
Μη μπορώντας λοιπόν η επιστήμη της ψυχολογίας να κάνη την δουλειά της σ αυτούς τους τομείς εξ αιτίας των άνωθεν μασονικών διαταγών αλλά και μη
μπορώντας να αρνηθή την υπαρκτή πραγματικότητα, ονομάζει όλα αυτά τα θέματα παραψυχολογία, και παραδόξως ποτέ δεν γίνεται επιστημονική
σχολή παραψυχολογίας ούτε επίσημες επιστημονικές έρευνες.
Βλέπουμε λοιπόν και πάλι πως ότι πλησιάζει προς το φως και το σκότος, προς τον Θεό η τον διάβολο και προς τις ενέργειες της πνευματικής
διαστάσεως, αυτομάτως σταματάει να ενδιαφέρη την επίσημη επιστημονική έρευνα.
Σαν παράδειγμα στην ψυχολογία βλέπουμε ότι προβλήθηκε χρηματοδοτήθηκε και καθιερώθηκε επιστημονικά η σχολή του Φρόιντ που εξυπηρετεί την
προσαρμογή στην υπαρξιακά τυφλή κοινωνικοποιημένη ζωή των ανθρώπων ενώ παρακάμφθηκε και αποσιωπήθηκε ο Γιούνκ που με τις επιστημονικές
του μελέτες και έρευνες απέδειξε τις ψυχολογικές παθολογίες και πλάνες όλων των θρησκειών εν αντιθέσει με την μόνη αξία του πατερικού
παραδοσιακού χριστιανισμού που ψυχολογικά θεραπεύει και αποκαθιστά την αρχετυπική αξία και καθαρότητα της ανθρώπινης ψυχής.

Θεολογία
Η ίδια άνωθεν απαξίωση αποπροσανατολισμός και αποεπιστημονικοποίηση έγινε και στις Θεολογικές επιστήμες όπως προαναφέραμε που αντί να
μελετήσουν να ερευνήσουν και να επιστημονικοποιήσουν τον πνευματικό νόμο της δημιουργίας και την μία αλήθεια και πραγματικότητα της γης, αντί να
αποκαλύψουν επιστημονικά τους πνευματικούς νόμους του φωτός και του σκότους, αντί να εξηγήσουν και να αποδείξουν την συμμετοχή της
πολύμορφης δαιμονικής ενέργειας του σκότους στην πληθώρα των δήθεν ανεξήγητων παραψυχολογικών φαινομένων, αντί να φανερώσουν επιτέλους
την μία πνευματική αλήθεια της όλης δημιουργίας, συσκοτίζουν την ανθρωπότητα κρατώντας σε αντιεπιστημονική δογματική λογική και βάση τις
διάφορες θεολογικές σχολές, εμποδίζοντας σκόπιμα το φως της έρευνας και του πνεύματος να φανερώση την μία και μοναδική και επιστημονικά
αποδυκνειόμενη και επαληθευόμενη αλήθεια και πραγματικότητα.

Oικονομία
Αναφέραμε ήδη ότι όχι μόνο στην κοινωνία αλλά ακόμη και στα οικονομικά πανεπιστήμια δεν διδάσκεται δεν εξηγείται και δεν διευκρινίζεται η αλήθεια
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και η πραγματικότητα ότι ο πληθωρισμός που καταληστεύει όλη την ανθρωπότητα δημιουργείται και παράγεται μόνο από την ληστρική πλεονασματική
κοπή νομίσματος εκ μέρους της επίσημης κρατικής εξουσίας και με κανέναν άλλο τρόπο.
Η καταλήστευση της ανθρωπότητος ξεκίνησε μέν με τον πληθωρισμό όμως τώρα το κέντρο βάρους του παγκόσμιου οικονομικού εγκλήματος κατά της
σύγχρονης ανθρωπότητος προχώρησε πάρα πολύ.
Ο όλος σχεδιασμός παραγωγής και διακίνησης του χρήματος είναι ασύλληπτα εγκληματικός παράνομος σκοτεινός και αδιαφανής και αποτελεί τον
σύγχρονο τρόπο υποδουλώσεως και αιχμαλωτίσεως και εξαθλιώσεως όλων των λαών της γης από το παγκόσμιο μασονικό και σατανικό σύστημα.
Από το με κοινωνικά ληστρικό και διαχειριστικά εγκληματικό τρόπο υπερπαραγόμενο χρήμα σήμερα, ακόμη και αυτό το ελάχιστο κλάσμα από το
υπερπαραγόμενο χρήμα που καταλήγη για την επιβίωση των ανθρώπων, αποδεκατίζεται από την πολυποίκιλη υπερφορολογία αλλά και εξατμίζεται δια
του πληθωρισμού ώστε να μην μπορούν οι άνθρωποι να καλύπτονται ούτε δια της οικονομίας και της αποταμιεύσεως και να είναι διαρκώς κρεμασμένοι
και απόλυτα εξαρτημένοι, από την όποια με ψίχουλα απειροελάχιστη τροφοδοσία του μισάνθρωπου ανελέητου ταπεινωτικού και εξαθλιοτικού σατανικού
συστήματος.
Αποσιωπούνται δηλαδή τεράστια παγκόσμια οικονομικά εγκλήματα καταληστεύσεως όλων των ανθρώπων του πλανήτη, που γίνονται από όλα τα
επίσημα συστήματα εξουσίας μέσω της παραγωγής, της διαχειρίσεως του χρήματος και του πληθωρισμού αλλά και με πολλούς άλλους τρόπους.
Αποσιωπείται επίσης και δεν εξηγείται στον κόσμο άλλο ένα τεράστιο παγκόσμιο οικονομικό έγκλημα καταληστεύσεως της ανθρωπότητος και
μαζέματος του χρήματος από τους λαούς, που πραγματοποιείται με την φορολόγηση της κάθε καθημερινής συναλλαγής του πολίτη με έναν
αστρονομικό συντελεστή που αγγίζει σχεδόν το 20%. (Φ.Π.Α. = Φόρος προστιθέμενης αξίας). Με αυτόν τον τρόπο διαρπάζεται σηκώνεται και
εξαφανίζεται ταχύτατα το χρήμα από τους λαούς και τους ανθρώπους το οποίο δεν τους επιστρέφεται και οι οποίοι με κάθε καθημερινή συναλλαγή
διπλά αποδεκατίζονται και όσο συναλλάσσονται τόσο καταληστεύονται και φτωχαίνουν και αιχμαλωτίζονται στο πανίσχυρο και εις βάρος τους
γιγαντούμενο πλέον παγκόσμιο σύστημα εξουσίας.

Ιστορία
Ο βαθύς βρόμικος ύπουλος και απίστευτα καταχθόνιος εγκληματικός και ανελέητος πόλεμος και ρόλος των δυνάμεων του σκότους εναντίων των
δυνάμεων του φωτός για την με οποιοδήποτε τίμημα απόκτηση και έλεγχο κάθε είδους μορφής και μεγέθους εξουσίας και κυριαρχίας επί γης δεν είναι
μια διαχρονική αέναη υπαρξιακά και νομοτελειακά θεμελιωμένη καθολική γήινη μόνο πραγματικότητα ασύλληπτου μεγέθους και διαστάσεως αλλά
αποτελεί και την κεντρικότερη πνευματική νομοτέλεια του γίγνεσθαι της όλης δημιουργίας όπως θα δούμε στην αποκάλυψη.
Η βαθύτερη κατανόηση και συνειδητοποίηση αυτού του θέματος, που ξεπερνάει τα σύνορα της ορατής δημιουργίας και φθάνει μέχρι τις άκρες του
χρόνου και της ύπαρξης, απαιτεί μεταφυσική εμπειρία γνώση μύηση και σπουδές και αγγίζει το απόλυτο μίσος και τον απόλυτο φθόνο του ποιο μαύρου
ζήλου του βαθύτερου υπαρξιακού πυρήνα των σκοτεινών δυνάμεων.

Όπως είδαμε η εξουσία η δόξα και ο πλούτος της γης δόθηκε στον διάβολο και η εκχώρηση τέτοιων αξιωμάτων και δικαιωμάτων εξουσίας και πλούτου
επί γης προϋποθέτει και απαιτεί οπωσδήποτε συνειδητό η ασυνείδητο προσκύνημα του διαβόλου και ανάλογη εσωτερική στάση του ανθρώπου.
Η πραγματικότητα αυτή αποτελεί έναν πνευματικό νόμο και μια καθολική διαχρονική πνευματική νομοτέλεια της γης με ιστορικά ελάχιστες εξαιρέσεις και
για αυτόν τον λόγο στην ιστορία συναντάμε πάντα τελετουργίες θυσίες ιερατεία και μασονίες συνδεδεμένες με το στενό και άμεσο περιβάλλον κάθε
μορφής εξουσίας πάνω στην γη.
Η εκχώρηση λοιπόν της εξουσίας απαιτεί και προϋποθέτει συνεργασία υπακοή και εκτέλεση των διαταγών των σκοτεινών δυνάμεων και φυσικά
ανάλογη μήυση και για τον λόγο αυτό οι αμύητοι δεν μπορούν να χειρισθούν να κρατήσουν ούτε και να προωθηθούν σε υψηλές θέσεις εξουσίας.
Η ουσιαστική καταγραφή και η αξιολόγηση λοιπόν της ιστορίας της γης δεν μπορεί ποτέ να γίνη εάν δεν ληφθή υπ όψιν αυτή η ουσιαστική πνευματική
νομοτέλεια που πάντα εμπλέκεται στην πορεία της ιστορίας στην διαχείριση της εξουσίας και στον παρασκηνιακό πόλεμο ανάδειξης εξουσίας και
εξοντώσεως της αξιοκρατίας.

Στην ιστορία της πανανθρώπινης συσκότισης και της κυριαρχίας επί γης του κοσμοκράτορα, συναντάμε λαούς που εκ παραδόσεως συνεργάζονται
συμφιλιώνονται και συμπορεύονται μαζί του, αλλά και λαούς που εκ των ιστορικών καταβολών τους τον αντιστρατεύονται και τον πολεμούν.
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Υπό αυτό το πρίσμα τόσο η προϊστορία όσο και η αρχαία αλλά και η σύγχρονη ιστορία της γης είναι κάτι που δεν πρέπει ποτέ να αποκαλυφθή να

καταγραφή να γνωστοποιηθή και να διδαχθή στους ανθρώπους, γιατί αν οι άνθρωποι γνώριζαν αυτήν την απόκρυφη ιστορία της ανθρωπότητος τους
τρόπους τις μεθόδους τους φίλους και τους εχθρούς του κοσμοκράτορα, τότε το επί γης έργο του, της παγκόσμιας κυριαρχίας και της υλικής και
ψυχοπνευματικής καθυπόταξης των ανθρώπων, το ολιγότερο θα ανατρεπόταν.
Ο σκοτεινός ρόλος του εβραιοσιονισμού στην παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότητος αποτελεί μια τραγική δραματική και εφιαλτική πραγματικότητα
που δεν επιτρέπουν ποτέ να αποκαλυφθή και να γνωστοποιηθή.
Η διαστρέβλωση και η αποσιώπηση της ιστορικής αλήθειας για να καλυφθούν τα διαχρονικά εγκλήματα κατά της ιστορίας της ανθρωπότητος από τους
εβραιοσιωνιστές είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο.
Ο εκ διαμέτρου αντίθετος ρόλος και η αδιάλειπτος προϊστορική και αρχαία αλλά και σύγχρονη σύνδεση της ελληνικής φυλής με το φώς το πνεύμα και
την αλήθεια και η αέναος τροφοδότηση του παγκόσμιου πολιτισμού με αυτά τα στοιχεία είναι μια αλήθεια που η σατανική παγκοσμιοποίηση δεν μπορεί
να ανεχθή και που επίσης δεν επιτρέπει να αποκαλυφθή στο πραγματικό της μέγεθος και διαστάσεις.
Η μακροχρόνια διαστρέβλωση συγκάλυψη συσκότιση και αφανισμός του μεγέθους και του ύψους και του αρχαίου και του προϊστορικού Ελληνικού
πολιτισμού είναι άλλο ένα μεγάλο έγκλημα του εβραιοσιονισμού κατά της αλήθειας του πνεύματος και της ιστορίας της ανθρωπότητος.
Για τούς λόγους αυτούς οι συγγραφείς της ιστορίας της ανθρωπότητος και γενικά οι συγγραφείς ιστορικών βιβλίων που από το σύστημα
χρηματοδοτούνται προωθούνται και προβάλλονται είναι κατά κανόνα εβραιοσιονιστές, η υποχείριά τους.
Όποιος άλλος προσπαθήσει να καταγράψη την ιστορική αλήθεια είναι το ολιγότερο καταδικασμένος σε περιθωριοποίηση.

Αρχαιολογία
Η αρχαιολογική έρευνα ως υπαγόμενη χρηματοδοτούμενη και εξαρτώμενη από το σύστημα ρυθμίζεται και κατευθύνεται ώστε να μην έρχονται στο φως
να μην ξεσκεπάζονται αποκαλύπτονται και δημοσιοποιούνται ευρήματα μεγάλης αρχαιολογικής και ιστορικής σημασίας ικανά να φωτίσουν την
συσκοτισμένη και παραποιημένη αλήθεια της ιστορίας της ανθρωπότητος.
Έρευνες λοιπόν που θα έπρεπε να γίνουν δεν γίνονται ποτέ (π.χ. για τον τάφο του μεγάλου Αλεξάνδρου), άλλες έρευνες προχωρούν μέχρι κάποιου
σημείου και μετά ξαφνικά με αδιαφανείς διαδικασίες σκεπάζονται και αποσιωπόνται (π.χ. υπόγεια ναού Σολωμόντος και σφίγγας Αιγύπτου), και άλλες
έρευνες γύρω από τις πυραμίδες συνδυάζονται με μασονικής πρακτικής περίεργους και δήθεν ανεξερεύνητους θανάτους αυτοπτών μαρτύρων, για να
κλείσουν στόματα να εξαφανισθούν στοιχεία να σταματήσουν οι έρευνες και για να δημιουργηθή μια σκιά ενός βοηθητικού παραπλανητικού πέπλου
μυστηρίου περί της δήθεν κατάρας των Φαραώ.
Στο βιβλίο του Αμερικανού καθηγητή Αιγυπτιολογίας Karl Brighton "Αιγυπτιακές πυραμίδες Ελλήνων έργον" αποτυπώνονται καθαρά οι προσπάθειες
του κατεστημένου συστήματος για την συγκάλυψη και διαστρέβλωση της ιστορικής και αρχαιολογικής αλήθειας.

Γλώσσα
Το ανθρώπινο πνεύμα είναι το πολυτιμότερο δώρο και η κορυφαία αξία της ορατής δημιουργίας, η δε γλώσσα είναι ο κύριος και θεμελιώδης τρόπος
εκφράσεως επικοινωνίας μεταδόσεως και αποθησαυρίσεως του ανθρωπίνου πνεύματος και της όλης γνώσεως επιστήμης σοφίας και πολιτισμού που
παράγει.
Η πρόσβαση του ανθρώπου στους πανανθρώπινους πνευματικούς θησαυρούς γνώσεως τέχνης επιστήμης σοφίας πολιτισμού αρετής και αλήθειας που
οι αιώνες διαχρονικά αποθησαύρισαν και κληροδότησαν στην ανθρωπότητα γίνεται κυρίως δια της γλώσσας.
Μεταξύ γλώσσας και πνεύματος υφίσταται τόσο στενή σύνδεσις που πρακτικά προσεγγίζει την ταύτιση και από αυτό γίνεται αντιληπτό ότι η διαχρονική
συνεννόηση, η παρούσα συμπόρευση, αλλά και η μελοντική συνεργασία πρόοδος και εξέλιξις της ανθρωπότητος, προϋποθέτει και απαιτεί μία και
μοναδική και διαχρονικά αναλλοίωτη και προστατευόμενη πανανθρώπινη γλώσσα στην υπηρεσία του ανθρωπίνου πνεύματος.
Ένας εχθρός του ανθρωπίνου πνεύματος και της πνευματικής ανόδου και ωρίμανσης της ανθρωπότητος σαν πρώτο στόχο θα είχε το να τροποποιή και
να μετασχηματίζη να αλλοιώνη να εκφυλίζη και να αλάζη την εν χρήσει ισχύουσα γλώσσα για να ελέγχη να παρασύρη να τυφλώνη και να αποκόπτη
τους ανθρώπους από τις ρίζες τους και από την πρόσβαση και κατανόηση των πνευματικών θυσαυρών του προυπήρξαντος ανθρώπινου πολιτισμού.
Αν και οφείλει η ανθρωπότητα να προστατεύη να διατηρή και να διαφυλάτη τις αρχαίες γλώσσες του ανθρωπίνου πνεύματος και πολιτισμού πολύ
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περισσότερο από τα αρχαιολογικά ευρήματα, στην πράξη γίνεται το απίστευτο έγκλημα της συστηματικής αλλοιώσεως μετασχηματισμού αφανισμού και
δολοφονίας όλων των ιστορικών αρχαίων γλωσσών της ανθρωπότητος.
Πολύ περισσότερο δε σκόπιμα και συνειδητά πολεμήθηκε αλλοιώθηκε μετασχηματίσθηκε εκφυλίσθηκε και περιθωριοποιήθηκε η ουσιαστικότερη και
σημαντικότερη γλώσσα του ανθρωπίνου γένους η αρχαία Ελληνική γλώσσα.
Η σύγχρονη γλωσσολογική έρευνα αποκαλύπτει ότι η όλη δόμησης αυτής της γλώσσας έχει ως βάση την έννοιαν, και αποτελεί το τελειότερο εργαλείο
χειρισμού σύνθεσης και απόδοσης εννοιών του ανθρωπίνου πνεύματος και για αυτό καθίσταται ένα ανεκτίμητο και μοναδικό εργαλείο διανόησης και
έκφρασης που υπηρετεί προάγει ανάγει και φωτίζει τον ανθρώπινο νου.
Αποδεικνύεται επίσης ότι οι λέξεις που εκφράζουν τις διάφορες έννοιες στην αρχαία Ελληνική γλώσσα δεν είναι απλά τα ονόματα των αντιστοίχων
εννοιών όπως συμβαίνει σε όλες τις άλλες γλώσσες αλλά πολύ περισσότερο είναι σαν κώδικες μαθηματικής αντιστοιχίας και αποτυπώσεως αυτών των
εννοιών.
Μεγάλες εταιρίες και πανεπιστήμια που χρειάζονται πλέον προηγμένα επιστημονικά γλωσσικά εργαλεία για περεταίρω εξέλιξη του χειρισμού της
πληροφορικής αλλά και προηγμένη νοηματοδότηση της σύγχρονης οργανώσεως και διοικήσεως αναγκάζονται να στραφούν στην συστηματική
αποθησαύριση καταχώρηση και μελέτη της αρχαίας Ελληνικής, γιατί μόνο με αυτήν λειτουργούν σωστά τα εξελιγμένα προγράμματα πληροφορικής και
αναπτύσσονται καλλίτερα οι ανθρώπινες πνευματικές δυνατότητες.
Φυσικά δεν είναι τυχαίο και το ότι η κύρια γλώσσα αποθησαύρισης της αγίας γραφής, δηλαδή της παλαιάς διαθήκης των ευαγγελίων και της
αποκαλύψεως, είναι η αρχαία Ελληνική γλώσσα.
Αυτήν λοιπόν την τόσο πολύτιμη και σημαντική πνευματικά γλώσσα οι ίδιοι οι Έλληνες σήμερα, από τις διαδοχικές αλλοιώσεις και εκφυλισμούς και
βανδαλισμούς που υπέστη, δεν μπορούν να την καταλάβουν.
Μόνο στα τελευταία 50 – 60 χρόνια η επίσημη Ελληνική γλώσσα του Ελληνικού υποτίθεται κράτους είχε 5 – 6 εκφυλιστικές δια νόμων μεταλλάξεις.
Αρχαίζουσα, καθαρεύουσα, απλή καθαρεύουσα, δημοτική, μονοτονικό.
Φυσικά πίσω από όλα αυτά πάντα κρύβεται ο Εβραιοσιονισμός και η μασονία που επιδιώκει την αποπνευματοποίηση την νάρκωση τον εκφυλισμό την
χειραγώγηση και δαιμονοποίηση των ανθρώπων και με κάθε τρόπο προσπαθεί να παρεμποδίση και να κόψη τις προσβάσεις τους στις αρχαίες πηγές
του πνεύματος.
Την μασονική αυτή λογική του παγκοσμίου συστήματος εξουσίας για τον πνευματικό εκφυλισμό και έλεγχο των ανθρώπων μέσω της συνεχούς
αλλοιώσεως της γλώσσας περιγράφει πολύ καλά και ο γνωστός σαν Τζορτζ Οργουελ (George Orwell) συγγραφέας στο βιβλίο του "1984". (Big brother Ο μεγάλος αδελφός).

Αγία γραφή
Παρακάτω δίνουμε ένα μόνο πρόσφατο σχετικά παράδειγμα αλλοιώσεως κειμένων της αγίας γραφής από τους Εβραιοσιωνιστές.
Ο προφήτης Ιεζεκιήλ στα δύο κεφάλαια ΛΗ και ΛΘ των προφητειών του, προφητεύει την κάθοδο των Ρώσων εναντίων του Ισραήλ στον άμεσα
επερχόμενο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, την αιχμαλωσία των Εβραίων από τους Ρώσους, κ.τ.λ.
Σε εκατομμύρια αντίτυπα της αγίας γραφής που από πολλές δεκαετίες κυκλοφόρησαν παγκοσμίως αλλά και διανεμήθηκαν δωρεάν από τους
Εβραιοσιονιστές μέσα από διάφορες εταιρείες και συλλόγους δήθεν διαδόσεως της αγίας γραφής, το νόημα στα συγκεκριμένα κεφάλαια αντιστρέφεται.
Εδώ για επιβεβαίωση των ανωτέρω και για απόδειξη της αλλοίωσης παρουσιάζεται η αρχή μόνον του πρώτου κεφαλαίου.

Ιεζεκιήλ Κεφάλαιο ΛΗ από ορθόδοξη αγία γραφή της Ζωής.

Ιεζεκιήλ Κεφάλαιο ΛΗ από Εβραιοσιονιστική αγία γραφή της Βιβλικής
εταιρίας.
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KEFALAION LH
1 KAI e¦ge£neto lo£gow Kyri£oy pro£w me le£gvn% 2 yi¥e¤ a¦nurv£poy, sth£rison
to¤ pro£svpo£n soy e¦pi¤ Gv¤g kai¤ th¤n gh°n toy° Magv£g, a©rxonta Rv£w,
Moso¤x kai¤ Uobe£l, kai¤ profh£teyson e¦p' ay¦to¤n 3 kai¤ ei¦po¤n ay¦tƒ° ta£de
le£gei Ky£riow Ky£riow% i¦doy¤ e¦gv¤ e¦pi¤ se¤ Gv¤g a©rxonta Rv£w, Moso¤x kai¤
Uobe¤l 4 kai¤ syna£jv se kai¤ pa°san th¤n dy£nami£n soy, i¨ppoyw kai¤ i¥ppei°w
e¦ndedyme£noyw uv£rakaw pa£ntaw, synagvg‚° poll‚°, pe£ltai kai¤
perikefalai°ai kai¤ ma£xairai, 5 Pe£rsai kai¤ Ai¦ui£opew kai¤ Li£byew, pa£ntew
perikefalai£aiw kai¤ pe£ltaiw, 6 Gome¤r kai¤ pa£ntew oi¥ peri¤ ay¦to£n, oi¬kow
toy° Uergama¤ a¦p' e¦sxa£toy borra° kai¤ pa£ntew oi¥ peri¤ ay¦to£n, kai¤ e©unh
polla¤ meta¤ soy°% 7 e¥toima£suhti, e¥toi£mason seayto¤n sy£, kai¤ pa°sa h¥
synagvgh£ soy h¥ synhgme£nh meta¤ soy° kai¤ e©s‚ moi ei¦w profylakh£n. 8

Το 666 στο σήμα της Ελληνικής βιβλικής εταιρείας με τη μορφή τριών C συνεχόμενα σε τμήμα περιφέρειας κύκλου

Το 666 συγκεκαλυμμένο στο εξώφυλλο και στο μέσα φύλλο στις μορφές SCC και 666 αλλά και η μούρη του διαβόλου στο σήμα της εταιρείας.
Επίσης ο συνδυασμός άσπρου και μαύρου γίνεται συμβολικά με σατανική λογική

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γ9/1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα
ΕΝΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Το βασικό σύμβολο των μασόνων όπως βλέπουμε αποτελείται από έναν κανόνα (ορθή γωνία) που τοποθετείται σαν ανοιγμένο V και έναν διαβήτη που
εμπερικλείουν ένα G η ένα φίδι (να σημειώσουμε ότι το γράμμα G μοιάζει πάρα πολύ με τον αριθμό 6).
Ο κανόνας που τοποθετείται σαν το γράμμα V μαζί με το φίδι η G συμβολίζουν το διαβολικό πρόσωπο, το διαβολικό πνεύμα και το διαβολικό όνομα και
ο διαβήτης μαζί με τον κανόνα πάλι συμβολίζει ταυτόχρονα τον σχεδιασμό, το αρχιτεκτονικό σχέδιο και τον σχεδιαστή αρχιτέκτονα, δηλαδή τον
σχεδιαστή μηχανικό του διαβόλου.
Όλο αυτό συμβολίζει τον μασονικό σχεδιασμό με βάση το δαιμονικό πνεύμα, δηλαδή τον διαβολικό σχεδιασμό μεθόδευση οργάνωση προγραμματισμό
εφαρμογή κατεύθυνση τροχιοδρόμηση και πραγμάτωση της πορείας των ανθρωπίνων κοινωνιών και του τρόπου οργανώσεως και λειτουργίας τους
και γενικότερα τον δαιμονικό σχεδιασμό έλεγχο και κατεύθυνση της ανθρωπότητος.
Επίσης το ίδιο πνεύμα και νόημα υπονοείται και στις λέξεις τεκτονισμός και τέκτων που σημαίνει οικοδόμος ξυλουργός μάστορας εργάτης τεχνίτης
επιστήμων ποιητής δημιουργός.
Ακριβώς αυτό βλέπουμε να υπονοούν και τα σχετικά αγάλματα της παραπάνω φωτογραφίας από το εσωτερικό ενός μασονικού ναού που συμβολίζουν
και αυτά το δαιμονικό ορθογώνιασμα και το δαιμονικό σκάλισμα και πελέκημα των ανθρωπίνων κοινωνιών, πράγμα που αποτελεί και την βασική
δουλειά και αποστολή των μασόνων.
Το ίδιο πάλι συμβολίζουν και υπονοούν το μυστρί και η ορθή γωνία και ο διαβήτης δηλαδή τα εργαλεία τους τρόπους και τις μεθοδεύσεις του μασονικού
συστήματος με τα οποία χτίζονται γωνιάζονται και ρυθμίζονται πάντα με δαιμονικό πνεύμα οι δομές και τα συστήματα και οι τρόποι λειτουργίας των
ανθρωπίνων κοινωνιών.
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Τον θεό που οι μασόνοι υπακούν υπηρετούν και λατρεύουν τον αποκαλούν "Μέγα Αρχιτέκτονα Του Σύμπαντος" η ΜΑΤΣ κατά συντομογραφία από τα
αρχικά γράμματα.
Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι οι μασόνοι δεν ονομάζουν τον θεό τους ποιητή η δημιουργό του σύμπαντος αλλά αρχιτέκτονα ακριβώς γιατί
υπονοούν τον διάβολο που θέλει να αλλοιώση να παραποιήση να μετασχηματίση και να μεταλάξη την δημιουργία.

Σ αυτό λοιπόν το απόκρυφο πανεπηστήμιο της μασονίας πρώτα πειθαρχούν σπουδάζουν και μυούνται και εξετάζονται όλοι οι μετέπειτα προβαλλόμενοι
πολιτικοί και αξιωματούχοι του παγκοσμίου συστήματος εξουσίας για να υπακούσουν και να εκτελέσουν και να εφαρμόσουν κατόπιν στην πράξη τις
εντολές διαταγές και σχεδιασμούς αυτής της μυστικής και παγκόσμιας σατανικής μασονικής πλεκτάνης.
Η μασονία αποτελεί δηλαδή το παγκόσμιο κρυφό πανεπιστήμιο του διαβόλου και την παγκόσμια μυστική σατανική βιομηχανία παραγωγής δαιμονικά
μυημένων ελεγχόμενων και προωθούμενων υποχείριων στελεχών εξουσίας και διοίκησης της ανθρωπότητος.
Τα φτερωτά αγαλματίδια της παραπάνω φωτογραφίας συμβολίζουν τους δαίμονες που επιβλέπουν και βοηθούν και συνεργάζονται με το όλο μασονικό
σύστημα όπως θα δούμε παρακάτω να εξηγή και η αποκάλυψη του Ιωάννη.
Ο κοσμοκράτορας διάβολος λοιπόν δια της επί γης εκκλησίας του, δηλαδή δια της μασονίας, εξουσιάζει τελικά την ανθρωπότητα.

Οι πολιτικοί και οι αξιωματούχοι του συστήματος της παγκόσμιας εξουσίας, οι χορεύτριες όπως τους αποκαλούν οι αρχιμασόνοι, είναι απλά τα
εκτελεστικά όργανα της μασονίας η οποία υποβρυχίως και δια του διαβόλου ασκεί μυστικά την ουσιαστική εξουσία έλεγχο διοίκηση διαχείριση και
διακυβέρνηση της γης.

Χαιρετισμοί
με το σήμα του
διαβόλου

Χαιρετισμός
του πάπα
με το σήμα
του 666
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Η
μασονική
χειραψία

Ο
Ουάσιγκτον
και άλλοι
μασόνοι
πρωθυπουργοί
Της Αμερικής

Ο σημερινός πρωθυπουργός της Ελλάδος και ο πρόεδρος της Ελληνικής δημοκρατίας προσκυνούν τον Εβραιοσιωνισμό.
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Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Το έργο και η αποστολή του Χριστού ήταν κατ αρχάς το να διανοίξη τον κλεισμένο δρόμο του ουρανού για την επιστροφή στο βασίλειο του Θεού, του
εξωρισθέντος από εκεί ανθρώπινου γένους.
Ο Χριστός λοιπόν με την αγία και αναμάρτητη ζωή του ευαρέστησε τον Θεό και πέτυχε ως εκπρόσωπος του ανθρώπου ( υιός του ανθρώπου ), να
συμφιλιώση με τον Θεό το ανθρώπινο γένος που είχε εξωσθή από τον παράδεισο.
Αυτή η δια του Χριστού συμφιλίωση Θεού και ανθρώπου φανερώνεται όχι μόνο από τα πρωτοφανή και αμέτρητα θαύματα του Θεού δια του Χριστού
αλλά και από την εκ του ουρανού άνωθεν επιβεβαίωση τόσο κατά την βάπτισή του όσο και κατά την μεταμόρφωσή του στο όρος Θαβώρ.

( Κατά Ματθαίον ευαγγέλιον ΙΖ/5 ).

5 e©ti ay¦toy° laloy°ntow i¦doy¤ nefe£lh fvteinh¤ e¦peski£asen
ay¦toy£w, kai¤ i¦doy¤ fvnh¤ e¦k th°w nefe£lhw le£goysa% oy−to£w
e¦stin o¥ yi¥o£w moy o¥ a¦gaphto£w, e¦n ƒ− ey¦do£khsa% ay¦toy°

Και ενώ ομιλούσε,να φωτεινό σύγνεφο κάλυψε αυτούς,
και να φωνή από το σύγνεφο λέγουσα, αυτός
είναι ο υιός μου ο αγαπητός στον οποίον ευαρεστήθηκα, αυτόν
να ακούτε.

a¦koy£ete%
Επίσης το δια του Χριστού άνοιγμα των ουρανών δηλαδή η έκτοτε διάνοιξης του δρόμου επιστροφής προς τον Θεό, φανερώνεται και από τα λόγια του
ίδιου του Χριστού στην συνάντησή του με τον Ναθαναήλ. ( κατά Ιωάννην ευαγγέλιον Α/52 ).

52 kai¤ le£gei ay¦tƒ°% a¦mh¤n a¦mh¤n le£gv y¥mi°n, a¦p' a©rti o©cesue

Και λέει σε αυτόν, αληθινά λέω σε εσάς, από τώρα θα δείτε

to¤n oy¦rano¤n a¦neƒgo£ta, kai¤ toy¤w a¦gge£loyw toy° Ueoy°

τον ουρανό ανοιγμένο και τους αγγέλους του Θεού

a¦nabai£nontaw kai¤ katabai£nontaw e¦pi¤ to¤n yi¥o¤n toy°

να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν στον υιό του

a¦nurv£poy.

ανθρώπου.

Βλέπουμε λοιπόν ότι το άνοιγμα των ουρανών, δηλαδή η δια του Χριστού αναίρεση της εξώσεως και αποβολής του ανθρωπίνου γένους και η
επανασύνδεση και συμφιλίωση Θεού και ανθρώπου, επετεύχθη και επήλθε πριν από την σταύρωσή του.
Το έργο όμως και η αποστολή του Χριστού δεν ήταν μόνον αυτό, δηλαδή το άνοιγμα των ουρανών και η συμφιλίωση και επανασύνδεση Θεού και
ανθρώπου, αλλά και κάτι ακόμα.
Έπρεπε να ολοκληρώση ακόμη ένα πολύ σημαντικό έργο πού η επίτευξή του περνούσε από τον δρόμο της σταυρώσεως.

Ο σκοπός του Θεού είναι η δημιουργία η ολοκλήρωσης και η αποκατάστασης του αιωνίου βασιλείου του Θεού και της δικαιοσύνης Του.
Ένα βασίλειο δικαιοσύνης αξιοκρατίας και αγιότητος, είτε στον ουρανό είτε στην γη, δεν μπορεί να ειρηνεύση να σταθή να λειτουργήση να ευημερήση
και να ευτυχίση εάν πρώτα δεν εκριζωθή εξαλειφθή και αφανισθή τελείως η αντιπολίτευση και η αντίδραση του κακού. ∆ηλαδή κάθε ζημιογόνος εστία
εγκλήματος κακίας πονηρίας μίσους φθόνου δόλου αδικίας πλεονεξίας αρπαγής απάτης κ.τ.λ.
Είναι ανάγκη λοιπόν τέτοιου είδους νοοτροπίες είτε δαιμόνων είτε ανθρώπων να εξαλειφθούν και να αποκλεισθούν χάριν της υγείας και ευημερίας του
αιωνίου βασιλείου του Θεού.
Τα καρκινικά κύτταρα της δημιουργίας που με την όση αυτεξούσια ελευθερία τους επέλεξαν το να αναπτύσσονται αδιαφορώντας βαραίνοντας πιέζοντας
εκτοπίζοντας η κατατρώγοντας το περιβάλλον τους, φυσικά δεν έχουν καμία θέση στην αιώνιο ζωή στο ουράνιο η και στο όποιο ανθρώπινο βασίλειο
δικαιοσύνης. Στο κατά Ματθαίον ευαγγέλιο ΙΘ/23-24 γράφει:

23 O
¥ de¤

¦Ihsoy°w ei¬pe toi°w mauhtai°w ay¦toy°% a¦mh¤n le£gv

Ο δε Ιησούς είπε στους μαθητές αυτού αληθώς λέω

y¥mi°n o¨ti dysko£lvw ploy£siow ei¦seley£setai ei¦w th¤n

σε εσάς ότι δύσκολα πλούσιος εισέρχεται στην

basilei£an tv°n oy¦ranv°n. 24 pa£lin de¤ le£gv y¥mi°n,

βασιλεία των ουρανών, πάλιν δε λέγω σε εσάς,

ey¦kopv£tero£n e¦sti ka£mhlon dia¤ tryph£matow rafi£dow
dieluei°n h« ploy£sion ei¦w th¤n basilei£an toy° Ueoy° ei¦seluei°n.

ευκολότερον είναι καραβόσκοινο από τρύπα βελόνας
να περάση παρά πλούσιος στην βασιλεία του Θεού να εισέλθη.

Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμη και ο υλικός πλούτος εδώ στην γη είναι αντίθετος δεν συμβαδίζει με την δικαιοσύνη του Θεού, και συσσωρεύει πολύ μεγάλο
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χρέος και βάρος για την ψυχή στην μετά θάνατον αιώνιο ζωή.
Αυτό το συμπέρασμα επιβεβαιώνεται και από την παραβολή του Χριστού για τον φτωχό Λάζαρο στην αυλή του ανελέητου πλουσίου, και για την
αντιστροφή της καταστάσεώς τους στην μετά θάνατον ακολουθούσα αιωνιότητα.

( Κατά Λουκάν ευαγγέλιο ΙΣΤ/19-31 ).

Να σημειώσουμε ότι ο Χριστός στην συγκεκριμένη παραβολή δεν δίνει όνομα στον πλούσιο, αλλά μόνο στον φτωχό Λάζαρο.
∆ηλαδή όχι μόνον δεν του δίνει θέση στην αιώνιο ζωή, αλλά ούτε καν μνημόσυνο στην γη.
Θέλοντας λοιπόν ο Θεός να χρεώση με πολύ βαριά χρέη ως προς την αιώνιο ζωή όλους τους αδιάφορους για δικαιοσύνη και για τον πλησίον,
παραχώρησε την εξουσία και τον πλούτο της γης στον διάβολο και στους περί αυτόν αδίστακτους άπληστους και ανελέητους πλεονέκτες που μεθούν
και ηδονίζονται από την αφαίμαξη των λαών .
( κατά ματθαίον Κ∆/48–51 )

48 e¦a¤n de¤ ei©p‚ o¥ kako¤w doy°low e¦kei°now e¦n t‚° kardία
ay¦toy°, xroni£zei o¥ ky£rio£w moy e¦luei°n, 49 kai¤ a©rjhtai

Εάν δε πεί ο κακός εκείνος δούλος στην καρδιά του,
θα αργήση ο κύριός μου να ρθή, και αρχίζει

ty£ptein toy¤w syndoy£loyw ay¦toy°, e¦sui£‚ de¤ kai¤ pi£n‚ meta¤

να χτυπά τους συνδούλους του, να τρώη και να πίνη με

tv°n meuyo£ntvn, 50 h¨jei o¥ ky£riow toy° doy£loy e¦kei£noy e¦n

τους μεθύοντες, θα έρθη ο κύριος του δούλου εκείνου σε

h¥me£ra ‚− oy¦ prosdoka° kai¤ e¦n v¨ra

‚− oy¦ ginv£skei, 51 kai¤

dixotomh£sei ay¦to£n, kai¤ to¤ me£row ay¦toy° meta¤ tv°n
y¥pokritv°n uh£sei% e¦kei° e©stai o¥ klayumo¤w kai¤ o¥ brygmo¤w

μέρα που δεν περιμένει και ώρα που δεν γνωρίζει, και
θα τον διχοτομήση, και την θέση του με τους
υποκριτές θα βάλη εκεί είναι το κλάμα και το τρίξιμο
των δοντιών.

tv°n o¦do£ntvn.

Ο διάβολος λοιπόν μαζί με όλους τους ομοίους του εργάζονται καταχθονίως και αδιαλείπτως μέρα και νύχτα με πολύ μεγάλο ζήλο για την παγκόσμια
κυριαρχία ενός πλουσίου, αχόρταγου, ασύδοτου και ανελέητου για τους ανθρώπους συστήματος.
∆ηλαδή με εγκληματική αναισθησία πώρωση απληστία και ασυδοσία τρέχουν για την υπερχρέωσή τους και την αιώνια αιχμαλωσία και καταδίκη τους
Επάνω σε αυτήν την λογική που στοχεύει στην βαριά υπερχρέωση και στην παντοτινή εξάλειψη του κακού από την αιώνιο ζωή και την βασιλεία του
Θεού, εδράζεται όλος ο πνευματικός νόμος της σταυρώσεως του Χριστού. Επιβεβαιώνεται δε αυτό και από τα παρακάτω λόγια του.
( κατά Ματθαίον ΚΓ/33–35 )

33 o©feiw, gennh£mata e¦xidnv°n! pv°w fy£ghte a¦po¤ th°w
kri£sevw th°w gee£nnhw; 34 dia¤ toy°to i¦doy¤ e¦gv¤ a¦poste£llv

Φίδια γεννήματα οχιών πως θα ξεφύγετε από την
κρίση της φωτιάς της κολάσεως, για αυτό εγώ στέλνω

pro¤w y¥ma°w profh£taw kai¤ sofoy¤w kai¤ grammatei°w, kai¤ e¦j

σε εσάς προφήτες και σοφούς και μορφωμένους και από

ay¦tv°n a¦poktenei°te kai¤ stayrv£sete, kai¤ e¦j ay¦tv°n

αυτούς θα σκοτώσετε και θα σταυρώσετε, και από αυτούς

mastigv£sete e¦n tai°w synagvgai°w y¥mv°n kai¤ div£jete a¦po¤
po£levw ei¦w po£lin, 35 o¨pvw e©lu‚ e¦f ¦ y¥ma°w pa°n ai−ma

θα μαστιγώσετε στις συναγωγές σας και θα διώξετε από
πόλη σε πόλη, ώστε να έρθη πάνω σας κάθε αίμα

di£kaion e¦kxyno£menon e¦pi¤ th°w gh°w a¦po¤ toy° ai¨matow ©Abel

δίκαιο που χύνεται επί της γης από το αίμα Αβελ

toy° dikai£oy e¨vw toy° ai¨matow Zaxari£oy yi¥oy° Baraxi£oy, o§n

του δικαίου έως του αίματος Ζαχαρίου υιού Βαραχίου, τον οποίον

e¦foney£sate metajy¤ toy° naoy° kai¤ toy° uysiasthri£oy.

σκοτώσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου

Επίσης ο ίδιος ο Χριστός αναφερόμενος στην προκείμενη θυσία και σταύρωσή του λέει: ( κατά Ιωάννην ευαγγέλιον ΙΒ/31 )

31 ny°n kri£siw e¦sti¤ toy° ko£smoy toy£toy, ny°n o¥ a©rxvn toy°

Τώρα είναι η κρίσις αυτού του κόσμου, τώρα ο εξουσιαστής του

ko£smoy toy£toy e¦kblhuh£setai e©jv%

κόσμου τούτου θα πεταχτή έξω.

Βλέπουμε λοιπόν εδώ τώρα την δια της σταυρώσεως του Χριστού αποβολή και έξωση του διαβόλου. Το σημείο αυτό θα γίνη περισσότερο κατανοητό
και θα δούμε την υλοποίησή του και τα αποτελέσματα και την έξωση του διαβόλου παρακάτω στις εξηγήσεις των κειμένων της αποκαλύψεως.
Με την σφαγή αυτή του αναμάρτητου Χριστού, ενοχοποιείται αιωνίως ο διάβολος και η όλη συνακολουθία του, που ενώπιον της δικαιοσύνης του Θεού
είναι τώρα πλέον παντελώς αναπολόγητοι.
( κατά Ματθαίον ευαγγέλιον ΚΒ/44 )

44 ei¬pen o¥ Ky£riow tƒ° Kyri£ƒ moy, ka£uoy e¦k dejiv°n moy e¨vw

Είπε ο Κύριος (Θεός) στον Κύριό μου (Χριστό), κάθισε στα δεξιά μου

a«n uv° toy¤w e¦xuroy£w soy y¥popo£dion tv°n podv°n soy;

μέχρι να βάλω τους εχθρούς σου πατάκι των ποδιών σου.
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Ο δε Χριστός αποκτά τώρα το δικαίωμα της αιωνίου θανατώσεως του διαβόλου και της ακολουθίας του και της εξαλείψεως τους από το δικό του αιώνιο
βασίλειο.
( κατα Λουκάν ΙΘ/27 )

27 plh¤n toy¤w e¦xuroy£w moy e¦kei£noyw, toy¤w mh¤ uelh£santa£w

Όμως τους εχθρούς μου εκείνους, πού δεν με θέλησαν να βασιλεύσω σε

me basiley°sai e¦p ¦ ay¦toy£w, a¦ga£gete v−de kai¤ katasfa£jate

αυτούς, φέρτε τους εδώ και σφάξτε τους μπροστά μου.

ay¦toy¤w e©mprosue£n moy.
Το ίδιο ακριβώς νόημα αποβολής και καταδίκης του κακού και της επίγειας εξουσίας συναντάμε και στην πολύ γνωστή παραβολή του αμπελώνος.
( κατά Ματθαίον ευαγγέλιον ΚΑ/33–46, κατά Μάρκον ΙΒ/1–12, κατά Λουκάν Κ/ 9–19 )
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό τώρα το ότι η θυσία και η σταύρωση του Χριστού στοχεύει και αποσκοπεί στην αιώνιο θανάτωση του κακού, δηλαδή στην
αιώνιο αποβολή του διαβόλου και των οπαδών του, χάριν της ποιότητος της αιωνίου ζωής των δικαίων στο βασίλειο του Θεού.

Οι αλήθειες αυτές έως τώρα δινόταν στους ανθρώπους κάπως συγκεκαλυμμένα διακριτικά και σεμνά με παραβολές και όχι με απευθείας άμεσες
εξηγήσεις, ώστε την γνώση και τις απαντήσεις να τις παίρνουν μόνον αυτοί που ψάχνουν την ουσία και όχι τίτλους παράσημα και γυαλιστερό
περιτύλιγμα, γιατί και με τις πνευματικές αλήθειες ο γάμος από έρωτα είναι ποιοτικότερος του γάμου από συμφέρον και υπολογισμό.
Η σάρωση όμως του δαιμονικού πνεύματος σήμερα και η πτώση όλων των ανθρωπίνων αξιών καθιστούν αναγκαία την άμεση εξήγηση της αλήθειας
και της πραγματικότητος για την συνειδητοποίηση των ανθρώπων και την έστω και από συμφέρον και υπολογισμό σωτηρία τους.
Επίσης εν όψει των επερχομένων στην ανθρωπότητα η έλειψις χρόνου αλλά και οι αρνητικά διαμορφωμένες συνθήκες για την συνειδητοποίηση των
ανθρώπων καθιστούν αναγκαία την άμεση διάδοση και αποκάλυψη της καθαρής αλήθειας και της πραγματικότητος στην γη.
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∆ΑΝΙΗΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

1 EN e©tei prv£tƒ Balta£sar basile£vw Xaldai£vn
Danih¤l e¦ny£pnion ei¬de, kai¤ ai¥ o¥ra£seiw th°w kefalh°w
ay¦toy° e¦pi¤ th°w koi£thw ay¦toy°, kai¤ to¤ e¦ny£pnion ay¦toy°
e©gracen%

1
Στο έτος το πρώτο του Βαλτάσαρ του Βασιλιά των
Χαλδαίων, ο ∆ανιήλ όνειρο είδε, και οι οραματισμοί της
κεφαλής αυτού επί του κρεβατιού αυτού, και το όνειρο
αυτού έγραψε.

2 e¦gv¤ Danih¤l e¦uev£royn e¦n o¥ra£mati£ moy th°w nykto¤w
kai¤ i¦doy¤ oi¥ te£ssarew a©nemoi toy° oy¦ranoy° prose£balon
ei¦w th¤n ua£lassan th¤n mega£lhn.

2 Εγώ ο ∆ανιήλ, έβλεπα στο όραμα μου την νύχτα και να
οι τέσσερεις άνεμοι του ουρανού επιδρούσαν εις την
θάλασσα την μεγάλη.

3 kai¤ te£ssara uhri£a mega£la a¦ne£bainon e¦k th°w
uala£sshw diafe£ronta a¦llh£lvn.

3 Και τέσσερα θηρία μεγάλα ανέβαιναν από την θάλασσα
διαφέροντα μεταξύ τους.

4 to¤ prv°ton v¥sei¤ le£aina, kai¤ ptera¤ ay¦t‚° v¥sei¤
a¦etoy°% e¦uev£royn e¨vw oy− e¦jeti£lh ta¤ ptera¤ ay¦th°w, kai¤
e¦j‚£ruh a¦po¤ th°w gh°w kai¤ e¦pi¤ podv°n a¦nurv£poy e¦sta£uh,
kai¤ kardi£a a¦nurv£poy e¦do£uh ay¦t‚°.

4
Το πρώτο σαν λέαινα, και φτερά σε αυτήν σαν αετού.
Έβλεπα έως ότου ξετίναζε τα φτερά της, και ανυψώθηκε
από την γη και σε πόδια ανθρώπου στάθηκε και καρδιά
ανθρώπου δόθηκε σ’ αυτήν.

5 kai¤ i¦doy¤ uhri£on dey£teron o¨moion a©rkƒ, kai¤ ei¦w
me£row e§n e¦sta£uh, kai¤ trei°w pleyrai¤ e¦n tƒ° sto£mati
ay¦th°w a¦name£son tv°n o¦do£ntvn ay¦th°w, kai¤ oy¨tvw
e©legon ay¦t‚°% a¦na£sthui, fa£ge sa£rkaw polla£w.

5
Και να θηρίο δεύτερο, όμοιο με αρκούδα και σε μέρος
ένα στάθηκε, και τρεις πλευρές στο στόμα αυτής ανάμεσα
στα δόντια αυτής, και έτσι έλεγαν σ’ αυτήν ανασηκώσου,
φάε σάρκες πολλές.

6 o¦pi£sv toy£toy e¦uev£royn kai¤ i¦doy¤ uhri£on e¨teron v¥sei¤
pa£rdaliw, kai¤ ay¦t‚° ptera¤ te£ssara peteinoy° y¥pera£nv
ay¦th°w, kai¤ te£ssarew kefalai¤ tƒ° uhri£ƒ, kai¤ e¦joysi£a
e¦do£uh ay¦t‚°.
7 o¦pi£sv toy£toy e¦uev£royn kai¤ i¦doy¤ uhri£on te£tarton
fobero¤n kai¤ e©kuambon kai¤ i¦sxyro¤n perissv°w, kai¤ oi¥
o¦do£ntew ay¦toy° sidhroi° mega£loi, e¦sui£on kai¤ lepty°non
kai¤ ta¤ e¦pi£loipa toi°w posi¤n ay¦toy° synepa£tei, kai¤
ay¦to¤ dia£foron perissv°w para¤ pa£nta ta¤ uhri£a ta¤
e©mprosuen ay¦toy°, kai¤ ke£rata de£ka ay¦tƒ°.

6
Πίσω αυτού έβλεπα και να θηρίο άλλο την πάρδαλις,
και σ’ αυτήν φτερά τέσσερα πετεινού από πάνω της, και
τέσσερα κεφάλια στο θηρίο, και εξουσία δόθηκε σε αυτήν.

7
Πίσω αυτού έβλεπα και να θηρίο τέταρτο φοβερό και
εκθαμβωτικό και ισχυρό περισσότερο, και τα δόντια αυτού
σιδερένια μεγάλα, έτρωγε και λέπτυνε τα υπόλοιπα και με
τα πόδια τού τα πατούσε, και αυτό διέφερε περισσότερο
από όλα τα θηρία τα πριν από αυτό και κέρατα δέκα σε
αυτό.

8 proseno£oyn toi°w ke£rasin ay¦toy°, kai¤ i¦doy¤ ke£raw
e¨teron mikro¤n a¦ne£bh e¦n me£sƒ ay¦tv°n, kai¤ tri£a ke£rata
tv°n e©mprosuen ay¦toy° e¦jerrizv£uh a¦po¤ prosv£poy
ay¦toy°, kai¤ i¦doy¤ o¦fualmoi¤ v¥sei¤ o¦fualmoi¤ a¦nurv£poy e¦n
tƒ° ke£rati toy£tƒ kai¤ sto£ma laloy°n mega£la.

8
Πρόσεχα στα κέρατα αυτού, και να κέρατο άλλο μικρό
ανέβηκε ανάμεσα σ’ αυτά, και τρία κέρατα τα μπροστά από
αυτό ξεριζώθηκαν από μπροστά του και να οφθαλμοί σαν
οφθαλμοί ανθρώπου στο κέρατο αυτό και στόμα που λέει
μεγάλα.

9 e¦uev£royn e¨vw o¨toy oi¥ uro£noi e¦te£uhsan, kai¤ palaio¤w
h¥merv°n e¦ka£uhto, kai¤ to¤ e©ndyma ay¦toy° leyko¤n v¥sei¤
xiv£n, kai¤ h¥ uri¤j th°w kefalh°w ay¦toy° v¥sei¤ e©rion
kauaro£n, o¥ uro£now ay¦toy° flo¤j pyro£w, oi¥ troxoi¤
ay¦toy° py°r fle£gon%

9 Έβλεπα έως ότου οι θρόνοι τοποθετήθηκαν και αρχαίος
ημερών καθόταν και το ένδυμα αυτού λευκό σαν χιόνι, και
η τρίχα της κεφαλής αυτού σαν μαλλί καθαρό, ο θρόνος
αυτού φλόγα από φωτιά και οι τροχοί αυτού φωτιά που
καίει.

10 potamo¤w pyro¤w ei−lken e©mprosuen ay¦toy°% xi£liai
xilia£dew e¦leitoy£rgoyn ay¦tƒ°, kai¤ my£riai myria£dew
pareisth£keisan ay¦tƒ°% krith£rion e¦ka£uise, kai¤ bi£bloi
h¦neƒ£xuhsan.

10
Ποταμός φωτιάς κυλούσε εμπρός αυτού χίλιες
χιλιάδες λειτουργούσαν αυτόν, και μύριες μυριάδες
παραστέκονταν σ’ αυτόν. ∆ικαστήριο στήθηκε και βιβλία
ανοίχθηκαν.

11 e¦uev£royn to£te a¦po¤ fvnh°w tv°n lo£gvn tv°n mega£lvn,
v−n to¤ ke£raw e¦kei°no e¦la£lei, e¨vw oy− a¦n‚re£uh to¤ uhri£on
kai¤ a¦pv£leto, kai¤ to¤ sv°ma ay¦toy° e¦do£uh ei¦w kay°sin
pyro£w.

11
Έβλεπα τότε από την φωνή των λόγων των μεγάλων
που το κέρατο εκείνο έλεγε, μέχρις ότου ανατράπηκε το
θηρίο και χάθηκε, και το σώμα αυτού δόθηκε σε κάψιμο
φωτιάς.

12 kai¤ tv°n loipv°n uhri£vn metesta£uh h¥ a¦rxh£, kai¤
makro£thw zvh°w e¦do£uh ay¦toi°w e¨vw kairoy° kai¤ kairoy°.

12
Και των άλλων θηρίων άλλαξε η αρχηγία και
μακρότητα ζωής δόθηκε σ’ αυτά μέχρι καιρού και καιρού.
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13 e¦uev£royn e¦n o¥ra£mati th°w nykto¤w kai¤ i¦doy¤ meta¤
tv°n nefelv°n toy° oy¦ranoy° v¥w yi¥o¤w a¦nurv£poy
e¦rxo£menow h¬n kai¤ e¨vw toy° palaioy° tv°n h¥merv°n
e©fuase kai¤ e¦nv£pion ay¦toy° proshne£xuh.
14 kai¤ ay¦tƒ° e¦do£uh h¥ a¦rxh¤ kai¤ h¥ timh¤ kai¤ h¥
basilei£a, kai¤ pa£ntew oi¥ laoi£, fylai£, glv°ssai ay¦tƒ°
doyley£soysin% h¥ e¦joysi£a ay¦toy° e¦joysi£a ai¦v£niow, h¨tiw
oy¦ pareley£setai, kai¤ h¥ basilei£a ay¦toy° oy¦
diafuarh£setai. ~
15 ©Efrije to¤ pney°ma£ moy e¦n t‚° e¨jei moy, e¦gv¤
Danih£l, kai¤ ai¥ o¥ra£seiw th°w kefalh°w moy e¦ta£rasso£n
me.
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13
Έβλεπα στο όραμα της νύχτας και να με τα σύννεφα
του ουρανού σαν υιός ανθρώπου ερχόμενος ήταν και μέχρι
του αρχαίου των ημέρων έφθασε και μπροστά σ’ αυτόν
προσήλθε.
14
Και σ’ αυτόν δόθηκε η αρχηγία και η τιμή και η
βασιλεία, και όλοι οι λαοί , φυλές, γλώσσες σ’ αυτόν θα
δουλέψουν. Η εξουσία αυτού εξουσία αιώνιος, η οποία δεν
θα παρέλθει, και η βασιλεία αυτού δεν θα φθαρεί.

15
Έφριξε το πνεύμα μου, στην έκσταση μου, εγώ
∆ανιήλ, και τα οράματα της κεφαλής μου με ταράζανε.

16 kai¤ prosh°luon e¥ni¤ tv°n e¥sthko£tvn kai¤ th¤n
a¦kri£beian e¦zh£toyn par' ay¦toy° mauei°n peri¤ pa£ntvn
toy£tvn, kai¤ ei¬pe£ moi th¤n a¦kri£beian kai¤ th¤n
sy£gkrisin tv°n lo£gvn e¦gnv£rise£ moi%

16
Και προσήλθα σε ένα των παρισταμένων και την
σημασία ζητούσα από αυτόν να μάθω για όλα αυτά, και
που είπε, και την σημασία και το νόημα των λόγων μου
εξήγησε.

17 tay°ta ta¤ uhri£a ta¤ mega£la ta¤ te£ssara, te£ssarew
basilei°ai a¦nasth£sontai e¦pi¤ th°w gh°w,

17
Αυτά τα θηρία τα μεγάλα τα τέσσερα, τέσσερεις
βασιλείες θα στηθούν πάνω στην γη.

18 ai§ a¦ruh£sontai% kai¤ paralh£contai th¤n basilei£an
a¨gioi ¥Yci£stoy kai¤ kaue£joysin ay¦th¤n e¨vw ai¦v°now
tv°n ai¦v£nvn.

18
Οι οποίες θα ανατραπούν και θα παραλάβουν την
βασιλεία άγιοι Θεού και θα κρατήσουν αυτήν μέχρι του
αιώνα των αιώνων.

19 kai¤ e¦zh£toyn a¦kribv°w peri¤ toy° uhri£oy toy°
teta£rtoy, o¨ti h¬n diafe£ron para¤ pa°n uhri£on, fobero¤n
perissv°w, oi¥ o¦do£ntew ay¦toy° sidhroi° kai¤ o©nyxew
ay¦toy° xalkoi°. e¦sui£on kai¤ lepty°non kai¤ ta¤ e¦pi£loipa
toi°w posi¤n ay¦toy° synepa£tei%

19
Και ρωτούσα ειδικά περί του θηρίου του τέταρτου,
γιατί διέφερε από κάθε θηρίο, φοβερό πολύ, τα δόντια
αυτού σιδερένια, τα νύχια αυτού χάλκινα, έτρωγε και
λέπτυνε τα υπόλοιπα και με τα πόδια του τα πατούσε.

20 kai¤ peri¤ tv°n kera£tvn ay¦toy° tv°n de£ka tv°n e¦n t‚°
kefal‚° ay¦toy° kai¤ toy° e¥te£roy toy° a¦naba£ntow kai¤
e¦ktina£jantow tv°n prote£rvn tri£a, ke£raw e¦kei°no, ƒ− oi¥
o¦fualmoi¤ kai¤ sto£ma laloy°n mega£la kai¤ h¥ o¨rasiw
ay¦toy° mei£zvn tv°n loipv°n.

20
Και για τα κέρατα αυτού τα δέκα τα εις την κεφαλή
αυτού και περί του άλλου, που ανέβη και εκτίναξε τα
πρώτα τρία, κέρατου εκείνου, του οποίου οι οφθαλμοί και
στόμα που έλεγε μεγάλα, και η όραση αυτού μεγαλύτερη
των άλλων.

21 e¦uev£royn kai¤ to¤ ke£raw e¦kei°no e¦poi£ei po£lemon meta¤
tv°n a¥gi£vn kai¤ i©sxyse pro¤w ay¦toy£w,

21
Παρακολουθούσα και το κέρατο εκείνο έκανε πόλεμο
με τους αγίους και υπερίσχυε προς αυτούς.

22 e¨vw oy− h¬luen o¥ palaio¤w h¥merv°n kai¤ to¤ kri£ma
e©dvken a¥gi£oiw ¥Yci£stoy, kai¤ o¥ kairo¤w e©fuase kai¤
th¤n basilei£an kate£sxon oi¥ a¨gioi.

22
Μέχρις ότου ήρθε ο αρχαίος ημερών και το δίκαιο
έδωσε στους αγίους Υψίστου, και ο καιρός έφθασε και την
βασιλεία κατέλαβαν οι άγιοι.

23 kai¤ ei¬pe% to¤ uhri£on to¤ te£tarton, basilei£a teta£rth
e©stai e¦n t‚° g‚°, h¨tiw y¥pere£jei pa£saw ta¤w basilei£aw
kai¤ katafa£getai pa°san th¤n gh°n kai¤ sympath£sei
ay¦th¤n kai¤ katako£cei.

23 Και είπε το θηρίο το τέταρτο βασιλεία τέταρτη θα είναι
στην γη, η οποία θα υπερισχύσει όλων των βασιλειών και
θα καταφάει όλη την γη και θα συμπατήση αυτήν και θα
την κατακόψει.

24 kai¤ ta¤ de£ka ke£rata ay¦toy°, de£ka basilei°w
a¦nasth£sontai, kai¤ o¦pi£sv ay¦tv°n a¦nasth£setai e¨terow,
o§w y¥peroi£sei kakoi°w pa£ntaw toy¤w e©mprosuen, kai¤
trei°w basilei°w tapeinv£sei%

24
Και τα δέκα κέρατα αυτού, δέκα βασιλείς θα
αναδειχθούν και πίσω από αυτούς θα αναδειχθεί άλλος,
που θα ξεπεράσει στο κακό όλους τους προηγούμενους,
και τρεις βασιλείς θα ταπεινώσει

25 kai¤ lo£goyw pro¤w to¤n ¨Yciston lalh£sei kai¤ toy¤w
a¥gi£oyw ¥Yci£stoy palaiv£sei kai¤ y¥ponoh£sei toy°
a¦lloiv°sai kairoy¤w kai¤ no£mon. kai¤ douh£setai e¦n xeiri¤
ay¦toy° e¨vw kairoy° kai¤ kairv°n kai¤ h¨misy kairoy°.

25
και λόγια προς τον Ύψιστον θα πει, και τους αγίους
του Υψίστου θα παλιώσει, και θα διανοηθεί να αλλοιώσει
χρονολόγηση και θεσμούς, και θα δοθεί στο χέρι του μέχρι
καιρό και καιρούς και μισό καιρό.

9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

ISBN : 978-960-93-3869-1

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

26 kai¤ to¤ krith£rion kaui£sei kai¤ th¤n a¦rxh¤n
metasth£soysi toy° a¦fani£sai kai¤ toy° a¦pole£sai e¨vw
te£loyw.
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26
Και το δικαστήριο θα στηθεί και την διοίκηση θα
αλλάξουν να το αφανίσουν και να χαθεί μέχρι τέλους.

27 kai¤ h¥ basilei£a kai¤ h¥ e¦joysi£a kai¤ h¥ megalvsy£nh
tv°n basile£vn tv°n y¥poka£tv panto¤w toy° oy¦ranoy°
e¦do£uh a¥gi£oiw ¥Yci£stoy, kai¤ h¥ basilei£a ay¦toy°
basilei£a ai¦v£niow, kai¤ pa°sai ai¥ a¦rxai¤ ay¦tƒ°
doyley£soysi kai¤ y¥pakoy£sontai.

27
και η βασιλεία και η εξουσία και το μεγαλείο των
βασιλέων των κάτω κάθε ουρανού, δόθηκε σε αγίους
υψίστου, και η βασιλεία αυτού βασιλεία αιώνιος, και όλες
οι αρχές σ’ αυτόν θα δουλέψουν και θα υπακούσουν.

28 e¨vw v−de to¤ pe£raw toy° lo£goy. e¦gv¤ Danih£l, oi¥
dialogismoi£ moy e¦pi¤ poly¤ syneta£rasso£n me, kai¤ h¥
morfh£ moy h¦lloiv£uh e¦p' e¦moi£, kai¤ to¤ rh°ma e¦n t‚°
kardi£α moy dieth£rhsa.

28
Έως εδώ το τέλος του λόγου εγώ ∆ανιήλ, οι
διαλογισμοί μου για πολύ με ταράζανε, και η όψη μου
αλλοιώθηκε σε μένα, και τους λόγους στην καρδιά μου
διατήρησα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Σε αυτό το κεφάλαιο ο ∆ανιήλ μας δίνει συμβολικά και συνοπτικά την πορεία της γης μέχρι δευτέρας παρουσίας.

2. Η εναλλαγή των εποχών και η ροή του χρόνου επί των πληθυσμών της γης

3. Τέσσερα μεγάλα κράτη σχηματίζονται από τους πληθυσμούς της γης διαφορετικά μεταξύ τους

4. Αμερική – ∆ιαστημική τεχνολογία – Ανθρώπινη επιστήμη και γνώση.

5.

Ρωσία – Κλειστή απομονωμένη πολιτική – Οι πέριξ καταδυναστευόμενες χώρες του ανατολικού μπλοκ στις τρείς πλευρές της Ρωσίας γιατί προς

βοράν δέν έχει σύνορα – Προτροπή και παρακίνηση για παγκόσμια εξάπλωση του κομουνισμού.

6. Ευρώπη παρδαλή, δηλαδή ανομοιογενής, δυτικά της Ρωσίας ( πίσω = δυτικά ), με τέσσερις χώρες προεξάρχουσες Αγγλία – Γαλλία – Γερμάνια –
Ιταλία, μικρότερες τής Αμερικής. ( Κεφάλια φτερά πετεινού μικρότερα του αετού της Αμερικής )

7.

Η φοβερή μασονία πολύ ισχυρή και εντυπωσιακή με μεγάλες θέσεις πολιτικοστρατιωτικής εξουσίας και διοίκησης (Σιδερένια δόντια), τρώει

αδυνατίζει και καταπατεί τα υπόλοιπα κράτη. Είναι πολύ διαφορετική από τα άλλα κράτη, και έχει δεκαμελές αρχηγείο, δέκα αρχηγούς.

8. Ο Αντίχριστος όταν έρθει θα καταργήσει τους τρεις πρωθυπουργούς της μασονίας και θα εξουσιάσει μόνος του με τους επτά υπόλοιπους.
Η ανθρώπινη υπεροψία και τα μεγάλα λόγια του αντίχριστου. Οι οφθαλμοί συμβολίζουν την ανθρώπινη ευφυΐα και διάνοια.

9. Επέμβασης της εξουσίας του Θεού.

10. ∆ύναμις – ∆ορυφορία αμέτρητος – Σύστασις δικαστηρίου – Εκδίκασις.

11. Απόφασις – Καθαίρεσις και διάλυσις μασονικής εξουσίας – Κάψιμο του συνόλου της παγκόσμιας μασονικής πλεκτάνης.

12. Αντικατάστασις και αλλαγή εξουσίας στα υπόλοιπα κράτη και μακροημέρευσίς τους μετά τον αντίχριστο.

13. Ο Χριστός φθάνει μέχρι το ύψος του Θεού και εμφανίζεται και προσέρχεται μπροστά του.

14. Ο Χριστός παραλαμβάνει από τον Θεό αιώνια εξουσία και βασιλεία.
(όπως είπαμε αυτές οι έννοιες θα ξεκαθαρίζουν σταδιακά και προς το τέλος της αποκαλύψεως).

15. Συγκλονίζεται ο ∆ανιήλ από το όραμα.

16. Ζητά και παίρνει βοήθεια για την εξήγηση και την κατανόηση του οράματος.

17-18.

Εμφάνησις των εξουσιών της Αμερικής – Ρωσίας – Ευρώπης και μασονίας (παγκοσμιοποίηση - αντίχριστος), επί της γης, οι οποίες θα

ανατραπούν και θα παραληφθή η εξουσία από αγίους ανθρώπους που θα την κρατήσουν μέχρι την αιωνιότητα.
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19. Ερώτηση του ∆ανιήλ ειδικά για την μασονία το τέταρτο θηρίο, που διέφερε πολύ από τα υπόλοιπα κράτη, τα οποία κατέτρωγε αποδυνάμωνε και
καταπατούσε..

20. Ερώτηση και για τους δέκα αρχηγούς της μασονίας και τον αντίχριστο πού καταργεί τους τρεις πρώτους και έχει αντίληψη περισσότερη από τους
άλλους και θα εκστομίζει μεγάλα λόγια (βλασφημίες).

21. Ο αντίχριστος θα πολεμήση θα καταδιώξη τους αγίους (πιστούς χριστιανούς) και θα υπερισχύση.

22. Επέμβασης θεού – Ανατροπή μασονίας – Βασιλεία αγίων.

23. Επεξήγηση στον ∆ανιήλ για την μασονία και το επί γης έργο της.

24. Επεξήγηση στον ∆ανιήλ για τους δέκα αρχηγούς της μασονίας και για τον αντίχριστο πού θα ξεπερνά σε κακότητα όλους τους προηγουμένους του.

25. Επεξήγηση στον ∆ανιήλ για το έργο του αντίχριστου, ο οποίος θα βλασφημήσει τον Θεόν, θα επιβάλει διωγμούς κατά των χριστιανών, θα θελήσει
να ανατρέψει την φυσική τάξη και την ισορροπία πραγμάτων θεσμών και νόμων της γης και της δημιουργίας. (Καιρούς και νόμο = χρονολόγηση και
θεσμούς. Θα θελήση να αλάξη την χρονολόγηση των ετών)
Θα εξουσιάσει για τρία και μισό χρόνια (∆υο και ένα και μισό).

26. Επέμβασης και κρίσις Θεού. Απόφασης για αφαίρεση της εξουσίας του διαβόλου επί της γης και για ολοκληρωτικό αφανισμό και παντελή εξάλειψη
της μασονίας.

27. Οι βασιλείες της γης (κάτω από τους ουρανούς) δίδονται σε αγίους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

1 APOKALYCIS ¦Ihsoy° Xristoy°, h§n e©dvken ay¦tƒ° o¥
Ueo£w, dei°jai toi°w doy£loiw ay¦toy° a§ dei° gene£suai e¦n
ta£xei, kai¤ e¦sh£manen a¦postei£law dia¤ toy° a¦gge£loy
ay¦toy° tƒ° doy£lƒ ay¦toy° ¦Iva£nn‚,

1
Αποκάλυψη Ιησού Χριστού, που έδωσε σε αυτόν ο
Θεός, για να δείξει στους δούλους αυτού τι πρόκειται να
γίνει εν συντομία, και επισήμανε και απέστειλε με τον
άγγελό του στον δούλο αυτού Ιωάννη,

2 o§w e¦marty£rhse to¤n lo£gon toy° Ueoy° kai¤ th¤n
martyri£an ¦Ihsoy° Xristoy°, o¨sa ei¬de.

2
ο οποίος εξάγγειλε τον λόγο του Θεού και ομολόγησε
περι του Ιησού Χριστού, όσα είδε.

3 maka£riow o¥ a¦naginv£skvn kai¤ oi¥ a¦koy£ontew toy¤w
lo£goyw th°w profhtei£aw kai¤ throy°ntew ta¤ e¦n ay¦t‚°
gegramme£na% o¥ ga¤r kairo¤w e¦ggy£w.

3
Μακάριος ο διαβάζων και οι ακούοντες τα λόγια της
προφητείας και οι κρατούντες τα σε αυτήν γραμμένα διότι
ο καιρός κοντά.

4 ¦Iva£nnhw tai°w e¥pta¤ e¦kklhsi£aiw tai°w e¦n t‚° ¦Asi£α%
xa£riw y¥mi°n kai¤ ei¦rh£nh a¦po¤ Ueoy°, o¥ v«n kai¤ o¥ h¬n kai¤
o¥ e¦rxo£menow, kai¤ a¦po¤ tv°n e¥pta¤ pneyma£tvn, a§
e¦nv£pion toy° uro£noy ay¦toy°,

4
Ο Ιωάννης προς τις επτά εκκλησίες της Ασίας χάρη σε
εσάς και ειρήνη από Θεού, που υπάρχει και που υπήρχε
και που έρχεται, και από τα επτά πνεύματα τα εμπρός
στον θρόνο αυτού.

5 kai¤ a¦po¤ ¦Ihsoy° Xristoy°, o¥ ma£rtyw o¥ pisto£w, o¥
prvto£tokow tv°n nekrv°n kai¤ o¥ a©rxvn tv°n basile£vn
th°w gh°w. tƒ° a¦gapv°nti h¥ma°w kai¤ loy£santi h¥ma°w a¦po¤
tv°n a¥martiv°n h¥mv°n e¦n tƒ° ai¨mati ay¦toy°,

5
και από τον Ιησού Χριστό, τον μάρτυρα τον πιστό τον
πρώτον που βγήκε από τους νεκρούς και τον άρχοντα των
βασιλέων της γης, που αγαπάει εμάς και καθάρισε εμάς
από τις αμαρτίες μας με το αίμα του.

6 kai¤ e¦poi£hsen h¥ma°w basilei£an, i¥erei°w tƒ° Ueƒ° kai¤
patri¤ ay¦toy°, ay¦tƒ° h¥ do£ja kai¤ to¤ kra£tow ei¦w toy¤w
ai¦v°naw tv°n ai¦v£nvn% a¦mh£n.
7 ¦Idoy¤ e©rxetai meta¤ tv°n nefelv°n, kai¤ o©cetai ay¦to¤n
pa°w o¦fualmo¤w kai¤ oi¨tinew ay¦to¤n e¦jeke£nthsan, kai¤
ko£contai e¦p ¦ ay¦to¤n pa°sai ai¥ fylai¤ th°w gh°w. nai£,
a¦mh£n.
8 ¦Egv£ ei¦mi to¤ A kai¤ to¤ V, le£gei Ky£riow o¥ Ueo£w, o¥
v«n kai¤ o¥ h¬n kai¤ o¥ e¦rxo£menow, o¥ pantokra£tvr.
9 ¦Egv¤ ¦Iva£nnhw, o¥ a¦delfo¤w y¥mv°n kai¤ sygkoinvno¤w
e¦n t‚° uli£cei kai¤ basilei£ kai¤ y¥pomon‚° e¦n ¦Ihsoy°
Xristƒ°, e¦geno£mhn e¦n t‚° nh£sƒ t‚° kaloyme£n‚ Pa£tmƒ
dia¤ to¤n lo£gon toy° Ueoy° kai¤ dia¤ th¤n martyri£an
¦Ihsoy° Xristoy°.
10 e¦geno£mhn e¦n pney£mati e¦n t‚° kyriak‚° h¥me£rα, kai¤
h©koysa fvnh¤n o¦pi£sv moy mega£lhn v¥w sa£lpiggow
11 legoy£shw% o§ ble£peiw gra£con ei¦w bibli£on kai¤
pe£mcon tai°w e¥pta¤ e¦kklhsi£aiw, ei¦w ©Efeson kai¤ ei¦w
Smy£rnan kai¤ ei¦w Pe£rgamon kai¤ ei¦w Uya£teira kai¤ ei¦w
Sa£rdeiw kai¤ ei¦w Filade£lfeian kai¤ ei¦w Laodi£keian.
12 Kai¤ e¦kei° e¦pe£streca ble£pein th¤n fvnh¤n h¨tiw e¦la£lei
met ¦ e¦moy°% kai¤ e¦pistre£caw ei¬don e¥pta¤ lyxni£aw
xrysa°w,
13 kai¤ e¦n me£sƒ tv°n e¥pta¤ lyxniv°n o¨moion yi¥ƒ°
a¦nurv£poy, e¦ndedyme£non podh£rh kai¤ periezvsme£non
pro¤w toi°w mastoi°w zv£nhn xrysh°n%
14 h¥ de¤ kefalh¤ ay¦toy° kai¤ ai¥ tri£xew leykai¤ v¥w e©rion
leyko£n, v¥w xiv£n, kai¤ oi¥ o¦fualmoi¤ ay¦toy° v¥w flo¤j
pyro£w,
15 kai¤ oi¥ po£dew ay¦toy° o¨moioi xalkoliba£nƒ, v¥w e¦n
kami£nƒ pepyrvme£noi, kai¤ h¥ fvnh¤ ay¦toy° v¥w fvnh¤
y¥da£tvn pollv°n,
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6 Και έκανε σε μας βασιλεία, ιερείς του Θεού και πατέρα
αυτού, σ’ αυτόν η δόξα και η εξουσία εις τους αιώνας των
αιώνων αμήν.

7 Και να έρχεται με τα σύννεφα, και θα αντικρύσει αυτόν
κάθε μάτι και όποιοι τον ελλόχευσαν, και θα σπαράξουν
προς αυτόν όλες οι φυλές της γης. ναι, αμήν.
8
Εγώ είμαι το Α και το Ω, λέγει Κύριος ο Θεός, ο
υπάρχων, που υπήρχε και που έρχεται, ο τα πάντα
κρατών.
9 Εγώ ο Ιωάννης, ο αδελφός σας και συμμέτοχος εις την
θλίψη και στην βασιλεία και στην υπομονή του Ιησού
Χριστού, βρισκόμουν στο νησί που λέγεται Πάτμος για τον
λόγο του Θεού και για την μαρτυρία του Ιησού Χριστού.

10
Έγινα με πνεύμα σε μέρα Κυριακή και άκουσα φωνή
πίσω μου μεγάλη σαν σάλπιγγα.
11 που έλεγε ότι βλέπεις γράψε σε βιβλίο και στείλε στις
επτά εκκλησίες, στην Έφεσο και στην Σμύρνη και στην
Πέργαμο και στα Θυάτειρα και στις Σάρδεις και στη
Φιλαδέλφεια και στη Λαοδικεία.

12 Και εκεί γύρισα να δω την φωνή που μιλούσε με μένα
και γυρνώντας είδα επτά λυχνίες χρυσές.
13
Και στο μέσον των επτά λυχνιών όμοιον με υιο
ανθρώπου ντυμένο έως τα πόδια και ζωσμένο προς το
στήθος με ζώνη χρυσή.

14
το δε κεφάλι αυτού και οι τρίχες λευκές σαν μαλλί
λευκό, σαν χιόνι, και οι οφθαλμοί αυτού σαν φλόγα
φωτιάς.
15 Και τα πόδια αυτού όμοια με χάλκινο λιβανιστήρι, σαν
σε
καμίνι πυρακτωμένα, και η φωνή αυτού σαν βοή
υδάτων πολλών.
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16 kai¤ e©xvn e¦n t‚° dejiα° xeiri¤ ay¦toy° a¦ste£raw e¥pta£,
kai¤ e¦k toy° sto£matow ay¦toy° romfai£a di£stomow o¦jei°a
e¦kporeyome£nh, kai¤ h¥ o©ciw ay¦toy° v¥w o¥ h¨liow fai£nei
e¦n t‚° dyna£mei ay¦toy°.

16
Και είχε στο δεξί χέρι του αστέρια επτά, και από το
στόμα αυτού ξίφος δίκοπο κοφτερό εξερχόταν, και η όψη
αυτού όπως ο ήλιος φαίνεται στη δύναμη αυτού.

17 Kai¤ o¨te ei¬don ay¦to£n, e©pesa pro¤w toy¤w po£daw
ay¦toy° v¥w nekro£w, kai¤ e©uhke th¤n dejia¤n ay¦toy° xei°ra
e¦p ¦ e¦me¤ le£gvn% mh¤ foboy°% e¦gv£ ei¦mi o¥ prv°tow kai¤ o¥
e©sxatow

17 Και όταν είδα αυτόν, έπεσα προς τα πόδια αυτού σαν
.
νεκρός, και έβαλε το δεξί του χέρι σε μένα λέγοντας μη
.
φοβάσαι εγώ είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος.

18 kai¤ o¥ zv°n, kai¤ e¦geno£mhn nekro£w, kai¤ i¦doy¤ zv°n ei¦mi
ei¦w toy¤w ai¦v°naw tv°n ai¦v£nvn, kai¤ e©xv ta¤w klei°w toy°
uana£toy kai¤ toy° α¨doy.

18
και ο ζωντανός, και έγινα νεκρός, και να ζωντανός
είμαι εις τους αιώνας των αιώνων, και έχω τα κλειδιά του
θανάτου και του Άδη.

19 gra£con oy¬n a§ ei¬dew, kai¤ a¨ ei¦si kai¤ a§ me£llei
gi£nesuai meta¤ tay°ta%

19 Γράψε λοιπόν αυτά που είδες, και αυτά που είναι, και
αυτά που πρόκειται να γίνουν μετά απ’ αυτά.

20 to¤ mysth£rion tv°n e¥pta¤ a¦ste£rvn v−n ei¬dew e¦pi¤ th°w
dejia°w moy, kai¤ ta¤w e¥pta¤ lyxni£aw ta¤w xrysa°w. oi¥
e¥pta¤ a¦ste£rew a©ggeloi tv°n e¥pta¤ e¦kklhsiv°n ei¦si, kai¤
ai¥ lyxni£ai ai¥ e¥pta¤ e¥pta¤ e¦kklhsi£ai ei¦si£n.

20
Το μυστήριο των επτά αστέρων που είδες στην δεξιά
μου, και τις επτά λυχνίες τις χρυσές, οι επτά αστέρες
άγγελοι των επτά εκκλησιών είναι, και οι λυχνίες οι επτά
επτά εκκλησίες είναι.
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Σε αυτό το κεφάλαιο αυτοαποκαλύπτεται η Αγία Τριάς, ευλογεί, και ιεραρχικώς αποστέλλει στην γη, δια της εκκλησίας του Χριστού το σχέδιο της
δημιουργίας.

1. Την αποκάλυψη την δίνη ο ίδιος ο δημιουργός, ο Θεός, στον Χριστό για να αποκαλυφθή δι αυτού σε όλη την ανθρωπότητα, το τι πρόκειται να συμβή
εν συντομία.
Η ονομασία αποκάλυψη είναι δοσμένη εξ αρχής άνωθεν και υποδηλώνει ξεκάθαρα ότι το βιβλίο είναι αποκαλυπτικό και έρχεται για να αποκαλύψη.
Όπως θα δούμε η αποκάλυψη εκτός από τους πνευματικούς νόμους της δημιουργίας ξεσκεπάζει και το επί γης σκοτεινό διαβολικό και μασονικό
παρασκήνιο και επομένως η πραγματική ερμηνεία της ποτέ δεν θα μπορούσε να προέλθη να αναδειχθή αλλά και να επικυρωθή από την πνευματικά
προδοτική υποκριτική και φιλομασονική νοοτροπία του επίσημου και κρατούντος εκκλησιαστικού και θεολογικού κατεστημένου που συνεργάζεται
συγκαλύπτει και σκεπάζει αυτό το παρασκήνιο.
Ο Θεός τιμώντας την δημιουργία του, και στο πλήρωμα του χρόνου, δηλαδή μετά την νικηφόρο πορεία ενός εκπροσώπου του ανθρώπινου γένους που
καταξιώνεται στα μάτια του δημιουργού και τον ευαρεστεί, φανερώνει και αποκαλύπτει τα σχέδιά του στον ουράνιο κόσμο και στην ανθρωπότητα διά
αυτού του νικητή Χριστού.
Και εσήμανεν = και σημείωσε : Ο Χριστός αφού πρόσθεσε και κάποιες δικές του σημειώσεις έστειλε διά του αγγέλου του την αποκάλυψη στον Ιωάννη.
Θα δούμε παρακάτω ότι πριν από το κυρίως κείμενο της αποκαλύψεως προηγούνται οι σημειώσεις του Χριστού, δηλαδή οι οδηγίες του προς τις
εκκλησίες.

2.

Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο Χριστός επισυνάπτει σαν πρώτο χαρακτηριστικό στοιχείο αξιολογήσεως του Ιωάννη, την μαρτυρία του και

την ομολογία του, και όχι τις πολλές και υψηλές άλλες αρετές του.

3.

Ανυπολόγιστη και ανεκτίμητη η αξία αναγνώσεως αυτού του βιβλίου, γιατί δίνει την γνώση και την αλήθεια πού είναι για το πνεύμα και για την

ύπαρξη ότι είναι το φως για τα μάτια, και γιατί εγγίζει στην ψυχή το βίωμα της ανακαλύψεως του ενός Θεού, και της προσκλήσεώς του.

4–8.

Χαιρετισμός και ευλογία Αγίας Τριάδος. Αποκάλυψις των προσώπων της Αγίας Τριάδος και της ιεραρχίας τους. Ξεκαθάρισμα του μυστηρίου της

Αγίας Τριάδος.

5–7.

Πλήρες ξεκαθάρισμα και ορισμός του Ιησού Χριστού. Άνωθεν ξεκαθαρίζεται και αποσαφηνίζεται το έργο του, η βασιλεία του, και η δευτέρα του

παρουσία.

9.

Θλίψη και υπομονή ο δρόμος για την αιώνιο ζωή και βασιλεία.

10.

Αρπαγή (οπίσω μου) του Ιωάννη, και είσοδός του σε πνευματική διάσταση.

11.

Άνωθεν εντολή.

12.

Στροφή προσανατολισμού του Ιωάννη για αντίληψη του συμβάντος. (∆εν οδηγεί ο Ιωάννης αλλά οδηγείται)

13–16.

13.

Αντίκρισμα και περιγραφή του Χριστού.

Περιβολή σχήματος βασιλικού αξιώματος.
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14.

Κατασταλαγμένη σοφία με πνεύμα σαν πύρινη φλόγα.

15.

Μέταλλο πυρακτωμένο προσφοράς θυμιάματος. Σύμβολο συνεχούς ένθερμης προσευχής, και καταστάσεως αδιαλείπτου ενώσεως με τον Θεό.

Ταυτόχρονα η εικόνα αυτή για τα πόδια συμβολίζει και δείχνει κατάσταση παντελώς αντίθετη και ξένη, προς κάθε σαρκική και γίηνη ηδυπάθεια.
Φωνή κύρους μεγαλείου και δυνάμεως.

16.

Το δεξί χέρι συμβολίζει το έργο του πού είναι η ίδρυση των εκκλησιών.

Η δίστομη ρομφαία (δίκοπο ξίφος) πού εκπορεύεται από το στόμα του συμβολίζει την εκπόρευση και διυσδιτικότητα του εξουσιαστικού, βασιλικού,
νομοθετικού του λόγου, ο οποίος τέμνει ξεκαθαρίζει οριστικοποιεί και διαμορφώνει αιώνιες δομές κανόνες και νόμους. Αιώνιος απαρασάλευτος λόγος
προσανατολισμού της ανθρώπινης πορείας.
Λάμψη δυνατού ηλίου πού δεν αντικρίζετε στο πρόσωπο του αιωνίου βασιλέως.

17.

Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να σταθή μπροστά του.

18.

Τα κλειδιά του θανάτου είναι η εξουσία ρυθμίσεως της ώρας του θανάτου και τα κλειδιά του Άδη είναι η εξουσία σωτηρίας στην μετά θάνατον ζωή

δηλαδή η εξουσία απελευθερώσεως ψυχών από τον Άδη.

19.

Η αποκάλυψη είναι το βιβλίο πού δείχνει και αποκαλύπτει στην ανθρωπότητα το τι υπάρχει, το τι συμβαίνει, και το τι πρόκειται να συμβή.

20.

Επεξηγήσεις των συμβόλων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

1 T† a¦gge£lƒ th°w e¦n ¦Efe£sƒ e¦kklhsi£aw gra£con% ta£de
le£gei o¥ kratv°n toy¤w e¥pta¤ a¦ste£raw e¦n t‚° dejiα°
ay¦toy°, o¥ peripatv°n e¦n me£sƒ tv°n e¥pta¤ lyxniv°n tv°n
xrysv°n%

1
Στον άγγελο της εκκλησίας της Εφέσου γράψε αυτά
λέει ο κρατών τα επτά αστέρια στο δεξί του, που περπατά
ανάμεσα στις επτά λυχνίες τις χρυσές.

2 oi¬da ta¤ e©rga soy kai¤ to¤n ko£pon soy kai¤ th¤n
y¥pomonh£n soy, kai¤ o¨ti oy¦ dy£n‚ basta£sai kakoy£w, kai¤
e¦pei£rasaw toy¤w le£gontaw e¥aytoy¤w a¦posto£loyw ei¬nai,
kai¤ oy¦k ei¦si£, kai¤ ey−rew ay¦toy¤w ceydei°w%

2
Είδα τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή
σου, και ότι δεν μπορείς να ανεχθείς τους κακούς, και
δοκίμασες τους λέγοντας για τους εαυτούς τους ότι είναι
απόστολοι, και δεν είναι, και τους βρήκες ψεύτικους.

3 kai¤ y¥pomonh¤n e©xeiw, kai¤ e¦ba£stasaw dia¤ to¤ o©noma£
moy, kai¤ oy¦ kekopi£akaw.

3
Και υπομονή έχεις, και βάσταξες για το όνομα μου και
δεν κουράστηκες.

4 a¦lla¤ e©xv kata¤ soy°, o¨ti th¤n a¦ga£phn soy th¤n
prv£thn a¦fh°kaw.

4
Αλλά έχω εναντίον σου, ότι την αγάπη σου την πρώτη
τήν άφησες.

5 mnhmo£neye oy¬n po£uen pe£ptvkaw, kai¤ metano£hson kai¤
ta¤ prv°ta e©rga poi£hson% ei¦ de¤ mh£, e©rxomai£ soi taxy¤
kai¤ kinh£sv th¤n lyxni£an soy e¦k toy° to£poy ay¦th°w,
e¦a¤n mh¤ metanoh£s‚w.

5
Να θυμάσαι λοιπόν από πού έπεσες και μετανόησε και
τα πρώτα έργα κάνε εάν δε μη, έρχομαι προς σε γρήγορα
και θα μετακινήσω την λυχνία σου από τον τόπο της εάν
δεν μετανοήσεις.

6 a¦lla¤ toy°to e©xeiw, o¨ti misei°w ta¤ e©rga tv°n
Nikolai¶tv°n, a§ ka¦gv¤ misv°.
7 ¥O e©xvn oy¬w a¦koysa£tv ti£ to¤ Pney°ma le£gei tai°w
e¦kklhsi£aiw. Tƒ° nikv°nti dv£sv ay¦tƒ° fagei°n e¦k toy°
jy£loy th°w zvh°w, o¨ e¦stin e¦n tƒ° paradei£sƒ toy° Ueoy°
moy.

6
Αλλά αυτό έχεις, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών
που και εγώ μισώ.
7
Ο έχων αυτί ας ακούσει τι το πνεύμα λέει στις
εκκλησίες. Στον νικητή θα δώσω σ’ αυτόν να φάει από το
ξύλο της ζωής, που είναι στον παράδεισο του Θεού μου.

.

8 Kai¤ tƒ° a¦gge£lƒ th°w e¦n Smy£rn‚ e¦kklhsi£aw gra£con%
ta£de le£gei o¥ prv°tow kai¤ o¥ e©sxatow, o§w e¦ge£neto
nekro¤w kai¤ e©zhsen%

8
Και στον άγγελο της εκκλησίας της Σμύρνης γράψε
αυτά
λέει ο πρώτος και ο τελευταίος, ο οποίος έγινε
νεκρός και έζησε.
.

9 oi¬da£ soy ta¤ e©rga kai¤ th¤n uli°cin kai¤ th¤n
ptvxei£an% a¦lla¤ ploy£siow ei¬ kai¤ th¤n blasfhmi£an e¦k
tv°n lego£ntvn ¦Ioydai£oyw ei¬nai e¥aytoy£w, kai¤ oy¦k
ei¦si£n, a¦lla¤ synagvgh¤ toy° satana°.
10 mhde¤n foboy° a§ me£lleiw pauei°n. i¦doy¤ dh¤ me£llei
balei°n o¥ dia£bolow e¦j y¥mv°n ei¦w fylakh¤n i¨na
peirasuh°te, kai¤ e¨jete uli°cin h¥me£raw de£ka. gi£noy
pisto¤w a©xri uana£toy, kai¤ dv£sv soi to¤n ste£fanon
th°w zvh°w.
11 ¥O e©xvn oy¬w a¦koysa£tv ti£ to¤ Pney°ma le£gei tai°w
e¦kklhsi£aiw. O
¥ nikv°n oy¦ mh¤ a¦dikhu‚° e¦k toy° uana£toy
toy° deyte£roy.

9
Είδα τα έργα του και την θλίψη και την φτώχεια αλλά
.
είσαι πλούσιος και την βλασφημία από τους λέγοντας ότι
Ιουδαίοι είναι οι ίδιοι, και δεν είναι, αλλά συναγωγή του
σατανά.

10
Καθόλου μη φοβάσαι για όσα πρόκειται να πάθεις.
Ιδού λοιπόν πρόκειται να βάλει ο διάβολος από εσάς στην
φυλακή για να δοκιμασθείτε, και θα έχετε θλίψη ημέρες
δέκα. Γίνε πιστός μέχρι θανάτου, και θα σου δώσω το
στεφάνι της ζωής.
11
Ο έχω αυτί ας ακούσει τι το πνεύμα λέει στις
εκκλησίες. Ο νικητής δεν θα αδικηθεί από τον θάνατον τον
δεύτερον.

.

12 Kai¤ tƒ° a¦gge£lƒ th°w e¦n Perga£mƒ e¦kklhsi£aw
gra£con% ta£de le£gei o¥ e©xvn th¤n romfai£an th¤n
di£stomon th¤n o¦jei°an%

12
Και στον άγγελο της εκκλησίας της Περγάμου γράψε
αυτά λέγει ο έχων το ξίφος το δίκοπο, το κοφτερό.

13 oi¬da ta¤ e©rga soy kai¤ poy° katoikei°w% o¨poy o¥
uro£now toy° satana°% kai¤ kratei°w to¤ o©noma£ moy, kai¤
oy¦k h¦rnh£sv th¤n pi£stin moy kai¤ e¦n tai°w h¥me£raiw ai−w
¦Anti£paw o¥ ma£rtyw moy o¥ pisto£w, o§w a¦pekta£nuh
par ¦ y¥mi°n, o¨poy o¥ satana°w katoikei°.

13
Είδα τα έργα του και που κατοικείς όπου ο θρόνος
.
του σατανά και κρατάς το όνομά μου, και δεν αρνήθηκες
την πίστη μου και στις ημέρες που ο Αντίπας ο μάρτυς
μου ο πιστός, που φονεύθηκε σε σας, όπου ο σατανάς
κατοικεί.

14 a¦lla¤ e©xv kata¤ soy° o¦li£ga, o¨ti e©xeiw e¦kei°
kratoy°ntaw th¤n didaxh¤n Balaa£m, o§w e¦di£daje to¤n
Bala¤k balei°n ska£ndalon e¦nv£pion tv°n yi¥vn° I¦ srah¤l
kai¤ fagei°n ei¦dvlo£uyta kai¤ porney°sai.

14 Αλλά έχω εναντίον του λίγα, ότι έχεις εκεί κρατούντες
την διδασκαλία Βαλαάμ, ο οποίος δίδαξε τον Βαλάκ να
βάλει σκάνδαλο μπροστά στους υιούς Ισραήλ και να φαν
ειδωλοθυτα και να πορνεύσουν.
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15 oy¨tvw e©xeiw kai¤ sy¤ kratoy°ntaw th¤n didaxh¤n tv°n
Nikolai¶tv°n o¥moi£vw.

15
Έτσι έχεις και συ κρατούντες την διδασκαλία των
Νικολαϊτών παρομοίως.

16 metano£hson oy¬n% ei¦ de¤ mh£, e©rxomai£ soi taxy¤ kai¤
polemh£sv met ¦ ay¦tv°n e¦n t‚° romfai£α toy° sto£mato£w
moy.

16
Μετανόησε λοιπόν, εάν δε μη, έρχομαι προς σε
γρήγορα και θα πολεμήσω με αυτούς με το ξίφος του
στόματός μου.

17 ¥O e©xvn oy¬w a¦koysa£tv ti£ to¤ Pney°ma le£gei tai°w
e¦kklhsi£aiw. Tƒ° nikv°nti dv£sv ay¦tƒ° toy° ma£nna toy°
kekrymme£noy, kai¤ dv£sv ay¦tƒ° ch°fon leykh£n, kai¤ e¦pi¤
th¤n ch°fon o©noma kaino¤n gegramme£non, o§ oy¦dei¤w oi¬den
ei¦ mh¤ o¥ lamba£nvn.

17
Ο έχων αυτί ας ακούσει τι το πνεύμα λέει στις
εκκλησίες. Σ’ αυτόν που νικά θα δώσω σ’ αυτόν το μάννα
το κρυμμένο, και θα δώσω σ’ αυτόν ψήφο λευκή, και πάνω
στην ψήφο όνομα καινούργιο γραμμένο, που κανείς δεν
γνωρίζει παρά μόνο ο λαμβάνων.

18 Kai¤ tƒ° a¦gge£lƒ th°w e¦n Uyatei£roiw e¦kklhsi£aw
gra£con% ta£de le£gei o¥ yi¥o¤w toy° Ueoy°, o¥ e©xvn toy¤w
o¦fualmoy¤w ay¦toy° v¥w flo£ga pyro£w, kai¤ oi¥ po£dew
ay¦toy° o¨moioi xalkoliba£nƒ%

18
Και στον άγγελο της εκκλησίας των Θυατείρων γράψε
αυτά λέγει ο υιός του Θεού, ο έχων τους οφθαλμούς αυτού
σαν φλόγα πυρός, και τα πόδια αυτού όμοια με χάλκινο
λιβανιστήρι.

19 oi¬da£ soy ta¤ e©rga kai¤ th¤n a¦ga£phn kai¤ th¤n pi£stin
kai¤ th¤n diakoni£an kai¤ th¤n y¥pomonh£n soy, kai¤ ta¤
e©rga soy ta¤ e©sxata plei£ona tv°n prv£tvn.

19 Είδα σου τα έργα και την αγάπη και την πίστη και την
υπηρεσία και την υπομονή σου, και τα έργα σου τα
τελευταία περισσότερα των πρώτων.

20 a¦lla¤ e©xv kata¤ soy° o¦li£ga, o¨ti a¦fei°w th¤n gynai°ka£
soy ¦Ieza£bel, h§ le£gei e¥ayth¤n profh°tin, kai¤ dida£skei
kai¤ planα° toy¤w e¦moy¤w doy£loyw porney°sai kai¤ fagei°n
ei¦dvlo£uyta.

20
Αλλά έχω εναντίον σου λίγα, ότι αφήνεις την γυναίκα
σου Ιεζάβελ, που λέει τον εαυτό της προφήτη, και διδάσκει
και πλάνα τους δικούς μου δούλους να πορνεύσουν και να
φαν ειδωλόθυτα.

21 kai¤ e©dvka ay¦t‚° xro£non i¨na metanoh£s‚, kai¤ oy¦
ue£lei metanoh°sai e¦k th°w pornei£aw ay¦th°w.

21 Και έδωσα σ’ αυτήν χρόνο για να μετανοήσει, και δεν
θέλει να μετανοήσει από την πορνεία της.

22 i¦doy¤ ba£llv ay¦th¤n ei¦w kli£nhn kai¤ toy¤w moixey£ontaw
met ¦ ay¦th°w ei¦w uli°cin mega£lhn, e¦a¤n mh¤
metanoh£svsin e¦k tv°n e©rgvn ay¦th°w,

22 Ιδού βάζω αυτήν στο κρεβάτι και τους μοιχεύοντας με
αυτήν σε θλίψη μεγάλη, εάν δεν μετανοήσουν από τα έργα
της.

23 kai¤ ta¤ te£kna ay¦th°w a¦poktenv° e¦n uana£tƒ, kai¤
gnv£sontai pa°sai ai¥ e¦kklhsi£ai o¨ti e¦gv£ ei¦mi o¥
e¦reynv°n nefroy¤w kai¤ kardi£aw, kai¤ dv£sv y¥mi°n e¥ka£stƒ
kata¤ ta¤ e©rga y¥mv°n.

23
Και τα παιδιά της θα σκοτώσω με θάνατο και θα
γνωρίσουν όλες οι εκκλησίες ότι εγώ είμαι ο ερευνών
νεφρά και καρδιές, και θα δώσω σε κάθε έναν από σας
κατά τα έργα σας.

24 y¥mi°n de¤ le£gv toi°w loipoi°w toi°w e¦n Uyatei£roiw,
o¨soi oy¦k e©xoysi th¤n didaxh¤n tay£thn, oi¨tinew oy¦k
e©gnvsan ta¤ baue£a toy° satana°, v¥w le£goysin% oy¦
ba£llv e¦f ¦ y¥ma°w a©llo ba£row%

24
Σε εσάς δε λέγω τους υπόλοιπους των Θυατείρων,
όσους δεν έχουν αυτήν την διδασκαλία, οι οποίοι δεν
.
γνώρισαν τα βαθιά του σατανά όπως λένε δεν θα βάλω σε
σας άλλο βάρος.

25 plh¤n o§ e©xete krath£sate a©xriw oy− a«n h¨jv.

25
Όμως αυτό που έχετε κρατήστε μέχρις όποτε εάν
έλθω.

26 Kai¤ o¥ nikv°n kai¤ o¥ thrv°n a©xri te£loyw ta¤ e©rga
moy, dv£sv ay¦tƒ° e¦joysi£an e¦pi¤ tv°n e¦unv°n,

26
Και όποιος νικά και κρατά μέχρι τέλους τα έργα μου,
θα δώσω σ’ αυτόν εξουσία επί των εθνών.

27 kai¤ poimanei° ay¦toy¤w e¦n ra£bdƒ sidhrα°, v¥w ta¤
skey£h ta¤ keramika¤ syntribh£setai, v¥w ka¦gv¤ ei©lhfa
para¤ toy° patro£w moy,

27
Και θα ποιμάνει αυτούς με σιδερένια ράβδο, όπως τα
σκεύη τα κεραμικά συντρίβονται, όπως και εγώ έλαβα από
τον πατέρα μου.

28 kai¤ dv£sv ay¦tƒ° to¤n a¦ste£ra to¤n prvi¶no£n.

28

29 ¥O e©xvn oy¬w a¦koysa£tv ti£ to¤ Pney°ma le£gei tai°w
e¦kklhsi£aiw.

29
Ο έχων αυτί ας ακούσει τι το πνεύμα λέει στις
εκκλησίες.
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Σ'αυτό το κεφάλαιο έχουμε τις επισημάνσεις και τις οδηγίες του Χριστού προς τους τέσσερεις πρώτους προϊσταμένους των τοπικών εκκλησιών.
Μέσα από αυτόν τον ανοικτό προειδοποιητικό έλεγχο του Χριστού, πού είναι και ο τελικός κριτής, αποκαλύπτεται το Πνεύμα δηλαδή η ουσιαστική λογική
και το σκεπτικό διά του οποίου γίνεται η κρίσις προσωπικά του κάθε πιστού, των εκκλησιαστικών υπευθύνων κυρίως και ειδικότερα, αλλά και η κρίσις
των εκκλησιαστικών θεμάτων γενικότερα.
Εδώ δηλαδή δίνεται ο βασικός αιώνιος πνευματικός προσανατολισμός για τον έλεγχο της πορείας των εκκλησιών, των εκκλησιαστικών υπευθύνων,
αλλά και του κάθε πιστού.
Τα λόγια αυτά Του Αγίου Πνεύματος που ακολουθούν αποτελούν την προς την ανατολή και προς το φως, σταθερή πυξίδα της εκκλησίας του Χριστού
στην διαχρονική ανά τους αιώνες πορεία της.
Η μεγάλη βαρύτητα και σημασία αυτών των λόγων για την πορεία της εκκλησίας, φαίνεται και από το ότι μέσα στο κείμενο τονίζεται διαρκώς, το ότι σε
αυτά τα λόγια πρέπει να δοθή ιδιαίτερη προσοχή και το ότι τα λόγια αυτά πρέπει να εισακουσθούν.

1. Ο Χριστός δίνει σε όλους τους επισκόπους προσφώνηση, τίτλο, αλλά και σχήμα και αμφίεση αγγέλου, πού φανερώνει το τι ζητά ο Θεός από τους
εκκλησιαστικούς προϊσταμένους, το ποια είναι η ευθύνη τους, αλλά και πώς θα τους κρίνη.
Απευθυνόμενος ο Χριστός ξεχωριστά στον κάθε επίσκοπο παρακάτω, τονίζει κατ αρχάς αυτές τις ιδιότητες και τα χαρίσματα που έχει ο ίδιος, και που
θέλει να συμπληρωθούν η να διορθωθούν στον κάθε έναν επίσκοπο.
Ο Χριστός εδώ υπενθυμίζει στον επίσκοπο ότι ο ίδιος κρατάει, προσέχει, φροντίζει, στηρίζει τις εκκλησίες και περιφέρεται ανάμεσά τους.

2. Ο Χριστός επιδοκιμάζει τον κόπο και την υπομονή του επισκόπου, αλλά κυρίως το ότι δεν ανέχεται τους κακούς και τους υποκριτές στον χώρο της
εκκλησίας, και το ότι τους έλεγξε και τους ξεσκέπασε.

3. Επιδοκιμασία και για τα άλλα χαρίσματά του, που τα σημειώνει και τα αναφέρει ο Χριστός.

2-3. Παρατηρούμε εδώ ότι ο έλεγχος και το ξεσκέπασμα της υποκρισίας και των ψευτοδιδασκάλων επιδοκιμάζεται και τονίζεται από τον Χριστό
περισσότερο από τα υπόλοιπα άλλα χαρίσματα που αναφέρει υποδεικνύοντας και τονίζοντας έτσι την στάση που πρέπει να κρατούν οι επίσκοποι.

4–5.

Ο Χριστός δεν δέχεται από τους προϊσταμένους των εκκλησιών, την έλλειψη ζήλου και θέρμης την οποία και θεωρεί πτώση τιμωρητέα.

6. Εδώ ο Χριστός επιδοκιμάζει και υιοθετεί την θέση μίσους, εναντίων έργων πράξεων και απόψεων αιρετικών .
Οι χλιαρές και ανεκτικές συμπεριφορές προς αιρετικούς δεν επιδοκιμάζονται από τον Χριστό. ∆εν μπορεί να εννοηθή φροντίδα αγάπη και ζήλος προς το
καλό και το θετικό χωρίς αποστροφή μίσος και αντίδραση για ότι το αλλοιώνει το υποσκάπτει και το πολεμά.
Να σημειώσουμε ότι το μίσος αυτό δεν είναι εμπαθές γιατί δεν στρέφεται σε πρόσωπα αλλά είναι πνευματική κατάσταση ζήλου προς το θετικό πού δεν
επιδέχεται ανοχή αντιθέτων συμπεριφορών.

7. Τονίζεται ότι πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα οι λόγοι αυτοί του Αγίου Πνεύματος οι οποίοι έχουν καθολική και διαχρονική ισχύ, και ξεκαθαρίζεται το
ότι απευθύνονται προς όλες τις εκκλησίες.
Το δένδρο της ζωής όπως θα δούμε στο τελευταίο κεφάλαιο της αποκαλύψεως είναι το σύνολο των ζώντων ψυχών που χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες
καρπούς φύλα και ξύλο, οπότε εδώ υπονοείται ότι στον νικητή θα δοθή μερίδιο εξουσίας και διοίκησης στην τρίτη κατηγορία των σωζομένων ψυχών. Η
σωστή διοίκηση της εκκλησίας εδώ λοιπόν σημαίνει και εξουσία επί ψυχών στην αιωνιότητα.

8. Εδώ ο Χριστός θυμίζει στον δεύτερο επίσκοπο ότι ο ίδιος πέθανε και αναστήθηκε, γιατί θα ζητήση και από τον επίσκοπο ανάλογη ετοιμότητα.
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9. Ο επίσκοπος ήταν φωτισμένος πνευματικά (πλούσιος), και συνεπώς είχε στερήσεις και θλίψεις στην ζωή του, όπως έχουν όλοι οι αντικαθεστωτικοί
του κοσμοκράτορα, αλλά και πόλεμο από την συναγωγή των Ιουδαίων η οποία και είχε σταυρώση τον Χριστό.
Ο Χριστός εδώ ξεκάθαρα χαρακτηρίζει τον Ιουδαϊσμό βλασφημία και συναγωγή του σατανά.
Για την καλύτερη κατανόηση του βάθους αυτού του σημείου πρέπει εδώ να προστεθούν μερικά σχόλια.
Ο Ιουδαϊσμός ήταν ο θεματοφύλακας του εξ αποκαλύψεως Μωσαϊκού νόμου. ∆ηλαδή της άνωθεν δοθείσης πνευματικής βάσεως και βασικής
εκπαιδεύσεως, διά της οποίας αφυπνίζεται ο νους, φωτίζεται η διάνοια, και αποκτά το ανθρώπινο πνεύμα την όραση και την διάκριση της ουσίας των
πραγμάτων.
Σκοπός του Μωσαϊκού νόμου είναι να εκπαιδεύση, να ανεβάση το πνευματικό επίπεδο, να διανοίξη το πνεύμα στην συναίσθηση, κατανόηση και όραση
του Θεού, και να προετοιμάση τους ανθρώπους για την συνάντησή τους με τον Χριστό και την αναγνώρισή του.
Μετά τον Χριστό η εμμονή στον ιουδαϊσμό πού σταύρωσε τον Χριστό όχι μόνο στερείται κάθε ίχνος πνευματικότητος, αλλά αντιθέτως αυτόματα
μεταπίπτει και μετατρέπεται σε εγκοσμιοκρατική σατανική εξουσιαστική οργάνωση πολέμια του Χριστού.
Το μεγαλύτερο συμβόλαιο με τον διάβολο πού έγινε ποτέ επί της γης, η σταύρωση και θανάτωση του υιού του Θεού, του Χριστού, το έκαναν οι
υποκριτές και πορωμένοι γραμματείς και Φαρισαίοι Ιουδαίοι γνώστες. Με την φράση « το αίμα του πάνω μας και πάνω στα παιδιά μας » αποκτούσαν
για τους εαυτούς τους και για τα παιδιά τους τα διαχρονικά σκήπτρα και τα προνόμια της εξουσίας της γης από τον κοσμοκράτορα διάβολο με τον
οποίον συγγένεψαν πλέον όσο κανένας άλλος.
Μ αυτόν τον τρόπο οι Εβραίοι υπερέχοντες ως προς την ουσιαστική γνώση έναντι των άλλων εθνών, αλλά και έχοντες τα πρωτεία της συνεργασίας με
τον κοσμοκράτορα διάβολο κατέκτησαν και εξουσίασαν την γη στρατολογώντας στις στοές τους απανταχού γης άπληστους πλεονέκτες τυχοδιώκτες και
υποκριτές γραμματείς και Φαρισαίους.
Η ηγετική θέση των σιωνιστών Εβραίων στην παγκόσμια μασονία μέχρι σήμερα αποδεικνύει του λόγου το αληθές, και οφείλεται ακριβώς στο ότι
κατέχουν σε βάθος ουσιαστική γνώση περί Θεού και διαβόλου.
Η υπόδειξη λοιπόν του Χριστού ότι οι αυτοαποκαλούμενοι Ιουδαίοι είναι συναγωγή του σατανά δεν είναι απλά ένα εκφραστικό σχήμα, αλλά ουσιαστική
διαχρονική αλήθεια αιώνων με πολύ μεγάλη πνευματική βαρύτητα.
Ο Χριστός λοιπόν εδώ υποδεικνύει ξεκάθαρα και τονίζει και αποκαλύπτει στις εκκλησίες στους επισκόπους και στην ανθρωπότητα την συναγωγή του
σατανά επί της γης, την εκκλησία του διαβόλου, την συναγωγή των σιωνιστών Εβραίων.

10. Ο Χριστός πού και ο ίδιος πέθανε και έζησε προειδοποιεί τον επίσκοπο για την επερχόμενη δοκιμασία του και του ζητά να μείνη και αυτός πιστός
μέχρι θανάτου.
Όπως ο Xριστός έτσι και ο κάθε πνευματικά φωτισμένος πιστός (πλούσιος) καλείται να παλέψη μέχρι θανάτου με τις επίγειες εξουσίες του σατανά.
Ο χριστιανισμός λοιπόν δεν είναι η γνώση μόνον του αληθινού Θεού, και εσωτερική διδασκαλία σωτηρίας ψυχής αλλά όπως είδαμε και θα δούμε είναι
και εντολή αντιστάσεως ξεσκεπάσματος ελέγχου υποδείξεως και αποκαλύψεως των συναγωγών του σατανά (μασονία σιωνισμός).
Ακριβώς αυτό πού έκανε ο Χριστός κατά την επίγεια ζωή του (έλεγχος των γραμματέων και Φαρισαίων υποκριτών δηλαδή ξεσκέπασμα των μασόνων)
το ίδιο υποδεικνύει και τώρα μέσω της αποκαλύψεως στους επισκόπους των εκκλησιών.
Στέφανος ζωης είναι η πλούσια ψυχική ενέργεια η ζωντάνια η λάμψη η ομορφιά και η χάρη πού θα συνοδεύει και θα δοξάζη την ψυχή αιωνίως.

11. Και πάλι τονίζεται ότι τα παραπάνω λόγια του αγίου Πνεύματος απευθύνονται καθολικά σε όλες τις εκκλησίες και πρέπει να προσεχθούν από
όσους έχουν πνευματική συναίσθηση και αντίληψη (αυτί).
Πρώτος θάνατος είναι ο φυσικός θάνατος κάθε ανθρώπου. ∆εύτερος θάνατος είναι ο αιώνιος οριστικός θάνατος των ψυχών πού δεν θα σωθούν, και θα
καταδικασθούν κατά την ∆ευτέρα παρουσία.
Οι νικητές όσοι δηλαδή διά δοκιμασίας αποδεικνύονται πιστοί έως θανάτου, όπως και ο Χριστός, λαμβάνουν διά της νίκης τους προκαταβολικά το
στεφάνι της αιωνίου ζωής προεξοφλώντας το θετικό αποτέλεσμα της σωτηρίας στην γενική κρίση κατά την δευτέρα παρουσία
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12. Ο Χριστός απευθύνεται στον επίσκοπο της Περγάμου, πάντα με προσφώνηση αγγέλου, υπενθυμίζοντας του την απόλυτη νομοθετική δύναμη και
ιδιότητα του λόγου του. ∆ηλαδή ελέγχει τον επίσκοπο για το ότι δεν ελέγχει με τον λόγο του τους αιρετικούς.

13. Ο Χριστός δίνει μεγάλη σημασία στο ότι ο επίσκοπος δεν τον αρνήθηκε και κράτησε την πίστη του κάτω από συνθήκες διωγμού (θανάτωσις
πιστού) και τρομοκρατίας, στο κέντρο και στην έδρα της τοπικής σατανικής εξουσίας πού εγκαθίδρυσε ο ίδιος ο διάβολος.
Εδώ και πάλι ο ίδιος ο Χριστός υποδεικνύει και επιβραβεύει τον αγώνα και την αντίσταση των πιστών εναντίων του κοσμοκράτορα και των τοπικών
σχημάτων εξουσίας πού δημιουργεί.
Εξ αρχής διοκώμενη η εκκλησία από την αρχική τότε μορφή της μασονίας τον ιουδαϊσμό, όπως διοκώμενος ήταν και ο ίδιος ο Χριστός.
Η πάλη φωτός και σκότους στην βαθύτερη και ουσιαστικότερη υλοποίησή της, παίρνει την μορφή της πάλης μεταξύ χριστιανισμού και ιουδαϊσμού η
εβραιοσιονισμού.

14. Η ανεκτική στάση του επισκόπου απέναντι στους αιρετικούς επιπλήτεται από τον Χριστό. Ο Χριστός δεν θέλει αδρανείς και ανεκτικούς τους
επισκόπους απέναντι στους όποιους αιρετικούς.
Το φάγωμα των κρεάτων πού προσφέρονταν στα είδωλα (ειδωλολατρικές θυσίες δηλαδή συγκεκαλυμένες η και απροκάλυπτες προσφορές στον
σατανά), θεωρείται από τον Χριστό ως πορνεία δηλαδή πνευματική απιστία.
Στο σημείο αυτό διορθώνεται και η διαφορετική τοποθέτηση του αποστόλου Παύλου ως προς αυτό το θέμα.

15. Και δεύτερη επίπληξη από τον Χριστό για μη αντίδραση προς άλλη ομάδα αιρετικών.

16. ∆ηλαδή εάν δεν κάνει ο επίσκοπος την δουλειά του εναντίων των αιρετικών, θα τον παρακάμψη ο Χριστός αποστέλλοντας άλλον πνευματοφόρο
ελεγκτή εναντίων τους.

17. Το μάνα είναι η ειδική τροφή της θείας πρόνοιας για αυτούς πού κατ εντολή του Θεού πορεύονται στην έρημο. Έτσι λοιπόν και όσοι κράτησαν τον
Χριστό και δεν τον αρνήθηκαν σε αντίθετα η και εχθρικά περιβάλλοντα και καθεστώτα, θα απολαύσουν από τον Θεό κάποια μυστική ουράνια τροφή,
αλλά και αποκλειστικά εξατομικευμένη διακριτική θεική φωτεινή επιγραφή δόξης επί της ψυχής. Κάποιο αποκλειστικά εξατομικευμένο παράσημο στην
αιωνιότητα.
Η χάριν του Χριστού θλίψη και κοινωνικοκοσμική περιθωριοποίηση και απομόνωση αυτών των ψυχών εδώ μετατρέπεται σε δοξαστική θεική προβολή
και παρηγοριά στην αιωνιότητα.

18. Στον άγγελο των Θυατείρων γράψε : Αυτά λέει αυτός πού είναι υιός του Θεού και έχει εξουσία. Πού τα μάτια του είναι σαν πύρινες φλόγες, δηλαδή
βλέπουν διυσδιτικά και σε όλο το βάθος της ψυχής του ανθρώπου, και πού τα πόδια του είναι σαν πυρακτωμένα χάλκινα σκεύη προσευχής, παντελώς
ξένα με οποιαδήποτε σαρκική ηδυπάθεια.

19. Ο επίσκοπος έκανε φιλότιμο έργο και προσπάθειες, αλλά σε πνευματικά χαμηλή συναισθηματική βάση (αγάπη, πίστη, διακονία, υπομονή), και του
έλειπε η φλόγα του πνεύματος

20. Ο επίσκοπος είχε γυναίκα και ο Χριστός του υπενθυμίζει ότι τα δικά του πόδια είναι παντελώς ξένα προς τις σαρκικές ηδονές.
Ο επίσκοπος με το αγαθό συναισθηματικό βλέμμα, δεν έλεγχε την πνευματική πορνεία της γυναίκας του στο θέμα των ειδολοθύτων, ούτε τον βλάσφημο
εγωισμό της να αυτοαποκαλείται προφήτης και να παροργίζει τον Θεό.
Η μαλθακή παθητική και ανεκτική αυτή στάση του επισκόπου που σαν τελικό αποτέλεσμα είχε την ανεμπόδιστη διάδοση και εξάπλωση της αιρετικής
διδασκαλίας μέσα στην εκκλησία παροργίζει τον Χριστό που στην συνέχεια απορρίπτει και παρακάμπτει τον επίσκοπο στον οποίο πλέον δεν δίνει καμία
εντολή εν αντιθέσει με όλους τους άλλους επισκόπους.
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21. Και παρά την βλασφημία της ο Χριστός της δίνει πάλι προειδοποίηση και χρόνο μετανοίας

22. Το έλλειμμα του επισκόπου αναγκάζει τον Χριστό να επέμβη με τιμωρίες σε αυτήν και όσους παρασύρει.

23. Όσοι αποδέχθηκαν τις διδασκαλίες της (πνευματικά της τέκνα) θα σκοτωθούν από τον Χριστό.
Το ξέσπασμα της οργής του Χριστού προέρχεται από το έλλειμμα πνεύματος του επισκόπου. Ο Χριστός δεν λειτουργεί συναισθηματικά χαλαρά και
αγαπητικά στα πνευματικά θέματα της εκκλησίας, αλλά με ζήλο πύρινου πνεύματος πού σκοτώνει και θανατώνει κάθε πνεύμα πλάνης αλλοιώσεως και
αιρέσεως.
Σ αυτό το σημείο ο Χριστός βροντοφωνάζει αυστηρά προς όλους τους πιστούς που χαλαρώνουν όταν δεν υπάρχει πνευματικός έλεγχος και τιμόνι, ότι ο
ίδιος εξετάζει τα βάθη των ανθρώπων και στον κάθε ένα θα αποδώση κατά τα έργα του.

22-23. Στις δύο αυτές παραγράφους συγκαλύπτεται ο πνευματικός νόμος και η πνευματική νομοτέλεια της κίνησης της οργής του Θεού και των
επακολουθούντων συμφορών σε περίπτωση αιρετικής αποκλίσεως.
Στις μέρες μας το θέμα αυτό, μετά την επίσημη αποδοχή και αναγνώριση της αιρετικής δυτικής εκκλησίας, παίρνει πλέον διαστάσεις επιφοράς εθνικών
συμφορών και εθνικής τραγωδίας και στο τέλος του βιβλίου αναφερόμαστε ειδικά πάνω σ αυτό.

24. Μετά το ξέσπασμα της οργής του προς τους προηγουμένους και ελλείψει πνευματικού επισκόπου, νουθετεί ο ίδιος ο Χριστός τους
προσεκτικότερους πιστούς παρακάτω, οι οποίοι δεν υιοθέτησαν τις αιρετικές διδασκαλίες, και οι οποίοι ομολογούν και συναισθάνονται την πνευματική
τους αδυναμία κατανοήσεως του βάθους του σατανικού πνεύματος.
Ο Χριστός εδώ με συμπάθεια και αγάπη υπογραμμίζει την υψηλής πνευματικής ποιότητος ταπείνωση των απλών πιστών, πού ομολογώντας την
πνευματική τους αδυναμία, φθάνουν στο ύψος συναισθήσεως σοφίας, και αγκαλιάζονται στοργικά από τον Χριστό.
Η συναίσθηση μιας αδυναμίας όταν συνοδεύεται από ταπείνωση, δηλαδή ομολογία της αδυναμίας, προσελκύει την συμπάθεια και την προστασία του
Θεού.

25. Ικανοποιείται ο Θεός από αυτήν την στάση τους και τους ζητά να την κρατήσουν.

26. Ο Χριστός δεν ξανααναφέρεται πλέον στον επίσκοπο πού κρίθηκε ήδη ακατάλληλος, απορρίφθηκε και παρακάμπτεται, δεν του δίνει εντολή, και
απευθύνεται γενικότερα στην εκκλησία τονίζοντας ότι αυτός πού θα διοικήση σωστά την εκκλησία θα λάβη εξουσία επί λαών στην αιωνιότητα.

27. Εδώ εξηγεί ο Χριστός ότι ο νικητής θα διοική με πνευματική αυστηρότητα και με εξουσία να τσακίζη κάθε αποκλίνουσα πνευματική στάση.
Η εξουσία ιεραρχικά προέρχεται από τον Θεό ο οποίος έτσι καθόρισε.
Αποκαλύπτονται λοιπόν εδώ τα κριτήρια και το πνεύμα της ουράνιας διοικητικής αξιοκρατίας.

28. Ο Αστέρας ο πρωινός συμβολίζει το από Θεού αξίωμα του γενικού προστάγματος εξουσίας διαχειρίσεως και διοικήσεως του κύκλου της ημέρας.
Ο αστέρας ο πρωινός είναι ο ίδιος ο Χριστός όπως θα δούμε στο τέλος της αποκαλύψεως.
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1 KAI tƒ° a¦gge£lƒ th°w e¦n Sa£rdesin e¦kklhsi£aw
gra£con% ta£de le£gei o¥ e©xvn ta¤ e¥pta¤ pney£mata toy°
Ueoy° kai¤ toy¤w e¥pta¤ a¦ste£raw% oi¬da£ soy ta¤ e©rga, o¨ti
o©noma e©xeiw o¨ti z‚°w, kai¤ nekro¤w ei¬.

1 Και στον άγγελο της εκκλησίας των Σάρδεων γράψε
αυτά λέει ο έχων τα επτά πνεύματα του Θεού και τα επτά
αστέρια. γνωρίζω τα έργα σου, ότι όνομα έχεις πως ζεις,
και νεκρός είσαι.

2 gi£noy grhgorv°n, kai¤ sth£rison ta¤ loipa¤ a§ e©mellon
a¦pounh£skein% oy¦ ga¤r ey¨rhka£ soy ta¤ e©rga
peplhrvme£na e¦nv£pion toy° Ueoy° moy.

2 Ενεργοποιήσου, και στήριξε τα υπόλοιπα που έμελλε να
πεθάνουν. διότι δεν βρήκα τα έργα σου συμπληρωμένα
ενώπιον του Θεού μου.

3 mnhmo£neye oy¬n pv°w ei©lhfaw kai¤ h©koysaw, kai¤ th£rei
kai¤ metano£hson. e¦a¤n oy¬n mh¤ grhgorh£s‚w, h¨jv e¦pi¤ se¤
v¥w kle£pthw, kai¤ oy¦ mh¤ gnv£s‚ poi£an v¨ran h¨jv e¦pi¤
se£.

3 Να θυμάσαι λοιπόν πως παρέλαβες και άκουσες, και
διατήρησε και μετανόησε, εάν λοιπόν δεν γρηγορήσεις, θα
έλθω σε σένα σαν κλέφτης, και δεν θα γνωρίσεις ποια ώρα
θα έρθω σε σένα.

4 a¦lla¤ e©xeiw o¦li£ga o¦no£mata e¦n Sa£rdesin, a§ oy¦k
e¦mo£lynan ta¤ i¥ma£tia ay¦tv°n, kai¤ peripath£soysi met'
e¦moy° e¦n leykoi°w, o¨ti a©jioi£ ei¦sin.

4 Αλλά έχεις λίγα ονόματα στις Σάρδεις, που δεν μόλυναν
τα ενδύματα αυτών, και θα περπατήσουν μαζί μου στα
λευκά, γιατί άξιοι είναι.

5 ¥O nikv°n oy−tow peribalei°tai e¦n i¥mati£oiw leykoi°w,
kai¤ oy¦ mh¤ e¦jalei£cv to¤ o©noma ay¦toy° e¦k th°w bi£bloy
th°w zvh°w, kai¤ o¥mologh£sv to¤ o©noma ay¦toy° e¦nv£pion
toy° patro£w moy kai¤ e¦nv£pion tv°n a¦gge£lvn ay¦toy°.

5 όποιος νικά έτσι θα ντυθεί με ενδύματα λευκά, και δεν
θα εξαλείψω το όνομα αυτού από το βιβλίο της ζωής, και
θα ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του πατέρα μου
και ενώπιον των αγγέλων αυτού.

6 ¥O e©xvn oy¬w a¦koysa£tv ti£ to¤ Pney°ma le£gei tai°w
e¦kklhsi£aiw.

6 Ο έχων αυτί ας ακούσει τι το Πνεύμα λέει στις εκκλησίες.

7 Kai¤ tƒ° a¦gge£lƒ th°w e¦n Filadelfeία e¦kklhsi£aw
gra£con% ta£de le£gei o¥ a¨giow, o¥ a¦lhuino£w, o¥ e©xvn th¤n
klei°n toy° Dayi±d, o¥ a¦noi£gvn kai¤ oy¦dei¤w klei£sei, kai¤
klei£vn kai¤ oy¦dei¤w a¦noi£jei%

7 Και στον άγγελο της εκκλησίας της Φιλαδέλφειας γράψε.
Αυτά λέει ο άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδί του ∆αυίδ,
που ανοίγει και κανείς δεν θα κλείσει, και που κλείνει και
κανείς δεν θα ανοίξει.

8 oi¬da£ soy ta¤ e©rga% ~i¦doy¤ de£dvka e¦nv£pio£n soy uy£ran
a¦neƒgme£nhn, h§n oy¦dei¤w dy£natai klei°sai ay¦th£n%~ o¨ti
mikra¤n e©xeiw dy£namin, kai¤ e¦th£rhsa£w moy to¤n lo£gon
kai¤ oy¦k h¦rnh£sv to¤ o©noma£ moy.

8 Είδα τα έργα σου και να έδωσα μπροστά σου πόρτα
ανοιχτή, την οποία κανείς δεν μπορεί να την κλείσει διότι
μικρή έχεις δύναμη, και φύλαξες τον λόγο μου και δεν
αρνήθηκες το όνομά μου.

9 i¦doy¤ di£dvmi e¦k th°w synagvgh°w toy° satana° tv°n
lego£ntvn e¥aytoy¤w ¦Ioydai£oyw ei¬nai, kai¤ oy¦k ei¦si£n,
a¦lla¤ cey£dontai% i¦doy¤ poih£sv ay¦toy¤w i¨na h¨joysi kai¤
proskynh£soysin e¦nv£pion tv°n podv°n soy, kai¤ gnv°sin
o¨ti e¦gv¤ h¦ga£phsa£ se.
10 o¨ti e¦th£rhsaw to¤n lo£gon th°w y¥pomonh°w moy, ka¦gv£
se thrh£sv e¦k th°w v¨raw toy° peirasmoy° th°w
melloy£shw e©rxesuai e¦pi¤ th°w oi¦koyme£nhw o¨lhw,
peira£sai toy¤w katoikoy°ntaw e¦pi¤ th°w gh°w.
11 e©rxomai taxy£% kra£tei o§ e©xeiw, i¨na mhdei¤w la£b‚
to¤n ste£fano£n soy.
12 ¥O nikv°n, poih£sv ay¦to¤n sty°lon e¦n tƒ° naƒ° toy°
Ueoy° moy, kai¤ e©jv oy¦ mh¤ e¦je£lu‚ e©ti, kai¤ gra£cv e¦p ¦
ay¦to¤n to¤ o©noma toy° Ueoy° moy kai¤ to¤ o©noma th°w
po£levw toy° Ueoy° moy, th°w kainh°w ¥Ieroysalh£m, h§
katabai£nei e¦k toy° oy¦ranoy° a¦po¤ toy° Ueoy° moy, kai¤ to¤
o©noma£ moy to¤ kaino£n.

.

9 Και να σου δίνω από την συναγωγή του σατανά που
λέγουν τους εαυτούς τους ότι είναι Ιουδαίοι, και δεν είναι,
αλλά ψεύδονται. Και να θα κάνω αυτούς να έλθουν και να
προσκυνήσουν μπροστά στα πόδια σου, και να γνωρίσουν
ότι εγώ σε αγάπησα.

10 ∆ιότι κράτησες τον λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα
σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού που μέλλει να
έρθει στην οικουμένη όλη, να δοκιμάσει τους κατοικούντας
επάνω στη γη.
11 Έρχομαι γρήγορα κρατά αυτό που έχεις, ώστε κανείς
να μην πάρει το στεφάνι σου.
12 Όποιον νικά, θα κάνω αυτόν στύλο στον ναό του Θεού
μου, και έξω δεν θα βγει πλέον, και θα γράψω πάνω σ’
αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως
του Θεού μου, της νέας Ιερουσαλήμ η οποία κατεβαίνει εκ
του ουρανού από τον Θεό μου, και το όνομά μου το
καινούργιο.

13 ¥O e©xvn oy¬w a¦koysa£tv ti£ to¤ Pney°ma le£gei tai°w
e¦kklhsi£aiw.

13 Ο έχων
εκκλησίες.

14 Kai¤ tƒ° a¦gge£lƒ th°w e¦n Laodikei£α e¦kklhsi£aw
gra£con% ta£de le£gei o¥ a¦mh£n, o¥ ma£rtyw o¥ pisto¤w kai¤
a¦lhuino£w, h¥ a¦rxh¤ th°w kti£sevw toy° Ueoy°%

14 Και στον άγγελο της εκκλησίας της Λαοδικείας γράψε
αυτά λέγει ο αμήν, ο μάρτυρας ο πιστός και αληθινός, η
αρχή της κτίσεως του Θεού.
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15 oi¬da£ soy ta¤ e©rga, o¨ti oy©te cyxro¤w ei¬ oy©te
zesto£w% o©felon cyxro¤w h¬w h« zesto£w.

15 Είδα τα έργα σου, ότι ούτε κρύος είσαι ούτε ζεστός
όφειλες κρύος να είσαι ή ζεστός.

16 oy¨tvw o¨ti xliaro¤w ei¬, kai¤ oy©te zesto¤w oy©te
cyxro£w, me£llv se e¦me£sai e¦k toy° sto£mato£w moy.

16 έτσι ότι χλιαρός είσαι, και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός,
μέλλω να σε ξεράσω εκ του στόματός μου.

17 o¨ti le£geiw o¨ti ploy£sio£w ei¦mi kai¤ peploy£thka kai¤
oy¦deno¤w xrei£an e©xv, ~kai¤ oy¦k oi¬daw o¨ti sy¤ ei¬ o¥
talai£pvrow kai¤ o¥ e¦leeino¤w kai¤ ptvxo¤w kai¤ tyflo¤w
kai¤ gymno£w,~

17 διότι λέγεις όχι πλούσιος είμαι και πλούτησα και
κανενός ανάγκη δεν έχω, και δεν είδες ότι εσύ είσαι ο
ταλαίπωρος και ο ελεεινός και φτωχός και τυφλός και
γυμνός,

18 symboyley£v soi a¦gora£sai par ¦ e¦moy° xrysi£on
pepyrvme£non e¦k pyro¤w i¨na ployth£s‚w, kai¤ i¥ma£tia
leyka¤ i¨na periba£l‚ kai¤ mh¤ fanervu‚° h¥ ai¦sxy£nh th°w
gymno£thto£w soy, kai¤ kolly£rion i¨na e¦gxri£s‚ toy¤w
o¦fualmoy£w soy i¨na ble£p‚w.

18 σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα χρυσό
πυρακτωμένο από φωτιά για να πλουτήσεις, και ενδύματα
λευκά για να ντυθείς και να μη φανερωθεί η ντροπή της
γύμνιας σου, και αλοιφή για να αλείψεις τα μάτια σου για
να βλέπεις.

.

19 e¦gv¤ o¨soyw e¦a¤n filv°, e¦le£gxv kai¤ paidey£v% zh£leye
oy¬n kai¤ metano£hson.

19 Εγώ όσους αν αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω ζήλευε
λοιπόν και μετανόησε.

20 i¦doy¤ e¨sthka e¦pi¤ th¤n uy£ran kai¤ kroy£v% e¦a£n tiw
a¦koy£s‚ th°w fvnh°w moy kai¤ a¦noi£j‚ th¤n uy£ran, kai¤
ei¦seley£somai pro¤w ay¦to¤n kai¤ deipnh£sv met ¦ ay¦toy°
kai¤ ay¦to¤w met ¦ e¦moy°.

20 Και να στάθηκα στην πόρτα και κτυπώ εάν κάποιος
ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την πόρτα, και θα
εισέλθω προς αυτόν και θα δειπνήσω με αυτόν και αυτός
μαζί μου.

21 ¥O nikv°n, dv£sv ay¦tƒ° kaui£sai met ¦ e¦moy° e¦n tƒ°
uro£nƒ moy, v¥w ka¦gv¤ e¦ni£khsa kai¤ e¦ka£uisa meta¤ toy°
patro£w moy e¦n tƒ° uro£nƒ ay¦toy°.

21 Όποιον νικά, θα δώσω σ’ αυτόν να καθίσει μαζί μου
στον θρόνο μου, όπως και εγώ νίκησα και κάθισα με τον
πατέρα μου στον θρόνο αυτού.

22 ¥O e©xvn oy¬w a¦koysa£tv ti£ to¤ Pney°ma le£gei tai°w
e¦kklhsi£aiw.

22 Ο έχων
εκκλησίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Σ'αυτό το κεφάλαιο ο χριστός απευθύνεται στους τρεις επόμενους κατά σειράν επισκόπους Σάρδεων, Φιλαδελφείας και Λαοδικείας.

1. Ο επίσκοπος Σάρδεων ουσιαστικά ήταν αδιάφορος και δεν κρατούσε καλά την εκκλησία του. Ο Χριστός τον παραδειγματίζει με την δική του εικόνα
δείχνοντάς του την πληρότητα του αγίου Πνεύματος και το ότι ο ίδιος κρατάει στα χέρια του και προσέχει τις επτά εκκλησίες.

2. Από τον επίσκοπο λείπει η δραστηριότητα και ο ζήλος και τα έργα του δεν ικανοποιούν τον Θεό .
Οι χλιαροί στην πίστη δεν στηρίζονται ούτε παραδειγματίζονται από την αδιάφορη στάση του επισκόπου, και από το κακό του παράδειγμα οδηγούνται
σε πνευματικό κρύωμα και συνεπώς σε πνευματικό θάνατο .

3. Εντολή του Χριστού να μετανοήσει ο επίσκοπος και να δραστηριοποιηθεί και να εφαρμόζη αυτά που παρέλαβε και άκουσε.
Εάν και πάλι δεν ανταποκριθή ο επίσκοπος τότε η στιγμή του θανάτου του θα είναι ξαφνική, σε ώρα ακατάλληλη, και χωρίς να του δοθή προειδοποίηση
και χρόνος προετοιμασίας. (έρχεται σαν κλέφτης).
Ο Χριστός έχει τα κλειδιά του θανάτου δηλαδή ρυθμίζει την ώρα του θανάτου

4. Πιστοί που φύλαξαν την παρθενία και την αγνότητα της ψυχής τους ακολουθώντας τον Χριστό. Αυτοί θα δοξασθούν στην άλλη ζωή ντυμένοι στα
λευκά και περπατώντας μαζί του.

5. Οι φυλάξαντες την αγνότητα τους θα έχουν λευκή δοξαστική περιβολή στην άλλη ζωή, δεν θα διαγραφούν τα ονόματα τους από το βιβλίο των
κληρονομούντων την αιώνια ζωή, και θα προβληθούν τιμητικά ενώπιον Θεού και αγγέλλων.
Πρέπει να υπενθυμίσουμε εδώ ότι κάποιες αμαρτίες λέγονται θανάσιμες επειδή προκαλούν την διαγραφή αυτών που τις διαπράττουν από το βιβλίο της
αιωνίου ζωής στο οποίο είχαν εγγραφεί κατά την βάπτισή τους.

7. Κλειδί του ∆αβίδ είναι η εισακουόμενη από τον Θεό προσευχή.
Ο Χριστός στον επίσκοπο Φιλαδέλφειας λέει: Σου μιλάει ο αληθινός άγιος του οποίου οι προσευχές εισακούονται από τον Θεό και επικυρώνονται και
από κανέναν άλλον πλέον δεν μπορούν να μεταβληθούν.

8. Ο Χριστός είναι ικανοποιημένος από τον επίσκοπο διότι επεβάλετο στον εαυτό του, τηρούσε τις εντολές του Θεού και σε ώρες δοκιμασίας δεν τον
αρνήθηκε. ∆είνει λοιπόν ο Χριστός μπροστά στον επίσκοπο πόρτα ανοιχτή, που κανείς δεν μπορεί να κλείση. ∆ηλαδή εισακούεται η προσευχή του
επισκόπου, και τα αιτήματα του και το θέλημα του επίσης εισακούονται.
Η ομολογία του Θεού η η άρνησις του Θεού ενώπιον των ανθρώπων υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποτελεί θεμελιώδες κριτήριο για την παρρησία την
θέση και την πολιτογράφηση η όχι μιας ψυχής στην βασιλεία των ουρανών.

9. Επειδή ο επίσκοπος επιβλήθηκε στον εαυτό του τήρησε τον λόγο του Θεού και ικανοποίησε τον Θεό, του δίνει πλέον ο Θεός την νίκη και εναντίον των
εχθρών του. Ο επίσκοπος με δύναμη θεού πλέον, κυριεύει έδαφος από το αντίπαλο στρατόπεδο, την συναγωγή των Ιουδαίων, που και πάλι
υπογραμμίζει ο Χριστός ότι είναι συναγωγή του σατανά.
Βρίσκοντας εδώ ο Χριστός έναν άξιο και πιστό εκπρόσωπό του επεμβαίνει με θαυμαστό τρόπο και τον δοξάζει και τον αναδεικνύει στο περιβάλλον του.
Στο σημείο αυτό συγκαλύπτεται η πνευματική νομοτέλεια των θαυμάτων και των αγίων.

10. Όσοι τηρούν τις εντολές του θεού σκεπάζονται και προστατεύονται από τον θεό και σε δύσκολες ώρες μένουν αβλαβείς.
9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

ISBN : 978-960-93-3869-1

Ε3/4

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

11. Η ζωή είναι σύντομη, διατήρησε τη σωστή πορεία σου, για να μη χάσεις το στεφάνι της αιωνίου ζωης.

12. Στην άλλη ζωή, άρχουσα πρωτεύουσα και διοικούσα πόλις, θα είναι η νέα Ιερουσαλήμ όπως θα δούμε στο τέλος της αποκαλύψεως.
Στην νέα Ιερουσαλήμ δεν θα υπάρχει ναός του Θεού γιατί ο ίδιος ο Θεός θα είναι παρόν και όλη η πόλις θα είναι ναός του Θεού.
Στύλος με το όνομα του Θεού, με το όνομα της Νέας Ιερουσαλήμ, και με το νέο όνομα του Χριστού σημαίνει θεμελιώδες αξίωμα από τον Θεό, εξουσίας
και διοικήσεως στην πρωτεύουσα της αιωνίου ζωής.

13. Μέσα από τα λόγια του Χριστού αποκαλύπτεται ο πνευματικός νόμος και ο τρόπος με τον οποίο κρίνονται οι πιστοί και λαμβάνονται τα αιώνια
αξιώματα, για αυτό όποιος έχει αυτί ας ακούση.

14. Στον άγγελο της Λαοδικείας γράψε. Αυτά σού λέει αυτός πού είναι μέσα του εσωτερικά ανά πάσα στιγμή, σε πλήρη θετική ενεργοποίηση.
Σου μιλάει αυτός πού μαρτύρησε και έμεινε και είναι μέχρι θανάτου πιστός και αληθινός, και σου μιλάει αυτός πού είναι η αρχή της όλης δημιουργίας του
Θεού.

15. Όφειλες απέναντί μου αλλά και από την θέση πού έχεις να είσαι τοποθετημένος και να είσαι είτε ζεστός είτε κρύος.

16. Η χλιαρή στάση των πιστών και πολύ περισσότερο των εκκλησιαστικών προϊσταμένων, προκαλεί εσωτερική αποστροφή στον Χριστό και τους
κατατάσσει στους απόβλητους.

17. Ο επίσκοπος με τον εαυτό του θεωρούσε ότι είχε τακτοποιηθεί , ότι είχε εξασφαλίση την θέση του, και πλέον δεν του χρειαζόταν περαιτέρω
προσπάθεια.
Για να τον ξυπνήσει και να τον ενεργοποιήσει ο Χριστός από αυτήν την απαράδεκτη στάση του, αναγκάζετε να γίνει ιδιαίτερα καυστικός απέναντι του και
τον αποκαλεί ταλαίπωρο, ελεεινό, πτωχό, τυφλό και γυμνό.
Οι χαρακτηρισμοί ταλαίπωρος ελεεινός και πτωχός, καυτηριάζουν το σκεπτικό του με τις συνακόλουθες πράξεις του και τα αποτελέσματα του.
Ο χαρακτηρισμός τυφλός καυτηριάζει την διακριτικότητα του πνεύματός του δηλαδή την ικανότητά του να αντιλαμβάνεται και να κατανοή τις πνευματικές
αλήθειες.
Ο χαρακτηρισμός γυμνός σημαίνει ότι δεν χαλιναγωγεί και δεν ελέγχει τα σαρκικά πάθη από τα οποία και παρασύρεται.

18. Παρ όλα αυτά ο Χριστός δεν απορρίπτει τον επίσκοπο ο οποίος δεν είχε πάρει ζεστά τον ρόλο του και δεν είχε ενεργοποιηθεί.
Αντίθετα τον συμβουλεύει και τον νουθετεί περιμένοντας την ενεργοποίησή του.
Πρώτα τον συμβουλεύει να αγοράση από τον ίδιο χρυσάφι πυρακτωμένο από την φωτιά για να πλουτίση, δηλαδή να έχει ένθερμο εκκλησιαστικό έργο.
Μετά να αγοράση λευκά ρούχα να ντυθη, για να μην φανερωθη η ντροπή των σαρκικών του αμαρτημάτων, δηλαδή να σταματήση τις αμαρτίες των
σαρκικών επιθυμιών.
Τέλος να αγοράση κολλύριο να αλείψη στα μάτια του για να βλέπη.
Το κολλύριο πού αλείφεται στα μάτια συμβολίζει την πνευματική νοοτροπία και στάση, την πνευματική αντίληψη και την πνευματικοποίηση του
ανθρώπου. Ο κεντρικός επεξεργαστής του ανθρώπινου νου δηλαδή πρέπει να λειτουργεί με πνευματικό και όχι κοσμικό πρόγραμμα.
Για πνευματική όραση και πνευματική αντίληψη, απαιτείται άχρωμος καθαρός διαυγής νους, αναζητών την αλήθεια και τον Θεό, με φιλότιμο και πέραν
κάθε υπεροψίας και ιδιοτέλειας. (Αυτά τα πνευματικά χαρακτηριστικά τα συναντάμε σε αγίους αλλά και στο Αρχαίο Ελληνικό πνεύμα).

19. Σ αυτό το σημείο έχουμε μια εξομολόγηση του Χριστού, έναν πνευματικό νόμο, αλλά και ένα πολύτιμο κλειδί γνώσεως και κατανοήσεως του πως
ρυθμίζει ο Θεός τις ζωές των ανθρώπων ανάλογα με την εσωτερική τους ποιότητα και την βαθύτερη ψυχοκίνησή τους.
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Αν παράλληλα θυμηθούμε την παραβολή του άσπλαχνου πλούσιου και του φτωχού Λαζάρου, αλλά και την φράση του Χριστού ότι ευκολότερα περνά
καραβόσχοινο σε τρύπα βελόνας παρά πλούσιος στην βασιλεία των ουρανών, τα συμπεράσματα είναι εύκολα.
Ο Θεός άλλους παραδίδει στην συνεργασία και στην βοήθεια του διαβόλου για υπερσυσσώρευση χρέους, και άλλους παραδίδει σε μαρτύρια
δοκιμασιών με σκοπό την κατοπινή τους δικαίωση. Οι διαβαθμίσεις βέβαια της κλίμακας ποικίλουν ανάλογα από το μείον έως το συν άπειρον.
Άλλοι λοιπόν εγκαταλείπονται από τον Θεό και παραδίδονται σε αποταμίευση χρέους, και άλλοι υποστηρίζονται σε αποταμίευση δικαιώματος, με
ποικίλες κλίμακες δοκιμασιών, ανάλογα με την εσωτερική αξία της κάθε ψυχής στα μάτια του Θεού.

20. Ακόμα ενας πνευματικός νόμος και τρόπος λειτουργίας του Θεού μας αποκαλύπτεται σε αυτό το σημείο.
Ο Θεός κατά την διάρκεια της εδώ ζωής, σταθερά καλεί τους ανθρώπους, με την εσωτερική τους συναίσθηση, με την συνείδηση, με σημεία, και με
επαναλαμβανόμενους πειρασμούς και δοκιμασίες καλέσματα, να αρνηθούν τον εαυτό τους, τα θελήματα τους, να πολεμήσουν τα πάθη τους και τις
επιθυμίες τους, και να τον ακολουθήσουν.
Εάν ο άνθρωπος ανταποκριθεί θετικά στην πρόσκληση του Θεού, τότε αφ ενός μεν βιώνει και αισθάνεται εσωτερικά την παρουσία του Θεού και την
χάρη του, αφ εταίρου δε δέχεται και υλική ευλογία που έρχεται αισθητά στη ζωή του. (δείπνος).

21. Συμμετοχή στην ιεραρχία και στην πυραμίδα της εξουσίας της αιωνίου βασιλείας των ουρανών.

22. Ο Θεός εδώ κρούει ξανά την θύρα, όποιος έχει αυτί ας ακούσει τι λέει το Άγιο Πνεύμα στις εκκλησιές .

Παρατήρηση:
Βλέπουμε ότι ο Χριστός δια της αποκαλύψεως δεν απονέμει κάποιο πρωτείο διοίκησης σε κάποιον από τους επισκόπους έναντι των υπολοίπων. Είναι
ξεκάθαρο λοιπόν ότι το σύστημα διοίκησης της εκκλησίας του Χριστού είναι το συνοδικό (Σύνοδος των τοπικών επισκόπων) και όχι το αρχηγικό, το
οποίο προωθείται από το σκοτεινό παρασκήνιο που τελικά στοχεύει στην ανάδειξη ενός αντίχριστου πλανητάρχη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆

1 META tay°ta ei¬don, kai¤ i¦doy¤ uy£ra a¦neƒgme£nh e¦n tƒ°
oy¦ranƒ°, kai¤ h¥ fvnh¤ h¥ prv£th h§n h©koysa v¥w
sa£lpiggow laloy£shw met ¦ e¦moy°, le£gvn% a¦na£ba v−de
kai¤ dei£jv soi a§ dei° gene£suai meta¤ tay°ta.

1. Μετά από αυτά είδα, και να πόρτα ανοιγμένη στον
ουρανό, και η φωνή η πρώτη που άκουσα σαν σάλπιγγα
που μιλούσε μαζί μου, λέει ανέβα εδώ και θα σου δείξω τι
πρόκειται να γίνει μετά από αυτά.

2 kai¤ ey¦ue£vw e¦geno£mhn e¦n pney£mati% kai¤ i¦doy¤ uro£now
e©keito e¦n tƒ° oy¦ranƒ°, kai¤ e¦pi¤ to¤n uro£non kauh£menow,

2. Και αμέσως έγινα με πνεύμα και να θρόνος βρισκόταν
εις τον ουρανό, και εις τον θρόνο καθισμένος.

3 o¨moiow o¥ra£sei li£uƒ i¦a£spidi kai¤ sardi£ƒ% kai¤ i¬riw
kyklo£uen toy° uro£noy, o¥moi£vw o¨rasiw smaragdi£nvn.

3. όμοιος στην όραση με λίθο ίασπι και σάρδιο και λάμψη
ολόγυρα του θρόνου, που έμοιαζε με θέα σμαραγδιών.

4 kai¤ kyklo£uen toy° uro£noy uro£noi ei©kosi te£ssarew,
kai¤ e¦pi¤ toy¤w uro£noyw toy¤w ei©kosi te£ssaraw
presbyte£royw kauhme£noyw, peribeblhme£noyw e¦n
i¥mati£oiw leykoi°w, kai¤ e¦pi¤ ta¤w kefala¤w ay¦tv°n
stefa£noyw xrysoy°w.
5 kai¤ e¦k toy° uro£noy e¦kporey£ontai a¦strapai¤ kai¤
fvnai¤ kai¤ brontai£% kai¤ e¥pta¤ lampa£dew pyro¤w
kaio£menai e¦nv£pion toy° uro£noy, ai¨ ei¦si ta¤ e¥pta¤
pney£mata toy° Ueoy°%

4. Και ολόγυρα του θρόνου θρόνοι είκοσι τέσσερεις, και
επάνω
στους
θρόνους
τους
είκοσι
τέσσερεις
πρεσβυτέρους καθισμένους, ντυμένους με ενδύματα
λευκά, και πάνω στα κεφάλια αυτών στεφάνια χρυσά.

5. Και από τον θρόνο εξέρχονται αστραπές και φωνές και
βροντές και επτά λαμπάδες φωτιάς αναμμένες μπροστά
στον θρόνο, οι οποίες είναι τα επτά πνεύματα του Θεού.

6 kai¤ e¦nv£pion toy° uro£noy v¥w ua£lassa y¥ali£nh, o¥moi£a
krysta£llƒ% kai¤ e¦n me£sƒ toy° uro£noy kai¤ ky£klƒ toy°
uro£noy te£ssara zƒ°a ge£monta o¦fualmv°n e©mprosuen kai¤
o©pisuen%

6. Και μπροστά στον θρόνο σαν θάλασσα γυάλινη, όμοια
με κρύσταλλο, και εις το μέσον του θρόνου και γύρω του
θρόνου τέσσερα ζώα γεμάτα οφθαλμούς μπροστά και
πίσω.

7 kai¤ to¤ zƒ°on to¤ prv°ton o¨moion le£onti, kai¤ to¤
dey£teron zƒ°on o¨moion mo£sxƒ, kai¤ to¤ tri£ton zƒ°on
e©xon to¤ pro£svpon v¥w a¦nurv£poy, kai¤ to¤ te£tarton
zƒ°on o¨moion a¦etƒ° petome£nƒ.

7. Και το ζώο το πρώτον όμοιο με λιοντάρι, και το
δεύτερο ζώο όμοιο με μόσχο, και το τρίτο ζώο έχει το
πρόσωπο σαν ανθρώπου, και το τέταρτο ζώο όμοιο με
αετό που πετά.

8 kai¤ ta¤ te£ssara zƒ°a, e§n kau ¦ e§n ay¦tv°n e©xon a¦na¤
pte£rygaw e¨j, kyklo£uen kai¤ e©svuen ge£moysin o¦fualmv°n,
kai¤ a¦na£paysin oy¦k e©xoysin h¥me£raw kai¤ nykto¤w
le£gontew% a¨giow, a¨giow, a¨giow Ky£riow o¥ Ueo¤w o¥
pantokra£tvr, o¥ h¬n kai¤ o¥ v«n kai¤ o¥ e¦rxo£menow.

8. Και τα τέσσερα ζώα, ένα προς ένα από αυτά έχει από
έξι φτερά, ολόγυρα και μέσα τους είναι γεμάτα
οφθαλμούς, και ανάπαυσιν δεν έχουν μέρα και νύχτα
λέγοντας άγιος,
άγιος, άγιος Κύριος ο Θεός ο
παντοκράτωρ, που υπήρχε και που υπάρχει και που
έρχεται.

9 Kai¤ o¨tan dv°si ta¤ zƒ°a do£jan kai¤ timh¤n kai¤
ey¦xaristi£an tƒ° kauhme£nƒ e¦pi¤ toy° uro£noy, tƒ° zv°nti
ei¦w toy¤w ai¦v°naw tv°n ai¦v£nvn,

9. Και όταν δώσουν τα ζώα δόξα και τιμήν και ευχαριστία
στον καθήμενο επί του θρόνου, τον ζώντα εις τους
αιώνας των αιώνων,

10 pesoy°ntai oi¥ ei©kosi te£ssarew presby£teroi e¦nv£pion
toy° kauhme£noy e¦pi¤ toy° uro£noy, kai¤ proskynh£soysi tƒ°
zv°nti ei¦w toy¤w ai¦v°naw tv°n ai¦v£nvn, kai¤ baloy°si toy¤w
stefa£noyw ay¦tv°n e¦nv£pion toy° uro£noy le£gontew%

10. πέφτουν οι είκοσι τέσσερεις πρεσβύτεροι μπροστά
στον καθισμένο πάνω στον θρόνο, και προσκυνούν τον
ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων, και βάζουν τα
στεφάνια αυτών μπροστά στον θρόνο λέγοντας.

11 a©jiow ei¬, o¥ Ky£riow kai¤ Ueo¤w h¥mv°n, labei°n th¤n
do£jan kai¤ th¤n timh¤n kai¤ th¤n dy£namin, o¨ti sy¤
e©ktisaw ta¤ pa£nta, kai¤ dia¤ to¤ ue£lhma£ soy h¬san kai¤
e¦kti£suhsan.

11. Άξιος είναι ο Κύριος και Θεός μας, να λάβει την δόξα
και την τιμή και την δύναμη, διότι εσύ έκτισες τα πάντα,
και δια το θέλημα σου ήταν και κτίσθηκαν.
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Τα προηγούμενα τρία κεφάλαια ήταν η εισαγωγή της αποκαλύψεως και οι σημειώσεις του Χριστού προς τις εκκλησίες. Εδώ με το κεφάλαιο αυτό
μπαίνουμε τώρα στο κυρίως κείμενο της αποκαλύψεως που αρχίζει με την περιγραφή και την παρουσίαση του Θεού.
Ο Ιωάννης ανέρχεται στον ουρανό και μας δίνει περιγραφή του θρόνου του Θεού.
Πρέπει να σημειώσουμε και να τονίσουμε ότι καμία άλλη θρησκεία στην γη δεν έχει το πνευματικό ύψος και την δυνατότητα να δώση αυτήν την άνωθεν
γνώση τις εικόνες και τις εξηγήσεις που δίνονται μόνο από αυτό εδώ το βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννη.

1. Μετά το τέλος των επισημάνσεων του Χριστού προς τις εκκλησίες ανοίγει πόρτα στον ουρανό και η φωνή προστάζει τον Ιωάννη να ανεβή για να του
φανερωθή το τι πρόκειται να συμβή μετά.
Η είσοδος στον ουρανό είναι απόλυτα ελεγχόμενη κατάσταση υπάρχουν σύνορα και πόρτες και δεν μπορεί ο άνθρωπος να περάση αν δεν του δοθεί
άνωθεν.
Και πάλι δηλώνεται ξεκάθαρα στον Ιωάννη ότι θα του φανερωθή το τι πρόκειται να συμβή. ∆ηλαδή εξ ορισμού προφητικό το βιβλίο της αποκαλύψεως.

2. Ο Ιωάννης μπαίνει ξανά σε πνευματική κατάσταση ακόμα υψηλότερη και βρίσκεται μπροστά στον θρόνο του Θεού.

3. Περιγραφή Θεού και θρόνου του.

4. Τιμητικές θέσεις εξουσίας πέριξ του θρόνου του Θεού σε εικοσιτέσερεις πρεσβυτέρους με λευκά ρούχα και χρυσά στεφάνια. ∆ηλαδή εξαγνισμένες
ψυχές με καθαρότητα αγιοσύνη και πνευματική τελειότητα.

5. Από τον θρόνο του Θεού, δηλαδή από το κέντρο δημιουργίας διοικήσεως και ελέγχου του σύμπαντος, εξέρχονται οι δυνάμεις της δημιουργίας, οι
εντολές, και οι αποφάσεις του Θεού.
Το πνεύμα του Θεού πυρακτωμένο σε κατάσταση πλήρους ενεργοποίησης με επταδική δομή, με επτά ξεχωριστά κέντρα λειτουργίας τα οποία
παραστέκουν ενώπιον της εξουσίας του θρόνου πού τα διαχειρίζεται και έχει το γενικό πρόσταγμα.

6. Η όλη δημιουργία σαν διάφανη θάλασσα από κρύσταλλο μπροστά στο θρόνο του Θεού. Οι θέσεις των αστέρων στο στερέωμα είναι συγκεκριμένες
όπως τα άτομα στην κρυσταλλική δομή της ύλης.
Τέσσερεις αφοσιωμένες υπηρετικές οντότητες του Θεού με την ικανότητα της πολύπλευρης όρασης και αντίληψης του Θεού και του έργου του.

7. Τα ζώα αυτά παρακολουθούν την λειτουργία του Θεού, το έργο του, και την πορεία του γίγνεσθαι της δημιουργίας από τέσσερεις διαφορετικές
πνευματικές θέσεις (Λέων, Μόσχος, Άνθρωπος, Αετός), που θα δούμε ποιο κάτω.

8. Τα ζώα αυτά βλέπουν ταυτόχρονα προς όλες τις κατευθύνσεις, και μπορούν άμεσα να κινούνται προς κάθε κατεύθυνση χωρίς να χρειάζεται να
στρίψουν. Παρακολουθούν την λειτουργία του Θεού και τον δοξολογούν ακαταπαύστως από ασυγκράτητο θαυμασμό της τελειότητος της δυνάμεως και
της αγιότατος της εργασίας του Θεού στη δημιουργία.

9. Τα ζώα αυτά έχουν τρόπο τινα το γενικό πρόσταγμα της δοξολογίας και ευχαριστίας του σύμπαντος κόσμου προς τον δημιουργό, διότι δεν μπορεί
κανείς άλλος να δοξολογήσει και να ευχαριστήσει επαρκώς τον Θεό, αν δεν έχει πλήρη όραση και κατανόηση του έργου του και της λειτουργίας του
όπως έχουν αυτά τα πολυόμματα όντα.
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10. Οι είκοσι τέσσερεις πρεσβύτεροι προσκυνούν τον Θεό, ακολούθως μετά τα τέσσερα ζώα, πέφτοντας και παραθέτοντας μπροστά του το πνεύμα
τους, την ψυχή τους , και την δόξα τους, δηλώνοντας έτσι την πλήρη εξάρτηση υποταγή και υπακοή τους στο θέλημα του Θεού, και την παράθεση κάθε
ιδίου θελήματος στην διαχείριση και ευλογία του.
Αναγνωρίζουν έτσι και ομολογούν ότι είναι δημιουργήματα της θελήσεως του Θεού και ότι υπαρξιακά εξαρτώνται από το θέλημα του και μόνον.

11. Αυτή η αγία ταπείνωση αυτών των τελείων ψυχών, ως πλήρωμα εκπροσώπων της δημιουργίας όλων των αυτεξούσιων όντων, είναι που συγκρατεί
το θέλημα του Θεού στην διατήρηση της δημιουργίας του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

1 KAI ei¬don e¦pi¤ th¤n dejia¤n toy° kauhme£noy e¦pi¤ toy°
uro£noy bibli£on gegramme£non e©svuen kai¤ e©jvuen,
katesfragisme£non sfragi°sin e¥pta£.
2 kai¤ ei¬don a©ggelon i¦sxyro¤n khry£ssonta e¦n fvn‚°
mega£lh% ti£w a©jio£w e¦stin a¦noi°jai to¤ bibli£on kai¤
ly°sai ta¤w sfragi°daw ay¦toy°;

1. Και είδα στην δεξιά του καθημένου επί του θρόνου
βιβλίο
γραμμένο
εσωτερικά
και
εξωτερικά,
κατασφραγισμένο με σφραγίδες επτά.
2. Και είδα άγγελο ισχυρό κηρύττοντα με φωνή μεγάλη.
Ποιος άξιος είναι να ανοίξει το βιβλίο και να λύση τις
σφραγίδες αυτού;

3 kai¤ oy¦dei¤w e¦dy£nato e¦n tƒ° oy¦ranƒ° oy©te e¦pi¤ th°w gh°w
oy©te y¥poka£tv th°w gh°w a¦noi°jai to¤ bibli£on oy©te
ble£pein ay¦to£.

3. Και κανείς δεν μπορούσε στον ουρανό ούτε επί της γης
ούτε από κάτω της γης να ανοίξει το βιβλίο ούτε να βλέπει
αυτό.

4 kai¤ e¦gv¤ e©klaion poly£, o¨ti oy¦dei¤w a©jiow ey¥re£uh
a¦noi°jai to¤ bibli£on oy©te ble£pein ay¦to£.

4. Και εγώ έκλαιγα πολύ, διότι κανείς άξιος δεν βρέθηκε
να ανοίξει το βιβλίο ούτε να βλέπει αυτό.

5 kai¤ ei−w e¦k tv°n presbyte£rvn le£gei moi% mh¤ klai°e.
i¦doy¤ e¦ni£khsen o¥ le£vn o¥ e¦k th°w fylh°w ¦Ioy£da, h¥ ri£za
Dayi±d, a¦noi°jai to¤ bibli£on kai¤ ta¤w e¥pta¤ sfragi°daw
ay¦toy°.

5. Και ένας από τους πρεσβυτέρους μου λέει. Μην κλαις,
να νίκησε ο λέων ο από την φυλή Ιούδα, η ρίζα ∆αυίδ, για
να ανοίξει το βιβλίο και τις επτά σφραγίδες αυτού.

6 Kai¤ ei¬don e¦n me£sƒ toy° uro£noy kai¤ tv°n tessa£rvn
zƒ£vn kai¤ e¦n me£sƒ tv°n presbyte£rvn a¦rni£on e¥sthko¤w
v¥w e¦sfagme£non, e©xon ke£rata e¥pta¤ kai¤ o¦fualmoy¤w
e¥pta£, a¨ ei¦si ta¤ e¥pta¤ pney£mata toy° Ueoy°
a¦postello£mena ei¦w pa°san th¤n gh°n.

6. Και είδα στο μέσον του θρόνου και των τεσσάρων ζώων
και εις το μέσον των πρεσβυτέρων αρνί να στέκεται σαν
σφαγμένο, που είχε κέρατα επτά και οφθαλμούς επτά, τα
οποία είναι τα επτά πνεύματα του Θεού τα αποστελλόμενα
σε όλη την γη.

7 kai¤ h¬lue kai¤ ei©lhfen e¦k th°w dejia°w toy° kauhme£noy
e¦pi¤ toy° uro£noy.

7. Και ήλθε και έλαβε από της δεξιάς του καθημένου επί
του θρόνου.

8 kai¤ o¨te e©labe to¤ bibli£on, ta¤ te£ssara zƒ°a kai¤ oi¥
ei©kosi te£ssarew presby£teroi e©pesan e¦nv£pion toy°
a¦rni£oy, e©xontew e¨kastow kiua£ran kai¤ fia£law xrysa°w
gemoy£saw uymiama£tvn, ai¨ ei¦sin ai¥ proseyxai¤ tv°n
a¥gi£vn%

8. Και όταν έλαβε το βιβλίο, τα τέσσερα ζώα και οι είκοσι
τέσσερεις πρεσβύτεροι έπεσαν μπροστά στο αρνί, έχοντας
κάθε ένας κιθάρα και φιάλες χρυσές γεμάτες θυμιάματα, οι
οποίες είναι οι προσευχές των αγίων.

9 kai¤ α©doysin ƒ¦dh¤n kainh¤n le£gontew% a©jiow ei¬
labei°n to¤ bibli£on kai¤ a¦noi°jai ta¤w sfragi°daw ay¦toy°,
o¨ti e¦sfa£ghw kai¤ h¦go£rasaw tƒ° Ueƒ° h¥ma°w e¦n tƒ°
ai¨mati£ soy e¦k pa£shw fylh°w kai¤ glv£sshw kai¤ laoy°
kai¤ e©unoyw,

9. Και ψάλλουν άσμα καινούργιο λέγοντες άξιος είσαι να
λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις σφραγίδες αυτού, διότι
σφάχτηκες και αγόρασες στον Θεό εμάς με το αίμα σου
από κάθε φυλή και γλώσσα και λαό και έθνος.

10 kai¤ e¦poi£hsaw ay¦toy¤w tƒ° Ueƒ° h¥mv°n basilei°w kai¤
i¥erei°w, kai¤ basiley£oysin e¦pi¤ th°w gh°w.

10. Και έκανες αυτούς στον Θεό μας βασιλείς και ιερείς,
και θα βασιλεύσουν πάνω στη γη.

11 kai¤ ei¬don kai¤ h©koysa v¥w fvnh¤n a¦gge£lvn pollv°n
ky£klƒ toy° uro£noy kai¤ tv°n zƒ£vn kai¤ tv°n
presbyte£rvn, kai¤ h¬n o¥ a¦riumo¤w ay¦tv°n myria£dew
myria£dvn kai¤ xilia£dew xilia£dvn,

11. Και είδα και άκουσα σαν φωνή αγγέλων πολλών γύρω
του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων, και ήταν
ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες
χιλιάδων,

12 le£gontew fvn‚° mega£l‚% a©jio£n e¦sti to¤ a¦rni£on to¤
e¦sfagme£non labei°n th¤n dy£namin kai¤ to¤n ploy°ton kai¤
sofi£an kai¤ i¦sxy¤n kai¤ timh¤n kai¤ do£jan kai¤ ey¦logi£an.

12. λέγοντες με μεγάλη φωνή άξιο είναι το αρνί το
σφαγμένο να λάβει την δύναμη και τον πλούτο και σοφία
και ισχύ και τιμή και δόξα και ευλογία.

13 kai¤ pa°n kti£sma o§ e¦n tƒ° oy¦ranƒ° kai¤ e¦pi¤ th°w gh°w
kai¤ y¥poka£tv th°w gh°w kai¤ e¦pi¤ th°w uala£sshw e¦sti£,
kai¤ ta¤ e¦n ay¦toi°w pa£nta, h©koysa le£gontaw% tƒ°
kauhme£nƒ e¦pi¤ toy° uro£noy kai¤ tƒ° a¦rni£ƒ h¥ ey¦logi£a kai¤
h¥ timh¤ kai¤ h¥ do£ja kai¤ to¤ kra£tow ei¦w toy¤w ai¦v°naw
tv°n ai¦v£nvn.

13. Και κάθε κτίσμα το οποίο εις τον ουρανό και επί της
γης και υποκάτω της γης και επί της θαλάσσης είναι, και
τα εντός αυτών όλα, άκουσα να λεν στον καθισμένο επί
του θρόνου και στο αρνί η ευλογία και η τιμή και η δόξα
και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.

14 kai¤ ta¤ te£ssara zƒ°a e©legon, a¦mh£n% kai¤ oi¥
presby£teroi e©pesan kai¤ proseky£nhsan.

14. Και τα τέσσερα ζώα έλεγαν, αμήν. και οι πρεσβύτεροι
έπεσαν και προσκύνησαν.
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Σε αυτό το κεφάλαιο βλέπουμε τον Χριστό σαν τον μοναδικό νικητή της ζωής και της δημιουργίας να παραλαμβάνει από τον Θεό τα σχέδια της
δημιουργίας και να ανακυρήσεται αιώνιος βασιλιάς ουρανού και γης.

1. Το βιβλίο στο δεξί χέρι του ∆ημιουργού είναι η αποκάλυψη του Ιωάννη, πού είναι το σχέδιο της δημιουργίας τελειωμένο και σφραγισμένο με επτά
σφραγίδες από τα επτά πνεύματα του Θεού.

2. Χρειαζόταν να βρεθεί ένας άξιος ενώπιον του Θεού και ενώπιον όλης της ∆ημιουργίας, ώστε ως εκπρόσωπος των δημιουργημάτων να παραλάβει
από τον Θεό τα σχέδιά του και να τα φανερώσει.

3. Οι αιώνες περνούσαν και κανένας δε βρισκόταν άξιος στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε στόν άδη να ανοίξει το βιβλίο, αλλά ούτε και να το αντικρύσει.
Σ’ αυτό το σημείο η Αποκάλυψη μας φανερώνει τις τρεις διαστάσεις υπάρξεως λογικής ζωής. Τον ουρανό, το αισθητό σύμπαν και τον άδη.

4. Εδώ μας δίνεται η εσωτερική ταυτότητα του Ιωάννη. Σε αυτό το σημείο διαφαίνεται καθαρά και συνεπώς αποκαλύπτεται η εσωτερική στάση της
ψυχής του Ιωάννη ως προς την γνώση του Θεού.
Εκ τούτου γίνεται αντιληπτό και το κριτήριο της επιλογής του Ιωάννη για τη συγγραφή της Αποκαλύψεως.
Να σημειώσουμε ότι διαφαίνεται ξεκάθαρα, πως ανάλογη εσωτερική στάση και κατάσταση υπήρχε και στον προφήτη ∆ανιήλ.

5. Ο Χριστός με δύναμη λιονταριού ως προς το κακό, και βλάστημα της ενώσεως με τον Θεό δια προσευχής (ρίζα ∆αβίδ), νικά και αξιώνεται να ανοίξει
το βιβλίο και τις επτά σφραγίδες του.

6. Το εσφαγμένο αρνίο με τα επτά κέρατα και τους επτά οφθαλμούς συμβολίζει τον Χριστό, την θυσία του, την πληρότητα και την ισχύ του αγίου
θελήματός του και την πληρότητα της πνευματικής του οράσεως.

7. Ο μόνος άξιος ενώπιον του Θεού και της ∆ημιουργίας παραλαμβάνει τελικά τα σχέδια του Θεού.

8. Ο Χριστός προσκυνείται όχι μόνο από τους εικοσιτέσσερεις πρεσβυτέρους αλλά και από τα τέσσερα ζώα του θρόνου του Θεού.
∆ηλαδή του απονέμεται θεϊκή τιμή, του προσδίδεται και του απονέμεται η κορυφαία θέση της ∆ημιουργίας όλων των όντων, και του υποβάλλονται οι
προσευχές των Αγίων.
∆ια της σφαγής του νίκησε και υπερέβη όλη τη ∆ημιουργία που την αγόρασε για τον Θεό.
Κιθάρα είναι χάρισμα αρμονίας και τελειότητας για προσφορά δοξολογίας προς τον Θεό.

9. Η νέα προς τον Χριστόν επινίκιος δοξολογία του ουρανίου κόσμου. Μετά την νίκη του Χριστού ανακατατάξεις στα ουράνια δεδομένα.

10. ∆ιά του Χριστού έρχεται επί της γης η εκκλησία του αληθινού Θεού, αλλά και η παραλαβή της εξουσίας της γης από αγίους (Βασιλείες). Το σημείο
αυτό θα διευκρινιστεί πλήρως στη συνέχεια της αποκαλύψεως.
Να θυμίσουμε ξανά ότι η αλλαγή εξουσίας επί της γης αναφέρθηκε και στον ∆ανιήλ, όπως είδαμε.

11. Όλος ο ουράνιος κόσμος

12. χαίρεται και αναγνωρίζει την ανακήρυξη του αιώνιου βασιλέως.
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13. στου οποίου τα χέρια έρχεται όλη η ανά τους αιώνες εξουσία, όχι μόνο του ουρανού αλλά και της γης

14. με αναγνώριση και από τον θρόνο του Θεού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

1 KAI ei¬don o¨ti h©noije to¤ a¦rni£on mi£an e¦k tv°n e¥pta¤
sfragi£dvn% kai¤ h©koysa e¥no¤w e¦k tv°n tessa£rvn zƒ£vn
le£gontow, v¥w fvnh¤ bronth°w% e©rxoy.

1. Και είδα ότι άνοιξε το αρνίο μια εκ των επτά σφραγίδων
και άκουσα ένα από τα τέσσερα ζώα να λέει, σαν φωνή
βροντής έλα.

2 kai¤ ei¬don, kai¤ i¦doy¤ i¨ppow leyko£w, kai¤ o¥ kauh£menow
e¦p ¦ ay¦to¤n e©xvn to£jon% kai¤ e¦do£uh ay¦tƒ° ste£fanow, kai¤
e¦jh°lue nikv°n kai¤ i¨na nikh£s‚.

2. και είδα, και να άλογο λευκό, και ο καθήμενος σε αυτό
.
είχε τόξο και δόθηκε σε αυτόν στεφάνι, και εξήλθε
νικώντας και για να νικήσει.

3 Kai¤ o¨te h©noije th¤n sfragi°da th¤n deyte£ran, h©koysa
toy° deyte£roy zƒ£oy le£gontow% e©rxoy.

3. Και όταν άνοιξε την σφραγίδα την δεύτερη, άκουσα το
.
δεύτερο ζώο να λέει έλα.

4 kai¤ e¦jh°luen a©llow i¨ppow pyrro£w, kai¤ tƒ° kauhme£nƒ
e¦p ¦ ay¦to¤n e¦do£uh ay¦tƒ° labei°n th¤n ei¦rh£nhn e¦k th°w
gh°w kai¤ i¨na a¦llh£loyw sfa£jvsi, kai¤ e¦do£uh ay¦tƒ°
ma£xaira mega£lh.

4. και εξήλθε άλλο άλογο φωτιάς, και στον καθήμενο σε
αυτό δόθηκε σε αυτόν να πάρει την ειρήνη από την γη
ώστε αναμεταξύ τους να σφαχθούν, και δόθηκε σ’ αυτόν
μαχαίρι μεγάλο.

5 Kai¤ o¨te h©noije th¤n sfragi°da th¤n tri£thn, h©koysa
toy° tri£toy zƒ£oy le£gontow% e©rxoy. kai¤ ei¬don, kai¤ i¦doy¤
i¨ppow me£law, kai¤ o¥ kauh£menow e¦p ¦ ay¦to¤n e©xvn zygo¤n
e¦n t‚° xeiri¤ ay¦toy°%

5. Και όταν άνοιξε την σφραγίδα την τρίτη, άκουσα το
τρίτο ζώο να λέει έλα. και είδα, και να άλογο μαύρο, και ο
καθήμενος πάνω σ’ αυτό είχε ζυγαριά στο χέρι του.

6 kai¤ h©koysa v¥w fvnh¤n e¦n me£sƒ tv°n tessa£rvn zƒ£vn
le£goysan% xoi°nij si£toy dhnari£oy, kai¤ trei°w xoi£nikew
kriuh°w dhnari£oy% kai¤ to¤ e©laion kai¤ to¤n oi¬non mh¤
a¦dikh£s‚w.

6. και άκουσα σαν φωνή ανάμεσα στα τέσσερα ζώα να
λέει. μεζούρα
σιταριού δηνάριο, και τρεις μεζούρες
κριθαριού δηνάριο και το λάδι και το κρασί μην αδικήσεις.

7 Kai¤ o¨te h©noije th¤n sfragi°da th¤n teta£rthn,
h©koysa fvnh¤n toy° teta£rtoy zƒ£oy le£gontow% e©rxoy.

7. Και όταν άνοιξε την σφραγίδα την τέταρτη, άκουσα
φωνή του τέταρτου ζώου να λέει έλα.

8 kai¤ ei¬don, kai¤ i¦doy¤ i¨ppow xlvro£w, kai¤ o¥ kauh£menow
e¦pa£nv ay¦toy°, o©noma ay¦tƒ° o¥ ua£natow, kai¤ o¥ α¨dhw
h¦koloy£uei met ¦ ay¦toy°% kai¤ e¦do£uh ay¦tƒ° e¦joysi£a e¦pi¤
to¤ te£tarton th°w gh°w, a¦poktei°nai e¦n romfai£α kai¤
e¦n limƒ° kai¤ e¦n uana£tƒ kai¤ y¥po¤ tv°n uhri£vn th°w gh°w.

8. και είδα και να άλογο πρασινοκίτρινο, και ο καθήμενος
επάνω σ’ αυτό, το όνομα αυτού ο θάνατος, και ο αδης
.
ακολουθούσε μαζί του και δόθηκε σ’ αυτόν εξουσία στο
τέταρτο της γης, να σκοτώσει με ξίφος και με πείνα και με
θάνατον και με τα θηρία της γης.

9 Kai¤ o¨te h©noije th¤n pe£mpthn sfragi°da, ei¬don
y¥poka£tv toy° uysiasthri£oy ta¤w cyxa¤w tv°n
e¦sfagme£nvn dia¤ to¤n lo£gon toy° Ueoy° kai¤ dia¤ th¤n
martyri£an toy° a¦rni£oy h§n ei¬xon%

9. Και όταν άνοιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδα κάτω από
το θυσιαστήριο τις ψυχές των σφαγμένων για τον λόγο του
Θεού και δια την μαρτυρία του αρνίου που είχαν.

10 kai¤ e©krajan fvn‚° mega£l‚ le£gontew% e¨vw po£te, o¥
despo£thw o¥ a¨giow kai¤ o¥ a¦lhuino£w, oy¦ kri£neiw kai¤
e¦kdikei°w to¤ ai−ma h¥mv°n e¦k tv°n katoikoy£ntvn e¦pi¤ th°w
gh°w;

10. Και έκραζαν με μεγάλη φωνή λέγοντες μέχρι πότε, ο
δεσπότης ο άγιος και ο αληθινός, δεν κρίνεις και δεν
εκδικείσαι το αίμα μας από τους κατοικούντας πάνω στη
γη,

11 kai¤ e¦do£uh ay¦toi°w e¥ka£stƒ stolh¤ leykh£, kai¤ e¦rre£uh
ay¦toi°w i¨na a¦napay£svntai e©ti xro£non mikro£n, e¨vw
plhrv£svsi kai¤ oi¥ sy£ndoyloi ay¦tv°n kai¤ oi¥ a¦delfoi¤
ay¦tv°n oi¥ me£llontew a¦pokte£nnesuai v¥w kai¤ ay¦toi£.

11. και δόθηκε σ’ αυτούς σε κάθε έναν στολή λευκή, και
λέχθηκε σε αυτούς να αναπαυθούν ακόμη λίγο χρόνο, έως
να πληρώσουν και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί
αυτών που πρόκειται να θανατωθούν όπως και αυτοί.

12 Kai¤ ei¬don o¨te h©noije th¤n sfragi°da th¤n e¨kthn, kai¤
seismo¤w me£gaw e¦ge£neto, kai¤ o¥ h¨liow me£law e¦ge£neto
v¥w sa£kkow tri£xinow, kai¤ h¥ selh£nh o¨lh e¦ge£neto v¥w
ai−ma,

12. Και είδα όταν άνοιξε την σφραγίδα την έκτη, και
σεισμός μέγας έγινε, και ο ήλιος μαύρος έγινε σαν σάκος
τρίχινος, και η σελήνη όλη έγινε σαν αίμα.

13 kai¤ oi¥ a¦ste£rew toy° oy¦ranoy° e©pesan ei¦w th¤n gh°n,
v¥w sykh° ba£lloysa toy¤w o¦ly£nuoyw ay¦th°w, y¥po¤ a¦ne£moy
mega£loy seiome£nh,

13. και τα αστέρια του ουρανού έπεσαν εις την γη, σαν
συκιά πού ρίχνει τα άγουρα σύκα αυτής, από
άνεμο
μεγάλο ταρακουνημένη,

14 kai¤ o¥ oy¦rano¤w a¦pexvri£suh v¥w bibli£on e¥lisso£menon,
kai¤ pa°n o©row kai¤ nh°sow e¦k tv°n to£pvn ay¦tv°n
e¦kinh£uhsan%

14. και ο ουρανός αποχωρίσθηκε σαν βιβλίο που
διπλώνεται, και κάθε βουνό και νησί από τους τόπους
αυτών μετακινήθηκαν.
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15 kai¤ oi¥ basilei°w th°w gh°w kai¤ oi¥ megista°new kai¤ oi¥
xili£arxoi kai¤ oi¥ ploy£sioi kai¤ oi¥ i¦sxyroi¤ kai¤ pa°w
doy°low kai¤ e¦ley£uerow e©krycan e¥aytoy¤w ei¦w ta¤
sph£laia kai¤ ei¦w ta¤w pe£traw tv°n o¦re£vn,
16 kai¤ le£goysi toi°w o©resi kai¤ tai°w pe£traiw% pe£sate
e¦f ¦ h¥ma°w kai¤ kry£cate h¥ma°w a¦po¤ prosv£poy toy°
kauhme£noy e¦pi¤ toy° uro£noy kai¤ a¦po¤ th°w o¦rgh°w toy°
a¦rni£oy,
17 o¨ti h¬luen h¥ h¥me£ra h¥ mega£lh th°w o¦rgh°w ay¦toy°, kai¤
ti£w dy£natai stauh°nai;
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15. και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι
αξιωματούχοι και οι πλούσιοι και οι ισχυροί και κάθε
δούλος και ελεύθερος έκρυψαν τους εαυτούς τους στις
σπηλιές και στις πέτρες των βουνών,
16. και λέγουν στα βουνά και στις πέτρες πέστε επάνω
μας και κρύψτε μας από το πρόσωπο του καθημένου επί
του θρόνου και από την οργή του αρνίου.

17. διότι ήλθε η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού, και
ποιος μπορεί να σταθή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ο πνευματικός νόμος της δημιουργίας.
Σε αυτό το κεφάλαιο δίνεται από τον ίδιο τον δημιουργό ο πνευματικός νόμος λειτουργίας της όλης δημιουργίας του και έτσι λύνεται άνωθεν το αιώνιο
θεωρητικό πρόβλημα της ανθρωπότητος περί της δημιουργίας.
Οι αιώνιες φιλοσοφικές υπαρξιακές και μεταφυσικές απορίες και αγωνίες των ανθρώπων, περί της δημιουργίας του τρόπου λειτουργίας της και της
πορείας της, περί του προορισμού του ανθρώπου και περί της σκέψεως του δημιουργού, στο κεφάλαιο αυτό παίρνουν τις άνωθεν απαντήσεις.
Το βιβλίο της αποκαλύψεως γενικότερα αποτελεί το σχέδιο του Θεού για τη ∆ημιουργία και για την πορεία αυτής της ∆ημιουργίας.
Σε αυτό το κεφάλαιο έχουμε το άνοιγμα των πρώτων έξι σφραγίδων της αποκαλύψεως και την συμβολική παρουσίαση αυτού του σχεδίου του
∆ημιουργού προς την όλη λογική δημιουργία Του, δηλαδή προς τον ουρανό, προς την γη, και προς τα καταχθόνια.
Οι επτά σφραγίδες του βιβλίου αντιστοιχούν στα επτά πνεύματα του Θεού και αποτελούν τον έναν ουσιαστικό πνευματικό και υπαρξιακό νόμο αυτής της
δημιουργίας και της ζωής.
Το άνοιγμα η αποκάλυψη και το ξεκλείδωμα αυτών των σφραγίδων ξεκαθαρίζουν αυτόν τον θεμελιώδη νόμο της δημιουργίας και της ζωής και
φανερώνουν στον κάθε άνθρωπο το πώς λειτουργεί αυτή η δημιουργία, ο κόσμος και η ύπαρξη. Φανερώνουν δηλαδή το τι ισχύει, το πού βρισκόμαστε,
και το πού πορευόμαστε.

1–2. Γενικά η πρώτη σφραγίδα συμβολίζει τον πνευματικό νόμο του καλού και του αγαθού στη δημιουργία.
Συνολικά το αγαθό και η αρετή των ανθρώπων συμβολίζεται με ίππο λευκό ο οποίος οδηγείται από τον Χριστό (ο καθήμενος επί του ίππου).
Εκ κατασκευής και εξ ορισμού και απ’ αρχής δόθηκαν στο Χριστό, η πορεία και το νικηφόρο αποτέλεσμα, είναι δηλαδή προεξοφλημένο το αποτέλεσμα
της νίκης του καλού στη δημιουργία
∆όθηκε στεφάνι είναι ότι δόθηκε το κατάλληλο πνεύμα και η ψυχική ενέργεια και η δύναμη.
Τόξο είναι σύμβολο πολεμιστού και κυνηγού που στοχεύει και φονεύει τον αντίπαλο ή το θήραμα εξ αποστάσεως.
Η φωνή του πρώτου ζώου του λιονταριού, σύμβολο κυριαρχίας και δυνάμεως, ακούγεται στο άνοιγμα της πρώτης σφραγίδος, και συνεπώς φαίνεται ότι
το πρώτο ζώο σχετίζεται με την εποπτεία αυτού του χώρου δηλαδή με την εποπτεία του καλού και του αγαθού που προορίζεται να κυριαρχίση και να
βασιλεύση στην δημιουργία.

3–4. Η δεύτερη σφραγίδα συμβολίζει τον πνευματικό νόμο του κακού. Το κακό γενικά συμβολίζεται με ίππο φωτιάς που οδηγείται από τον διάβολο στον
οποίο δόθηκε εξουσία πολέμων και σφαγών. (Η φωτιά συμβολίζει τα πάθη, την οργή, το μίσος, την κακία και τον φθόνο).
Το μεγάλο μαχαίρι στο χέρι του φανερώνει εμπάθεια και δολοφονικά ένστικτα.
Το δεύτερο ζώο που φωνάζει τον Ιωάννη είναι το μοσχάρι που συμβολίζει την σφαγή και την ανάλωση, δηλαδή τον προορισμό του κακού, και φαίνεται
ότι το δεύτερο ζώο σχετίζεται με την εποπτεία αυτού του χώρου. Εξ αρχής λοιπόν προορισμένο το κακό για σφαγή και ανάλωση.

5. Στην τρίτη σφραγίδα έχουμε τον πνευματικό νόμο της κρίσεως των ψυχών, δηλαδή της εξέτασης και αξιολόγησης των ανθρώπων και των έργων
τους.
Η εκ μέρους του Θεού θέσπισις του καλού και του κακού ως τους θεμελιώδεις νόμους της ζωής και της υπάρξεως, σε συνδυασμό με την όση ελευθερία
και αυτεξουσιότητα των λογικών όντων (προαίρεση, συνείδηση και λογική), συνεπάγεται φυσικά και την ύπαρξη κρίσεως και απονομής δικαιοσύνης.
Η κρίσις και η εξέταση των ψυχών συμβολίζεται με μαύρο άλογο (πένθος), που οδηγείται από την διαδικασία της εξετάσεως και της δίκης.
Το τρίτο ζώο με το ανθρωπόμορφο πρόσωπο, φαίνεται ότι εποπτεύει τον σχετικό χώρο. ∆ηλαδή εποπτεύει την κρίση των ανθρώπων.

6. Στο σημείο αυτό του πνευματικού νόμου της δίκης των ανθρώπων ακούγεται φωνή, εντολή, ανάμεσα από τα τέσσερα ζώα, δηλαδή αμερόληπτος.
Η κρίση των ανθρώπων γίνεται βάσει προκαθορισμένου τιμολογίου (πνευματικού νόμου), όπως και στο εμπόριο. (τόσο το σιτάρι, τόσο το κριθάρι).
Επίσης δίνεται η εντολή η κρίση των ανθρώπων να γίνει με έλεος και με πνευματική διάκριση (έλαιο και οίνο), και χωρίς αδικία.
9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

ISBN : 978-960-93-3869-1

Ε6/4

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

7. Στην τέταρτη σφραγίδα έχουμε τον πνευματικό νόμο της απώλειας των ανθρώπων, του άδη και του αιωνίου θανάτου. Το τέταρτο ζώο με τη μορφή
αετού καλεί τώρα τον Ιωάννη και φαίνεται ότι σχετίζεται με την εποπτεία αυτού του χώρου δηλαδή με την εποπτεία του άδη.

8. Ο ίππος ο χλωρός (πρασινοκίτρινος, αφύσικο χρώμα για άλογο) συμβολίζει το σύνολο των ψυχών που χάνονται και που είναι υπόδικοι αιωνίου
θανάτου στον άδη.
Ο θάνατος έχει την εξουσία να αρπάζη στον άδη με βίαιο, μαρτυρικό και άσχημο τρόπο το ένα τέταρτο των ανθρώπων.

9. Στην Πέμπτη σφραγίδα έχουμε τον πνευματικό νόμο της σωτηρίας των ανθρώπων και της αιωνίου ζωής.
Οι ψυχές των μαρτύρων που θυσιάστηκαν για τον Θεό (κάτωθεν του θυσιαστηρίου) έχουν τα πρωτεία στον πνευματικό νόμο της σωτηρίας.

10. Τα αποταμιευμένα δικαιώματα των αγίων ενώπιον του Θεού.

11. Άφεση αμαρτιών για τους μάρτυρες (λευκή στολή) και αναμονή μέχρι να τελειώσει η εξουσία του διαβόλου επί της γης. (πρώτη ανάσταση,
επεξήγησις παρακάτω)

12–17. Στην έκτη σφραγίδα έχουμε τον πνευματικό νόμο του θερισμού και της συγκομιδής της δημιουργίας, δηλαδή την δευτέρα Παρουσία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

1 KAI meta¤ toy°to
e¦pi¤ ta¤w te£ssaraw
te£ssaraw a¦ne£moyw
th°w gh°w mh£te e¦pi¤
de£ndron.

ei¬don te£ssaraw a¦gge£loyw e¥stv°taw
gvni£aw th°w gh°w, kratoy°ntaw toy¤w
th°w gh°w, i¨na mh¤ pne£‚ a©nemow e¦pi¤
th°w uala£sshw mh£te e¦pi¤ pa°n

2 kai¤ ei¬don a©llon a©ggelon a¦nabai£nonta a¦po¤
a¦natolh°w h¥li£oy, e©xonta sfragi°da Ueoy° zv°ntow, kai¤
e©kraje fvn‚° mega£l‚ toi°w te£ssarsin a¦gge£loiw, oi−w
e¦do£uh ay¦toi°w a¦dikh°sai th¤n gh°n kai¤ th¤n ua£lassan,

1. Και μετά από αυτό είδα τέσσερεις αγγέλους που
στεκόνταν στις τέσσερις γωνίες της γης, κρατώντας τους
τέσσερις ανέμους της γης, ώστε να μην πνέει άνεμος επί
της γης ούτε επί της θαλάσσης ούτε σε κάθε δένδρο

2. και είδα άλλον άγγελο που ανέβαινε από την ανατολή
του ηλίου, και είχε σφραγίδα θεού ζώντος, και έκραζε με
μεγάλη φωνή στους τέσσερεις αγγέλους, στους οποίους
δόθηκε να αδικήσουν την γη και την θάλασσαν,

3 le£gvn% mh¤ a¦dikh£shte th¤n gh°n mh£te th¤n ua£lassan
mh£te ta¤ de£ndra, a©xriw oy− sfragi£svmen toy¤w doy£loyw
toy° Ueoy° h¥mv°n e¦pi¤ tv°n metv£pvn ay¦tv°n.

3. Λέγοντας μη αδικήσετε την γη μήτε την θάλασσα μήτε
τα δένδρα, μέχρι να σφραγίσουμε τους δούλους του Θεού
μας εις τα μέτωπά τους.

4 Kai¤ h©koysa to¤n a¦riumo¤n tv°n e¦sfragisme£nvn%
e¥kato¤n tessara£konta te£ssarew xilia£dew
e¦sfragisme£noi e¦k pa£shw fylh°w yi¥v°n ¦Israh£l%

4. Και άκουσα τον αριθμό των σφραγισμένων εκατόν
σαράντα τέσσερεις χιλιάδες σφραγισμένοι από όλες τις
φυλές των υιών Ισραήλ.

5 e¦k fylh°w ¦Ioy£da dv£deka xilia£dew e¦sfragisme£noi, e¦k
fylh°w Roybh¤n dv£deka xilia£dew, e¦k fylh°w Ga¤d dv£deka
xilia£dew,

5. από την φυλή Ιούδα δώδεκα χιλιάδες σφραγισμένοι,
από την φυλή Ρουβή δώδεκα χιλιάδες, από την φυλή Γαδ
δώδεκα χιλιάδες,

6 e¦k fylh°w ¦Ash¤r dv£deka xilia£dew, e¦k fylh°w
Nefualei¤m dv£deka xilia£dew, e¦k fylh°w Manassh°
dv£deka xilia£dew,

6. από την φυλή Ασήρ δώδεκα χιλιάδες, από την φυλή
Νεφθαλείμ δώδεκα χιλιάδες, από την φυλή Μανασσή
δώδεκα χιλιάδες,

7 e¦k fylh°w Symev¤n dv£deka xilia£dew, e¦k fylh°w Leyi±
dv£deka xilia£dew, e¦k fylh°w ¦Issa£xar dv£deka
xilia£dew,

7. από την φυλή Συμεών δώδεκα χιλιάδες, από την φυλή
Λευΐ δώδεκα χιλιάδες, από την φυλή Ισσάχαρ δώδεκα
χιλιάδες,

8 e¦k fylh°w Zaboylv¤n dv£deka xilia£dew, e¦k fylh°w
¦Ivsh¤f dv£deka xilia£dew, e¦k fylh°w Beniami¤n dv£deka
xilia£dew e¦sfragisme£noi.

8. από την φυλή Ζαβουλών δώδεκα χιλιάδες, από τη φυλή
Ιωσήφ δώδεκα χιλιάδες, από την φυλή Βενιαμίν δώδεκα
χιλιάδες σφραγισμένοι.

9 Meta¤ tay°ta ei¬don, kai¤ i¦doy¤ o©xlow poly£w, o§n
a¦riumh°sai ay¦to¤n oy¦dei¤w e¦dy£nato, e¦k panto¤w e©unoyw
kai¤ fylv°n kai¤ lav°n kai¤ glvssv°n, e¥stv°taw e¦nv£pion
toy° uro£noy kai¤ e¦nv£pion toy° a¦rni£oy, peribeblhme£noyw
stola¤w leyka£w, kai¤ foi£nikew e¦n tai°w xersi¤n ay¦tv°n%

9. Μετά από αυτά είδα, και να όχλος πολύς, τον οποίο να
αριθμήσει αυτόν κανείς δεν μπορούσε, από κάθε έθνος,
και φυλές και λαούς και γλώσσες, στεκόταν ενώπιον του
Θεού και ενώπιον του αρνιου ντυμένοι με λευκές στολές,
και φοίνικες στα χέρια αυτών.

10 kai¤ kra£zoysi fvn‚° mega£l‚ le£gontew% h¥ svthri£a
tƒ° Ueƒ° h¥mv°n tƒ° kauhme£nƒ e¦pi¤ toy° uro£noy kai¤ tƒ°
a¦rni£ƒ.

10. και κράζουν με μεγάλη φωνή λέγοντες η σωτηρία στον
Θεό μας τον καθήμενο επί του θρόνου και στο αρνίο.

11 kai¤ pa£ntew oi¥ a©ggeloi ei¥sth£keisan ky£klƒ toy°
uro£noy kai¤ tv°n presbyte£rvn kai¤ tv°n tessa£rvn zƒ£vn,
kai¤ e©pesan e¦nv£pion toy° uro£noy e¦pi¤ ta¤ pro£svpa
ay¦tv°n kai¤ proseky£nhsan tƒ° Ueƒ°

11. και όλοι οι άγγελοι στεκόταν ολόγυρα του θρόνου και
των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων, και έπεσαν
ενώπιον
του
θρόνου
με
τα
πρόσωπα
τους
και
προσκύνησαν τον Θεό.

12 le£gontew% a¦mh£n% h¥ ey¦logi£a kai¤ h¥ do£ja kai¤ h¥ sofi£a
kai¤ h¥ ey¦xaristi£a kai¤ h¥ timh¤ kai¤ h¥ dy£namiw kai¤ h¥
i¦sxy¤w tƒ° Ueƒ° h¥mv°n ei¦w toy¤w ai¦v°naw tv°n ai¦v£nvn%
a¦mh£n.

12. Λέγοντες αμήν η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η
ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς στον Θεό
μας εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

13 Kai¤ a¦pekri£uh ei−w e¦k tv°n presbyte£rvn le£gvn moi%
oy−toi oi¥ peribeblhme£noi ta¤w stola¤w ta¤w leyka¤w
ti£new ei¦si¤ kai¤ po£uen h¬luon;

13. Και μίλησε ένας από τους πρεσβυτέρους λέγοντας
.
μου αυτοί οι ντυμένοι τις στολές τις λευκές ποιοι είναι και
από πού ήλθαν;

14 kai¤ ei©rhka ay¦tƒ°% ky£rie£ moy, sy¤ oi¬daw. kai¤ ei¬pe£
moi% oy−toi£ ei¦sin oi¥ e¦rxo£menoi e¦k th°w uli£cevw th°w
mega£lhw, kai¤ e©plynan ta¤w stola¤w ay¦tv°n kai¤
e¦ley£kanan ay¦ta¤w e¦n tƒ° ai¨mati toy° a¦rni£oy.

14. και είπα σ’ αυτόν κύριε μου, εσύ γνωρίζεις και μου
.
είπε αυτοί είναι οι ερχόμενοι από την θλίψη την μεγάλη,
και έπλυναν τις στολές αυτών και λεύκαναν αυτές με το
αίμα του αρνίου.
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15 dia¤ toy°to£ ei¦sin e¦nv£pion toy° uro£noy toy° Ueoy° kai¤
latrey£oysin ay¦tƒ° h¥me£raw kai¤ nykto¤w e¦n tƒ° naƒ°
ay¦toy°. kai¤ o¥ kauh£menow e¦pi¤ toy° uro£noy skhnv£sei e¦p ¦
ay¦toy£w.

15. δια τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του θεού και
λατρεύουνε αυτόν ημέρα και νύχτα στον ναό του, και ο
καθήμενος επί του θρόνου θα σκηνώσει σ’ αυτούς.

16 oy¦ peina£soysin e©ti oy¦de¤ dich£soysin e©ti, oy¦d ¦ oy¦
mh¤ pe£s‚ e¦p ¦ ay¦toy¤w o¥ h¨liow oy¦de¤ pa°n kay°ma,

16. δεν θα πεινάσουν πλέον ούτε θα διψάσουν πλέον,
ούτε θα πέσει πάνω τους ο ήλιος ούτε κάποιο κάψιμο,

17 o¨ti to¤ a¦rni£on to¤ a¦na¤ me£son toy° uro£noy poimanei°
ay¦toy£w, kai¤ o¥dhgh£sei ay¦toy¤w e¦pi¤ zvh°w phga¤w
y¥da£tvn, kai¤ e¦jalei£cei o¥ Ueo¤w pa°n da£kryon e¦k tv°n
o¦fualmv°n ay¦tv°n.

17. διότι το αρνίο το ανάμεσα του θρόνου ποιμαίνει
αυτούς, και θα οδηγήσει αυτούς στις πηγές των υδάτων
της ζωής, και θα εξαλείψει ο Θεός κάθε δάκρυ από τα
μάτια αυτών.
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Σε αυτό το κεφαλαίο θα δούμε τις δυο κατηγορίες των σωζομένων ψυχών (1 και 2 κατηγορία), καθώς και τον πνευματικό νόμο της κάθε κατηγόριας .

1. Η ιδιαίτερη φροντίδα και προστασία του Θεού για την πρώτη κατηγορία των εκλεκτών και άμωμων ψυχών.
Η ροή του χρόνου και των γεγονότων πάνω στη γη κρατούνται και ελέγχονται για να μη συμβή τίποτε ξαφνικό και για να μη απειληθούν οι εκλεκτοί από
κανέναν κίνδυνο σε όποιο περιβάλλον και αν βρίσκονται.

2. Άγγελος που έρχεται από την πλευρά που πηγάζει η ζωή η ευλογία η χάρις η καθαρότητα και το φως του Θεού. Το φως της δημιουργίας των
ψυχών. (Ανατολή ηλίου).
Σφραγίδα Θεού ζώντος σημαίνει πιστοποίηση ότι διαφυλάχθηκε ζωντανή η από Θεού χάρη η καθαρότητα και η αγνότητα της ψυχής.
Είναι η από Θεού πιστοποίηση παρθενίας αγνότητος μη μολύνσεως και μη πτώσεως μιας ψυχής.

3. Ο πνευματικός νόμος της πρώτης κατηγορίας των σωζομένων ψυχών.
Πλήρης προστασία και κάλυψις Θεού για όσες ψυχές φύλαξαν ζωντανή την αγνότητα την καθαρότητα και την χάρη τους.
Αυτές οι ψυχές παίρνουν σφραγίδα Θεού ζώντος στα μέτωπα τους , έχουν την ευλογία του θεού μαζί τους και προστατεύονται από κάθε κίνδυνο σε
οποίο περιβάλλον κι αν βρίσκονται.
Οι δυνάμεις του κακού δεν έχουν καμία εξουσία πάνω σε αυτές τις ψυχές, οι οποίες φαίνεται ότι προφυλάγουν και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται.

4–8. Συγκεκριμένος προσχεδιασμένος και προγραμματισμένος από τον Θεό ο αριθμός των εκλεκτών και αμόλυντων ψυχών.
Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε υλοποίηση συγκεκριμένου σχεδίου διοικήσεως της βασιλείας των ουρανών, με προκαθορισμένες θέσεις σε κάποιο
συγκεκριμένο οργανόγραμμα.

9–17. Η δεύτερη κατηγορία των σωζομένων ψυχών και ο πνευματικός τους νόμος .
Σ `αυτήν κατηγορία υπάγονται αναρίθμητες ψυχές όπου εξάγνισαν τις οποίες αμαρτίες και πτώσεις τους με την συμμετοχή τους στα μυστήρια της
εκκλησίας.
Οι φοίνικες φανερώνουν ότι βρίσκονται σε εορταστικό περιβάλλον αιώνιας ζωής και σωτηρίας.
Ο πνευματικός νόμος όμως για αυτήν την κατηγορία των σωζομένων ψυχών είναι οι πολύ μεγάλες θλίψεις κατά την διάρκεια τις ζωής τους.
Στην άλλη ζωή όμως δεν θα υπάρχει κανένα βάσανο, θα είναι υπό την καθοδήγηση του Χριστού, και θα τους δοθεί πληρότητα χαρίσματος ζωής, που
θα τους εξαλείψει τις οποίες πίκρες στερήσεις και πληγές της ψυχής τους .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η

1 KAI o¨te h©noije th¤n sfragi°da th¤n e¥bdo£mhn,
e¦ge£neto sigh¤ e¦n tƒ° oy¦ranƒ° v¥w h¥miv£rion.

1.
Και όταν άνοιξε την σφραγίδα την έβδομη, έγινε σιγή
εις τον ουρανό έως μισή ώρα.

2 Kai¤ ei¬don toy¤w e¥pta¤ a¦gge£loyw oi§ e¦nv£pion toy° Ueoy°
e¥sth£kasi, kai¤ e¦do£uhsan ay¦toi°w e¥pta¤ sa£lpiggew.

2.
Και είδα τους επτά αγγέλους οι οποίοι ενώπιον του
Θεού στάθηκαν, και δόθηκαν σε αυτούς επτά σάλπιγγες.

3 kai¤ a©llow a©ggelow h¬lue kai¤ e¦sta£uh e¦pi¤ toy°
uysiasthri£oy e©xvn libanvto¤n xrysoy°n, kai¤ e¦do£uh
ay¦tƒ° uymia£mata polla£, i¨na dv£s‚ tai°w proseyxai°w
tv°n a¥gi£vn pa£ntvn e¦pi¤ to¤ uysiasth£rion to¤ xrysoy°n
to¤ e¦nv£pion toy° uro£noy.

3.
και άλλος άγγελος ήλθε και στάθηκε στο θυσιαστήριο
έχων λιβανιστήρι χρυσό, και δόθηκαν σ’ αυτόν θυμιάματα
πολλά, για να δώσει τις προσευχές των αγίων όλων εις το
θυσιαστήριο το χρυσό το έμπροσθεν του θρόνου.

4 kai¤ a¦ne£bh o¥ kapno¤w tv°n uymiama£tvn tai°w
proseyxai°w tv°n a¥gi£vn e¦k xeiro¤w toy° a¦gge£loy
e¦nv£pion toy° Ueoy°.

4. και ανέβη ο καπνός των θυμιαμάτων με τις προσευχές
των αγίων από το χέρι του αγγέλου μπροστά στον Θεό.

5 kai¤ ei©lhfen o¥ a©ggelow to¤n libanvto¤n kai¤ e¦ge£misen
ay¦to¤n e¦k toy° pyro¤w toy° uysiasthri£oy kai¤ e©balen ei¦w
th¤n gh°n. kai¤ e¦ge£nonto brontai¤ kai¤ fvnai¤ kai¤
a¦strapai¤ kai¤ seismo£w.

5.
και έλαβε ο άγγελος το λιβανιστήρι και γέμισε αυτό
από το πυρ του θυσιαστηρίου και το έβαλε στην γη, και
έγιναν βροντές και φωνές και αστραπές και σεισμός.

6 Kai¤ oi¥ e¥pta¤ a©ggeloi oi¥ e©xontew ta¤w e¥pta¤
sa£lpiggaw h¥toi£masan e¥aytoy¤w i¨na salpi£svsi.

6.
Και οι επτά άγγελοι οι έχοντες τις επτά σάλπιγγες
ετοίμασαν τους εαυτούς τους να σαλπίσουν.

7 Kai¤ o¥ prv°tow e¦sa£lpise, kai¤ e¦ge£neto xa£laza kai¤
py°r memigme£na e¦n ai¨mati, kai¤ e¦blh£uh ei¦w th¤n gh°n%
kai¤ to¤ tri£ton th°w gh°w kateka£h, kai¤ to¤ tri£ton tv°n
de£ndrvn kateka£h, kai¤ pa°w xo£rtow xlvro¤w kateka£h.

7.
Και ο πρώτος σάλπισε, και έγινε χαλάζι και φωτιά
.
ανακατεμένα με αίμα, και ρίχτηκε εις την γη και το τρίτον
της γης κατακάηκε, και το τρίτον των δένδρων κατακάηκε,
και κάθε χόρτο πράσινο κατακάηκε.

8 Kai¤ o¥ dey£terow a©ggelow e¦sa£lpise, kai¤ v¥w o©row
me£ga pyri¤ kaio£menon e¦blh£uh ei¦w th¤n ua£lassan, kai¤
e¦ge£neto to¤ tri£ton th°w uala£sshw ai−ma,

8.
Και ο δεύτερος άγγελος σάλπισε, και σαν βουνό
μεγάλο σε φωτιά καιόμενο ρίχθηκε στη θάλασσα, και έγινε
το τρίτον της θάλασσας αίμα,

9 kai¤ a¦pe£uane to¤ tri£ton tv°n ktisma£tvn tv°n e¦n t‚°
uala£ss‚, ta¤ e©xonta cyxa£w, kai¤ to¤ tri£ton tv°n
ploi£vn diefua£rh.

9. και πέθανε το τρίτον των δημιουργημάτων των εις την
θάλασσα, τα έχοντα ψυχές και το τρίτο των πλοίων
φθάρθηκαν.

10 Kai¤ o¥ tri£tow a©ggelow e¦sa£lpise, kai¤ e©pesen e¦k toy°
oy¦ranoy° a¦sth¤r me£gaw kaio£menow v¥w lampa£w, kai¤
e©pesen e¦pi¤ to¤ tri£ton tv°n potamv°n kai¤ e¦pi¤ ta¤w
phga¤w tv°n y¥da£tvn.

10.
Και ο τρίτος άγγελος σάλπισε, και έπεσε από τον
ουρανό αστέρι μεγάλο καιόμενο την λαμπάδα, και έπεσε
εις το τρίτον των ποταμών και στις πηγές των υδάτων.

11 kai¤ to¤ o©noma toy° a¦ste£row le£getai o¥ ©Acinuow.
kai¤ e¦ge£neto to¤ tri£ton tv°n y¥da£tvn ei¦w a©cinuon, kai¤
polloi¤ tv°n a¦nurv£pvn a¦pe£uanon e¦k tv°n y¥da£tvn, o¨ti
e¦pikra£nuhsan.

11. και το όνομα του αστέρα λέγεται ο Άψινθος. και έγινε
το τρίτο των υδάτων μέ άψινθο και πολλοί από τους
ανθρώπους πέθαναν από τα νερά, διότι δηλητηριάσθηκαν.

12 Kai¤ o¥ te£tartow a©ggelow e¦sa£lpise, kai¤ e¦plh£gh to¤
tri£ton toy° h¥li£oy kai¤ to¤ tri£ton th°w selh£nhw kai¤ to¤
tri£ton tv°n a¦ste£rvn, i¨na skotisu‚° to¤ tri£ton ay¦tv°n,
kai¤ to¤ tri£ton ay¦th°w mh¤ fan‚° h¥ h¥me£ra, kai¤ h¥ ny¤j
o¥moi£vw.
13 Kai¤ ei¬don kai¤ h©koysa e¥no¤w a¦etoy° petome£noy e¦n
mesoyranh£mati, le£gontow fvn‚° mega£l‚% oy¦ai£, oy¦ai£,
oy¦ai¤ toy¤w katoikoy°ntaw e¦pi¤ th°w gh°w e¦k tv°n loipv°n
fvnv°n th°w sa£lpiggow tv°n triv°n a¦gge£lvn tv°n
mello£ntvn salpi£zein.
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12.
Και ο τέταρτος άγγελος σάλπισε, και πληγώθηκε το
τρίτο του ήλιου και το τρίτο της σελήνης και το τρίτο των
αστέρων, ώστε να σκοτεινιάσει το τρίτο αυτών, και το
τρίτο αυτής να μη φανεί η ημέρα, και η νύχτα ομοίως.

13.
Και είδα και άκουσα έναν αετό να πετά στο
μεσουράνημα, και να λέει με φωνή μεγάλη αλλοίμονο,
αλλοίμονο, αλλοίμονο στους κατοικούντας επάνω στην γη
από τις υπόλοιπες φωνές της σάλπιγγας των τριών
αγγέλων που μέλλει να σαλπίσουν.
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Σ’ αυτό το κεφάλαιο έχουμε το άνοιγμα της έβδομης και τελευταίας σφραγίδας της Αποκαλύψεως.
Το νόημα και ο πνευματικός νόμος της έβδομης σφραγίδας της Αποκαλύψεως είναι η πραγματοποίηση και η αποκατάσταση της βασιλείας του Θεού.
Στην έβδομη σφραγίδα θα δούμε μια αλληλουχία κλιμακούμενων επεμβάσεων του Θεού επάνω στην γη. Οι επεμβάσεις αυτές αντιστοιχούν σε επτά
σαλπίσματα και επτά φιάλες οργής του Θεού προς την γη πού ο κύκλος τους ολοκληρώνεται στο τελευταίο έβδομο σάλπισμα.
Η αλληλουχία όλων αυτών των γεγονότων που αντιστοιχούν στην έβδομη σφραγίδα και οι σχετικές εξηγήσεις που υπεισέρχονται απασχολούν όλο το
υπόλοιπο μέρος του βιβλίου της αποκαλύψεως.
Το ξεκαθάρισμα αυτής της εννοίας της έβδομης σφραγίδος που όπως είπαμε είναι η αποκατάσταση της βασιλείας του Θεού, θα δούμε να
ολοκληρώνεται σταδιακά και να αποκαλύπτεται παρακάτω προς το τέλος του βιβλίου της αποκαλύψεως.
Ένας ανάλογος ιστορικός παραλληλισμός που θα βοηθήση τους αναγνώστες να καταλάβουν καλύτερα το νόημα της έβδομης σφραγίδος με τις επτά
σάλπιγγες, είναι η ιστορία από την παλαιά διαθήκη με τις δέκα πληγές που έστειλε ο Θεός στον Φαραώ για να ελευθερώση τους εβραίους από την
αιχμαλωσία του.
Όλο αυτό το ιστορικό της παλαιάς διαθήκης αποτελεί ένα ανάλογο και παράλληλο γεγονός με την έβδομη σφραγίδα της Αποκαλύψεως, δηλαδή έναν
προσυμβολισμό των επεμβάσεων του Θεού στην γη την εποχή του αντιχρίστου.
Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε τα τέσσερα πρώτα σαλπίσματα των αγγέλων και την προειδοποίηση του Θεού προς την γη, για τα επακολουθούντα άλλα
τρία.
Τα αποτελέσματα από τα τέσσερα πρώτα σαλπίσματα ήδη έχουν κάνει την εμφάνιση τους πάνω στην γη, οι συνέπειες όμως θα εντείνονται όλο και
περισσότερο καθώς θα πλησιάζουμε προς την εποχή της παγκόσμιας εξουσίας του αντίχριστου.

1. Σιγή για το συγκλονιστικό και φοβερό των γεγονότων που αποκαλύπτονται και που θα ακολουθήσουν.

2. Τα στρατεύματα του ουρανού σε διαταγή και παράταξη επιστρατεύσεως.
Η σάλπιγγα είναι ουράνιος ήχος, άνωθεν εντολή ενεργοποιούσα και συντονίζουσα αλληλουχία διαδικασιών και γεγονότων προς επιφορά και επίτευξη
συγκεκριμένου αποτελέσματος. Εντολή κινήσεως και ενεργοποιήσεως των ουρανίων δυνάμεων.

3.

Παράλληλα με τους επτά αγγέλους, άλλος άγγελος ετοιμάζεται μπροστά στο χρυσό θυσιαστήριο να προσκομίσει στον Θεό τις προσευχές των

Αγίων.
Το χρυσό Θυσιαστήριο αντιστοιχεί στις διαδικασίες και θυσίες εξιλεώσεως του Θεού. Θυσίες μαρτύρων πίστεως, μικρές η μεγάλες καταστροφές,
θανατηφόρες θεομηνίες στην γη όπως σεισμοί πόλεμοι και άλλα.

4. Προσκομίζονται στον Θεό οι προσευχές των αγίων λίγο πριν την έναρξη των γεγονότων στη γη.
Η τελική έκβαση πολλών γεγονότων πάνω στη γη ρυθμίζεται και από προσευχές δικαίων και πιστών ανθρώπων του Θεού.

5.

Πολλά και διάφορα καταστροφικά και θανατηφόρα γεγονότα που συμβαίνουν επί της γης, συσχετίζονται άμεσα με τον πνευματικό νόμο της

εξιλεώσεως του Θεού.

6. ∆ιαχρονική προετοιμασία σχετικού μηχανισμού και διαδικασίας προς επιφορά, εμφάνιση και πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος.
Η προετοιμασία για την έναρξη του πολέμου μεταξύ των ουρανίων δυνάμεων και της σατανοκρατούμενης γης.

7.

Οι σάλπιγγες είναι τιμωρίες από τον Θεό προς την γη και αντιστοιχούν σε γεγονότα παγκόσμιας απήχησης που θα συμβαίνουν και θα εντείνονται

όσο θα κοντεύει και θα πλησιάζει η εποχή του Αντίχριστου.
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Ταυτόχρονα, όπως είναι και σημεία των καιρών και μηνύματα ξεκάθαρα προς την ανθρωπότητα που δείχνουν τα βήματα αλλά και τις προειδοποιήσεις
του Θεού που πλησιάζει προς την γη με τα ουράνια στρατεύματα.
Η πρώτη σάλπιγγα είναι τιμωρίες προς την γη και καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος.

8. Η δεύτερη σάλπιγγα είναι η μόλυνση της θάλασσας από πετρέλαιο που ήδη άρχισε και δε θα σταματήση.
Όρος μέγα σημαίνει μεγάλη ποσότητα σαν βουνό. «πυρί καιόμενο» σημαίνει: που καίγεται στη φωτιά δηλαδή καύσιμο, δηλαδή πετρέλαιο.
Η μολυσμένη με πετρέλαιο θάλασσα παρομοιάζεται με αίμα.

9.

Οι καταστροφές πολλών πλοίων στα επερχόμενα μελλοντικά γεγονότα (τρίτος παγκόσμιος) θα μολύνουν πολύ περισσότερο την θάλασσα και θα

βλάψουν ακόμη περισσότερο την θαλάσσια ζωή.
Το ότι η μόλυνση της θάλασσας σ’ αυτό το σημείο συνδέεται και με καταστροφές πλοίων είναι ακόμη ένας λόγος που υποδεικνύει και επιβεβαιώνει την
ερμηνεία του πετρελαίου.

10. Η Τρίτη σάλπιγγα αντιστοιχεί στην μόλυνση του πόσιμου νερού με ραδιενέργεια.
«Αστήρ μέγας καιόμενος ως λαμπάδα», θυμίζει καθαρά τους πυρηνικούς αντιδραστήρες που λειτουργούν με πυρακτωμένες ράβδους ουρανίου και που
έχουν σχήμα λαμπάδας.
Το «έπεσε εκ του ουρανού» μας παραπέμπει σε πυρηνικό πόλεμο, βομβαρδισμό, ραδιενεργό νέφος, βροχή κ. τ. λ.

11.

Αψινθος, είναι η ελληνική μετάφραση του ρωσικού τοπωνύμιου Τσέρνομπιλ όπου έγινε το γνωστό πυρηνικό ατύχημα. Άψινθος και Τσέρνομπιλ

είναι τα ονόματα του ίδιου φυτού στα ελληνικά και ρωσικά.
Προσδιορίζεται δηλαδή ότι το 1/3 του ποσίμου νερού της γης θα μολυνθεί στα επόμενα χρόνια με Τσέρνομπίλ, δηλαδή με ραδιενέργεια που θα επιφέρει
πολλούς θανάτους.

12. Η τέταρτη σάλπιγγα αντιστοιχεί στο γνωστό μόνιμο πλέον νέφος των μεγαλουπόλεων που συσκοτίζει τον ουρανό μέρα – νύχτα.

13.

Σ’ αυτό το σημείο η Αποκάλυψη προβλέπει την ερμηνεία της που θα κυκλοφορήσει στη γη σαν προειδοποίηση, λίγο πριν την έναρξη των τριών

επόμενων τιμωριών.
Ο Αετός είναι η ερμηνευμένη αποκάλυψη που θα προειδοποιήση την ανθρωπότητα για τα επερχόμενα άλλα τρία σαλπίσματα.
Η κυκλοφορία λοιπόν αυτού του βιβλίου μετά την εμφάνιση των τεσσάρων πρώτων τιμωριών και πριν την έναρξη των επόμενων τριών αποτελεί μια
προειδοποίηση και ένα μήνυμα του Θεού προς την ανθρωπότητα, και επίσης αποτελεί την υλοποίηση ενός ακόμη προφητευμένου σημείου των καιρών
και ακόμη μια επαλήθευση και πραγματοποίηση των περιεχομένων της Αποκαλύψεως.
Ο αετός που πετά στο μεσουράνημα αντιστοιχεί στο εξώφυλλο αλλά και στο περιεχόμενο αυτού του βιβλίου.
Το είδα και άκουσα αντιστοιχεί στις εικόνες και στο κείμενο του βιβλίου.

Ο συγγραφέας δεν ανέβηκε ποτέ στον ουρανό για να εξηγήσει την αποκάλυψη, αλλά απλά με χρήση της κοινής λογικής και μετά από μια καθαρά
προσωπική και ατομική πορεία αναζητήσεως της αλήθειας και κατανοήσεως της επί γης ισχύουσας πραγματικότητος, του δόθηκε το να ερμηνεύση και
την αποκάλυψη.
Ποτέ δεν ήταν στην σκέψη του το να γίνει συγγραφέας όμως προχώρησε τελικά σ’ αυτή την συγγραφή μετά από άνωθεν εντολή, και μετά από σχεδόν
δέκα χρόνια αποφυγής αναβολών και καθυστερήσεως για την υλοποίησή της, και περιμένοντας άλλους ίσως καταλληλότερους και ειδικότερους, όμως
στο τέλος φοβήθηκε την ευθύνη της ανυπακοής και της απόκρυψης της αλήθειας και της γνώσεως και προχώρησε στην παρούσα συγγραφή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ

1 KAI o¥ pe£mptow a©ggelow e¦sa£lpise% kai¤ ei¬don
a¦ste£ra e¦k toy° oy¦ranoy° peptvko£ta ei¦w th¤n gh°n, kai¤
e¦do£uh ay¦tƒ° h¥ klei¤w toy° fre£atow th°w a¦by£ssoy,

1. Και ο πέμπτος άγγελος σάλπισε και είδα αστέρι από τον
ουρανό που έπεσε στην γη, και δόθηκε σ’ αυτό το κλειδί
του πηγαδιού της αβύσσου.

2 kai¤ h©noije to¤ fre£ar th°w a¦by£ssoy, kai¤ a¦ne£bh
kapno¤w e¦k toy° fre£atow v¥w kapno¤w kami£noy
kaiome£nhw, kai¤ e¦skoti£suh o¥ h¨liow kai¤ o¥ a¦h¤r e¦k toy°
kapnoy° toy° fre£atow.

2. και άνοιξε το πηγάδι της αβύσσου, και ανέβηκε καπνός
από το πηγάδι σαν καπνός από καμίνι καιόμενο, και
σκοτείνιασε ο ήλιος και ο αέρας από τον καπνό του
πηγαδιού.

3 kai¤ e¦k toy° kapnoy° e¦jh°luon a¦kri£dew ei¦w th¤n gh°n,
kai¤ e¦do£uh ay¦tai°w e¦joysi£a v¥w e©xoysin e¦joysi£an oi¥
skorpi£oi th°w gh°w%

3. και από τον καπνό βγήκαν ακρίδες στην γη, και δόθηκε
σε αυτές εξουσία όπως έχουν εξουσία οι σκορπιοί της γης.

4 kai¤ e¦rre£uh ay¦tai°w i¨na mh¤ a¦dikh£svsi to¤n xo£rton
th°w gh°w oy¦de¤ pa°n xlvro¤n oy¦de¤ pa°n de£ndron, ei¦ mh¤
toy¤w a¦nurv£poyw oi¨tinew oy¦k e©xoysi th¤n sfragi°da
toy° Ueoy° e¦pi¤ tv°n metv£pvn ay¦tv°n.

4. και λέχθηκε σε αυτές να μην αδικήσουν το χορτάρι της
γης ούτε κάθε πρασινάδα, ούτε κάθε δένδρο, παρά μόνον
τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την σφραγίδα του
Θεού επάνω στα μέτωπά τους.

5 kai¤ e¦do£uh ay¦tai°w i¨na mh¤ a¦poktei£nvsin ay¦toy£w, a¦ll¦
i¨na basanisuv°si mh°naw pe£nte% kai¤ o¥ basanismo¤w
ay¦tv°n v¥w basanismo¤w skorpi£oy, o¨tan pai£s‚
a©nurvpon.

5. και δόθηκε σε αυτές να μην σκοτώσουν αυτούς, αλλά να
βασανισθούν μήνες πέντε και ο βασανισμός αυτών σαν
βασανισμός σκορπιού όταν κεντρίση άνθρωπο.

6 kai¤ e¦n tai°w h¥me£raiw e¦kei£naiw zhth£soysin oi¥
a©nurvpoi to¤n ua£naton kai¤ oy¦ mh¤ ey¥rh£soysin ay¦to£n,
kai¤ e¦piuymh£soysin a¦pouanei°n, kai¤ fey£jetai a¦p ¦
ay¦tv°n o¥ ua£natow.

6. και στις μέρες εκείνες θα ζητήσουν οι άνθρωποι τον
θάνατον και δεν θα βρουν αυτόν, και θα επιθυμήσουν να
πεθάνουν, και θα φύγει από αυτούς ο θάνατος.

7 kai¤ ta¤ o¥moiv£mata tv°n a¦kri£dvn o¨moia i¨ppoiw
h¥toimasme£noiw ei¦w po£lemon, kai¤ e¦pi¤ ta¤w kefala¤w
ay¦tv°n v¥w ste£fanoi o¨moioi xrysi£ƒ, kai¤ ta¤ pro£svpa
ay¦tv°n v¥w pro£svpa a¦nurv£pvn,

7. και τα ομοιώματα των ακρίδων, όμοια με άλογα
ετοιμασμένα για πόλεμο, και στα κεφάλια αυτών σαν
στεφάνια όμοια με χρυσό, και τα πρόσωπα αυτών σαν
πρόσωπα ανθρώπων,

8 kai¤ ei¬xon tri£xaw v¥w tri£xaw gynaikv°n, kai¤ oi¥
o¦do£ntew ay¦tv°n v¥w leo£ntvn h¬san,

8. και είχαν τρίχες σαν τρίχες γυναικών, και τα δόντια
αυτών σαν λιονταριών ήταν,

9 kai¤ ei¬xon uv£rakaw v¥w uv£rakaw sidhroy°w, kai¤ h¥
fvnh¤ tv°n ptery£gvn ay¦tv°n v¥w fvnh¤ a¥rma£tvn i¨ppvn
pollv°n trexo£ntvn ei¦w po£lemon.

9. και είχαν θώρακες σαν θώρακες σιδερένιους, και η
φωνή των πτερύγων τους σαν φωνή αρμάτων πολλών
αλόγων που τρέχουν σε πόλεμο.

10 kai¤ e©xoysin oy¦ra¤w o¥moi£aw skorpi£oiw kai¤ ke£ntra,
kai¤ e¦n tai°w oy¦rai°w ay¦tv°n e¦joysi£an e©xoysi toy°
a¦dikh°sai toy¤w a¦nurv£poyw mh°naw pe£nte.

10. και έχουν ουρές όμοιες σκορπιών και κεντριά, και στις
ουρές αυτών έχουν εξουσία να αδικήσουν τους ανθρώπους
μήνες πέντε.
.

11 e©xoysi basile£a e¦p ¦ ay¦tv°n to¤n a©ggelon th°w
a¦by£ssoy% o©noma ay¦tƒ° e¥brai¶sti¤ ¦Abaddv£n, e¦n de¤ t‚°
e¥llhnik‚° o©noma e©xei ¦Apolly£vn.
12 ¥H oy¦ai¤ h¥ mi£a a¦ph°luen% i¦doy¤ e©rxontai e©ti dy£o
oy¦ai¤ meta¤ tay°ta.

11. Έχουν βασιλέα αυτών τον άγγελο της αβύσσου το
όνομά του στην εβραϊκή Αβαδδών, στην δε ελληνική όνομα
έχει Απολλύων.
12. Η απειλή η πρώτη πέρασε και να έρχονται ακόμη δύο
απειλές μετά από αυτά.

13 Kai¤ o¥ e¨ktow a©ggelow e¦sa£lpise% kai¤ h©koysa fvnh¤n
mi£an e¦k tv°n tessa£rvn kera£tvn toy° uysiasthri£oy toy°
xrysoy° toy° e¦nv£pion toy° Ueoy°,

13. Και ο έκτος άγγελος σάλπισε και άκουσα φωνή μία
από τα τέσσερα κέρατα του θυσιαστηρίου του χρυσού του
έμπροσθεν του Θεού,

14 le£gontow tƒ° e¨ktƒ a¦gge£lƒ% o¥ e©xvn th¤n sa£lpigga,
ly°son toy¤w te£ssaraw a¦gge£loyw toy¤w dedeme£noyw e¦pi¤
tƒ° potamƒ° tƒ° mega£lƒ Ey¦fra£t‚.

14. λέγουσα στον έκτο άγγελο. ο έχων την σάλπιγγα, λύσε
τους τέσσερις αγγέλους τους δεμένους πάνω στον ποταμό
τον μεγάλο τον Ευφράτη.

15 kai¤ e¦ly£uhsan oi¥ te£ssarew a©ggeloi oi¥ h¥toimasme£noi
ei¦w th¤n v¨ran kai¤ ei¦w th¤n h¥me£ran kai¤ mh°na kai¤
e¦niayto£n, i¨na a¦poktei£nvsi to¤ tri£ton tv°n a¦nurv£pvn.

15. και λύθηκαν οι τέσσερεις άγγελοι οι ετοιμασμένοι στην
ώρα και στην ημέρα και στον μήνα και στο έτος, για να
σκοτώσουν το τρίτον των ανθρώπων.
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16 kai¤ o¥ a¦riumo¤w tv°n strateyma£tvn toy° i¨ppoy dy£o
myria£dew myria£dvn% h©koysa to¤n a¦riumo¤n ay¦tv°n.
17 kai¤ oy¨tvw ei¬don toy¤w i¨ppoyw e¦n t‚° o¥ra£sei kai¤
toy¤w kauhme£noyw e¦p ¦ ay¦tv°n, e©xontaw uv£rakaw
pyri£noyw kai¤ y¥akinui£noyw kai¤ ueiv£deiw% kai¤ ai¥
kefalai¤ tv°n i¨ppvn v¥w kefalai¤ leo£ntvn, kai¤ e¦k tv°n
stoma£tvn ay¦tv°n e¦kporey£etai py°r kai¤ kapno¤w kai¤
uei°on.
18 a¦po¤ tv°n triv°n plhgv°n toy£tvn a¦pekta£nuhsan to¤
tri£ton tv°n a¦nurv£pvn, e¦k toy° pyro¤w kai¤ toy° kapnoy°
kai¤ toy° uei£oy toy° e¦kporeyome£noy e¦k tv°n stoma£tvn
ay¦tv°n.
19 h¥ ga¤r e¦joysi£a tv°n i¨ppvn e¦n tƒ° sto£mati ay¦tv°n
e¦sti kai¤ e¦n tai°w oy¦rai°w ay¦tv°n% ai¥ ga¤r oy¦rai¤ ay¦tv°n
o¨moiai o©fesin, e©xoysai kefala£w, kai¤ e¦n ay¦tai°w
a¦dikoy°si.

Ε9/2

16. και ο αριθμός των στρατευμάτων του ίππου
.
μυριάδες μυριάδων άκουσα τον αριθμό αυτών.

δύο

17. και έτσι είδα τους ίππους στο όραμα και τους
καθήμενους επάνω τους, έχοντας θώρακες από φωτιά, και
.
υάκινθο και θειάφι και τα κεφάλια των ίππων σαν κεφάλια
λιονταριών, και από τα στόματα αυτών εκπορεύεται φωτιά
και καπνός και θειάφι.

18. Από τις τρεις πληγές αυτές σκοτώθηκε το τρίτο των
ανθρώπων, από την φωτιά και τον καπνό και το θείο των
εξερχομένων από τα στόματα αυτών.

19. Η δε εξουσία των ίππων εις το στόμα αυτών είναι και
.
στις ουρές αυτών οι δε ουρές αυτών όμοιες με φίδια,
έχοντα κεφαλές, και με αυτές αδικούν.

20 kai¤ oi¥ loipoi¤ tv°n a¦nurv£pvn, oi§ oy¦k a¦pekta£nuhsan
e¦n tai°w plhgai°w tay£taiw, oy¦ meteno£hsan e¦k tv°n
e©rgvn tv°n xeirv°n ay¦tv°n, i¨na mh¤ proskynh£svsi ta¤
daimo£nia kai¤ ta¤ ei©dvla ta¤ xrysa° kai¤ ta¤ a¦rgyra° kai¤
ta¤ xalka° kai¤ ta¤ li£uina kai¤ ta¤ jy£lina, a§ oy©te
ble£pein dy£natai oy©te a¦koy£ein oy©te peripatei°n,

20. Και οι υπόλοιποι των ανθρώπων, οι οποίοι δεν
σκοτώθηκαν με τις πληγές αυτές, δεν μετανόησαν από τα
έργα των χεριών τους, ώστε να μην προσκυνούν τα
δαιμόνια και τα είδωλα τα χρυσά και τα αργυρά και τα
χάλκινα και τα πέτρινα και τα ξύλινα, τα οποία ούτε να
δουν μπορούν ούτε να ακούσουν ούτε να περπατήσουν,

21 kai¤ oy¦ meteno£hsan e¦k tv°n fo£nvn ay¦tv°n oy©te e¦k
tv°n farmakeiv°n ay¦tv°n oy©te e¦k th°w pornei£aw ay¦tv°n
oy©te e¦k tv°n klemma£tvn ay¦tv°n.

21. και δεν μετανόησαν από τους φόνους αυτών ούτε από
τις μαγείες αυτών, ούτε από τις πορνείες αυτών ούτε από
τα κλεψίματα αυτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Σ' αυτό το κεφάλαιο έχουμε τις τιμωρίες της πέμπτης και έκτης σάλπιγγος οι οποίες και ακολουθούν μετά από την προειδοποίηση του αετού που πετά
στο μεσουράνημα. ∆ηλαδή τα γεγονότα αυτά είναι μελλοντικά και θα ακολουθήσουν μετά από το άνοιγμα και την ερμηνεία της αποκαλύψεως.
Η ακριβής επεξήγησίς τους επομένως θα γίνει μελλοντικά μετά από την πραγματοποίηση τους. Επί του παρόντος μπορούμε μόνον μια λογική
πιθανολόγηση εκτίμηση και προσέγγιση να κάνουμε εν αναμονή της προσεχούς επαληθεύσεώς τους.

1–2. Το σημείο αυτό μοιάζει να περιγράφη ανάφλεξη πετρελαιοπηγών η ενεργοποίηση ηφαιστείου μετά από πυρηνικό βομβαρδισμό.

3–6. Η περιγραφή εδώ μοιάζει με χρήση χημικών η βιολογικών όπλων σε μη χριστιανικούς πληθυσμούς οι οποίοι δεν είναι βαπτισμένοι και συνεπώς
δεν έχουν την σφραγίδα του θεού επάνω τους.

7–10. Η περιγραφή εδώ των ακρίδων θυμίζει πολεμικά ελικόπτερα και αεροπλάνα που πιθανόν θα ψεκάζουν χημικά δηλητήρια από τις ουρές τους,
αλλά επίσης ταιριάζει πάρα πολύ και με τα γνωστά αλλά ανεξήγητα αεροπλάνα μακροχρόνιου και συστηματικού χημικού αεροψεκασμού των
ανθρώπων με τις χημικές άσπρες γραμμές σύννεφα που αφήνουν πίσω τους στον ουρανό.

11. Κατά πάσα πιθανότητα η αποκάλυψη στο σημείο αυτό υποδεικνύει στην ανθρωπότητα το σατανοδιοίκητο του απρόσωπου και κρυφού μασονικού
συστήματος εξουσίας που κανονίζει τους χημικούς και βιολογικούς ψεκασμούς των ανθρώπων, η θα έχουμε την εμφάνιση ενός σατανικού εμβλήματος σήματος η ενός στρατιωτικού η πολιτικού διοικητή με ανάλογο σατανικό όνομα ο οποίος θα ηγείται μιας μελλοντικής επιχείρησης ψεκασμού ανθρώπων
με χημικά δηλητήρια.

12. Εδώ διευκρινίζει, πρώτον ότι η πέμπτη σάλπιγγα που μόλις προαναφέρθηκε, θα είναι ένα συγκεκριμένο γεγονός που δεν έχει διαχρονική ισχύ γιατί
λήγει, και δεύτερον, ότι η έκτη και έβδομη σάλπιγγα, είναι μελλοντικά γεγονότα που θα πραγματοποιούν σε συγκεκριμένες μελλοντικές χρονικές
περιόδους, πράγμα που δεν ισχύει για τις τέσσερις πρώτες σάλπιγγες πού έχουν διαχρονική ισχύ και δεν δηλώνεται η λήξη τους.

13-19. Η έκτη σάλπιγγα συσχετίζεται με την περιοχή του Ευφράτη με στρατό διακοσίων εκατομμυρίων ανδρών και με θανάτωση του ενός τρίτου των
ανθρώπων σε συγκεκριμένο χρόνο μήνα μέρα και ώρα. ∆ηλαδή χρήση πυρηνικών οπλών σε συγκεκριμένη στιγμή.
Σε προφητείες του αγίου Μεθοδίου για τη Κωνσταντινούπολη, αναφέρεται, ότι μετά τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, κινέζικος στρατός διακοσίων
εκατομμυρίων θα εκστρατεύσει εναντίων του αγίου Έλληνα βασιλιά Ιωάννη, του οποίου η προσευχή θα εισακουστεί από τον Θεό, και αυτός ο εναντίον
του επερχόμενος κινέζικος στρατός θα καεί.

16. Μυριάδα είναι ο αριθμός δέκα χιλιάδες και συνεπώς δύο φορές το δέκα χιλιάδες επί δέκα χιλιάδες ισούται με διακόσια εκατομμύρια.

17. Περιγραφή στρατεύματος

18. Περιγραφή μάλλον μιας μεγάλης πυρηνικής καταστροφής.

19. Περιγραφή πολεμικών αρμάτων.

20. Η πλεονεξία των ανθρώπων και η προσκόλληση τους στα υλικά πράγματα είναι τόσο ισχυρή, που ούτε και αυτές οι σάλπιγγες της αποκαλύψεως
δεν θα φανούν αρκετές να τους συνετίσουν.
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21. Η πορεία λοιπόν της ανθρωπότητας θα συνεχιστή προς το χειρότερο διότι οι άνθρωποι παρ όλα αυτά δεν θα μετανοούν.
Οι φόνοι , οι μαγείες , η πορνεία , και το κλέψιμο θα συνεχίζονται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

1 KAI ei¬don a©llon a©ggelon i¦sxyro¤n katabai£nonta
e¦k toy° oy¦ranoy°, peribeblhme£non nefe£lhn, kai¤ h¥ i¬riw
e¦pi¤ th°w kefalh°w ay¦toy°, kai¤ to¤ pro£svpon ay¦toy° v¥w
o¥ h¨liow, kai¤ oi¥ po£dew ay¦toy° v¥w sty°loi pyro£w,

1. Και είδα άλλο άγγελο ισχυρό κατεβαίνοντα από τον
ουρανό, περιβαλλόμενο με σύννεφο, και ουράνιο τόξο
πάνω στο κεφάλι αυτού, και το πρόσωπο αυτού όπως ο
ήλιος, και τα πόδια αυτού σαν στύλοι φωτιάς,

2 kai¤ e©xvn e¦n t‚° xeiri¤ ay¦toy° bibli£on a¦neƒgme£non.
kai¤ e©uhke to¤n po£da ay¦toy° to¤n dejio¤n e¦pi¤ th°w
uala£sshw, to¤n de¤ ey¦v£nymon e¦pi¤ th°w gh°w,

2. και έχων στο χέρι αυτού βιβλίο ανοιγμένο, και έβαλε το
πόδι αυτού το δεξιό πάνω στην θάλασσαν, το δε αριστερό
επάνω στην γη,

3 kai¤ e©kraje fvn‚° mega£l‚ v¨sper le£vn myka°tai. kai¤
o¨te e©krajen, e¦la£lhsan ai¥ e¥pta¤ brontai¤ ta¤w e¥aytv°n
fvna£w.

3. και έκραξε με φωνή μεγάλη όπως το λιοντάρι
μουγκρίζει, και όταν έκραξε, μίλησαν οι εφτά βροντές τις
δικές τους φωνές,

4 Kai¤ o¨te e¦la£lhsan ai¥ e¥pta¤ brontai£, e©mellon
gra£fein% kai¤ h©koysa fvnh¤n e¦k toy° oy¦ranoy° le£goysan%
sfra£gison a§ e¦la£lhsan ai¥ e¥pta¤ brontai£, kai¤ mh¤ ay¦ta¤
gra£c‚w.

4. Και όταν μίλησαν οι επτά βροντές, επρόκειτο να γράψω
.
και άκουσα φωνή από τον ουρανό λέγουσα σφράγισε αυτά
που είπαν οι επτά βροντές, και μη αυτά γράψεις,

5 Kai¤ o¥ a©ggelow, o§n ei¬don e¥stv°ta e¦pi¤ th°w uala£sshw
kai¤ e¦pi¤ th°w gh°w, h¬re th¤n xei°ra ay¦toy° th¤n dejia¤n
ei¦w to¤n oy¦rano¤n

5. Και ο άγγελος, που είδα να στέκεται πάνω στη θάλασσα
και πάνω στη γη, σήκωσε το χέρι αυτού το δεξί εις τον
ουρανό.

6 kai¤ v©mosen e¦n tƒ° zv°nti ei¦w toy¤w ai¦v°naw tv°n
ai¦v£nvn, o§w e©ktise to¤n oy¦rano¤n kai¤ ta¤ e¦n ay¦tƒ° kai¤
th¤n gh°n kai¤ ta¤ e¦n ay¦t‚° kai¤ th¤n ua£lassan kai¤ ta¤
e¦n ay¦t‚°, o¨ti xro£now oy¦ke£ti e©stai,

6. και ορκίσθηκε εις τον ζώντα εις τους αιώνας των
αιώνων, ο οποίος έκτισε τον ουρανό και τα εις αυτόν και
την γη και τα εις αυτήν και την θάλασσαν και τα εις αυτήν,
ότι χρόνος πλέον δεν υπάρχει,

7 a¦ll ¦ e¦n tai°w h¥me£raiw th°w fvnh°w toy° e¥bdo£moy
a¦gge£loy, o¨tan me£ll‚ salpi£zein, kai¤ e¦tele£suh to¤
mysth£rion toy° Ueoy°, v¥w ey¦hgge£lise toy¤w doy£loyw
ay¦toy° toy¤w profh£taw.

7. αλλά στις ημέρες της φωνής του εβδόμου αγγέλου, όταν
μέλει να σαλπίσει, και πραγματοποιήθηκε το μυστήριο του
Θεού, καθώς ευαγγέλισε τους δούλους αυτού τους
προφήτες.

8 Kai¤ h¥ fvnh¤ h§n h©koysa e¦k toy° oy¦ranoy°, pa£lin
laloy°sa met ¦ e¦moy° kai¤ le£goysa% y¨page la£be to¤
biblida£rion to¤ a¦neƒgme£non e¦n t‚° xeiri¤ toy° a¦gge£loy
toy° e¥stv°tow e¦pi¤ th°w uala£sshw kai¤ e¦pi¤ th°w gh°w.

8. Και η φωνή που άκουσα από τον ουρανό, πάλι
ομιλούσα μαζί μου και λέγουσα πήγαινε λάβε το βιβλιάριο
το ανοιγμένο στο χέρι του αγγέλου που κάθεται πάνω στην
θάλασσα και πάνω στην γη.

9 kai¤ a¦ph°lua pro¤w to¤n a©ggelon, le£gvn ay¦tƒ° doy°nai£
moi to¤ biblida£rion. kai¤ le£gei moi% la£be kai¤
kata£fage ay¦to£, kai¤ pikranei° soy th¤n koili£an, a¦ll ¦
e¦n tƒ° sto£mati£ soy e©stai glyky¤ v¥w me£li.

.

9. και πήγα προς τον άγγελο, λέγοντας σ’ αυτόν να μου
δώσει το βιβλιάριο, και μου λέγει. λάβε και κατάφαγε αυτό
και θα του πικράνει την κοιλία, αλλά στο στόμα του θα
είναι γλυκό σαν μέλι.

10 kai¤ e©labon to¤ bibli£on e¦k th°w xeiro¤w toy° a¦gge£loy
kai¤ kate£fagon ay¦to£, kai¤ h¬n e¦n tƒ° sto£mati£ moy v¥w
me£li glyky£% kai¤ o¨te e©fagon ay¦to£, e¦pikra£nuh h¥ koili£a
moy.

10. και έλαβα το βιβλίο από το χέρι του αγγέλου και
κατάφαγα αυτό, και ήταν εις το στόμα μου σαν μέλι γλυκό
και όταν έφαγα αυτό, πικράθηκε η κοιλιά μου.

11 kai¤ le£goysi£ moi% dei° se pa£lin profhtey°sai e¦pi¤
laoi°w kai¤ e©unesi kai¤ glv£ssaiw kai¤ basiley°si
polloi°w.

11. Και μου λέγουν. πρέπει εσύ πάλι να προφητεύσεις σε
λαούς και έθνη και γλώσσες και βασιλείς πολλούς.
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Είχαμε δει στο κεφάλαιο Ζ του ∆ανιήλ ότι από τις βλασφημίες του Αντιχρίστου γίνεται επέμβαση του Θεού στήνεται δικαστήριο ανοίγονται βιβλία και
εκδίδεται απόφαση κατά του θηρίου της παγκόσμιας μασονικής εξουσίας και του αντίχριστου.
Σ’ αυτό το κεφάλαιο έχουμε δι’ αγγέλου την ανακοίνωση της αποφάσεως του Θεού στην γη, δηλαδή την αλλαγή του πνευματικού νόμου της γης.

1. Κατεβαίνει στη γη άγγελος πλήρης δορυφορίας δόξης Θεού και δυνάμεως

2. Κρατάει στα χέρια του την αναγγελία της απόφασης του Θεού για όλη τη γη. Είναι πανίσχυρος και όλη η γη είναι κάτω από τα πόδια του.

3. Ο άγγελος σα λιοντάρι που δεν έχει αντίπαλο μπροστά του βροντοφωνάζει προς όλη τη γη και ακολουθεί η διαταγή του Αγίου Πνεύματος, η απόφαση
του Θεού.
Η κάθοδος αυτή του αγγέλου στην γη έχει τεράστια πνευματική σημασία η οποία εδώ ακόμη δίνεται συμβολικά και συγκεκαλημμένα. Παρακάτω στην
αποκάλυψη θα γίνη κατανοητό ότι ουσιαστικά πρόκειται για το τέλος της εξουσίας του κοσμοκράτορα επί της γης.

4. Οι διαταγές και οι αποφάσεις του Αγίου Πνεύματος του Θεού αποσιωπούνται από την Αποκάλυψη.

5–7. Ο Άγγελος ορκίζεται στον ∆ημιουργό ότι ήρθε πλέον το πλήρωμα του χρόνου και ότι στην επόμενη έβδομη σάλπιγγα πραγματοποιείται το
μυστήριο της καλής επαγγελίας του Θεού προς τους προφήτες. ∆ηλαδή όπως θα διευκρινιστεί παρακάτω, και όπως προαναφέραμε πρόκειται για το
τέλος της εξουσίας του διαβόλου στη γη.

8. Εντολή Θεού να δοθεί το αποσιωποιηθέν βιβλίο του αγγέλου στον Ιωάννη.

9. Για την ερμηνεία αυτής της παραγράφου θα βοηθηθούμε και πάλι από την παλαιά διαθήκη και συγκεκριμένα από τα κεφάλαια Β και Γ των
προφητειών του Ιεζεκιήλ.
Εκεί ο Θεός δίνει στον Ιεζεκιήλ να φάει ένα βιβλίο, δηλαδή τις προφητείες του (Ιεζεκιήλ) που είναι γλυκό στο στόμα του σα μέλι και γεμίζει την κοιλιά του.
Το μέλι είναι η πνευματική γλυκύτητα των λόγων του Θεού και το γέμισμα της κοιλιάς είναι το γέμισμα του νου δηλαδή η συμπλήρωση του πνεύματος
του Ιεζεκιήλ με τη γνώση και την κατανόηση του θεϊκού βιβλίου.
Σε αυτά τα κεφάλαια του Ιεζεκιήλ Β και Γ αναφέρεται πολλάκις ότι οι Ισραηλίτες παραπικραίνουν τον Θεό και συνεπάγεται ότι η πίκρα είναι το
παραγόμενο αίσθημα από τη θεώρηση των διαπραγμένων αμαρτιών.
Επομένως οι έννοιες μέλι και κοιλία και πίκρα ξεκαθαρίζονται τελείως στα προαναφερθέντα δύο κεφάλαια του Ιεζεκιήλ.
Ο άγγελος δίνει το βιβλίο στον Ιωάννη λέγοντάς του να το καταφάει, δηλαδή να το κατανοήσει και του εξηγεί ότι θα αισθανθεί πνευματική γλυκύτητα
από τα λόγια και την απόφαση του Θεού αλλά και αίσθημα πικρίας από την κατανόηση της διαπραχθείσης δικασθείσης και καταδικασθείσης αμαρτίας
της γης.

10. Ο Ιωάννης κατατρώει το βιβλίο δηλαδή, το κατανοεί και το αφομοιώνει, γλυκαίνεται πνευματικά από τα λόγια του Θεού και την απονομή δικαιοσύνης,
αλλά πικραίνεται ταυτόχρονα από την κατανόηση του συνόλου των αμαρτιών της γήινης εξουσίας που καταδικάστηκε.

11. Όπως αναφέρεται και στην παράδοση της Εκκλησίας, και σε άλλες προφητείες αγίων, και σε αυτό το σημείο της Αποκάλυψης, αλλά και παρακάτω,
ο Ιωάννης πρόκειται να ξαναεμφανιστεί στη γη την εποχή του Αντιχρίστου και να συμπληρώσει την Αποκάλυψη που είναι το βιβλίο του Θεού προς όλη
την ανθρωπότητα όλων των αιώνων.
Το βιβλίο λοιπόν που κατέφαγε ο Ιωάννης και αποσιώπησε εδώ θα έρθη και θα το συμπληρώση τότε.
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Η ανθρωπότητα ακόμη δεν είναι έτοιμη και δεν έχει κατανοήση τον σατανικό πνευματικό νόμο της εξουσίας της γης, που τότε, στην εποχή του
αντιχρίστου που θα ξαναεμφανισθή ο Ιωάννης, αυτό θα είναι πλέον προφανές και δεδομένο για τους περισσότερους.
Επίσης ο Ιωάννης θα ξεκαθαρίση τότε και θέματα που πιθανόν θα έχουν προκύψει από διάφορες λανθεσμένες απόψεις ερμηνείες και παρερμηνείες της
αποκαλύψεως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ

1 KAI e¦do£uh moi ka£lamow o¨moiow ra£bdƒ, le£gvn%
e©geire kai¤ me£trhson to¤n nao¤n toy° Ueoy° kai¤ to¤
uysiasth£rion kai¤ toy¤w proskynoy°ntaw e¦n ay¦tƒ°%

1. Και μου δόθηκε καλάμι όμοιο με ράβδο λέγοντας σήκω
και μέτρησε τον ναό του Θεού και το θυσιαστήριο και τους
προσκυνούντας σ’ αυτόν.

2 kai¤ th¤n ay¦lh¤n th¤n e©jvuen toy° naoy° e©kbale e©jv kai¤
mh¤ ay¦th¤n metrh£s‚w, o¨ti e¦do£uh toi°w e©unesi, kai¤ th¤n
po£lin th¤n a¥gi£an path£soysi mh°naw tessara£konta
dy£o.

2. Και την αυλή την εκτός του ναού βγάλε έξω και μη
αυτήν μετρήσεις, διότι δόθηκε στα έθνη, και την πόλη την
άγια θα την πατήσουν μήνες σαράντα δύο.

3 kai¤ dv£sv toi°w dysi¤ ma£rtysi£ moy, kai¤
profhtey£soysin h¥me£raw xili£aw diakosi£aw e¥jh£konta,
peribeblhme£noi sa£kkoyw.

3. και θα δώσω τους δύο μάρτυρές μου, και θα
προφητεύουν ημέρες χίλιες διακόσες εξήντα, ντυμένοι
σάκους.

4 oy−toi£ ei¦sin ai¥ dy£o e¦lai°ai kai¤ ai¥ dy£o lyxni£ai ai¥
e¦nv£pion toy° Kyri£oy th°w gh°w e¥stv°sai.

4. αυτοί είναι οι δύο ελιές και οι δύο λυχνίες οι έμπροσθεν
του Κυρίου της γης στεκόμεναι.

5 kai¤ ei© tiw ay¦toy¤w ue£lei a¦dikh°sai, py°r e¦kporey£etai
e¦k toy° sto£matow ay¦tv°n kai¤ katesui£ei toy¤w e¦xuroy¤w
ay¦tv°n% kai¤ ei© tiw ue£lei ay¦toy¤w a¦dikh°sai, oy¨tv dei°
ay¦to¤n a¦poktanuh°nai.

5. και εάν κάποιος αυτούς θέλει να αδικήσει, φωτιά
εκπορεύεται από το στόμα τους και κατατρώει τους
εχθρούς αυτών. και εάν κάποιος θέλει αυτούς να αδικήσει,
ομοίως πρέπει αυτός να σκοτωθεί.

6 oy−toi e©xoysin e¦joysi£an to¤n oy¦rano¤n klei°sai, i¨na
mh¤ y¥eto¤w bre£x‚ ta¤w h¥me£raw th°w profhtei£aw ay¦tv°n,
kai¤ e¦joysi£an e©xoysin e¦pi¤ tv°n y¥da£tvn stre£fein ay¦ta¤
ei¦w ai−ma kai¤ pata£jai th¤n gh°n e¦n pa£s‚ plhg‚°,
o¥sa£kiw e¦a¤n uelh£svsi.

6. αυτοί έχουν εξουσία τον ουρανό να κλείσουν, ώστε να
μη πέφτη βροχή στις ημέρες της προφητείας αυτών, και
εξουσία έχουν επί των υδάτων να μετατρέπουν αυτά σε
αίμα και να πατάξουν την γη με κάθε πληγή, όσες φορές
εάν θελήσουν.

7 kai¤ o¨tan tele£svsi th¤n martyri£an ay¦tv°n, to¤ uhri£on
to¤ a¦nabai°non e¦k th°w a¦by£ssoy poih£sei met ¦ ay¦tv°n
po£lemon kai¤ nikh£sei ay¦toy¤w kai¤ a¦poktenei° ay¦toy£w.

7. και όταν τελειώσουν την μαρτυρία αυτών, το θηρίο που
ανεβαίνει από την άβυσσο θα κάνει μαζί τους πόλεμο και
θα νικήσει αυτούς και θα σκοτώσει αυτούς.

8 kai¤ to¤ ptv°ma ay¦tv°n e¦pi¤ th°w platei£aw th°w po£levw
th°w mega£lhw, h¨tiw kalei°tai pneymatikv°w So£doma kai¤
Ai©gyptow, o¨poy kai¤ o¥ Ky£riow ay¦tv°n e¦stayrv£uh.

8. και το πτώμα αυτών επί της πλατείας της πόλεως της
μεγάλης, η οποία καλείται πνευματικώς Σόδομα και
Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος αυτών σταυρώθηκε.

9 kai¤ ble£poysin e¦k tv°n lav°n kai¤ fylv°n kai¤ glvssv°n
kai¤ e¦unv°n to¤ ptv°ma ay¦tv°n h¥me£raw trei°w kai¤ h¨misy,
kai¤ ta¤ ptv£mata ay¦tv°n oy¦k a¦fh£soysi teuh°nai ei¦w
mnh°ma.

9. και θα βλέπουν από τους λαούς και τις φυλές και
γλώσσες και έθνη το πτώμα αυτών ημέρες τρεις και μισή,
και τα πτώματα αυτών δεν θα αφήσουν να τεθούν σε
μνήμα.

10 kai¤ oi¥ katoikoy°ntew e¦pi¤ th°w gh°w xai£roysin e¦p ¦
ay¦toi°w, kai¤ ey¦franuh£sontai kai¤ dv°ra pe£mcoysin
a¦llh£loiw, o¨ti oy−toi oi¥ dy£o profh°tai e¦basa£nisan
toy¤w katoikoy°ntaw e¦pi¤ th°w gh°w.

10. και οι κατοικούντες επί της γης θα χαρούν για αυτούς,
και θα ευφρανθούν και δώρα θα στείλουν μεταξύ τους,
διότι αυτοί οι δύο προφήτες βασάνισαν τους κατοικούντας
επί της γης.

11 kai¤ meta¤ ta¤w trei°w h¥me£raw kai¤ h¨misy, pney°ma
zvh°w e¦k toy° Ueoy° ei¦sh°luen ei¦w ay¦toy£w, kai¤ e©sthsan
e¦pi¤ toy¤w po£daw ay¦tv°n, kai¤ fo£bow me£gaw e¦pe£pesen
e¦pi¤ toy¤w uevroy°ntaw ay¦toy£w.

11. και μετά τις τρεις ημέρες και μισή, πνεύμα ζωής εκ του
Θεού εισήλθε σε αυτούς και στάθηκαν στα πόδια αυτών,
και φόβος μεγάλος έπεσε εις τους βλέποντας αυτούς.

12 kai¤ h©koysa fvnh¤n mega£lhn e¦k toy° oy¦ranoy°
le£goysan ay¦toi°w% a¦na£bhte v−de. kai¤ a¦ne£bhsan ei¦w to¤n
oy¦rano¤n e¦n t‚° nefe£l‚, kai¤ e¦uev£rhsan ay¦toy¤w oi¥
e¦xuroi¤ ay¦tv°n.

12. Και άκουσα φωνή μεγάλη από τον ουρανό λέγουσα σε
αυτούς ανεβείτε εδώ, και ανέβησαν εις τον ουρανό με το
σύννεφο, και είδαν αυτούς οι εχθροί αυτών.

13 Kai¤ e¦n e¦kei£n‚ t‚° h¥me£rα e¦ge£neto seismo¤w me£gaw,
kai¤ to¤ de£katon th°w po£levw e©pese, kai¤ a¦pekta£nuhsan
e¦n tƒ° seismƒ° o¦no£mata a¦nurv£pvn xilia£dew e¥pta£, kai¤
oi¥ loipoi¤ e©mfoboi e¦ge£nonto kai¤ e©dvkan do£jan tƒ° Ueƒ°
toy° oy¦ranoy°.
14 ¥H oy¦ai¤ h¥ deyte£ra a¦ph°luen% h¥ oy¦ai¤ h¥ tri£th i¦doy¤
e©rxetai taxy£.
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13. και σε εκείνη την ημέρα έγινε σεισμός μεγάλος, και το
δέκατο της πόλεως έπεσε, και σκοτώθηκαν από τον σεισμό
ονόματα ανθρώπων χιλιάδες επτά, και οι υπόλοιποι
έντρομοι έγιναν και έδωσαν δόξα στον θεό του ουρανού.

14. Η τιμωρία η δεύτερη πέρασε. Η τιμωρία η τρίτη ιδού
έρχεται γρήγορα.
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15 Kai¤ o¥ e¨bdomow a©ggelow e¦sa£lpise% kai¤ e¦ge£nonto
fvnai¤ mega£lai e¦n tƒ° oy¦ranƒ° le£goysai% e¦ge£neto h¥
basilei£a toy° ko£smoy toy° Kyri£oy h¥mv°n kai¤ toy°
Xristoy° ay¦toy°, kai¤ basiley£sei ei¦w toy¤w ai¦v°naw tv°n
ai¦v£nvn.

Ε11/2

15. Και ο έβδομος άγγελος σάλπισε και έγιναν φωνές
μεγάλες εις τον ουρανό λέγοντας έγινε η βασιλεία του
κόσμου του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και θα
βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων.

16 kai¤ oi¥ ei©kosi te£ssarew presby£teroi oi¥ e¦nv£pion
toy° uro£noy toy° Ueoy°, oi§ ka£uhntai e¦pi¤ toy¤w uro£noyw
ay¦tv°n, e©pesan e¦pi¤ ta¤ pro£svpa ay¦tv°n kai¤
proseky£nhsan tƒ° Ueƒ°

16. και οι εικοσιτέσσερις πρεσβύτεροι οι ενώπιον του
θρόνου του Θεού, οι οποίοι κάθονται πάνω στους θρόνους
αυτών, έπεσαν με τα πρόσωπα αυτών και προσκύνησαν
τον Θεό.

17 le£gontew% ey¦xaristoy°me£n soi, Ky£rie o¥ Ueo¤w o¥
pantokra£tvr, o¥ v«n kai¤ o¥ h¬n kai¤ o¥ e¦rxo£menow, o¨ti
ei©lhfaw th¤n dy£nami£n soy th¤n mega£lhn kai¤
e¦basi£leysaw,

17.
λέγοντες
ευχαριστούμε
σε,
Κύριε
ο
Θεός
ο
παντοκράτωρ, ο υπάρχων και ο υπήρξας και ο ερχόμενος,
διότι έλαβες την δύναμίν του τη μεγάλη και βασίλευσες.

18 kai¤ ta¤ e©unh v¦rgi£suhsan, kai¤ h¬luen h¥ o¦rgh£ soy
kai¤ o¥ kairo¤w tv°n e¦unv°n kriuh°nai kai¤ doy°nai to¤n
misuo¤n toi°w doy£loiw soy toi°w profh£taiw kai¤ toi°w
a¥gi£oiw toi°w foboyme£noiw to¤ o©noma£ soy, toi°w mikroi°w
kai¤ toi°w mega£loiw, kai¤ diafuei°rai toy¤w
diafuei£rontaw th¤n gh°n.

18. και τα έθνη αγρίεψαν, και ήρθε η οργή σου και ο
καιρός των εθνών να κριθούν και να δώσουν τον μισθό
στους δούλους σου τους προφήτες και τους αγίους τους
φοβούμενους το όνομά σου, τους μικρούς και τους
μεγάλους, και να διαφθαρούν οι διαφθείραντες την γη.

19 Kai¤ h¦noi£gh o¥ nao¤w toy° Ueoy° o¥ e¦n tƒ° oy¦ranƒ°, kai¤
v©fuh h¥ kibvto¤w th°w diauh£khw Kyri£oy e¦n tƒ° naƒ°
ay¦toy°, kai¤ e¦ge£nonto a¦strapai¤ kai¤ fvnai¤ kai¤ brontai¤
kai¤ seismo¤w kai¤ xa£laza mega£lh.
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19. και ανοίχθηκε ο ναός του Θεού ο εις τον ουρανό, και
φάνηκε η κιβωτός της διαθήκης Κυρίου εις τον ναό αυτού,
και έγιναν αστραπές και φωνές και βροντές και σεισμός
και χαλάζι μεγάλο.
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Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην αποστολή του ευαγγελιστή Ιωάννη του προφήτη Ηλία και του προφήτη Ενώχ στην γη για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα στην εποχή του αντιχρίστου.

1. Η εντολή και η αποστολή του Ιωάννη
Ο Ιωάννης όταν θα ξαναέρθει θα συμπληρώσει την αποκάλυψη όπως είπαμε και θα έχει την εντολή, το μέτρο, το κριτήριο, τον κανόνα και την εξουσία
να ξεκαθαρίσει τα θέματα της Εκκλησιαστικής κανονικότητος της ιερωσύνης και της διάκρισης μεταξύ πιστών και κοσμικών.
Θα μετρήσει το ναό του Θεού, το θυσιαστήριο και τους προσκυνούντας. ∆ηλαδή θα ξεκαθαρίσει τα εκκλησιαστικά θέματα, του ιερείς και τους πιστούς
που συμμετέχουν.

2. Αυλή του ναού είναι οι πέριξ της εκκλησίας άνθρωποι που σχετίζονται με την εκκλησία, αποδέχονται και αναγνωρίζουν τα της πίστεως αλλά δε
συμμετέχουν ενεργά στην εκκλησιαστική ζωή.
Αυτοί απορρίπτονται από τον Θεό και θεωρούνται εκτός εκκλησίας και λογαριάζονται με τούς μη χριστιανικούς λαούς.
Στο σημείο αυτό η επανεμφάνιση του Ιωάννη συσχετίζεται χρονικά με τους σαράντα δύο μήνες της εξουσίας του Αντιχρίστου κατά την οποία θα
απαγορευτούν και θα καταργηθούν οι εκκλησιαστικές ακολουθίες παντού και στα Ιεροσόλυμα.

3. Η αποστολή στην γη του προφήτη Ηλία και του προφήτη Ενώχ.
Εκείνη την εποχή τη δύσκολη των διωγμών της εκκλησίας μαζί με τον Ιωάννη θα επανεμφανιστούν στη γη ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενώχ.
Το ντύσιμό τους δεν θα είναι κανονικό αλλά από πρόχειρα ραμμένα σακιά που φανερώνουν το πένθος τους, τη διαμαρτυρία τους και την άρνηση σε
κάθε κοσμική νοοτροπία η οποία αποτελεί και το έδαφος πάνω στο οποίο θεμελιώνεται το σύστημα εξουσίας του αντιχρίστου και η διά του υλισμού
πνευματική υποδούλωση, αιχμαλωσία, σφράγισμα και απώλεια της ανθρωπότητος.
Στους προφήτες Ηλία και Ενώχ ο Θεός δίνει 1260 ημέρες επίγειας δράσεως ενώ οι μέρες του Αντιχρίστου θα είναι λίγο περισσότερες (42 μήνες δηλαδή
το πολύ 18 μέρες παραπάνω).

4–6. Αυτοί είναι διαλεγμένοι από τους ανθρώπους παραστέκονται μπροστά στον Χριστό έχουν χαρίσματα και προστασία από τον Θεό και εξουσία επί
των φυσικών νόμων της γης.
Στα πατερικά κείμενα της Εκκλησίας αναφέρεται ότι στο κατά του αντιχρίστου μέτωπο ο προφήτης Ενώχ θα εκπροσωπεί την πριν τον Μωσαϊκό νόμο
ανθρωπότητα, ο προφήτης Ηλίας την μετά τον Μωσαϊκό νόμο και ο Ιωάννης την μετά Χριστόν. Επίσης σύμφωνα με την αγία γραφή και την παράδοση
της εκκλησίας τα σώματα αυτών των τριών προφητών μεταστάθηκαν από τον Θεό (δε φθάρθηκαν από τον θάνατο όπως των άλλων ανθρώπων) και θα
ξαναεμφανιστούν για να αντιμετωπίσουν τον αντίχριστο, και να στηρίξουν τους πιστούς.

7–9. Οι δύο προφήτες θα θανατωθούν από τα όργανα της εξουσίας του Αντιχρίστου και τα σώματά τους θα παραμείνουν άταφα στην πλατεία
Ιεροσολύμων που πνευματικά θα είναι κέντρο ακολασίας και σατανισμού και έδρα του αντιχρίστου.

10. Οι κοσμικής νοοτροπίας άνθρωποι της εποχής του αντιχρίστου θα εορτάσουν τη θανάτωση των προφητών οι οποίοι ενοχλούσαν την συνείδησή
τους, χαλούσαν τον πνευματικό τους ύπνο, και τάραζαν την κοσμικοϋλική αφοσίωσή τους.

11–12. Η πρώτη εμφανής πλέον επέμβασις του Θεού επί της γης.

13–14. Σ’ αυτές τις παραγράφους δίνεται ο χρονικός προσδιορισμός λήξεως της έκτης σάλπιγγος που αντιστοιχεί στο δεύτερο ουαί και που
περιλαμβάνει την θανάτωση του ενός τρίτου της ανθρωπότητος και του στρατού των 200.000.000 Κινέζων σε συγκεκριμένο μέρος και ώρα.
9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς
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Ο σεισμός στα Ιεροσόλυμα προσδιορίζει το τέλος της χρονικής περιόδου που αντιστοιχεί στην έκτη σάλπιγγα, και άρα την έναρξη της περιόδου της
έβδομης σάλπιγγος.
Η επόμενη σάλπιγγα η έβδομη έρχεται πάρα πολύ γρήγορα.

15. Ο Θεός έκανε τον κόσμο σε έξη ημέρες και την έβδομη ημέρα αναπαύθηκε από τα έργα του και την ευλόγησε και την αγίασε.
Η έβδομη σφραγίδα της αποκαλύψεως αντιστοιχεί στην αιώνια ζωή και βασιλεία των ουρανών.
Οι επτά σάλπιγγες της αποκαλύψεως που περιλαμβάνονται στην έβδομη σφραγίδα αντιστοιχούν στην διαδικασία αποκατάστάσεως της βασιλείας του
Θεού επί της γης.
Στην έβδομη σάλπιγγα γίνεται μεγάλη γιορτή στον ουρανό για την ανάληψη της εξουσίας της γης από τον Θεό.
Με την έβδομη σάλπιγγα έχουμε το τέλος και την ανατροπή της εξουσίας του διαβόλου επί της γης και την ανάληψή της από τους αγίους του Θεού.
Καταργείται ο κοσμοκράτορας διάβολος και αλλάζει ο πνευματικός νόμος της γης.

16–17. Αυτό θα γίνει με επέμβαση της δυνάμεως του Θεού.

18. Εφαρμογή αξιοκρατίας πλέον στη γη εξάλειψη της διαφθοράς και αφανισμός των διαφθορέων. (αναλυτικότερη περιγραφή γίνεται παρακάτω)

19. Στον ουρανό ανοίγει ο Ναός του Θεού και βλέπουμε ότι το κεντρικό και κυρίως περιεχόμενο αυτού του ναού είναι η αποθησαύριση της διαθήκης του
Χριστού δηλαδή το ανά τους αιώνες έργο του, η διαχρονική πορεία της εκκλησίας του όπως αυτή αποταμιεύεται στον ουρανό και αντιστοιχεί στο σύνολο
των πιστών Χριστιανών που μετατίθενται στην άλλη ζωή.
Είναι σημαντικό σ’ αυτό το σημείο να υπογραμμίσουμε ότι ο ουράνιος ναός του Θεού φαίνεται ότι είναι ένας, είναι ιδιοκτησίας Χριστού και όχι καμιάς
άλλης θρησκείας. Ναός του Θεού = Ναός του Κυρίου.
Με το άνοιγμα αυτού του Ναού συγκλονίζεται ο ουράνιος κόσμος.
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1 KAI shmei°on me£ga v©fuh e¦n tƒ° oy¦ranƒ°, gynh¤
peribeblhme£nh to¤n h¨lion, kai¤ h¥ selh£nh y¥poka£tv tv°n
podv°n ay¦th°w, kai¤ e¦pi¤ th°w kefalh°w ay¦th°w ste£fanow
a¦ste£rvn dv£deka,
2 kai¤ e¦n gastri¤ e©xoysa e©krazen v¦di£noysa kai¤
basanizome£nh tekei°n.
3 kai¤ v©fuh a©llo shmei°on e¦n tƒ° oy¦ranƒ°, kai¤ i¦doy¤
dra£kvn pyrro¤w me£gaw, e©xvn kefala¤w e¥pta¤ kai¤
ke£rata de£ka, kai¤ e¦pi¤ ta¤w kefala¤w ay¦toy° e¥pta¤
diadh£mata,

1. Και σημείο μέγα φάνηκε εις τον ουρανό, γυναίκα
ντυμένη τον ήλιο, και η σελήνη από κάτω των ποδιών
αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στεφάνι αστέρων
δώδεκα,
2.
και
στην
κοιλία
έχουσα
βασανιζόταν να γεννήσει.

έκραζε

πονούσε

και

3. και φάνηκε άλλο σημείο εις τον ουρανό, και να δράκος
φωτιάς μέγας, έχων κεφάλια επτά και κέρατα δέκα, και
πάνω στα κεφάλια αυτού επτά διαδήματα.

4 kai¤ h¥ oy¦ra¤ ay¦toy° sy£rei to¤ tri£ton tv°n a¦ste£rvn
toy° oy¦ranoy°, kai¤ e©balen ay¦toy¤w ei¦w th¤n gh°n. kai¤ o¥
dra£kvn e¨sthken e¦nv£pion th°w gynaiko¤w th°w melloy£shw
tekei°n, i¨na, o¨tan te£k‚, to¤ te£knon ay¦th°w katafa£g‚.

4. και η ουρά αυτού σέρνει το τρίτο των αστέρων του
ουρανού, και έβαλε αυτούς εις την γη, και ο δράκος
στήθηκε μπροστά στη γυναίκα που έμελλε να γεννήσει,
ώστε όταν γεννήσει το παιδί αυτής να καταφάει.

5 kai¤ e©teken yi¥o¤n a©rrena, o§w me£llei poimai£nein pa£nta
ta¤ e©unh e¦n ra£bdƒ sidhrα°% kai¤ h¥rpa£suh to¤ te£knon
ay¦th°w pro¤w to¤n Ueo¤n kai¤ pro¤w to¤n uro£non ay¦toy°.

5. και γέννησε γιο άντρα, ο οποίος πρόκειται να ποιμάνει
όλα τα έθνη με ράβδο σιδερένια και αρπάχθηκε το παιδί
αυτής προς τον Θεό και προς τον θρόνο αυτού.

6 kai¤ h¥ gynh¤ e©fygen ei¦w th¤n e©rhmon, o¨poy e©xei e¦kei°
to£pon h¥toimasme£non a¦po¤ toy° Ueoy°, i¨na e¦kei°
tre£fvsin ay¦th¤n h¥me£raw xili£aw diakosi£aw e¥jh£konta.
7 Kai¤ e¦ge£neto po£lemow e¦n tƒ° oy¦ranƒ°% o¥ Mixah¤l kai¤
oi¥ a©ggeloi ay¦toy° ~toy° polemh°sai meta¤ toy°
dra£kontow% kai¤ o¥ dra£kvn e¦pole£mhse kai¤ oi¥ a©ggeloi
ay¦toy°,

6. Και η γυναίκα έφυγε εις την έρημο, όπου έχει εκεί τόπο
ετοιμασμένο από τον Θεό, ώστε εκεί να τρέφουν αυτή
ημέρες χίλιες διακόσιες εξήντα.
7. Και έγινε πόλεμος εις τον ουρανό ο Μιχαήλ και οι
άγγελοι αυτού να πολεμήσουν με τον δράκοντα και ο
δράκος πολέμησε και οι άγγελοι αυτού,

8 kai¤ oy¦k i©sxysen, oy¦de¤ to£pow ey¥re£uh ay¦tƒ° e©ti e¦n tƒ°
oy¦ranƒ°.

8. και δεν υπερίσχυσε, ούτε τόπος βρέθηκε γι’ αυτόν
πλέον στον ουρανό.

9 kai¤ e¦blh£uh o¥ dra£kvn, ~o¥ o©fiw o¥ me£gaw o¥ a¦rxai°ow, o¥
kaloy£menow Dia£bolow kai¤ o¥ Satana°w, o¥ planv°n th¤n
oi¦koyme£nhn o¨lhn, e¦blh£uh ei¦w th¤n gh°n, kai¤ oi¥ a©ggeloi
ay¦toy° met ¦ ay¦toy° e¦blh£uhsan.

9. και πετάχτηκε ο δράκος, το φίδι το μεγάλο το αρχαίο,
ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς πού πλανεύει την
οικουμένη όλη, πετάχτηκε εις την γη, και οι άγγελοι αυτού
μαζί με αυτόν πετάχτηκαν.

10 kai¤ h©koysa fvnh¤n mega£lhn e¦n tƒ° oy¦ranƒ°
le£goysan% a©rti e¦ge£neto h¥ svthri£a kai¤ h¥ dy£namiw kai¤
h¥ basilei£a toy° Ueoy° h¥mv°n kai¤ h¥ e¦joysi£a toy°
Xristoy° ay¦toy°, o¨ti e¦blh£uh o¥ kath£gorow tv°n a¦delfv°n
h¥mv°n, o¥ kathgorv°n ay¦tv°n e¦nv£pion toy° Ueoy° h¥mv°n
h¥me£raw kai¤ nykto£w.

10. Και άκουσα φωνή μεγάλη εις τον ουρανό να λέει τώρα
έγινε η σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του Θεού μας
και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι πετάχτηκε ο
κατήγορος των αδελφών μας, ο κατηγορών αυτούς
μπροστά στο Θεό μας μέρα και νύχτα.

11 kai¤ ay¦toi¤ e¦ni£khsan ay¦to¤n dia¤ to¤ ai−ma toy° a¦rni£oy
kai¤ dia¤ to¤n lo£gon th°w martyri£aw ay¦tv°n, kai¤ oy¦k
h¦ga£phsan th¤n cyxh¤n ay¦tv°n a©xri uana£toy.

11. Και αυτοί νίκησαν αυτόν με το αίμα του αρνιού και με
τον λόγο της μαρτυρίας αυτών, και δεν αγάπησαν την
ψυχή τους μέχρι θανάτου.

12 dia¤ toy°to ey¦frai£nesue oy¦ranoi¤ kai¤ oi¥ e¦n ay¦toi°w
skhnoy°ntew% oy¦ai¤ th¤n gh°n kai¤ th¤n ua£lassan, o¨ti
kate£bh o¥ dia£bolow pro¤w y¥ma°w e©xvn uymo¤n me£gan,
ei¦dv¤w o¨ti o¦li£gon kairo¤n e©xei.

12. Για αυτό χαρείτε ουρανοί και οι σε αυτούς διαμένοντες
αλλοίμονο στη γη και στη θάλασσα, γιατί
κατέβηκε ο
διάβολος προς εσάς έχοντας θυμό μεγάλο, γιατί γνωρίζει
ότι λίγο καιρό έχει.

13 Kai¤ o¨te ei¬den o¥ dra£kvn o¨ti e¦blh£uh ei¦w th¤n gh°n,
e¦di£vje th¤n gynai°ka h¨tiw e©teke to¤n a©rrena.

13. Και όταν είδε ο δράκος ότι πετάχτηκε
κυνήγησε τη γυναίκα πού γέννησε τον άντρα.

14 kai¤ e¦do£uhsan t‚° gynaiki¤ dy£o pte£rygew toy° a¦etoy°
toy° mega£loy, i¨na pe£thtai ei¦w th¤n e©rhmon ei¦w to¤n
to£pon ay¦th°w, o¨pvw tre£fhtai e¦kei° kairo¤n kai¤ kairoy¤w
kai¤ h¨misy kairoy° a¦po¤ prosv£poy toy° o©fevw.

14. Και δόθηκαν στην γυναίκα δύο φτερά του αετού του
μεγάλου, για να πετά στην έρημο στον τόπο αυτής, για να
τρέφεται εκεί καιρό και καιρούς και μισό καιρού από
προσώπου του φιδιού.
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15 kai¤ e©balen o¥ o©fiw e¦k toy° sto£matow ay¦toy° o¦pi£sv
th°w gynaiko¤w y¨dvr v¥w potamo£n, i¨na ay¦th¤n
potamofo£rhton poih£s‚.
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15. Και έβαλε το φίδι από το στόμα αυτού πίσω από την
γυναίκα νερό σαν ποτάμι, ώστε αυτήν ποταμόφερτη να την
κάνει.

16 kai¤ e¦boh£uhsen h¥ gh° t‚° gynaiki£, kai¤ h©noijen h¥ gh°
to¤ sto£ma ay¦th°w kai¤ kate£pie to¤n potamo¤n o§n e©balen
o¥ dra£kvn e¦k toy° sto£matow ay¦toy°.

16. Και βοήθησε η γη την γυναίκα, και άνοιξε η γη το
στόμα της και κατάπιε τον ποταμό που έβαλε ο δράκος
από το στόμα αυτού.

17 kai¤ v¦rgi£suh o¥ dra£kvn e¦pi¤ t‚° gynaiki£, kai¤ a¦ph°lue
poih°sai po£lemon meta¤ tv°n loipv°n toy° spe£rmatow
ay¦th°w, tv°n throy£ntvn ta¤w e¦ntola¤w toy° Ueoy° kai¤
e¦xo£ntvn th¤n martyri£an ¦Ihsoy°.

17. Και οργίσθηκε ο δράκος με την γυναίκα, και πήγε να
κάνει πόλεμο με τους υπόλοιπους του σπέρματος αυτής
πού τηρούν τις εντολές του Θεού και έχουν την μαρτυρία
του Ιησού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Σ’ αυτό το κεφάλαιο έχουμε την συμβολική αποτύπωση του αιωνίου πολέμου μεταξύ φωτός και σκότους.
Μας δίνεται και συμβολικά αλλά και πρακτικά η κατανόηση του αιώνιου πολέμου στον ουρανό και τη γη για επικράτηση, ηγεμονία και διοίκηση μεταξύ
των δύο αντίθετων επιλογών της υπαρξιακής ελευθερίας της αυτεξούσιας βουλήσεως.
∆ηλαδή μεταξύ του ναι και του όχι στον δημιουργό μας πατέρα και Θεό, η καλύτερα μεταξύ της θυσίας του εγώ υπέρ της όλης δημιουργίας από την μία,
και της θυσίας της όλης δημιουργίας υπέρ του εγώ από την άλλη.

1. «Γυνή περιβεβλημένη τον ήλιον» είναι η εκκλησία δημιουργημένη, ταγμένη, αφιερωμένη και στραμμένη προς τον Χριστό που συμβολίζεται με τον
ήλιο, αυτόφωτο σώμα.
Η εκκλησία είναι εξ ορισμού ζηλότυπη στραμμένη μόνο προς τον Χριστό (ήλιο) και δεν ενδιαφέρεται ούτε κρατάει οποιοδήποτε άλλο ετερόφωτο σώμα
(σελήνη), που το βάζει κάτω από τα πόδια της.
Η σελήνη μπορεί να συμβολίζει οποιαδήποτε άλλη ανθρωποκεντρική αλήθεια, επιστήμη, φιλοσοφία, γνώση ή μύηση.
Η εκκλησία συμβολίζεται με γυναίκα γιατί υπακούει, υποτάσσεται, δέχεται και ακολουθεί το Πνεύμα και τον Λόγο του Θεού.
Το στεφάνι των δώδεκα αστέρων στο κεφάλι της συμβολίζει τους δώδεκα αποστόλους δια των οποίων κατ αρχάς ιδρύθηκε και σχηματίσθηκε αλλά και
την δια μέσου της αποστολικής διαδοχής ανάπτυξη και συνέχειά της.

2. Η κυοφορία με τις οδύνες της συμβολίζει τις δυσκολίες και το επώδυνο του πνευματικού έργου της εκκλησίας, δηλαδή της πνευματικής αναγέννησης
των πιστών.

3. Ο δράκος πυρός αντιστοιχεί με τον διάβολο και το επί γης έργο και σύστημα που διαμόρφωσε. Να υπενθυμίσουμε ότι το άλογο της δεύτερης
σφραγίδας που συμβόλιζε γενικότερα τους ανθρώπους που ανήκουν στην δικαιοδοσία του, ήταν επίσης άλογο πυρός.
Εδώ ο δράκος πυρός συμβολίζει την εκκλησία και τους οπαδούς του σατανά επί της γης, μαζί με το οργανωμένο παγκόσμιο μασονικό σύστημα
εξουσίας και την μορφή που θα πάρει.
Όταν το τέταρτο θηρίο του ∆ανιήλ, δηλαδή η μασονία και η παγκοσμιοποίηση επικρατήσει και επιβληθεί επί της γης κατά το πλησίασμα της εποχής του
αντιχρίστου, τότε όλα τα κράτη θα ενσωματωθούν σε ένα παγκόσμιο σύστημα εξουσίας και διακυβέρνησης.
Από την ενσωμάτωση λοιπόν των τριών θηρίων του ∆ανιήλ στο τέταρτο που τα τρώει θα προκύψει ένα θηρίο με επτά κεφάλια υπό την διοίκηση της
μασονικής ηγεσίας των δέκα ατόμων που αντιστοιχούν στα δέκα κέρατα του θηρίου.
Τα επτά κεφάλια είναι το σύνολο από τα κεφάλια των θηρίων του οράματος του ∆ανιήλ δηλαδή η Αμερική, η Ρωσία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η
Ιταλία και το Ισραήλ = μασονία.
∆εν μπαίνουν στον συμβολισμό της Αποκαλύψεως η Ιαπωνία, η Κίνα και άλλες μουσουλμανικές χώρες αν και εντάσσονται στην παγκοσμιοποίηση γιατί
δεν υπάρχει εμφανής χριστιανική ιστορία και παράδοση σ’ αυτές τις χώρες.
Ο δράκος λοιπόν με τα επτά κεφάλια και τα δέκα κέρατα απέναντι στην γυναίκα συμβολίζει την τελική μορφή της σατανικής παγκοσμιοποίησης την
εποχή του αντιχρίστου στους χριστιανικούς πληθυσμούς της γης.
Τα επτά διαδήματα είναι τα σύμβολα των τοπικών κρατικών εξουσιών που ενσωματώθηκαν στο θηρίο.

4. Οι αστέρες που παρασύρει η ουρά του δράκου και τους βάζει στη γη μπορεί να είναι όχι μόνο το σύνολο των δαιμόνων που συνεργάζονται και
βοηθούν το διάβολο στο στήσιμο της παγκόσμιας εξουσίας της γης αλλά και το σύνολο του επιστημονικού κόσμου που εργάζεται ιδεολογικά και
πνευματικά αιχμάλωτος για την επιστημονική υποστήριξη και την τεχνολογική εξέλιξη του συστήματος της μασονικής εξουσίας της γης.
Βλέπουμε σ’ αυτό το σημείο ότι η δουλειά του δράκου είναι να στέκεται μπροστά στη γυναίκα για να φάει το παιδί που θα γεννηθεί. Για να γίνει
κατανοητό αυτό το σημείο στους περισσότερους θα πρέπει και πάλι να υπενθυμίσουμε λίγο τον τρόπο λειτουργίας και δράσεως του αόρατου μασονικού
παρασκηνίου.
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Ο ένοχος ληστής και η συμμορία του δεν δίνουν σημασία ούτε λογαριάζουν τον απλό πολίτη αλλά μόνο την αστυνομία από την οποία κινδυνεύουν.
Ομοίως οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεν πολυλογαριάζαν τους υπό έλεγχο απλούς πιστούς της τότε συναγωγής αλλά μισούσαν θανάσιμα τον Χριστό
γιατί τους έλεγχε και τους ξεσκέπαζε και γι’ αυτό και τον σταύρωσαν.
Έτσι και οι μασόνοι μισούν και φοβούνται αυτούς που μπορούν να τους δουν και να τους αντιληφθούν, να τους ξεσκεπάσουν και να τους αποκαλύψουν.
Η ουσία της μασονίας είναι η σατανολατρεία και η καταχθόνια, οργανωμένη, απόρρητη και κρυφή συνεργασία των μασόνων με τον σατανά για την
επιβολή της παγκόσμιας εξουσίας του στη γη. Η πραγματικότητα όμως αυτή είναι πέραν της υποψίας, της λογικής αλλά και της αντιληπτικής ικανότητος
πολλών απλών καθημερινών ανθρώπων, ακόμη και πιστών. Έτσι η μασονία προστατεύεται από την άγνοια της κοινής γνώμης την οποία ελέγχει και
κατευθύνει για να μένει η ίδια στο απυρόβλητο, όμως πάντα φοβάται και τρέμει την προοπτική της αποκαλύψεώς της και της αφυπνίσεως της κοινής
γνώμης. Για την αυτοπροστασία τους λοιπόν ο σατανάς και οι μασόνοι είναι υποχρεωμένοι να προσέχουν να παρατηρούν και να ελέγχουν απόλυτα και
με κάθε τρόπο τους χώρους από τους οποίους θα μπορούσε να αναδυθεί η επικίνδυνη αποκαλυπτική γνώση και η φανέρωση και η διάδοση της
αληθείας.
Η εκκλησία του Χριστού εξ ορισμού και εκ θέσεως αποτελεί το χώρο από τον οποίο θα έπρεπε να ξεσκεπαστεί, να αποκαλυφθεί, να αφοριστεί και να
διωχθεί η μασονία. Ο Χριστός και εμπράκτως στον επίγειο βίο του ξεσκέπαζε και αποκάλυπτε τους γραμματείς και Φαρισαίους μασόνους αλλά και στις
σημειώσεις και οδηγίες του προς τους προϊσταμένους των εκκλησιών όλων των αιώνων και των εποχών που στέλνει μέσω της Αποκαλύψεως,
υποδεικνύει και ξεσκεπάζει τις συναγωγές των Ιουδαίων με τον σατανά, δηλαδή τη μασονία.
∆εν είναι λοιπόν δυνατόν στον σατανά και τη μασονία, να υπάρξουν, να σταθούν και να δράσουν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, αν πρώτα δεν
εξαφανίσουν και εξαλείψουν κάθε πιθανότητα και προοπτική να διοικηθεί η εκκλησία από πνευματικά αφυπνισμένο αντίπαλό τους.
∆εν επιτρέπεται λοιπόν στις εκκλησίες όλων των δογμάτων, αιρετικών και μη να αφυπνίζουν τους πιστούς, να ασχολούνται, να ξεσκεπάζουν, να
αποκαλύπτουν και να πολεμούν το διάβολο και τις συναγωγές του. Το με ποιον δόλιο και ύπουλο τρόπο οι μασονοδιοικούμενες εκκλησίες μεθοδεύουν
την ύπνωση των πιστών, τον πνευματικό τους ευνουχισμό και αποπροσανατολισμό και την κοινωνικοπολιτική αδρανοποίησή τους ώστε ποτέ να μην
απειλήσουν τις σατανικές μεθοδεύσεις και δράσεις του παγκόσμιου σατανικού συστήματος διακυβερνήσεως το είδαμε σε προηγούμενη ξεχωριστή
σχετική αναφορά.
Υπό αυτές τις προϋποθέσεις στην εκκλησία, αν και μπορεί να αναδειχθούν χαρισματούχοι και άγιοι από τις μη αιρετικές εκκλησίες στις οποίες και δίδεται
η αγιαστική χάρη, δε μπορεί όμως να αναδειχθούν σε καμιά περίπτωση πνευματικοί αρχηγοί και ηγέτες μη ελεγχόμενοι από την μασονία.
Η αφύπνιση λοιπόν της εκκλησίας είναι ο διαρκής εφιάλτης της μασονίας και του διαβόλου και για αυτόν τον λόγο το εκκλησιαστικό γίγνεσθαι τελεί υπό
διαρκή, άγρυπνη μασονική παρακολούθηση. Κάθε λοιπόν ρίζα ή σπόρος ή υποψία ενοχλητικής πνευματικότητας που ξεπροβάλει στον ορίζοντα
καταστρέφεται άμεσα με καταχθόνιες παρασκηνιακές διαδικασίες.
Ο συμβολισμός λοιπόν της αποκαλύψεως με τον δράκο που περιμένει απέναντι στη έγκυο γυναίκα για να φάη το άρεν τέκνο δηλαδή τον όποιο
υποψήφιο πνευματικό αρχηγό η ηγέτη, αποδίδει τέλεια και ξεκάθαρα την καταχθόνια πραγματικότητα του μασονικού παρασκηνίου απέναντι στην
εκκλησία που όμως σε πολλούς είναι άγνωστη.

5. Παρά το ότι το σύστημα αποκλείει παντελώς την εμφάνιση ενός πιστού χριστιανού αρχηγού ή ηγέτη ο Θεός θα εμφανίση στη γη τον κατάλληλο άντρα
ο οποίος με θεϊκή εξουσία και δύναμη θα καθοδηγήση την ανθρωπότητα στην αλήθεια. Για τον αναμενόμενο αυτόν απεσταλμένο άγιο του Θεού και για
το επί γης έργο του υπάρχουν πολλές σελίδες προφητειών και περισσότερο από αγίους της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Όποιος θέλει να μάθει όλα τα σχετικά με τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο αλλά και με το έργο αυτού του ηγέτη που θα εμφανιστεί στη γη αμέσως μετά,
πρέπει να διαβάσει το πρώτο μας βιβλίο "Η Προειδοποίηση" στο οποίο έχουμε συγκεντρώσει όλες τις σχετικές προφητείες οι οποίες ξεκαθαρίζουν και
μας φανερώνουν όλα τα γεγονότα του τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Τι θα προηγηθεί, τι θα συμβεί και τι θα ακολουθήσει.
Οι προφητείες αυτές περιγράφουν με πάρα πολλές λεπτομέρειες τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, την θαυμαστή έγερση και εμφάνιση του, τα εξαιρετικά
πνευματικά του χαρίσματα, το παγκόσμιο έργο και την δράση του, τα σωματικά χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, και το όνομα του αναμενόμενου αυτού
πνευματικού αρχηγού και ηγέτη.
Σύμφωνα με αυτές τις προφητείες μετά τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο η Κωνσταντινούπολη θα παραχωρηθή στην Ελλάδα από όπου και με θαυμαστό
τρόπο θα αναδειχθεί αυτός ο άγιος απεσταλμένος του Θεού με το όνομα Ιωάννης.
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Με αυτόν θα έρθη στην όση εναπομείνασα από τον πόλεμο ανθρωπότητα, μια νέα εποχή αναλαμπής του Χριστιανισμού. Οι προφητείες αυτές εξηγούν
ακόμη ότι θα διαδώσει την αληθινή χριστιανική πίστη σε όλη τη γη και ότι όπως θα ξαναεμφανιστεί ο ευαγγελιστής Ιωάννης, ο προφήτης Ηλίας και ο
προφήτης Ενώχ, έτσι και αυτός θα εμφανιστεί τότε ενώ έζησε όπως και αυτοί σε προγενέστερη εποχή. Η αρπαγή λοιπόν του τέκνου της εκκλησίας από
τον Θεό εξηγείται σε αυτές τις προφητείες και η αρπαγή προς τον θρόνο του Θεού σημαίνει ταυτόχρονα τόσο την θεϊκή του εξουσία και εντολή
διακυβερνήσεως που απορρέει από τον θρόνο του Θεού, όσο και το υψηλό πνευματικό του επίπεδο.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σχολιάσουμε ότι η αποκάλυψη δίνει τον τίτλο του ανδρός σε έναν αρχηγό ηγέτη χριστιανό που θα εμφανισθή. Η εκκλησια αν
και έβγαλε πολλούς αγίους δεν έβγαλε όμως ποτέ (πλην κάποιων ελαχίστων εξαιρέσεων), αρχηγούς και ηγέτες, δηλαδή άνδρες κατά την πνευματική
έννοια της αποκαλύψεως.
Η ερμηνεία λοιπόν της αποκαλύψεως αντιμετωπίζει από μια ποιο ουσιαστική πνευματική βάση την δισχιλιετή ιστορία της εκκλησίας, και συμβολικά
αλλά και διακριτικά θέτει θέμα ανανδρίας της εκκλησίας που εξ άλλου συμβολίζεται με γυναίκα, και υπό αυτήν την έννοια θέτει και το θέμα της ευθύνης
της εκκλησίας για την επικράτηση και εξουσία του διαβόλου επί της γης. Η γυναίκα δεν κυνηγάει τον δράκο όπως μάλλον θα όφειλε αντίθετα ο δράκος
δεν την αφήνει να έχη αρσενικά παιδιά.
Επίσης η αποκάλυψη ξεσκεπάζει και ανοίγει ενώπιον όλης της ανθρωπότητος το θέμα της εξουσίας της γης από τον διάβολο θέμα που η εκκλησία δεν
θέλησε ποτέ να το θίξη και να το αντιμετωπίση σοβαρά.

6. Μετά από τον Ιωάννη και τους διαδόχους του θα ακολουθήσει στην ανθρωπότητα μεγάλη πνευματική πτώση που θα αποκορυφωθεί με την εμφάνιση
πλέον του αντιχρίστου και την επίσημη δίωξη και κατάργηση του Χριστιανισμού στη γη. Τότε οι πιστοί θα αναγκαστούν να καταφύγουν στα βουνά για το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της εξουσίας του αντιχρίστου.

7. Η Αποκάλυψη εδώ μας αποκαλύπτει τα του ουρανού και βλέπουμε ότι έγινε πόλεμος μεταξύ αγγέλων και δαιμόνων.

8. Στον πόλεμο αυτό υπερίσχυσαν οι άγγελοι και κυριάρχησαν πλέον πλήρως στον ουράνιο χώρο.

9. Ο διάβολος λοιπόν και οι ακόλουθοί του δαίμονες αποκλείσθηκαν από τον ουρανό και πετάχθηκαν στη γη. Το πώς πλανά ο διάβολος όλη την
οικουμένη είναι ένα μεγάλο θέμα για το οποίο ήδη αναφέραμε λίγα βασικά.

10. Βλέπουμε εδώ ότι στον ουρανό μετά την εκδίωξη του διαβόλου αποκαταστάθηκε η βασιλεία του Θεού και εξουσίασε ο Χριστός χωρίς πλέον την
αντιπολίτευση του διαβόλου που ενέσπειρε διχόνοια ασταμάτητα μπροστά στο Θεό.

11. Επαληθεύει εδώ ξεκάθαρα η αποκάλυψη τον πνευματικό νόμο και λόγο της σταυρώσεως του Χριστού που αναλύσαμε στο σχετικό κεφάλαιο. ∆ια
της σταυρώσεως του Χριστού λοιπόν εκβάλετε ο διάβολος από την βασιλεία των ουρανών στην οποία τώρα δεν μπορεί να σταθή και δεν έχει θέση.
Ο πνευματικός νόμος της ουράνιας νίκης των μαρτύρων και των αγίων είναι η για τον Θεό έως θανάτου αυταπάρνηση της ψυχής τους που
εξουδετερώνει, καταργεί. μηδενίζει και αποστομώνει έμπρακτα και δια παντός τις διαβολικές εναντίον τους κατηγορίες.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν εδώ την πνευματική σκοπιμότητα και την σημασία της έως θανάτου ομολογίας των αγίων, των μαρτύρων και κυρίως του
Χριστού.

12. Ο διάβολος εγκλωβισμένος πλέον στην γη γνωρίζει ότι έχει λίγο μόνον καιρό. Το σημείο αυτό η αποκάλυψη θα το ξεκαθαρίση καλύτερα παρακάτω.
Σε αυτό όμως το ιστορικά σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα που χαρακτηρίζεται ως εποχή του αντιχρίστου θα επέλθουν επάνω στη γη μεγάλες
καταστροφές.

13. Μετά από την εμφάνιση και δράση του βασιλιά Ιωάννη πάνω στη γη, θα ανασυνταχθή και πάλι το σύστημα της παγκόσμιας μασονικής εξουσίας που
μετά τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και επί των ημερών του θα έχει προσωρινά διαλυθεί. Τότε θα διωχθή ο Χριστιανισμός και η εκκλησία από την επίσημη
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παγκόσμια εξουσία του διαβόλου - αντίχριστου που θα έχει πλέον κυριαρχήσει.

14. Στα τρία και μισό χρόνια εκείνου του διωγμού της χριστιανικής εκκλησίας από τον αντίχριστο, αυτό το βιβλίο, δηλαδή η εξηγημένη και έως τότε
επαληθευμένη σχεδόν ολοκληρωτικά αποκάλυψη, συμπληρωμένη και επικυρωμένη και από τον ευαγγελιστή Ιωάννη που θα έχει εμφανιστεί, θα είναι
για τους πιστούς το μεγάλο πνευματικό στήριγμα και η από Θεού πνευματική τροφή για την αφ' υψηλού θεώρηση και κατανόηση των γεγονότων και για
την εμψύχωση τους.
Τα δύο φτερά του αετού πρέπει να είναι η δεξιά και η αριστερή πνευματική όραση και εμβάθυνση δηλαδή η ουσιαστική γνώση περί Θεού και διαβόλου.

15. Τα μαζικά μέσα υποβολής και παραπληροφόρησης της εποχής του αντιχρίστου μαζί με την κοσμικοϋλιστική και ανήθικη νοοτροπία που θα έχει
δημιουργηθεί και θα επικρατή τότε στην ανθρωπότητα, θα αποτελούν πολύ μεγάλο κίνδυνο πνευματικής αλλοιώσεως των τότε πιστών.

16. Η φυγή από τα αστικά κέντρα στην ύπαιθρο και στα βουνά θα προστατέψει τους πιστούς από τις σατανικές μεθόδους μαζικής υποβολής
ψυχοβιολογικής μετάλαξης και πνευματικής αλλοιώσεως των ανθρώπων που θα εφαρμόζη το τότε αντίχριστο συστήμα εξουσίας.

17. Ο επίσημος διωγμός των Χριστιανών τότε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ

1 KAI e¦sta£uhn e¦pi¤ th¤n a©mmon th°w uala£sshw% kai¤
ei¬don e¦k th°w uala£sshw uhri£on a¦nabai°non, e©xon
ke£rata de£ka kai¤ kefala¤w e¥pta£, kai¤ e¦pi¤ tv°n kera£tvn
ay¦toy° de£ka diadh£mata, kai¤ e¦pi¤ ta¤w kefala¤w ay¦toy°
o¦no£mata blasfhmi£aw.

1. Και στάθηκα πάνω στην άμμο της θάλασσας και είδα
από την θάλασσα θηρίο να ανεβαίνει, που είχε κέρατα
δέκα και κεφάλια επτά, και στα
κέρατα αυτού δέκα
διαδήματα, και στα κεφάλια αυτού ονόματα βλασφημίας.

2 kai¤ to¤ uhri£on o§ ei¬don h¬n o¨moion parda£lei, kai¤ oi¥
po£dew ay¦toy° v¥w a©rkoy, kai¤ to¤ sto£ma ay¦toy° v¥w
sto£ma le£ontow. kai¤ e©dvken ay¦tƒ° o¥ dra£kvn th¤n
dy£namin ay¦toy° kai¤ to¤n uro£non ay¦toy° kai¤ e¦joysi£an
mega£lhn% ~

2. Και το θηρίο που είδα ήταν όμοιο με πάρδαλι, και τα
πόδια αυτού σαν αρκούδας, και το στόμα αυτού σαν στόμα
λιονταριού, και έδωσε σ’ αυτό ο δράκος την δύναμη αυτού
και τον θρόνο αυτού και εξουσία μεγάλη.

3 kai¤ mi£an e¦k tv°n kefalv°n ay¦toy° v¥w e¦sfagme£nhn ei¦w
ua£naton. kai¤ h¥ plhgh¤ toy° uana£toy ay¦toy° e¦uerapey£uh,
kai¤ e¦uay£masen o¨lh h¥ gh° o¦pi£sv toy° uhri£oy.

3. Και μια από τις κεφαλές αυτού σαν σφαγμένη σε
θάνατο, και η πληγή του θανάτου αυτού θεραπεύθηκε, και
θαύμασε όλη η γη πίσω από το θηρίο.

4 kai¤ proseky£nhsan tƒ° dra£konti tƒ° dedvko£ti th¤n
e¦joysi£an tƒ° uhri£ƒ, kai¤ proseky£nhsan tƒ° uhri£ƒ
le£gontew% ti£w o¨moiow tƒ° uhri£ƒ; ti£w dy£natai
polemh°sai met' ay¦toy°;

4. Και προσκύνησαν τον δράκοντα που έδωσε την εξουσία
.
στο θηρίο, και προσκύνησαν το θηρίο λέγοντας ποιος
όμοιος με το θηρίο; ποιος μπορεί να πολεμήσει με αυτό;

5 kai¤ e¦do£uh ay¦tƒ° sto£ma laloy°n mega£la kai¤
blasfhmi£an% kai¤ e¦do£uh ay¦tƒ° e¦joysi£a po£lemon
poih°sai mh°naw tessara£konta dy£o.

5. και δόθηκε σε αυτό στόμα που λέει μεγάλα και
.
βλασφημία και δόθηκε σ’ αυτό εξουσία πόλεμο να κάνει
μήνες σαράντα δύο.

6 kai¤ h©noije to¤ sto£ma ay¦toy° ei¦w blasfhmi£an pro¤w
to¤n Ueo£n, blasfhmh°sai to¤ o©noma ay¦toy° kai¤ th¤n
skhnh¤n ay¦toy°, toy¤w e¦n tƒ° oy¦ranƒ° skhnoy°ntaw.

6. και άνοιξε το στόμα αυτού σε βλασφημία προς τον Θεό,
για να βλαστημήσει το όνομα αυτού και την σκηνή αυτού,
τους εις τον ουρανό διαμένοντες.

7 kai¤ e¦do£uh ay¦tƒ° po£lemon poih°sai meta¤ tv°n a¥gi£vn
kai¤ nikh°sai ay¦toy£w, kai¤ e¦do£uh ay¦tƒ° e¦joysi£a e¦pi¤
pa°san fylh¤n kai¤ lao¤n kai¤ glv°ssan kai¤ e©unow.

7. Και δόθηκε σε αυτό πόλεμο να κάνει με τους αγίους και
να νικήσει αυτούς, και δόθηκε σε αυτό εξουσία σε κάθε
φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος.

8 kai¤ proskynh£soysin ay¦to¤n pa£ntew oi¥ katoikoy°ntew
e¦pi¤ th°w gh°w, v−n oy¦ ge£graptai to¤ o©noma e¦n tƒ°
bibli£ƒ th°w zvh°w toy° a¦rni£oy toy° e¦sfagme£noy a¦po¤
katabolh°w ko£smoy.

8. και θα προσκυνήσουν αυτόν όλοι οι κατοικούντες πάνω
στη γη, των οποίων δεν γράφτηκε το όνομα εις το βιβλίο
της ζωής του αρνιού του σφαγμένου από καταβολής
κόσμου.

9 Ei© tiw e©xei oy¬w, a¦koysa£tv.

9. Εάν κάποιος έχει αυτί, ας ακούσει.

10 ei© tiw ei¦w ai¦xmalvsi£an a¦pa£gei, ei¦w ai¦xmalvsi£an
y¥pa£gei% ei© tiw e¦n maxai£rα a¦pokte£nnei, dei° ay¦to¤n e¦n
maxai£rα a¦poktanuh°nai. v−de£ e¦stin h¥ y¥pomonh¤ kai¤ h¥
pi£stiw tv°n a¥gi£vn.

10. Εάν κάποιος σε αιχμαλωσία οδηγεί, σε αιχμαλωσία θα
πάει εάν κάποιος με μαχαίρι σκοτώνει, πρέπει αυτός με
μαχαίρι να σκοτωθεί, εδώ είναι η υπομονή και η πίστη των
αγίων.

11 Kai¤ ei¬don a©llo uhri£on a¦nabai°non e¦k th°w gh°w, kai¤
ei¬xe ke£rata dy£o o¨moia a¦rni£ƒ, kai¤ e¦la£lei v¥w dra£kvn.

11. Και είδα άλλο θηρίο να ανεβαίνει από την γη, και είχε
κέρατα δύο όμοια αρνιού, και μιλούσε σαν δράκος.

12 kai¤ th¤n e¦joysi£an toy° prv£toy uhri£oy pa°san poiei°
e¦nv£pion ay¦toy°. kai¤ poiei° th¤n gh°n kai¤ toy¤w e¦n ay¦t‚°
katoikoy°ntaw i¨na proskynh£svsi to¤ uhri£on to¤
prv°ton, oy− e¦uerapey£uh h¥ plhgh¤ toy° uana£toy ay¦toy°.

12. Και την εξουσία του πρώτου θηρίου όλη εκτελεί
μπροστά του, και κάνει την γη και τους σε αυτή
κατοικούντες να προσκυνήσουν το θηρίο το πρώτο, του
οποίου θεραπεύθηκε η πληγή του θανάτου του.

13 kai¤ poiei° shmei°a mega£la, kai¤ py°r i¨na e¦k toy°
oy¦ranoy° katabai£n‚ ei¦w th¤n gh°n e¦nv£pion tv°n
a¦nurv£pvn.

13. Και κάνει σημεία μεγάλα, και φωτιά από τον ουρανό να
κατεβαίνει στην γη μπροστά στους ανθρώπους.

14 kai¤ planα° toy¤w katoikoy°ntaw e¦pi¤ th°w gh°w dia¤ ta¤
shmei°a a§ e¦do£uh ay¦tƒ° poih°sai e¦nv£pion toy° uhri£oy,
le£gvn toi°w katoikoy°sin e¦pi¤ th°w gh°w poih°sai ei¦ko£na
tƒ° uhri£ƒ, o§w ei¬xe th¤n plhgh¤n th°w maxai£raw kai¤
e©zhse.
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15 kai¤ e¦do£uh ay¦tƒ° pney°ma doy°nai t‚° ei¦ko£ni toy°
uhri£oy, i¨na kai¤ lalh£s‚ h¥ ei¦kv¤n toy° uhri£oy kai¤
poih£s‚, o¨soi e¦a¤n mh¤ proskynh£svsi t‚° ei¦ko£ni toy°
uhri£oy, i¨na a¦poktanuv°si.

15. Και δόθηκε σε αυτό πνεύμα να δώσει την εικόνα του
θηρίου, ώστε να μιλήσει η εικόνα του θηρίου και να κάνει,
όσοι αν δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου, να
φονευθούν.

16 kai¤ poiei° pa£ntaw, toy¤w mikroy¤w kai¤ toy¤w
mega£loyw, kai¤ toy¤w ploysi£oyw kai¤ toy¤w ptvxoy£w, kai¤
toy¤w e¦leyue£royw kai¤ toy¤w doy£loyw, i¨na dv£svsin
ay¦toi°w xa£ragma e¦pi¤ th°w xeiro¤w ay¦tv°n th°w dejia°w h«
e¦pi¤ tv°n metv£pvn ay¦tv°n,

16. Και κάνει όλους, τους μικρούς και τους μεγάλους, και
τους πλούσιους και τους φτωχούς, και τους ελεύθερους
και τους δούλους, να δώσουν σ’ αυτούς σημάδεμα πάνω
στο χέρι τους το δεξί ή πάνω στα μέτωπά τους.

17 kai¤ i¨na mh£ tiw dy£nhtai a¦gora£sai h« pvlh°sai ei¦
mh¤ o¥ e©xvn to¤ xa£ragma, to¤ o©noma toy° uhri£oy h« to¤n
a¦riumo¤n toy° o¦no£matow ay¦toy°.

17. Και για να μη κάποιος μπορεί να αγοράσει ή να
πουλήσει παρά μόνον ο έχων το σημάδεμα, το όνομα του
θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του.

18 −Vde h¥ sofi£a e¦sti£n% o¥ e©xvn noy°n chfisa£tv to¤n
a¦riumo¤n toy° uhri£oy% a¦riumo¤w ga¤r a¦nurv£poy e¦sti£% kai¤
o¥ a¦riumo¤w ay¦toy° xjw.

18. Εδώ η σοφία είναι. αυτός πού
προσδιορίσει τον αριθμό του θηρίου
ανθρώπου είναι και ο αριθμός αυτού 666.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

ΙΓ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε την κατά παραχώρηση Θεού, επικράτηση τελικά του σατανά επί της γης, την τελική μορφή που θα έχη το παγκόσμιο
σατανικό σύστημα εξουσίας και διακυβερνήσεως την εποχή του αντιχρίστου, και το αναγκαστικό σατανικό σφράγισμα η χάραγμα η σημάδεμα των
ανθρώπων πού θα επιβληθη τότε στην ανθρωπότητα.

1. Θάλασσα είναι οι πληθυσμοί των ανθρώπων επί της γης όπως είδαμε στο όραμα του ∆ανιήλ.
Ο Ιωάννης στέκεται στην άμμο, δηλαδή έξω από την θάλασσα γιατί έχει μετασταθη, και παρατηρεί μέσα από τους πλυθησμούς των ανθρώπων να
εμφανίζεται το βλάσφημο σύστημα της παγκόσμιας εξουσίας.
Ο Ιωάννης εδώ βλέπει την συνέχεια του οράματος του ∆ανιήλ ,την συνέχεια και εξέλιξη των θηρίων του ∆ανιήλ και την συνέχεια και εξέλιξη της ιστορίας
της γης. Συνεχίζεται δηλαδή και συμπληρώνεται το όραμα του ∆ανιήλ.
Το θηρίο τα κεφάλια και τα κέρατα έχουν εξηγηθεί .
Στα κέρατα τώρα εμφανίζονται διαδήματα που είναι σύμβολα βασιλικής εξουσίας .Αυτό υποδηλώνει ότι την εποχή που θα έχει ολοκληρωθεί η
παγκοσμιοποίηση οι δέκα αρχηγοί της μασονίας θα είναι επιφανείς αξιωματούχοι του παγκοσμίου συστήματος εξουσίας και όχι πλέον μυστική
κυβέρνηση όπως τώρα.
Τα ονόματα βλασφημίας στα κεφάλια που πρώτα είχαν διαδήματα φανερώνει ότι εκείνη την εποχή θα χάσουν τα κράτη την ανεξαρτησία τους και θα
μετατραπούν σε μασονικά παρακλάδια του βλάσφημου σατανικού συστήματος εξουσίας το οποίο θα αναγνωρίζουν.

2. Εδώ φανερώνεται ότι αυτό το ένα θηρίο ενσωματώνει όλα τα επί μέρους χαρακτηριστικά των θηρίων του ∆ανιήλ και συμβολίζει την συνένωση
(πάρδαλις) όλων των προαναφερθέντων κρατών στο παγκόσμιο μασονικό σύστημα διακυβερνήσεως.
Ο διάβολος λοιπόν μέσω της μασονίας κυριαρχεί απόλυτα επί του παγκοσμίου συστήματος εξουσίας , με το οποίο ενώνεται και το οποίο αποτελεί τον
θρόνο του.
Εννοείται ότι όλες οι θέσεις εξουσίας και διοικήσεως όλων των κρατών, καθώς και όλο το σύστημα διαχειρίσεως και επιβολής αυτής της εξουσίας θα
είναι απόλυτα ελεγχόμενο από τον διάβολο και τα όργανά του δηλαδή από την μασονία.

3. Στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο η Ρωσία θα στραφεί κατά του συστήματος της παγκοσμιοποιήσεως το οποίο μετά από αυτόν τον πόλεμο προσωρινά
θα διαλυθή.
Στο διάστημα αυτό της προσωρινής θανατώσεως του θηρίου της παγκοσμιοποιήσεως είναι που θα συμβεί η παγκόσμια αναλαμπή του χριστιανισμού
δια του βασιλέως Ιωάννη .
Μετά όμως από αυτήν την περίοδο και πάλι θα ανασυγκροτηθή και θα ξανασχηματισθή το θηρίο της παγκοσμιοποιήσεως με ενσωμάτωση τελικά και
της Ρωσίας προς έκπληξη και θαυμασμό όλης της γης.

4. Αποδοχή και προσκύνημα του διαβόλου που δίνει την εξουσία, και αποδοχή και προσκύνημα του συστήματος της παγκόσμιας σατανικής εξουσίας,
και μόνο δια της απλής φράσεως « ποιος μπορεί να τα βάλη με το σύστημα ».
Σ αυτό το σημείο απαιτείται να προσέξουμε ότι και μόνο η φράση « ποιος μπορεί να τα βάλει με το σύστημα » λογαριάζεται από τον Θεό σαν
προσκύνημα του θηρίου.
Βλέπουμε τελικά ότι όχι μόνο η συνεργασία και συμμετοχή αλλά ακόμη και η παθητικότητα και η μη αντίδραση στην παγκόσμια σατανική εξουσία
λογαριάζεται από τον Θεό σαν προσκύνημα του θηρίου.
Ο καθένας λοιπόν από αυτό το σημείο, ας βγάλη τα συμπεράσματά του, για την συνολική στάση και νοοτροπία των βολεμένων και μη αντιδρώντων
πνευματικών και εκκλησιαστικών υπευθύνων σήμερα, αλλά και των όσων οπαδών τους, που τους αναγνωρίζουν και τους ακολουθούν.

5. Ο αντίχριστος και ο διωγμός της εκκλησιάς για τρία και μισό χρόνια .
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6-7. Η Αποκάλυψη της ιδεολογίας του παγκοσμίου συστήματος εξουσίας. Το διαβολικό μίσος του συστήματος κατά του θεού φτάνει πλέον στο
αποκορύφωμά του. Εκδηλώνεται και αποκαλύπτεται και καταγράφεται στην ιστορία της γης, εμφανώς, ο επί αιώνες συγκαλυμμένος πνευματικός νόμος
της διαχειρίσεως της εξουσίας της γης από τα όργανα του διαβόλου.
Με την παραχώρηση αυτήν ο Θεός ξεσκεπάζει στην ιστορία της ανθρωπότητας την πνευματική ταυτότητα της ιδεολογίας και τις σκοτεινές ρίζες των
συστημάτων εξουσίας.
Εμπράκτως πλέον ξεσκεπάζεται και αποκαλύπτεται στην ιστορία όλο το έργο του διαβόλου επί της γης, η εκκλησία του, ο θρόνος του, το σύστημά του,
οι συμμετέχοντες, οι διαπλεκόμενοι, οι επωφελούμενοι, οι φίλοι του και οι εχθροί του.
Για να ολοκληρωθεί λοιπόν η ιστορία, αλλά και για να κριθεί εκ του αποτελέσματος, το για ποιον εργάστηκε και πού ανήκει ο κάθε άνθρωπος πάνω στη
γη, σε όποια εποχή και αν έζησε.

7. Ο Θεός παραχώρησε και επέτρεψε και ο Χριστός να σταυρωθεί και οι άγιοι να νικηθούν από το παγκόσμιο οργανωμένο σατανικό σύστημα εξουσίας
που θα κυριαρχήσει ενοποιημένο σε όλη τη γη όπως εξ άλλου κυριαρχούσε και στις προηγούμενες εποχές με την διαφορά ότι ήταν τοπικά επιμερισμένο
και κομματιασμένο.
Εδώ κρύβεται το μυστικό του Θεού για την αιωνία εξώντοση του κακού.
Επειδή ο Θεός θέλει όπως εξηγήσαμε να δημιουργήσει ένα αιώνιο βασίλειο το οποίο να είναι αδιατάρακτο, δηλαδή χωρίς την αντιπολίτευση του κακού,
γι αυτό το λόγο επιτρέπει στην προσωρινή ζωή να επικρατεί εύκολα το κακό να εξουσιάζει και να σκοτώνει το καλό, ώστε να έχει το δικαίωμα το καλό
μετά να σκοτώσει οριστικά και αιωνίως το κακό.
Βλέπουμε λοιπόν ότι ο χριστιανισμός δια της θυσίας αποταμιεύει αιώνια δικαιώματα θανάτου αφανισμού αιχμαλωσίας και υποτέλειας του κακού.

8. Είπαμε ότι η εξουσία της γης παραδόθηκε στον διάβολο εξ αρχής ,και ότι ο διάβολος την διαμοιράζει στους δικούς του ανά τους αιώνες.
Υπό αυτή την έννοια το προσκύνημα του διαβόλου και του συστήματος αποτελεί μια διαχρονική πραγματικότητα ενοχής των ανθρώπων από καταβολής
κόσμου, με αποκαλυπτικό αποκορύφωμα την παγκόσμια δικτατορία του αντίχριστου .
Για το αποτέλεσμα αυτό το οποίο είναι μόνο η κορυφή της πυραμίδος του από αιώνος διαβολικού έργου στην γη εννοείται ότι η ευθύνη και η συνενοχή
βαρύνει διαχρονικά όλους τους ανά τους αιώνες συνεργάτες του διαβόλου αλλά και τους αδιάφορους και μη αντιδρώντες παθητικούς προσκυνητές του
τύπου « ποιος μπορεί να τα βάλει με το σύστημα ».
Να μην ξεχνάμε ότι το εξ αμελείας έγκλημα τιμωρείται και στα ανθρώπινα δικαστήρια και συνεπώς οι παθητικοί αποδέκτες του σατανικού συστήματος
εξουσίας επί γης, ενοχοποιούνται ενώπιον του Θεού και της ερχόμενης βασιλείας Του.

9. Το περιεχόμενο της προηγούμενης παραγράφου είναι τόσο πολύ σημαντικό για την αιώνιο ζωή και για την σωτηρία των ψυχών, και έχει τόσο βαθειά
πνευματική σημασία για την ψυχική ευθύνη και για την χρέωση των βολεμένων αλλά και των μη αντιδρώντων στα σατανικά σχήματα εξουσίας, που
αυτό το σημείο ξανατονίζεται όλως ιδιαιτέρως με την φράση οποίος έχει αυτί ας ακούσει.
Με λίγα λόγια ο Θεός έβαλε τον διάβολο στη γη με χρήμα και εξουσία για να κρίνη στην πράξη τους ανθρώπους με τα έργα τους και για να δει ποιοι θα
τον προσκυνήσουν και ποιοι θα τον πολεμήσουν.

10. Ο πνευματικός νόμος της θειας δικαιοσύνης και της ανταποδόσεως των έργων και των συμπεριφορών.
∆ιπλή προειδοποίησης.
Εδώ προειδοποιεί ο Θεός αυτούς που σαν όργανα επιβολής της εξουσίας του αντιχριστου θα εξαναγκάζουν τους ανθρώπους να προσκυνούν το
σύστημα και συνεπώς να οδηγούνται στην αιώνια αιχμαλωσία.
Επίσης προειδοποιεί και τους πιστούς ο Θεός ότι θα πρέπει να εξοπλισθούν με πίστη και υπομονή αγίων για να αντέξουν τις επερχόμενες δύσκολες
δοκιμασίες και εξετάσεις.
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11-12. Ο αντίχριστος με το στενό επιτελείο του και τον όποιο επικεφαλής ευέλικτο διοικητικό μηχανισμό και σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης θα
σχηματίση εκείνη την εποχή, το οποίο θα λειτουργή με καθαρά σατανικό πνεύμα αν και στον κόσμο θα προβάλλεται σαν καλοπροαίρετο.

12. Θα συγκεντρώση επάνω του την παγκόσμια εξουσία και θα επιβάλη στην ανθρωπότητα προσκύνημα του συστήματος της παγκόσμιας εξουσίας.
∆ηλαδή το ολιγότερο, θα επιβάλη υποχρεωτικό χαιρετισμό και απονομή τιμής, στα όποια εμβλήματα σημαίες ύμνους και σύμβολα της παγκόσμιας
σατανικής εξουσίας.
Θα επιβληθή τελικά το υποχρεωτικό προσκύνημα του διαβολικού συστήματος της παγκόσμιας εξουσίας.

13. Η Εξουσία εκείνης της εποχής θα υπηρετείται και θα υποστηρίζεται από προηγμένη και εξελιγμένη διαστημική τεχνολογία που θα επιτελεί
εκπληκτικά φαινόμενα εντυπωσιασμού της ανθρωπότητος.

14. Με την εκμετάλλευση των τεχνολογικών επιτευγμάτων, στο όνομα της επιστημονικής προόδου, στο όνομα της ενοποιημένης ανθρωπότητας, η στο
όνομα της παγκόσμιας δήθεν δημοκρατίας η παγκόσμιας ειρήνης προόδου εξελίξεως και ελευθερίας, θα επιβάλει στην ανθρωπότητα την δημιουργία
και αποδοχή ενός παγκόσμιου συμβόλου της επικρατούσης εξουσίας του.

15. Επί ποινή θανάτου υποχρεωτικός ο χαιρετισμός και η απονομή τιμής δηλαδή το προσκύνημα στα όποια τεχνολογικά εκσυγχρονισμένα εμβλήματα
ύμνους η σημαίες και σύμβολα της τότε παγκόσμιας σατανικής δικτατορίας.

16. Ο γνωστός πλέον γραμμωτός κώδικας που από πολλά χρόνια μπαίνει πάνω σε όλα τα προϊόντα για να αναγνωρίζονται και να διαβάζονται από τις
ταμιακές μηχανές των σούπερ μάρκετ .
Ο ίδιος αυτός τρόπος αριθμητικού μαρκαρίσματος των προϊόντων εφαρμόζεται από δεκαετίες στην Αμερική και για μαρκάρισμα ανθρώπων ώστε να
αναγνωρίζονται από τις ταμιακές μηχανές των τραπεζών κατά τις συναλλαγές τους .
Η εγχάραξη του μαρκαρίσματος με τον γραμμωτό κώδικα γίνεται με ακτίνες λέιζερ στο δεξί χέρι η στο μέτωπο των ανθρώπων πελατών των τραπεζών,
είναι αόρατη στο ανθρώπινο μάτι αλλά ορατή στις ταμιακές μηχανές.
Η από δεκαετίες σχετική διαφήμιση ήταν « THE NEW MONEY SYSTEM 666 » και έδειχνε ανθρώπους με τον γραμμωτό κώδικα στο δεξί χέρι και στο
μέτωπο.
Την εποχή του αντίχριστου το σύστημα αυτό σφραγίσματος των ανθρώπων θα γίνει υποχρεωτικό σε όλους ανεξαιρέτως.

17. Όλες οι συναλλαγές σε εκείνη την εποχή του αντιχρίστου θα γίνονται μέσω αυτού του συστήματος υποχρεωτικά, και χωρίς αυτό το σφράγισμα δεν
θα μπορεί κάποιος να πουλήση η να αγοράση οτιδήποτε.
Ο γραμμωτός κώδικας με τον οποίον χαράσσονται πλέον όλα τα προϊόντα αλλά και άνθρωποι σήμερα, αποτελείται όπως είδαμε από τρεις αριθμούς τον
κεντρικό αριθμό 666 που δεν αλλάζει υπάρχει πάντα και οριοθετεί τους άλλους δυο εξαψήφιους που ποικίλουν κατά περίπτωση και εμπεριέχονται στα
δυο μεσοδιαστήματα των τριών εξαριών [ 6……....6……….6 ].

18. Σύμφωνα με το σύστημα της αρχαίας ελληνικής αριθμήσεως που προαναφέραμε και που κυρίως είναι γραμμένη και αριθμημένη η Αγία γραφή
έχουμε: χ = 600 , ξ = 60, και ς = 6 όποτε χξς = 666.
Βλέπουμε λοιπόν την απόλυτη καταπληκτική και ακριβέστατη επαλήθευση της αποκαλύψεως και σ’ αυτό το σημείο σήμερα μετά από δύο χιλιάδες
χρόνια.
Εδώ πρέπει να προσέξουμε ότι η αποκάλυψη η ίδια υποδεικνύει και τον τρόπο ερμηνείας της και φανερώνει στο σημείο αυτό, αλλά και παρακάτω
όπως θα δούμε, ότι το ξεκλείδωμα και η ερμηνεία της είναι κυρίως θέμα λογικής και νοητικής επεξεργασίας.
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1 KAI ei¬don, kai¤ i¦doy¤ to¤ a¦rni£on e¥sthko¤w e¦pi¤ to¤
o©row Siv£n, kai¤ met ¦ ay¦toy° e¥kato¤n tessara£konta
te£ssarew xilia£dew, e©xoysai to¤ o©noma ay¦toy° kai¤ to¤
o©noma toy° patro¤w ay¦toy° gegramme£non e¦pi¤ tv°n
metv£pvn ay¦tv°n.

1. Και είδα, και να το αρνίο να στέκεται στο όρος Σιών, και
μαζί με αυτό εκατόν σαράντα τέσσερες χιλιάδες, που
έχουν το όνομα αυτού και το όνομα τού πατρός αυτού
γραμμένο στα μέτωπά τους.

2 kai¤ h©koysa fvnh¤n e¦k toy° oy¦ranoy° v¥w fvnh¤n
y¥da£tvn pollv°n kai¤ v¥w fvnh¤n bronth°w mega£lhw% kai¤
h¥ fvnh¤ h§n h©koysa, v¥w kiuarƒdv°n kiuarizo£ntvn e¦n
tai°w kiua£raiw ay¦tv°n.

2. Και άκουσα φωνή από τον ουρανό σαν φωνή πολλών
.
υδάτων και σαν φωνή βροντής μεγάλης και η φωνή που
άκουσα σαν κιθαριστές πού κιθαρίζουν με τις κιθάρες
τους.

3 kai¤ α©doysin ƒ¦dh¤n kainh¤n e¦nv£pion toy° uro£noy kai¤
e¦nv£pion tv°n tessa£rvn zƒ£vn kai¤ tv°n presbyte£rvn%
kai¤ oy¦dei¤w e¦dy£nato mauei°n th¤n ƒ¦dh¤n ei¦ mh¤ ai¥ e¥kato¤n
tessara£konta te£ssarew xilia£dew, oi¥ h¦gorasme£noi
a¦po¤ th°w gh°w.

3. Και τραγουδούν τραγούδι νέο μπροστά στο θρόνο και
μπροστά στα τέσσερα ζώα και τούς πρεσβυτέρους και
κανείς δεν μπορούσε να μάθει το τραγούδι παρά μόνον οι
εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες, οι αγορασμένοι από
την γη.

4 oy−toi£ ei¦sin oi§ meta¤ gynaikv°n oy¦k e¦moly£nuhsan%
parue£noi ga£r ei¦sin. oy−toi£ ei¦sin oi¥ a¦koloyuoy°ntew tƒ°
a¦rni£ƒ o¨poy a«n y¥pa£g‚. oy−toi h¦gora£suhsan a¦po¤ tv°n
a¦nurv£pvn a¦parxh¤ tƒ° Ueƒ° kai¤ tƒ° a¦rni£ƒ%

4. Αυτοί είναι όσοι με γυναίκες δεν μολύνθηκαν, γιατί είναι
παρθένοι, αυτοί είναι οι ακολουθούντες το αρνίο όπου κι
αν πάει, αυτοί αγοράσθηκαν από τους ανθρώπους
πρωταρχικά για τον Θεό και το αρνίο.

5 kai¤ oy¦x ey¥re£uh cey°dow e¦n tƒ° sto£mati ay¦tv°n%
a©mvmoi ga£r ei¦sin.

5. Και δεν βρέθηκε ψέμα στο στόμα αυτών γιατί είναι
άψογοι.

6 Kai¤ ei¬don a©llon a©ggelon peto£menon e¦n
mesoyranh£mati, e©xonta ey¦agge£lion ai¦v£nion
ey¦aggeli£sai e¦pi¤ toy¤w kauhme£noyw e¦pi¤ th°w gh°w kai¤
e¦pi¤ pa°n e©unow kai¤ fylh¤n kai¤ glv°ssan kai¤ lao£n,

6. Και είδα άλλον άγγελο να πετά στο μεσουράνημα,
έχοντα ευαγγέλιο αιώνιο να ευαγγελίση στους καθημένους
επί της γης και σε κάθε έθνος και φυλή και γλώσσα και
λαό,

7 le£gvn e¦n fvn‚° mega£l‚% fobh£uhte to¤n Ky£rion kai¤
do£te ay¦tƒ° do£jan, o¨ti h¬luen h¥ v¨ra th°w kri£sevw
ay¦toy°, kai¤ proskynh£sate tƒ° poih£santi to¤n oy¦rano¤n
kai¤ th¤n gh°n kai¤ th¤n ua£lassan kai¤ phga¤w y¥da£tvn.

7. Λέγων με φωνή μεγάλη φοβηθείτε τον Κύριο και δώστε
σ’ αυτόν δόξα, διότι ήλθε η ώρα της κρίσεως αυτού, και
προσκυνήστε τον δημιουργήσαντα τον ουρανό και την γη
και την θάλασσα και τις πηγές των υδάτων.

8 kai¤ a©llow dey£terow a©ggelow h¦koloy£uhse le£gvn%
e©pesen, e©pese Babylv¤n h¥ mega£lh, h§ e¦k toy° oi©noy toy°
uymoy° th°w pornei£aw ay¦th°w pepo£tike pa£nta e©unh.

8. Και άλλος δεύτερος άγγελος ακολούθησε λέγων έπεσε,
έπεσε η Βαβυλώνα η μεγάλη, η οποία από το κρασί της
μανίας της πορνείας αυτής πότισε όλα τα έθνη.

9 Kai¤ a©llow a©ggelow tri£tow h¦koloy£uhsen ay¦toi°w
le£gvn e¦n fvn‚° mega£lh% ei© tiw proskynei° to¤ uhri£on
kai¤ th¤n ei¦ko£na ay¦toy°, kai¤ lamba£nei to¤ xa£ragma e¦pi¤
toy° metv£poy ay¦toy° h« e¦pi¤ th¤n xei°ra ay¦toy°,

9. Και άλλος άγγελος τρίτος ακολούθησε αυτούς λέγων με
φωνή μεγάλη εάν κάποιος προσκυνάει το θηρίο και την
εικόνα αυτού, και λαμβάνει το σημάδεμα επί του μετώπου
αυτού η επί του χεριού αυτού,

10 kai¤ ay¦to¤w pi£etai e¦k toy° oi©noy toy° uymoy° toy°
Ueoy° toy° kekerasme£noy a¦kra£toy e¦n tƒ° pothri£ƒ th°w
o¦rgh°w ay¦toy°, kai¤ basanisuh£setai e¦n pyri¤ kai¤ uei£ƒ
e¦nv£pion tv°n a¥gi£vn a¦gge£lvn kai¤ e¦nv£pion toy° a¦rni£oy.
11 kai¤ o¥ kapno¤w toy° basanismoy° ay¦tv°n ei¦w ai¦v°naw
ai¦v£nvn a¦nabai£nei, kai¤ oy¦k e©xoysin a¦na£paysin h¥me£raw
kai¤ nykto¤w oi¥ proskynoy°ntew to¤ uhri£on kai¤ th¤n
ei¦ko£na ay¦toy°, kai¤ ei© tiw lamba£nei to¤ xa£ragma toy°
o¦no£matow ay¦toy°.
12 −Vde h¥ y¥pomonh¤ tv°n a¥gi£vn e¦sti£n, oi¥ throy°ntew
ta¤w e¦ntola¤w toy° Ueoy° kai¤ th¤n pi£stin ¦Ihsoy°.
13 Kai¤ h©koysa fvnh°w e¦k toy° oy¦ranoy° legoy£shw%
gra£con, maka£rioi oi¥ nekroi¤ oi¥ e¦n Kyri£ƒ
a¦pounh£skontew a¦p ¦ a©rti. nai£, le£gei to¤ Pney°ma, i¨na
a¦napay£svntai e¦k tv°n ko£pvn ay¦tv°n% ta¤ de¤ e©rga
ay¦tv°n a¦koloyuei° met ¦ ay¦tv°n.
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10. και αυτός θα πιει από το κρασί του θυμού του Θεού
του κερασμένου καθαρού στο ποτήρι της οργής αυτού και
θα βασανισθεί με φωτιά και θειάφι μπροστά στους αγίους
αγγέλους και μπροστά στο αρνίο.

11. Και ο καπνός του βασανισμού αυτών εις τους αιώνας
των αιώνων ανεβαίνει, και δεν έχουν ανάπαυση μέρα και
νύχτα οι προσκυνούντες το θηρίο και την εικόνα αυτού,
και όποιος λαμβάνει την χάραξη του ονόματος αυτού.

12. Εδώ η υπομονή των αγίων είναι, οι κρατούντες τις
εντολές του Θεού και την πίστη Ιησού.
.

13. Και άκουσα φωνή από τον ουρανό να λέει γράψε,
μακάριοι οι νεκροί οι εις τον Κύριο πεθαίνοντες από τώρα,
ναι, λέει το Πνεύμα δια να αναπαυθούν από τους κόπους
αυτών, τα δε έργα αυτών ακολουθούν με αυτούς.
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14 Kai¤ ei¬don, kai¤ i¦doy¤ nefe£lh leykh£, kai¤ e¦pi¤ th¤n
nefe£lhn kauh£menow o¨moiow yi¥ƒ° a¦nurv£poy, e©xvn e¦pi¤
th°w kefalh°w ay¦toy° ste£fanon xrysoy°n kai¤ e¦n t‚°
xeiri¤ ay¦toy° dre£panon o¦jy£.

14. Και είδα, και να σύννεφο λευκό, και πάνω στο σύννεφο
καθήμενος όμοιος με υιό ανθρώπου, έχων επί της κεφαλής
αυτού στεφάνι χρυσό και στο χέρι αυτού δρέπανο
κοφτερό.

15 Kai¤ a©llow a©ggelow e¦jh°luen e¦k toy° naoy°, kra£zvn
e¦n fvn‚° mega£l‚ tƒ° kauhme£nƒ e¦pi¤ th°w nefe£lhw%
pe£mcon to¤ dre£pano£n soy kai¤ ue£rison, o¨ti h¬luen h¥
v¨ra toy° ueri£sai, o¨ti e¦jhra£nuh o¥ uerismo¤w th°w gh°w.

15. Και άλλος άγγελος βγήκε από τον ναό, κράζοντας με
φωνή μεγάλη τον καθισμένο πάνω στο σύννεφο. στείλε το
δρέπανό σου και θέρισε, γιατί ήρθε η ώρα του θερισμού,
γιατί ξεράθηκε ο θερισμός της γης.

16 kai¤ e©balen o¥ kauh£menow e¦pi¤ th¤n nefe£lhn to¤
dre£panon ay¦toy° e¦pi¤ th¤n gh°n, kai¤ e¦ueri£suh h¥ gh°.

16. Και έβαλε ο καθισμένος πάνω στο σύννεφο το
δρέπανο αυτού εις την γη, και θερίσθηκε η γη.

17 Kai¤ a©llow a©ggelow e¦jh°luen e¦k toy° naoy° toy° e¦n tƒ°
oy¦ranƒ°, e©xvn kai¤ ay¦to¤w dre£panon o¦jy£.

17. Και άλλος άγγελος βγήκε από τον ναό τον εις τον
ουρανό, έχοντας και αυτός δρέπανο κοφτερό.

18 Kai¤ a©llow a©ggelow e¦jh°luen e¦k toy° uysiasthri£oy,
e©xvn e¦joysi£an e¦pi¤ toy° pyro£w, kai¤ e¦fv£nhse krayg‚°
mega£l‚ tƒ° e©xonti to¤ dre£panon to¤ o¦jy¤ le£gvn% pe£mcon
soy to¤ dre£panon to¤ o¦jy¤ kai¤ try£ghson toy¤w bo£tryaw
th°w a¦mpe£loy th°w gh°w, o¨ti h©kmasen h¥ stafylh¤ th°w
gh°w

18. Και άλλος άγγελος βγήκε από το θυσιαστήριο, πού
είχε εξουσία επί της φωτιάς και φώναξε με κραυγή μεγάλη
στον έχοντα το δρεπάνι το κοφτερό λέγοντας στείλε το
δρεπάνι σου το κοφτερό και τρύγησε τα σταφύλια του
αμπελιού της γης, διότι ωρίμασε το σταφύλι της γης.

19 kai¤ e©balen o¥ a©ggelow to¤ dre£panon ay¦toy° ei¦w th¤n
gh°n, kai¤ e¦try£ghse th¤n a©mpelon th°w gh°w, kai¤ e©balen
ei¦w th¤n lhno¤n toy° uymoy° toy° Ueoy° th¤n mega£lhn.

19. Και έβαλε ο άγγελος το δρεπάνι αυτού εις την γη, και
τρύγησε το αμπέλι της γης, και έβαλε στην σκάφη του
θυμού του Θεού την μεγάλη.

20 kai¤ e¦path£uh h¥ lhno¤w e©jv th°w po£levw, kai¤ e¦jh°luen
ai−ma e¦k th°w lhnoy° a©xri tv°n xalinv°n tv°n i¨ppvn a¦po¤
stadi£vn xili£vn e¥jakosi£vn.

20. Και πατήθηκε η σκάφη έξω της πόλεως, και βγήκε αίμα
από την σκάφη μέχρι τα χαλινάρια των αλόγων σε γήπεδα
χίλια εξακόσια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι∆ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε την κατάσταση στη γη την εποχή του Αντιχρίστου και την πνευματική υποδούλωση,

την αιχμαλωσία και το

σφράγισμα της ανθρωπότητος.
Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα δούμε τον ουράνιο στρατό, τους απεσταλμένους προς την γη για την προειδοποίηση των ανθρώπων, και τις επεμβάσεις του
ουρανίου στρατού στη γη.

1. Όρος Σιών είναι το άγιο όρος του Θεού, και η πυραμίδα της αγιοσύνης. Στο ύψωμα της αγιότητας λοιπόν βλέπουμε τον Χριστό με τους εκλεκτούς της
γης που στα μέτωπά τους έχουν το όνομα του Χριστού και του Θεού.

2. Η δοξολογία και ο ύμνος των τελείων προς τον Θεόν.

3. Το ιδιαίτερο κορυφαίο χάρισμα αρμονίας και τελειότητος αυτών των ψυχών.

4-5. Ο πνευματικός νόμος των τελείων ψυχών, και η ουράνια διάκρισίς τους.

6. Όπως είδαμε η παρούσα ερμηνεία της αποκαλύψεως του Ιωάννη συμβολίζεται με τον αετό που πετά στο μεσουράνημα. Επομένως όταν θα
ξαναεμφανισθεί ο Ιωάννης θα είναι άγγελος πετόμενος στο μεσουράνημα με την επεξηγημένη πλέον αποκάλυψη αλλά ταυτόχρονα και ευαγγελιστής
γιατί έγραψε το ένα από τα τέσσερα ευαγγέλια.
Στο σημείο αυτό φαίνεται ότι η παρούσα ερμηνεία της αποκαλύψεως θα γίνη αποδεκτή και θα επικυρωθή από τον Ιωάννη την εποχή του αντιχρίστου
που θα ξαναεμφανισθη.

7. Ο Ιωάννης σύμφωνα και με το κεντρικό νόημα της αποκαλύψεως, θα ζητήσει από τους ανθρώπους να τιμήσουν και να δοξάσουν τον Θεό και όχι την
δικτατορία του Αντίχριστου, αλλά και να προσκυνήσουν τον δημιουργό δηλαδή να ακολουθήσουν τον πνευματικό και όχι τον υλικό τρόπο ζωής, γιατί δεν
θα μπορέσουν αλλιώς να αποφύγουν το προσκύνημα του θηρίου και το σφράγισμα.

8. Ο προφήτης Ηλίας που θα ξαναεμφανισθεί μαζί με τον Ιωάννη θα αναγγείλει το τέλος της μασονίας που με το πνεύμα και τη μανία της
σατανολατρείας και της μαγείας πότισε όλη την ανθρωπότητα.

9–10–11. Ο προφήτης Ενώχ προειδοποιεί τους ανθρώπους για τις αιώνιες συνέπειες και τιμωρίες αυτών που θα αποδεχθούν την παγκοσμιοποίηση, θα
αναγνωρίσουν και θα προσκυνήσουν τα όποια εμβλήματα και σήματα της παγκόσμιας σατανικής εξουσίας, αλλά και αυτών που θα δεχθούν το χάραγμα
και το σφράγισμα με το 666.

12. Επισήμανση ότι εκείνα τα δύσκολα χρόνια θα χρειασθεί από τους χριστιανούς να εξοπλιστούν με υπομονή αγίων, με υπακοή στις εντολές του Θεού
και με πίστη για να ανταπεξέλθουν.

13. Για την σοβαρότητα του θέματος στο σημείο αυτό εκτός από τις προειδοποιήσεις των τριών αγγέλων ακολουθεί φωνή και από τον ουρανό δηλαδή
από τον Θεό και από το Άγιο Πνεύμα, ενθαρρύνουσα τους πιστούς στην έως θανάτου αντίσταση κατά της σατανικής εξουσίας.
∆ιαπιστώνουμε και πάλι σ’ αυτό το σημείο την πλήρη αντίθεση του πνεύματος του Θεού και της αποκαλύψεως και των τριών αγγέλων με το πνεύμα
της σημερινής εκκλησιαστικής ιεραρχίας και διοικήσεως όλων των χριστιανικών εκκλησιών που όχι μόνο δεν αντιστέκονται στην τωρινή
παγκοσμιοποίηση αλλά και επιμελώς αποπροσανατολίζουν το πνεύμα των πιστών και αυτοί κυρίως έχουν την ασύλληπτη και τρομακτική
ευθύνη της υποδουλώσεως όλης της ανθρωπότητος στον σατανά.
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14. Ο Χριστός επικεφαλής των αγγελικών δυνάμεων που συμβολίζεται με λευκή νεφέλη.
Το χρυσό στεφάνι συμβολίζει την πνευματική τελειότητα και αγιότητα.
Το δρέπανο το οξύ σημαίνει ότι οι υπό την εξουσία και την διοίκηση του Χριστού αγγελικές δυνάμεις είναι οπλισμένες για επέμβαση θερισμού
ανθρώπων στην σατανοκρατούμενη γη.

15. Το πλήρωμα του χρόνου για επέμβαση του θεού στη γη. Ο άγγελος που φωνάζει βγήκε από τον ουράνιο ναό όπου φυλάγεται η κιβωτός της
διαθήκης του κυρίου. Εκεί είδαμε την γυναίκα και τον απέναντί της δράκο. Στον ουράνιο ναό παρακολουθείται το θέμα της εκκλησίας του Χριστού αλλά
και των κινδύνων που την απειλούν από πλευράς του διαβόλου. Βγαίνει λοιπόν και πάλι το συμπέρασμα ότι η πορεία των εκκλησιαστικών πνευματικών
θεμάτων πάνω στην γη ρυθμίζει τις επεμβάσεις του Θεού.
Θερισμός της γης σημαίνει ομαδικός θάνατος πλυθησμών πάνω στην γη.

16. Επέμβασις του ουρανίου στρατού προς την γη και θερισμός της γης την εποχή του αντιχρίστου.

17. Ο άγγελος που θα συγκεντρώση τον στρατό του Αρμαγεδόνος δηλαδή τα στρατεύματα υπερασπίσεως του Αντίχριστου. Επειδή ο άγγελος βγαίνει με
δρέπανο από τον ναό του ουρανού, σημαίνει ότι το κριτήριο του θερισμού είναι η έλειψη χριστιανικής θρησκευτικής πνευματικής συνειδητότητος η οποία
και θα επιτρέψει τότε τους ανθρώπους να στρατευθούν εναντίον του Θεού, υπό τις διαταγές και τα σατανικά εμβλήματα του αντιχρίστου όπως θα δούμε
στα παρακάτω κεφάλαια.

18. Ο άγγελος του πυρός από το θυσιαστήριο φωνάζει τον άγγελο της επιστρατεύσεως από τον ναό να στρατολογήσει τον παγκόσμιο πολυεθνικό
στρατό του Αντίχριστου για θυσία προς τον Θεό.
Ο στρατός δημιουργείται από την στρατολόγηση των νέων κυρίως που εδώ συμβολίζονται σαν ρόγες από σταφύλια αμπέλου.

19. Στρατολόγησις όλης της γης και ντύσιμο των στρατευμάτων με στολές που θα φέρουν τα σατανικά εμβλήματα της παγκόσμιας εξουσίας.
Ο στρατός αυτός πού θα είναι από σφραγισμένους με το χάραγμα 666 και ντυμένους με στολές του αντίχριστου θα προκαλεί την οργή του Θεού.
Θα συγκεντρωθούν όλοι αυτοί σε ένα μέρος.

20. Όλο αυτό το στράτευμα θα μαζευτεί έξω από τα Ιεροσόλυμα και θα καταστραφεί από τον άγγελο με εξουσία επί του πυρός, δηλαδή από κάποιο
στρατιωτικό όπλο.
Ασύλληπτος ο φόρος αίματος της ανθρωπότητος εξ αιτίας της ανυπακοής της προς τον Θεό, και της υποταγής της στον σατανά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ

1 KAI ei¬don a©llo shmei°on e¦n tƒ° oy¦ranƒ° me£ga kai¤
uaymasto£n, a¦gge£loyw e¥pta¤ e©xontaw plhga¤w e¥pta¤ ta¤w
e¦sxa£taw, o¨ti e¦n ay¦tai°w e¦tele£suh o¥ uymo¤w toy° Ueoy°.

1. Και είδα άλλο σημείο εις τον ουρανό μέγα και
θαυμαστό, αγγέλους επτά έχοντας πληγές επτά τις
τελευταίες, διότι με αυτές τελείωσε ο θυμός του Θεού.

2 kai¤ ei¬don v¥w ua£lassan y¥ali£nhn memigme£nhn pyri£,
kai¤ toy¤w nikv°ntaw e¦k toy° uhri£oy kai¤ e¦k th°w ei¦ko£now
ay¦toy° kai¤ e¦k toy° a¦riumoy° toy° o¦no£matow ay¦toy°
e¥stv°taw e¦pi¤ th¤n ua£lassan th¤n y¥ali£nhn, e©xontaw ta¤w
kiua£raw toy° Ueoy°.

2. Και είδα σαν θάλασσα γυάλινη αναμιγμένη με φωτιά,
και τους νικώντας από το θηρίο και από την εικόνα αυτού
και από τον αριθμό του ονόματος αυτού να στέκονται
πάνω στην θάλασσαν την γυάλινη, έχοντας τις κιθάρες
του Θεού.

3 kai¤ a©doysi th¤n ƒ¦dh¤n Mvy¶se£vw toy° doy£loy toy°
Ueoy° kai¤ th¤n ƒ¦dh¤n toy° a¦rni£oy le£gontew% mega£la kai¤
uaymasta¤ ta¤ e©rga soy, Ky£rie o¥ Ueo¤w o¥
pantokra£tvr% di£kaiai kai¤ a¦lhuinai¤ ai¥ o¥doi£ soy, o¥
basiley¤w tv°n e¦unv°n.

3. Και τραγουδούν το τραγούδι του Μωυσή του δούλου
του Θεού και το τραγούδι του αρνίου λέγοντας μεγάλα
.
και θαυμαστά τα έργα σου Κύριε ο Θεός ο παντοκράτωρ
δίκαιοι και αληθινοί οι δρόμοι σου, ο βασιλιάς των
εθνών.

4 ti£w oy¦ mh¤ fobhu‚°, Ky£rie, kai¤ doja£s‚ to¤ o©noma£
soy; o¨ti mo£now o¨siow, o¨ti pa£nta ta¤ e©unh h¨joysi kai¤
proskynh£soysin e¦nv£pio£n soy, o¨ti ta¤ dikaiv£mata£ soy
e¦fanerv£uhsan.

4. Ποιος δεν θα φοβηθεί, Κύριε και δεν θα δοξάσει το
όνομά σου; διότι μόνος άγιος, διότι πάντα τα έθνη θα
έλθουν και θα προσκυνήσουν μπροστά σου, διότι τα
δικαιώματά σου φανερώθηκαν.

5 Kai¤ meta¤ tay°ta ei¬don, kai¤ h¦noi£gh o¥ nao¤w th°w
skhnh°w toy° martyri£oy e¦n tƒ° oy¦ranƒ°,

5. Και μετά από αυτά είδα, και άνοιξε ο ναός της σκηνής
του μαρτυρίου στον ουρανό,

6 kai¤ e¦jh°luon oi¥ e¥pta¤ a©ggeloi oi¥ e©xontew ta¤w e¥pta¤
plhga¤w e¦k toy° naoy°, oi§ h¬san e¦ndedyme£noi li£non
kauaro¤n lampro¤n kai¤ periezvsme£noi peri¤ ta¤ sth£uh
zv£naw xrysa°w.

6. και βγήκαν οι επτά άγγελοι οι έχοντες τις επτά πληγές
από το ναό, οι οποίοι ήταν ντυμένοι λινό καθαρό λαμπρό
και περιζωμένοι γύρω στο στήθος ζώνες χρυσές.

7 kai¤ e§n e¦k tv°n tessa£rvn zƒ£vn e©dvke toi°w e¥pta¤
a¦gge£loiw e¥pta¤ fia£law xrysa°w, gemoy£saw toy° uymoy°
toy° Ueoy° toy° zv°ntow ei¦w toy¤w ai¦v°naw tv°n ai¦v£nvn.

7. Και ένα από τα τέσσερα ζώα έδωσε στους επτά
αγγέλους επτά φιάλες χρυσές, γεμάτες από τον θυμό του
Θεού του ζώντος εις τους αιώνας των αιώνων.

8 kai¤ e¦gemi£suh o¥ nao¤w e¦k toy° kapnoy° e¦k th°w do£jhw
toy° Ueoy° kai¤ e¦k th°w dyna£mevw ay¦toy°%

8. Και γέμισε ο ναός από τον καπνό από την δόξα του
Θεού και από την δύναμιν αυτού.

9 kai¤ oy¦dei¤w e¦dy£nato ei¦seluei°n ei¦w to¤n nao¤n a©xri
telesuv°sin ai¥ e¥pta¤ plhgai¤ tv°n e¥pta¤ a¦gge£lvn.

9. και κανείς δεν μπορούσε να μπει εις τον ναό μέχρι να
τελειώσουν οι επτά πληγές των επτά αγγέλων.
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Η συσωρευμένη οργή του Θεού στην εποχή του αντιχρίστου.
Ο πνευματικός νόμος της σωτηρίας των εθνών, η τρίτη κατηγορία των σωζωμένων ψυχών, ο αιματηρός δρόμος της σωτηρίας τους.

1. Στα χρόνια του αντίχριστου θα έχουμε το αποκορύφωμα της οργής του Θεού προς τη γη, αλλά και το τέλος αυτής της εποχής και αυτής της οργής.

2. Η τρίτη κατηγορία των σωζωμένων ψυχών και ο πνευματικός τους νόμος. Η θάλασσα η υάλινη συμβολίζει τις ψυχές των ανθρώπων που θα σωθούν
από όλα τα έθνη, τα μήκη και τα πλάτη της γης, οι οποίοι έχουν κάποια καθαρότητα ψυχής και οι οποίοι πέρασαν μέσα από μαρτύρια, πόνους και
θλίψεις (ανακατεμένοι με φωτιά).
Όσοι θα νικήσουν το θηρίο της παγκόσμιας σατανικής εξουσίας και θα το πολεμήσουν και δεν θα το προσκυνήσουν, ούτε τις σημαίες και τα εμβλήματά
του και ούτε θα δεχθούν το σφράγισμα, δηλαδή οι μάρτυρες της εποχής του αντιχρίστου, αυτοί θα είναι στην άλλη ζωή αξιωματούχοι, επικεφαλής και
διοικητές των σωζωμένων από όλα τα έθνη και θα έχουν το χάρισμα της αρμονίας και της τελειότητος και της δοξολογίας του Θεού.
Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι όπως δηλώνει εδώ η αποκάλυψη αλλά και η παράδοση της εκκλησίας επιβεβαιώνει, αυτοί που θα
αντισταθούν και θα νικήσουν την παγκόσμια εξουσία του αντίχριστου θα πάρουν ανάλογο χάρισμα με τους 144.000 τελείους και εκλεκτούς της γης
δηλαδή κιθάρες.
Επίσης να προσέξουμε ότι ενώ οι μάρτυρες γενικά όλων των εποχών που είδαμε στην πέμπτη σφραγίδα είναι σε κατάσταση αναμονής και
διαμαρτυρίας εδώ οι μάρτυρες της εποχής του αντιχρίστου είναι σε κατάσταση ωδής και δοξολογίας.
Η ωδή του Μωϋσέως σημαίνει την νίκη την απελευθέρωση και την μετάβαση από την δαιμονική και κοσμική εξουσία διοίκηση αιχμαλωσία και τυρανία
στην κατα Θεόν εξουσία και διοίκηση.

3–4. Όπως ο Μωυσής και όπως ο Χριστός θα καθοδηγήσουν τα πλήθη των σωζωμένων από όλα τα έθνη της γης προς τον αληθινόν Θεό του οποίου το
θέλημα και ο πνευματικός νόμος αποκαλύφθηκε στην ανθρωπότητα.
Αυτοί θα είναι οι πνευματικοί αρχηγοί και οδηγοί των ανθρώπων όλων των εθνών στην αιωνιότητα.
Η ερμηνευμένη αποκάλυψη αλλά και η εποχή του αντιχρίστου θα φανερώσουν στην ανθρωπότητα τα δικαιώματα του Θεού στην διακυβέρνηση των
ανθρώπων που τώρα με υποβρύχιο σκοτεινό ύπουλο πλάγιο παράνομο και δόλιο τρόπο έχει και διαχειρίζεται η μασονία και ο διάβολος.
Είναι μεγάλη η ευθύνη όλων των χριστιανικών εκκλησιών, που ποτέ δεν αγωνίστηκαν για την επικράτηση μιας παγκόσμιας δικαιοσύνης και για το
ξεσκέπασμα της καταχθόνιας σατανικής μασονίας, που κατέστρεψε την γη και τους ανθρώπους και θα συνεχίση να καταστρέφη λόγω της ανανδρίας
των εκκλησιών.

5. Ναός όπου επιτελείται η διαδικασία των θυσιών εξιλεώσεως του Αγίου πνεύματος του Θεού. Η προαπαιτούμενη θυσία που είναι απαραίτητη και που
προηγείται της καθόδου της χάριτος του Αγίου πνεύματος, της ευλογίας της δικαιοσύνης και της ελεύσεως του Θεού στην ανθρωπότητα.
Εκεί παραδίδεται ο θυμός του Αγίου Πνεύματος του Θεού που ενεργοποιεί τις θυσίες εξιλεώσεώς του για την αποκατάσταση και την απονομή της
δικαιοσύνης του Θεού.

6. Λειτουργοί εξιλεώσεως του Αγίου Πνεύματος του Θεού.

7. Το πρώτο ζώο με μορφή λιονταριού σύμβολο δυνάμεως και επιβολής βασιλικής εξουσίας και ισχύος.
Η συσσωρεμένη παρόργισης της δικαιοσύνης του Θεού και του αγίου πνεύματος από τον σατανικό εκτροχιασμό της πορείας της ανθρωπότητος.

8. ∆ιαδικασία απονομής της θείας δικαιοσύνης με τιμωρίες προς τη γη για εξιλέωση του Θεού.
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9. Το απλησίαστο και το φοβερό και το αβάσταχτο της οργής του Θεού.
Απαραίτητη η διέλευση της πορείας της ανθρωπότητος από τιμωρίες και θυσίες εξιλεώσεως του Θεού πριν από την επακόλουθη άφιξη της ευλογίας
Του και της δικαιοσύνης Του.
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1 KAI h©koysa mega£lhw fvnh°w e¦k toy° naoy° legoy£shw
toi°w e¥pta¤ a¦gge£loiw% y¥pa£gete kai¤ e¦kxe£ate ta¤w e¥pta¤
fia£law toy° uymoy° toy° Ueoy° ei¦w th¤n gh°n.
2 Kai¤ a¦ph°luen o¥ prv°tow kai¤ e¦je£xee th¤n fia£lhn
ay¦toy° ei¦w th¤n gh°n% kai¤ e¦ge£neto e¨lkow kako¤n kai¤
ponhro¤n e¦pi¤ toy¤w a¦nurv£poyw toy¤w e©xontaw to¤
xa£ragma toy° uhri£oy kai¤ toy¤w proskynoy°ntaw t‚°
ei¦ko£ni ay¦toy°.

1. Και άκουσα μεγάλη φωνή από το ναό να λέει στους
επτά αγγέλους πηγαίνετε και χύσατε τις επτά φιάλες του
θυμού του Θεού εις την γη,

2. Και πήγε ο πρώτος και έχυσε την φιάλη αυτού εις την
γη και έγινε αρρώστια κακή και πονηρή στους ανθρώπους
τους έχοντες το χάραγμα του θηρίου και τους
προσκυνούντας την εικόνα αυτού.

3 Kai¤ o¥ dey£terow a©ggelow e¦je£xee th¤n fia£lhn ay¦toy°
ei¦w th¤n ua£lassan% kai¤ e¦ge£neto ai−ma v¥w nekroy°, kai¤
pa°sa cyxh¤ zv°sa a¦pe£uanen e¦n t‚° uala£ss‚.

3. Και ο δεύτερος άγγελος έχυσε την φιάλη αυτού εις την
θάλασσα και έγινε αίμα σαν νεκρού, και κάθε ψυχή
ζωντανή πέθανε στην θάλασσα.

4 Kai¤ o¥ tri£tow e¦je£xee th¤n fia£lhn ay¦toy° ei¦w toy¤w
potamoy¤w kai¤ ei¦w ta¤w phga¤w tv°n y¥da£tvn% kai¤
e¦ge£neto ai−ma.

4. Και ο τρίτος έχυσε την φιάλη αυτού εις τους ποταμούς
και εις τις πηγές των υδάτων και έγιναν αίμα.

5 Kai¤ h©koysa toy° a¦gge£loy tv°n y¥da£tvn le£gontow%
di£kaiow ei¬, o¥ v«n kai¤ o¥ h¬n, o¥ o¨siow, o¨ti tay°ta
e©krinaw%

5. Και άκουσα τον άγγελο των υδάτων να λέει δίκαιος
είσαι, ο υπάρχων και που υπήρχες, ο όσιος διότι αυτά
έκρινες.

6 o¨ti ai−ma a¥gi£vn kai¤ profhtv°n e¦je£xean, kai¤ ai−ma
ay¦toi°w e©dvkaw piei°n% a©jioi£ ei¦si.

6. ∆ιότι αίμα αγίων και προφητών έχυσαν, και αίμα σε
αυτούς έδωσες να πιούν. άξιοι είναι.

7 Kai¤ h©koysa toy° uysiasthri£oy le£gontow% nai£, Ky£rie
o¥ Ueo¤w o¥ pantokra£tvr, a¦lhuinai¤ kai¤ di£kaiai ai¥
kri£seiw soy.

7. Και άκουσα του θυσιαστηρίου λέγοντος ναι, Κύριε ο
Θεός ο παντοκράτωρ, αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις σου.

8 Kai¤ o¥ te£tartow e¦je£xee th¤n fia£lhn ay¦toy° e¦pi¤ to¤n
h¨lion% kai¤ e¦do£uh ay¦tƒ° kaymati£sai e¦n pyri¤ toy¤w
a¦nurv£poyw,

8. Και ο τέταρτος έχυσε την φιάλη αυτού εις τον ήλιο και
δόθηκε σ’ αυτόν να κάψει με φωτιά τους ανθρώπους.

9 kai¤ e¦kaymati£suhsan oi¥ a©nurvpoi kay°ma me£ga, kai¤
e¦blasfh£mhsan oi¥ a©nurvpoi to¤ o©noma toy° Ueoy° toy°
e©xontow e¦joysi£an e¦pi¤ ta¤w plhga¤w tay£taw, kai¤ oy¦
meteno£hsan doy°nai ay¦tƒ° do£jan.

9. Και κάηκαν οι άνθρωποι με κάψιμο μεγάλο, και
βλασφήμησαν οι άνθρωποι το όνομα του Θεού του έχοντος
εξουσία εις τις πληγές αυτές, και δεν μετανόησαν να
δώσουν σε αυτόν δόξα.

10 Kai¤ o¥ pe£mptow e¦je£xee th¤n fia£lhn ay¦toy° e¦pi¤ to¤n
uro£non toy° uhri£oy% kai¤ e¦ge£neto h¥ basilei£a ay¦toy°
e¦skotvme£nh, kai¤ e¦masv°nto ta¤w glv£ssaw ay¦tv°n e¦k
toy° po£noy,

10. Και ο πέμπτος έχυσε την φιάλη αυτού εις τον θρόνο
του θηρίου και έγινε η βασιλεία αυτού σκοτωμένη, και
μασούσαν τις γλώσσες αυτών από τον πόνο,

11 kai¤ e¦blasfh£mhsan to¤n Ueo¤n toy° oy¦ranoy° e¦k tv°n
po£nvn ay¦tv°n kai¤ e¦k tv°n e¥lkv°n ay¦tv°n, kai¤ oy¦
meteno£hsan e¦k tv°n e©rgvn ay¦tv°n.

11. και βλασφήμησαν τον Θεό του ουρανού από τους
πόνους αυτών και από τις πληγές αυτών, και δεν
μετανόησαν από τα έργα αυτών.

12 Kai¤ o¥ e¨ktow e¦je£xee th¤n fia£lhn ay¦toy° e¦pi¤ to¤n
potamo¤n to¤n me£gan to¤n Ey¦fra£thn% kai¤ e¦jhra£nuh to¤
y¨dvr ay¦toy°, i¨na e¥toimasu‚° h¥ o¥do¤w tv°n basile£vn tv°n
a¦po¤ a¦natolh°w h¥li£oy.

12. Και ο έκτος έχυσε την φιάλη αυτού εις τον ποταμό τον
μέγα τον Ευφράτη και ξεράθηκε το νερό αυτού, δια να
ετοιμασθεί η οδός των βασιλέων των από ανατολής ήλιου.

13 Kai¤ ei¬don e¦k toy° sto£matow toy° dra£kontow kai¤ e¦k
toy° sto£matow toy° uhri£oy kai¤ e¦k toy° sto£matow toy°
ceydoprofh£toy pney£mata tri£a a¦ka£uarta, v¥w
ba£traxoi%

13. Και είδα από το στόμα του δράκοντος και από το
στόμα του θηρίου και από το στόμα του ψευδοπροφήτη
πνεύματα τρία ακάθαρτα, σαν βάτραχοι.

14 ei¦si¤ ga¤r pney£mata daimoni£vn poioy°nta shmei°a, a§
e¦kporey£etai e¦pi¤ toy¤w basilei°w th°w oi¦koyme£nhw o¨lhw,
synagagei°n ay¦toy¤w ei¦w to¤n po£lemon th°w h¥me£raw
e¦kei£nhw th°w mega£lhw toy° Ueoy° toy° pantokra£torow.

14. Είναι δε πνεύματα δαιμόνων που κάνουν σημεία, τα
οποία εκπορεύονται εις τους βασιλείς της οικουμένης
όλης, για να μαζέψουν αυτούς εις τον πόλεμο της ημέρας
εκείνης της μεγάλης του Θεού του παντοκράτορος.
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15 ¦Idoy¤ e©rxomai v¥w kle£pthw% maka£riow o¥ grhgorv°n
kai¤ thrv°n ta¤ i¥ma£tia ay¦toy°, i¨na mh¤ gymno¤w peripat‚°
kai¤ ble£pvsi th¤n a¦sxhmosy£nhn ay¦toy°.

15. Ιδού έρχομαι σαν κλέφτης μακάριος ο γρηγορών και
φυλών τα ρούχα αυτού, για να μην περπατά γυμνός και
βλέπουν την ασχήμια αυτού.

16 kai¤ synh£gagen ay¦toy¤w ei¦w to¤n to£pon to¤n
kaloy£menon e¥brai¶sti¤ ¥Armagedv£n.

16. Και μάζεψε αυτούς στον τόπο που καλείται εβραϊκά
Αρμαγεδών.

17 Kai¤ o¥ e¨bdomow e¦je£xee th¤n fia£lhn ay¦toy° e¦pi¤ to¤n
a¦e£ra% kai¤ e¦jh°lue fvnh¤ mega£lh e¦k toy° naoy° toy°
oy¦ranoy° a¦po¤ toy° uro£noy le£goysa% ge£gone.

17. Και ο έβδομος έχυσε την φιάλη αυτού εις τον αέρα και
βγήκε φωνή μεγάλη από το ναό του ουρανού από τον
θρόνο λέγουσα έγινε.

18 kai¤ e¦ge£nonto a¦strapai¤ kai¤ fvnai¤ kai¤ brontai£, kai¤
seismo¤w e¦ge£neto me£gaw, oi−ow oy¦k e¦ge£neto a¦f ¦ oy− oi¥
a©nurvpoi e¦ge£nonto e¦pi¤ th°w gh°w, thlikoy°tow seismo¤w
oy¨tv me£gaw.

.

18. Και έγιναν αστραπές και φωνές και βροντές, και
σεισμός έγινε μέγας, τέτοιος δεν έγινε αφ' ότου οι
άνθρωποι έγιναν επί της γης, τέτοιος σεισμός τόσο μέγας.

19 kai¤ e¦ge£neto h¥ po£liw h¥ mega£lh ei¦w tri£a me£rh, kai¤
ai¥ po£leiw tv°n e¦unv°n e©pesan. kai¤ Babylv¤n h¥ mega£lh
e¦mnh£suh e¦nv£pion toy° Ueoy° doy°nai ay¦t‚° to¤ poth£rion
toy° oi©noy toy° uymoy° th°w o¦rgh°w ay¦toy°.

19. Και έγινε η πόλις η μεγάλη σε τρία μέρη, και οι πόλεις
των εθνών έπεσαν. και η Βαβυλώνα η μεγάλη
υπενθυμήθηκε μπροστά στον Θεό να δώσει αυτή το ποτήρι
του κρασιού του θυμού της οργής αυτού.

20 kai¤ pa°sa nh°sow e©fyge, kai¤ o©rh oy¦x ey¥re£uhsan.

20. Και κάθε νησί έφυγε, και βουνά δεν ευρέθησαν.

21 kai¤ xa£laza mega£lh v¥w talantiai£a katabai£nei e¦k
toy° oy¦ranoy° e¦pi¤ toy¤w a¦nurv£poyw% kai¤ e¦blasfh£mhsan
oi¥ a©nurvpoi to¤n Ueo¤n e¦k th°w plhgh°w th°w xala£zhw,
o¨ti mega£lh e¦sti¤n h¥ plhgh¤ ay¨th sfo£dra.

21. Και χαλάζι μεγάλο σαν ταλαντιαίο κατεβαίνει από τον
ουρανό πάνω στους ανθρώπους και βλαστήμησαν οι
άνθρωποι τον Θεό από την πληγή του χαλαζιού διότι
μεγάλη είναι η πληγή αυτή πολύ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Σ’ αυτό το κεφάλαιο έχουμε την ολοκλήρωση του θυμού του Θεού με τις τελευταίες επτά φιάλες οργής που χύνονται προς την γη.
Έχουμε αναλυτικά τις τιμωρίες από τις επτά φιάλες οργής του Θεού οι οποίες δρουν εκ παραλλήλου προς τις επτά σάλπιγγες, προς την αυτή
κατεύθυνση και θα επιδεινώσουν τις τιμωρίες των επτά σαλπίγγων στην εποχή της εμφανίσεως του Αντιχρίστου.

1. Το έσχατο κατάντημα μιας συνολικά άφρονης δαιμονισμένης και δαιμονικά κυριαρχούμενης ανθρωπότητος που προκαλεί την οργή του Θεού.
Η εποχή του αντίχριστου, την νοοτροπία της οποίας ήδη από χρόνια βιώνουμε, θα αποτελεί το έσχατο πνευματικό κατάντημα της ανθρωπότητος που
θα επιφέρει και το αποκορύφωμα της οργής του Θεού.

2. Εδώ κρύβεται μια πνευματική αλήθεια και ένας πνευματικός νόμος ότι κάποιες ασθένειες προκαλούνται από οργή θεού σε ανθρώπους υπαρξιακά
αδιάφορους έως αχάριστους προς τον δημιουργό τους και που η βαθύτερη ψυχοκίνησή τους είναι φιλουλιστική, η φιλοκοσμική, η επιφανειακή και
αδιάφορη έως αναίσθητη για την βαθύτερη πνευματική ουσία της ψυχής.

3. Πλήρης καταστροφή της θαλάσσιας ζωής.

4. Μόλυνσις όλων των υδάτων.

5–7. Ικανοποίησις του αισθήματος δικαιοσύνης του ουράνιου κόσμου από τις κρίσεις του Θεού.

6. Τα αποτελέσματα του μίσους της μασονικής εξουσίας προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους του.

8. Είτε η ηλιακή ακτινοβολία θα γίνει πολύ καυστική και επικίνδυνη, ή θα προκληθή πρωτοφανής καύσωνας με αφόρητη ανύψωση της θερμοκρασίας, ή
θα συμβούν και τα δύο ταυτόχρονα.

9. Εδώ αποκαλύπτεται και ξεκαθαρίζει και πάλι ο πνευματικός νόμος αυτών των τιμωριών. Πρώτον ότι οι τιμωρίες αυτές υπόκεινται στην εξουσία και την
βούληση του Θεού και δεύτερον ότι μπορεί να αναιρεθούν εάν η ανθρωπότητα μετανοήσει και αναδείξει εξουσία Θεού και αγίων και όχι εξουσία
σατανά– μασονίας– αντίχριστου.

10-11. Επώδυνη τιμωρία στους επικεφαλής αξιωματούχους της παγκόσμιας εξουσίας του αντίχριστου.
Στο σημείο αυτό εκ του παραλληλισμού των φιαλών με τις σάλπιγγες επαναπροκύπτει το ότι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, (η πέμπτη σάλπιγγα), θα
διαλύση προσωρινά την παρούσα παγκοσμιοποίηση. Το ίδιο συμπέρασμα εξ άλλου βγαίνει και από το κόψιμο του ενός κεφαλιού του θηρίου της
παγκοσμιοποίησης που είδαμε και που μετά θεραπεύεται η πληγή του. (κεφ. ΙΓ 3)

12. Η ξήρανσις του Ευφράτη σημείον της επακόλουθης εξόδου του απειράριθμου κινέζικου στρατεύματος.

13. Φόβος τρόμος και πανικός στον σατανά, στους συνεργαζόμενους αξιωματούχους της παγκόσμιας εξουσίας, και στον αντίχριστο που γνωρίζουν ότι
πλησιάζει το τέλος τους με την επερχόμενη έβδομη σάλπιγγα.

14. Φόβος στον κόσμο των δαιμονικών δυνάμεων που με εκπόρευση δαιμονικής ενέργειας και σημείων προς τους αξιωματούχους της
παγκοσμιοποιήσεως θα διατάξουν παγκόσμια επιστράτευση για να καλυφθούν οι δαίμονες και οι αρχισατανιστές πίσω από ανθρώπινο προτείχισμα
ενώπιον της επερχόμενης θεϊκής εξουσίας και επέμβασης.
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15. Είναι πάρα πολύ κοντά η ώρα της θεϊκής επεμβάσεως, και ο θάνατος για πολλούς. Εκείνη την εποχή θα είναι μακάριοι αυτοί πού γνωρίζοντας τις
προφητείες και τις προειδοποιήσεις του Θεού θα φυλάν τα ρούχα τους δηλαδή την συναίσθηση του Θεού και την σεμνότητα για να μην βρεθούν γυμνοί
μπροστά στον Θεό στην κρίσιμη ώρα.
Η απογύμνωση από την χάρη του Θεού και η φανέρωση της γύμνιας και της ασχήμιας τους επέρχεται στους ανθρώπους είτε όταν ντυθούν με τις
υβριστικές για τον Θεό στρατιωτικές στολές, σήματα, εμβλήματα και χαράγματα του αντιχρίστου, είτε όταν από σαρκικές επιθυμίες υποκινούμενοι,
άσεμνα απρεπώς και αναιδώς ζουν ντύνονται κινούνται και συμπεριφέρονται.
Μακάριοι αυτοί πού θα περπατήσουν κάτω από τον ουρανό προσεκτικά ντυμένοι προφυλαγόμενοι και αποφεύγοντες την ασχήμια και την ύβρη του
σατανικού σφραγίσματος και κάθε άλλη αναιδή επιλογή τρόπου ζωής.

16. Η συγκέντρωσις του παγκόσμιου στρατεύματος του αντίχριστου στην κοιλάδα του Αρμαγεδώνος.
Το ανθρώπινο προτείχισμα των άνανδρων και δειλών δαιμόνων και των σατανιστών και του αντίχριστου έμπροσθεν του Θεού.

17. Η τελευταία φιάλη οργής του Θεού που θα επιφέρει και το τέλος της εξουσίας του αντίχριστου επί της γης και τον αφανισμό του στρατεύματός του.
∆ιαταγή του Θρόνου του Θεού, δηλαδή της εξουσίας του Θεού, δηλαδή διαταγή του Χριστού όπως θα διευκρινισθή παρακάτω.
Το σημείο καμπής και μεταβολής της ιστορίας της γης.

18. Ο μεγαλύτερος σεισμός που έγινε ποτέ επί της γης. Τα μεγαλύτερης ισχύος όπλα που χρησιμοποιήθηκαν ποτέ επί της γης.

19. Καταστρέφεται το δομημένο σύστημα ηγεμονίας και διοικήσεως και οι πρωτεύουσες των κρατών.
Η μασονία θα χρησιμοποιήσει όπλα πολύ μεγάλης ισχύος.

20. Θα αλλάξει ο χάρτης και η γεωγραφία της γης από την ισχύ αυτών των όπλων.

21. Πιθανόν η ισχύς των εκρήξεων να εξακοντίσει θραύσματα από βουνά ολόκληρα και βράχους σε τεράστιες αποστάσεις.
Το τάλαντο είναι μια μονάδα βάρους, που σε διάφορες εποχές αντιστοιχούσε από 26 μέχρι 32,3 κιλά, ενώ στην εποχή της Καινής ∆ιαθήκης,
αντιστοιχούσε σε 58,9 κιλά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ

1 KAI h¬luen ei−w e¦k tv°n e¥pta¤ a¦gge£lvn tv°n e¦xo£ntvn
ta¤w e¥pta¤ fia£law, kai¤ e¦la£lhse met ¦ e¦moy° le£gvn%
dey°ro dei£jv soi to¤ kri°ma th°w po£rnhw th°w mega£lhw
th°w kauhme£nhw e¦pi¤ y¥da£tvn pollv°n,
2 meu ¦ h−w e¦po£rneysan oi¥ basilei°w th°w gh°w, kai¤
e¦meuy£suhsan oi¥ katoikoy°ntew th¤n gh°n e¦k toy° oi©noy
th°w pornei£aw ay¦th°w.

1. Και ήλθε ένας από τους επτά αγγέλους που έχουν τις
επτά φιάλες, και μίλησε μαζί μου λέγοντας έλα να σου
δείξω το κρίμα της πόρνης της μεγάλης της καθισμένης
πάνω σε ύδατα πολλά.
2. Με την οποία πόρνευσαν οι βασιλείς της γης και
μέθυσαν οι κατοικούντες την γη από το κρασί της
πορνείας αυτής.

3 kai¤ a¦ph£negke£ me ei¦w e©rhmon e¦n pney£mati. kai¤ ei¬don
gynai°ka kauhme£nhn e¦pi¤ to¤ uhri£on to¤ ko£kkinon, ge£mon
o¦no£mata blasfhmi£aw, e©xon kefala¤w e¥pta¤ kai¤ ke£rata
de£ka.

3. Και με μετέφερε σε έρημο πνευματικά, και είδα γυναίκα
καθισμένη πάνω στο θηρίο το κόκκινο, γεμάτο ονόματα
βλασφημίας, που έχει κεφάλια επτά και κέρατα δέκα.

4 kai¤ h¥ gynh¤ h¬n peribeblhme£nh porfyroy°n kai¤
ko£kkinon kai¤ kexrysvme£nh xrysi£ƒ kai¤ li£uƒ timi£ƒ kai¤
margari£taiw, e©xoysa poth£rion xrysoy°n e¦n t‚° xeiri¤
ay¦th°w, ge£mon bdelygma£tvn, kai¤ ta¤ a¦ka£uarta th°w
pornei£aw th°w gh°w,

4. Και η γυναίκα ήταν περιτυλιγμένη με πορφύρα και
κόκκινο και χρυσωμένη με χρυσό και λίθους πολυτίμους
και μαργαριτάρια, έχουσα ποτήρι χρυσό στο χέρι της
γεμάτο βδελύγματα, και τα ακάθαρτα της πορνείας της
γης,

5 kai¤ e¦pi¤ to¤ me£tvpon ay¦th°w o©noma gegramme£non%
mysth£rion, Babylv¤n h¥ mega£lh, h¥ mh£thr tv°n pornv°n
kai¤ tv°n bdelygma£tvn th°w gh°w.

5. και εις το μέτωπο αυτής όνομα γραμμένο μυστήριο,
Βαβυλώνα η μεγάλη, η μητέρα των πορνών και των
βδελυγμάτων της γης.

6 kai¤ ei¬don th¤n gynai°ka meuy£oysan e¦k toy° ai¨matow
tv°n a¥gi£vn kai¤ e¦k toy° ai¨matow tv°n marty£rvn ¦Ihsoy°.
kai¤ e¦uay£masa i¦dv¤n ay¦th¤n uay°ma me£ga.

6. Και είδα την γυναίκα να μεθά από το αίμα των αγίων και
από το αίμα των μαρτύρων Ιησού, και θαύμασα βλέποντας
αυτήν θαύμα μέγα.

7 Kai¤ ei¬pe£ moi o¥ a©ggelow% diati£ e¦uay£masaw; e¦gv¤ e¦rv°
soi to¤ mysth£rion th°w gynaiko¤w kai¤ toy° uhri£oy toy°
basta£zontow ay¦th£n, toy° e©xontow ta¤w e¥pta¤ kefala¤w
kai¤ ta¤ de£ka ke£rata.

7. Και είπε μου ο άγγελος γιατί θαύμασες; Εγώ θα σου πω
το μυστήριο της γυναίκας και του θηρίου του βαστάζοντος
αυτήν, του έχοντος τα εφτά κεφάλια και τα δέκα κέρατα.

8 To¤ uhri£on o§ ei¬dew, h¬n kai¤ oy¦k e©sti, kai¤ me£llei
a¦nabai£nein e¦k th°w a¦by£ssoy kai¤ ei¦w a¦pv£leian
y¥pa£gein% kai¤ uayma£sontai oi¥ katoikoy°ntew e¦pi¤ th°w
gh°w, v−n oy¦ ge£graptai to¤ o©noma e¦pi¤ to¤ bibli£on th°w
zvh°w a¦po¤ katabolh°w ko£smoy, blepo£ntvn to¤ uhri£on
o¨ti h¬n, kai¤ oy¦k e©sti kai¤ pare£stai.

8. Το θηρίο που είδες, ήταν και δεν είναι, και πρόκειται να
ανέβει από την άβυσσο και στην απώλεια θα πάει και θα
θαυμάσουν οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων δεν
γράφτηκε το όνομα στο βιβλίο της ζωής από καταβολής
κόσμου, βλεπόντων το θηρίο ότι ήταν και δεν είναι και θα
παρουσιασθεί.

9 −Vde o¥ noy°w o¥ e©xvn sofi£an. ai¥ e¥pta¤ kefalai¤ o©rh
e¥pta£ ei¦sin, o¨poy h¥ gynh¤ ka£uhtai e¦p ¦ ay¦tv°n,

9. Ιδού ο νους ο έχων σοφία, τα επτά κεφάλια όρη επτά
είναι όπου η γυναίκα κάθεται επί αυτών,

10 kai¤ basilei°w e¥pta£ ei¦sin% oi¥ pe£nte e©pesan, o¥ ei−w
e¦stin, o¥ a©llow oy©pv h¬lue, kai¤ o¨tan e©lu‚, o¦li£gon
ay¦to¤n dei° mei°nai.

10. Και βασιλείς επτά είναι οι πέντε έπεσαν, ο ένας μένει,
ο άλλος δεν ήλθε, και όταν έλθει, ολίγον αυτός πρέπει να
μείνει.

11 kai¤ to¤ uhri£on o§ h¬n kai¤ oy¦k e©sti, kai¤ ay¦to¤w
o©gdoo£w e¦sti, kai¤ e¦k tv°n e¥pta£ e¦sti, kai¤ ei¦w a¦pv£leian
y¥pa£gei.

11. Και το θηρίο που ήταν και δεν είναι, και αυτός όγδοος
είναι, και από τους επτά είναι, και σε απώλεια θα πάει.

12 kai¤ ta¤ de£ka ke£rata a§ ei¬dew de£ka basilei°w ei¦sin,
oi¨tinew basilei£an oy©pv e©labon, a¦ll ¦ e¦joysi£an v¥w
basilei°w mi£an v¨ran lamba£noysi meta¤ toy° uhri£oy.

12. Και τα δέκα κέρατα που είδες δέκα βασιλείς είναι, οι
οποίοι βασιλεία δεν έλαβαν, αλλά εξουσία σαν βασιλείς
μία ώρα λαμβάνουν με το θηρίο.

13 oy−toi mi£an gnv£mhn e©xoysi, kai¤ th¤n dy£namin kai¤
th¤n e¦joysi£an ay¦tv°n tƒ° uhri£ƒ dido£asin.

13. Αυτοί μία γνώμη έχουν, και την δύναμη και την
εξουσία αυτών στο θηρίο την δίνουν,

14 oy−toi meta¤ toy° a¦rni£oy polemh£soysi, kai¤ to¤ a¦rni£on
nikh£sei ay¦toy£w, o¨ti ky£riow kyri£vn e¦sti¤ kai¤ basiley¤w
basile£vn, kai¤ oi¥ met ¦ ay¦toy° klhtoi¤ kai¤ e¦klektoi¤ kai¤
pistoi£.

14. αυτοί με το αρνίο θα πολεμήσουν, και το αρνίο θα
νικήσει αυτούς, διότι κύριος κυρίων είναι και βασιλεύς
βασιλέων, και οι με αυτόν καλεσμένοι και εκλεκτοί και
πιστοί.
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15 Kai¤ le£gei moi% ta¤ y¨data a§ ei¬dew, oy− h¥ po£rnh
ka£uhtai, laoi¤ kai¤ o©xloi ei¦si¤ kai¤ e©unh kai¤ glv°ssai.

15. και μου λέγει τα ύδατα που είδες, στα οποία η πόρνη
κάθεται, λαοί και όχλοι είναι και έθνη και γλώσσες.

16 kai¤ ta¤ de£ka ke£rata a§ ei¬dew kai¤ to¤ uhri£on, oy−toi
mish£soysi th¤n po£rnhn kai¤ h¦rhmvme£nhn poih£soysin
ay¦th¤n kai¤ gymnh£n, kai¤ ta¤w sa£rkaw ay¦th°w fa£gontai,
kai¤ ay¦th¤n katakay£soysin e¦n pyri£.

16. Και τα δέκα κέρατα που είδες και το θηρίο, αυτοί θα
μισήσουν την πόρνη και ερημωμένη θα την κάνουν αυτήν
και γυμνή, και τις σάρκες αυτής θα φάνε, και αυτήν θα
κατακάψουν με φωτιά.

17 o¥ ga¤r Ueo¤w e©dvken ei¦w ta¤w kardi£aw ay¦tv°n poih°sai
th¤n gnv£mhn ay¦toy°, kai¤ poih°sai mi£an gnv£mhn kai¤
doy°nai th¤n basilei£an ay¦tv°n tƒ° uhri£ƒ, a©xri
telesuv°sin oi¥ lo£goi toy° Ueoy°.

17. ∆ιότι ο Θεός έδωσε εις τις καρδιές αυτών να κάνει την
γνώμη αυτού, και να κάνει μία γνώμη και να δώσουν την
βασιλεία αυτών στο θηρίο μέχρι να τελεσθούν οι λόγοι του
Θεού.

18 kai¤ h¥ gynh¤ h§n ei¬dew e©stin h¥ po£liw h¥ mega£lh h¥
e©xoysa basilei£an e¦pi¤ tv°n basile£vn th°w gh°w.
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Αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται στα περί της μασονίας και του τέλους της.

1. Πορνεία στα πνευματικά θέματα είναι το να απιστήσεις στον Θεό και να συνεργαστείς με τον διάβολο. Η μεγάλη πόρνη που κάθεται επάνω σε πολλά
ύδατα δηλαδή σε πολλούς λαούς είναι η μασονία. Κρίμα είναι απόφασις κρίσεως. Κρίμα της πόρνης της μεγάλης είναι η από Θεού θεώρησις και κρίσις
της μασονίας.

2. Οι εξουσιαστές της γης σε συνεργασία (πορνεία πνευματική) με τη μασονία. Οίνος πορνείας είναι το πνεύμα το δαιμονικό που προωθείται και
επικρατεί και διαποτίζει τους ανθρώπους.

3. Πνευματική έρημος δηλαδή περιοχή που δεν υπάρχει καθόλου πνεύμα Θεού.
Το κόκκινο θηρίο είναι το αμαρτωλό και βλάσφημο σύστημα της παγκόσμιας εξουσίας επάνω στο οποίο κάθεται δηλαδή ηγείται δεσπόζει και εξουσιάζει
η μασονία (γυναίκα). Τα κεφάλια και τα κέρατα έχουν ερμηνευθεί.

4. Ο πλούτος της μασονίας και η μετάληψις δαιμονικού πνεύματος από τους μασόνους. Συμμετοχή σε σατανικές τελετουργίες, θυσίες, λατρείες.

5. Το απόκρυφο και το μυστηριώδες των μασονικών στοών και της μασονίας που είναι η πηγή και το αρχηγείο του δαιμονισμού και της σατανολατρείας
στην γη.

6. Η αποκάλυψις διεισδύει στο βάθος του παρασκηνίου και της πραγματικότητος της γης και δείχνει και φανερώνει αλήθειες που πολλοί ούτε καν
υποψιάζονται ότι μπορεί να συμβαίνουν. Με μεγάλη ηδονή οι σατανιστές μασόνοι δολοφονούν και εξαφανίζουν κάθε φωνή αλήθειας πνεύματος και
δικαιοσύνης που εμφανίζεται οπουδήποτε.

7. Ακολουθεί άνωθεν επεξήγησις.

8. Το θηρίο της παγκόσμιας εξουσίας έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του επί της γης σήμερα. Στον άμεσα επερχόμενο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και μετά θα
διαλυθεί η παγκοσμιοποίηση για κάποιο σημαντικό χρονικό διάστημα, μετά από το οποίο και πάλι θα ανασυσταθή. Γι αυτόν τον λόγο η αποκάλυψις λέει
ότι ήταν και δεν είναι και θα παραστή. Σε αυτό το σημείο η Αποκάλυψη χρησιμοποιώντας τον Ενεστώτα χρόνο μας δείχνει την περίοδο στην οποία θα
ανοίξει, θα ξεκλειδωθεί και θα ερμηνευτεί. Προσδιορίζει δηλαδή η αποκάλυψη την εποχή της μεγάλης διαδόσεως και κυκλοφορίας της ερμηνείας της
μετά τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Η παγκοσμιοποίηση τότε θα έχει διαλυθή και για αυτό χρησιμοποιεί τον ενεστώτα για εκείνη την εποχή που κυρίως
θα διαβάζεται. Ότι δηλαδή το θηρίο ήταν και δεν είναι τώρα που ανοίγει η αποκάλυψη και ερμηνεύεται και διαδίδεται αλλά θα έρθη μετά.
Οι θαυμαστές της παγκόσμιας διακυβερνήσεως εμφορούνται από νοοτροπία και πνεύμα παντελώς ξένο και ασυμβίβαστο με την αιώνιο ζωή και την
βασιλεία των ουρανών στην οποία δεν πολιτογραφούνται.

9. Και πάλι η αποκάλυψη και σε αυτό το σημείο ξανά υποδεικνύει το ότι η ερμηνεία της και το ξεκλείδωμά της είναι θέμα λογικής και διανοητικής
επεξεργασίας και όχι θέμα αρετής η αγιότητος κ.τ.λ. όπως πολλοί διατείνονται.

9–10. Ο συμβολισμός του θηρίου με επτά κεφάλια έχει ήδη εξηγηθεί. Οι βασιλείες της Αμερικής και της Ευρώπης δηλαδή τα πέντε κεφάλια θα
υποκύψουν κατ’αρχάς στην παγκοσμιοποίηση, γεγονός που ήδη πραγματοποιήθηκε. Η Ρωσία ακόμη αντιστέκεται και δεν έχει ενσωματωθεί έως τώρα
στην παγκοσμιοποίηση. Ο Αντίχριστος των σιωνιστών του Ισραήλ δεν έχει έρθει ακόμη αλλά και όταν έρθει για λίγο θα μείνει.
Ξανά σε αυτό το σημείο η αποκάλυψη μας δείχνει την εποχή της ερμηνείας της με τον ενεστώτα χρόνο που δείχνει ακριβώς την Ρωσία στις μέρες μας.
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11. Το θηρίο της παγκόσμιας εξουσίας που εμφανίσθηκε και δεν θα υπάρξη γιατί προσωρινά θα διαλυθή, όταν ξαναεμφανισθή θα είναι η όγδοη
κυβέρνηση η παγκόσμια η οποία θα προέλθη από μία από τις επτά τοπικές κυβερνήσεις. (Ισραήλ)
Η παγκοσμιοποίηση του Αντίχριστου πρόκειται να καταστραφεί να διαλυθεί και να χαθεί αιωνίως.
Με τον ίδιο τρόπο ξανά η αποκάλυψη και σε αυτό το σημείο επιβεβαιώνει και δείχνει την εποχή της ερμηνείας της.

12. Ορισμός των αρχηγών της μασονίας, οι οποίοι αποτελούν την παγκόσμια κυβέρνηση.
Οι αρχηγοί της μασονίας δεν έχουν συγκεκριμένο βασίλειο αλλά έχουν εξουσία σαν βασιλιάδες κατά την θητεία τους στην μυστική κυβέρνηση και
αργότερα στην φανερή παγκόσμια κυβέρνηση.

13. Συνεργάζονται όλοι από κοινού για την ενδυνάμωση του θηρίου της παγκόσμιας διακυβερνήσεως.

14. Ο Χριστός θα νικήσει την μασονία και τους αρχηγούς της και θα επικρατήσει μαζί με τους εκλεκτούς του.

15. Η μασονία παγκόσμια εξαπλωμένη επί πολλών λαών.

16. Στο τέλος η μασονία θα γίνει μισητή, τόσο από τους υφισταμένους της, δηλαδή το παγκόσμιο σύστημα εξουσίας και διοικήσεως, όσο και από τους
ίδιους τους αρχηγούς της, οι οποίοι θα την απογυμνώσουν δηλαδή θα την αποκαλύψουν και θα την κάψουν. Στο τέλος οι μασόνοι θα παραδοθούν στην
φωτιά.

17. Ο Θεός παραχώρησε στους αρχηγούς της μασονίας και στον διάβολο την εξουσία και την συνεννόηση και την συνεργασία προς εκπλήρωση των
σχεδίων του, και για να γίνη έμπρακτα η διαλογή και η δοκιμασία των δικών του ανθρώπων, σε ένα όχι ουδέτερο, αλλά αρνητικά φορτισμένο και
πολωμένο περιβάλλον.

18. Η παγκοσμίως εξαπλωμένη μασονία που εξουσιάζει τους ηγέτες της γης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ

1 META tay°ta ei¬don a©llon a©ggelon katabai£nonta
e¦k toy° oy¦ranoy°, e©xonta e¦joysi£an mega£lhn, kai¤ h¥ gh°
e¦fvti£suh e¦k th°w do£jhw ay¦toy°,

1. Μετά από αυτά είδα άλλον άγγελο κατεβαίνοντα από
τον ουρανό, έχοντα εξουσία μεγάλη, και η γη φωτίσθηκε
από την δόξα αυτού.

2 kai¤ e©krajen e¦n i¦sxyra° fvn‚° le£gvn% e©pesen, e©pese
Babylv¤n h¥ mega£lh, kai¤ e¦ge£neto katoikhth£rion
daimoni£vn kai¤ fylakh¤ panto¤w pney£matow a¦kaua£rtoy
kai¤ fylakh¤ panto¤w o¦rne£oy a¦kaua£rtoy kai¤
memishme£noy%

2. Και έκραξε με ισχυρή φωνή λέγων έπεσε, έπεσε η
Βαβυλώνα η μεγάλη, και έγινε κατοικητήριον δαιμόνων και
φυλακή κάθε πνεύματος ακαθάρτου και φυλακή κάθε
ορνέου ακαθάρτου και μισητού.

3 o¨ti e¦k toy° oi©noy toy° uymoy° th°w pornei£aw ay¦th°w
pe£pvkan pa£nta ta¤ e©unh, kai¤ oi¥ basilei°w th°w gh°w
met ¦ ay¦th°w e¦po£rneysan, kai¤ oi¥ e©mporoi th°w gh°w e¦k
th°w dyna£mevw toy° strh£noyw ay¦th°w e¦ploy£thsan.

3. ∆ιότι από το κρασί του θυμού της πορνείας αυτής ήπιαν
όλα τα έθνη, και οι βασιλείς της γης με αυτήν πόρνευσαν,
και οι έμποροι της γης εκ της δυνάμεως της μανίας αυτής
πλούτησαν.

4 Kai¤ h©koysa a©llhn fvnh¤n e¦k toy° oy¦ranoy° le£goysan%
e©jelue e¦j ay¦th°w o¥ lao£w moy, i¨na mh¤ sygkoinvnh£shte
tai°w a¥marti£aiw ay¦th°w, kai¤ i¨na e¦k tv°n plhgv°n ay¦th°w
mh¤ la£bhte%

4. Και άκουσα άλλη φωνή εκ του ουρανού λέγουσα έξελθε
εξ αυτής ο λαός μου, δια να μην συγκοινωνήσετε στις
αμαρτίες αυτής, και δια να μην από τις πληγές αυτής
λάβετε.

5 o¨ti e¦kollh£uhsan ay¦th°w ai¥ a¥marti£ai a©xri toy°
oy¦ranoy°, kai¤ e¦mnhmo£neysen o¥ Ueo¤w ta¤ a¦dikh£mata
ay¦th°w.

5. ∆ιότι κολλήθηκαν αυτής οι αμαρτίες μέχρι του ουρανού,
και μνημόνευσε ο Θεός τα αδικήματα αυτής.

6 a¦po£dote ay¦t‚° v¥w kai¤ ay¦th¤ a¦pe£dvke, kai¤ diplv£sate
ay¦t‚° dipla° kata¤ ta¤ e©rga ay¦th°w% e¦n tƒ° pothri£ƒ ƒ−
e¦ke£rase, kera£sate ay¦t‚° diploy°n.

6. Αποδώσατε σε αυτήν όπως και αυτή απέδωσε και
διπλασιάσατε σε αυτήν διπλά κατά τα έργα αυτής με το
ποτήρι που κέρασε, κεράστε αυτήν διπλά.

7 o¨sa e¦do£jasen e¥ayth¤n kai¤ e¦strhni£ase, tosoy°ton
do£te ay¦t‚° basanismo¤n kai¤ pe£nuow. o¨ti e¦n t‚°
kardi£a ay¦th°w le£gei, o¨ti ka£uhmai kauv¤w basi£lissa
kai¤ xh£ra oy¦k ei¦mi¤ kai¤ pe£nuow oy¦ mh¤ i©dv,

7. Όσο δόξασε τον εαυτό της και στρήνιασε, τόσο δώστε
σε αυτήν βασανισμό και πένθος διότι στην καρδιά της λέει,
ότι κάθομαι σαν βασίλισσα και χήρα δεν είμαι και πένθος
δεν θα δω.

8 dia¤ toy°to e¦n mia° h¥me£ra h¨joysin ai¥ plhgai¤ ay¦th°w,
ua£natow kai¤ pe£nuow kai¤ limo£w, kai¤ e¦n pyri¤
katakayuh£setai% o¨ti i¦sxyro¤w Ky£riow Ueo¤w o¥ kri£naw
ay¦th£n.

8. ∆ια τούτο σε μια μέρα θα έλθουν οι πληγές αυτής,
θάνατος και πένθος και πείνα, και με φωτιά θα κατακαεί.
διότι ισχυρός Κύριος ο Θεός που έκρινε αυτήν.

9 kai¤ klay£soysin ay¦th¤n kai¤ ko£contai e¦p ¦ ay¦t‚° oi¥
basilei°w th°w gh°w oi¥ met ¦ ay¦th°w porney£santew kai¤
strhnia£santew, o¨tan ble£pvsi to¤n kapno¤n th°w
pyrv£sevw ay¦th°w,
10 a¦po¤ makro£uen e¥sthko£tew dia¤ to¤n fo£bon toy°
basanismoy° ay¦th°w, le£gontew% oy¦ai¤ oy¦ai£, h¥ po£liw h¥
mega£lh Babylv£n, h¥ po£liw h¥ i¦sxyra£, o¨ti mia° v¨ra
h¬luen h¥ kri£siw soy.
11 kai¤ oi¥ e©mporoi th°w gh°w klay£soysi kai¤
penuh£soysin e¦p ¦ ay¦t‚°, o¨ti to¤n go£mon ay¦tv°n oy¦dei¤w
a¦gora£zei oy¦ke£ti,
12 go£mon xrysoy° kai¤ a¦rgy£roy kai¤ li£uoy timi£oy kai¤
margari£toy, kai¤ byssi£noy kai¤ porfy£raw kai¤ shrikoy°
kai¤ kokki£noy, kai¤ pa°n jy£lon uy£i¶non kai¤ pa°n skey°ow
e¦lefa£ntinon kai¤ pa°n skey°ow e¦k jy£loy timivta£toy kai¤
xalkoy° kai¤ sidh£roy kai¤ marma£roy,
13 kai¤ kina£mvmon kai¤ a©mvmon kai¤ uymia£mata, kai¤
my£ron kai¤ li£banon kai¤ oi¬non kai¤ e©laion kai¤
semi£dalin kai¤ si°ton kai¤ kth£nh kai¤ pro£bata, kai¤
i¨ppvn kai¤ redv°n kai¤ svma£tvn, kai¤ cyxa¤w a¦nurv£pvn.
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9. Και θα κλάψουν αυτήν και θα σπαράξουν για αυτήν οι
βασιλείς της γης οι με αυτήν πορνεύσαντες και
στρηνιάσαντες, όταν θα βλέπουν τον καπνό της
πυρακτώσεως αυτής,

10. από μακριά σταθέντες για τον φόβο του βασανισμού
αυτής, λέγοντες αλλοίμονο αλλοίμονο, η πόλις η μεγάλη
Βαβυλώνα η πόλις η ισχυρή, διότι σε μια ώρα ήρθε η δίκη
σου.
11. Και οι έμποροι της γης θα κλάψουν και θα πενθήσουν
για αυτήν, διότι το εμπόρευμα αυτών κανείς δεν αγοράζει
πλέον,
12. εμπόρευμα χρυσού και αργύρου και λίθων πολύτιμων
και μαργαριταριών, και υφάσματος βυσσινί, και πορφύρας
και μετάξης και κόκκινου, και κάθε ξύλο αρωματικό και
κάθε σκεύος ελεφάντινο και κάθε σκεύος από ξύλο
πολύτιμο και χαλκού και σιδήρου και μαρμάρου,

13. και κινάμωμο και άμωμο και θυμιάματα, και μύρο και
λιβάνι και οίνο και έλαιο και σιμιγδάλι και σιτάρι και ζώα
και πρόβατα, και άλογα και άμαξες και σώματα, και ψυχές
ανθρώπων.
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14 kai¤ h¥ o¦pv£ra th°w e¦piuymi£aw th°w cyxh°w soy
a¦pv£leto a¦po¤ soy°, kai¤ pa£nta ta¤ lipara¤ kai¤ ta¤
lampra¤ a¦ph°luen a¦po¤ soy°, kai¤ oy¦ke£ti oy¦ mh¤ ay¦ta¤
ey¥rh£seiw.

14. Και τα φρούτα της επιθυμίας της ψυχής σου χάθηκαν
από σένα, και όλα τα λιπαρά και τα λαμπρά έφυγαν από
σένα, και πλέον ποτέ αυτά δεν θα τα βρεις.

15 oi¥ e©mporoi toy£tvn, oi¥ ployth£santew a¦p ¦ ay¦th°w,
a¦po¤ makro£uen sth£sontai dia¤ to¤n fo£bon toy°
basanismoy° ay¦th°w klai£ontew kai¤ penuoy°ntew,

15. Οι έμποροι αυτών, που πλούτισαν από αυτήν, από
μακριά θα σταθούν δια τον φόβο του βασανισμού αυτής
κλαίοντες και πενθούντες,

16 le£gontew% oy¦ai¤ oy¦ai£, h¥ po£liw h¥ mega£lh, h¥
peribeblhme£nh by£ssinon kai¤ porfyroy°n kai¤ ko£kkinon
kai¤ kexrysvme£nh e¦n xrysi£ƒ kai¤ li£uƒ timi£ƒ kai¤
margari£taiw, o¨ti mia° v¨ra h¦rhmv£uh o¥ tosoy°tow
ploy°tow.

16. λέγοντες αλλοίμονο αλλοίμονο, η πόλις η μεγάλη, η
ντυμένη βύσσινο και πορφύρα και κόκκινο και χρυσωμένη
με χρυσό και πολύτιμους λίθους και μαργαριτάρια, διότι σε
μια ώρα ερημώθηκε ο τόσος πλούτος.

17 kai¤ pa°w kybernh£thw kai¤ pa°w o¥ e¦pi¤ to£pon ple£vn,
kai¤ nay°tai kai¤ o¨soi th¤n ua£lassan e¦rga£zontai, a¦po¤
makro£uen e©sthsan,
18 kai¤ e©krazon ble£pontew to¤n kapno¤n th°w pyrv£sevw
ay¦th°w, le£gontew% ti£w o¥moi£a t‚° po£lei t‚° mega£l‚;
19 kai¤ e©balon xoy°n e¦pi¤ ta¤w kefala¤w ay¦tv°n kai¤
e©krazon klai£ontew kai¤ penuoy°ntew, le£gontew% oy¦ai¤
oy¦ai£, h¥ po£liw h¥ mega£lh, e¦n ‚− e¦ploy£thsan pa£ntew oi¥
e©xontew ta¤ ploi°a e¦n t‚° uala£ss‚ e¦k th°w timio£thtow
ay¦th°w% o¨ti mia° v¨ra h¦rhmv£uh.

17. Και κάθε κυβερνήτης και κάθε πλοιοκτήτης, και ναύτες
και όσοι στην θάλασσα εργάζονται, από μακριά στάθηκαν.

18. και έκραζαν βλέποντας τον καπνό της πυρακτώσεως
αυτής, λέγοντας ποια όμοια με την πόλη τη μεγάλη;
19. και έβαλαν χώμα πάνω στα κεφάλια τους και έκραζαν
κλαίοντες και πενθούντες, λέγοντας αλλοίμονο αλλοίμονο,
η πόλις η μεγάλη, με την οποίαν πλούτισαν όλοι οι
έχοντες τα πλοία στην θάλασσα από την τιμιότητα αυτής
διότι σε μια ώρα ερημώθηκε.

20 Ey¦frai£noy e¦p ¦ ay¦t‚°, oy¦rane£, kai¤ oi¥ a¨gioi kai¤ oi¥
a¦po£stoloi kai¤ oi¥ profh°tai, o¨ti e©krinen o¥ Ueo¤w to¤
kri°ma y¥mv°n e¦j ay¦th°w.

20. Ευφραίνου για αυτήν, ουρανέ και οι άγιοι και οι
απόστολοι και οι προφήται, διότι έκρινε ο Θεός το δίκαιο
σας από αυτήν.

21Kai¤ h¬ren ei−w a©ggelow i¦sxyro¤w li£uon v¥w my£lon
me£gan kai¤ e©balen ei¦w th¤n ua£lassan le£gvn% oy¨tvw
o¥rmh£mati blhuh£setai Babylv¤n h¥ mega£lh po£liw, kai¤
oy¦ mh¤ ey¥reu‚° e©ti.

21. Και σήκωσε ένας άγγελος ισχυρός πέτρα σαν
μυλόπετρα μεγάλη και έριξε εις την θάλασσα λέγοντας με
τέτοια ορμή θα βληθεί η Βαβυλώνα η μεγάλη πόλις, και
δεν θα βρεθεί πλέον.

22 kai¤ fvnh¤ kiuarƒdv°n kai¤ moysikv°n kai¤ ay¦lhtv°n kai¤
salpistv°n oy¦ mh¤ a¦koysu‚° e¦n soi¤ e©ti, kai¤ pa°w
texni£thw pa£shw te£xnhw oy¦ mh¤ ey¥reu‚° e¦n soi¤ e©ti, kai¤
fvnh¤ my£loy oy¦ mh¤ a¦koysu‚° e¦n soi¤ e©ti,

22. Και φωνή κιθαρωδών και μουσικών και αυλοπαικτών
και σαλπιστών δεν θα ακουστεί σε σένα πλέον, και κάθε
τεχνίτης κάθε τέχνης δεν θα βρεθεί σε σένα πλέον, και
φωνή μύλου δεν θα ακουστεί σε σένα πλέον,

23 kai¤ fv°w ly£xnoy oy¦ mh¤ fan‚° e¦n soi¤ e©ti, kai¤ fvnh¤
nymfi£oy kai¤ ny£mfhw oy¦ mh¤ a¦koysu‚° e¦n soi¤ e©ti% o¨ti
oi¥ e©mporoi£ soy h¬san oi¥ megista°new th°w gh°w, o¨ti e¦n
t‚° farmakeia£ soy e¦planh£uhsan pa£nta ta¤ e©unh,

23. και φως λύχνου δεν θα φανεί σε σένα πλέον και φωνή
γαμπρού και νύμφης δεν θα ακουστεί σε σένα πλέον διότι
οι έμποροί σου ήταν οι μεγιστάνες της γης, διότι με τις
μαγείες σου πλανήθηκαν όλα τα έθνη,

24 kai¤ e¦n ay¦t‚° ai¨mata profhtv°n kai¤ a¥gi£vn ey¥re£uh
kai¤ pa£ntvn tv°n e¦sfagme£nvn e¦pi¤ th°w gh°w.

24. Και εις αυτήν αίματα προφητών και αγίων ευρέθησαν
και όλων των σφαγμένων πάνω στην γη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

ΙΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Η κάθοδος των αγγελικών δυνάμεων, η απόφαση του Θεού, το τέλος της μασονίας, οι συνέπειες των μασόνων και ο επικήδειος της μασονίας.

1. Η αλλαγή του πνευματικού νόμου της γης, θετική ενέργεια στη γη και αλλαγή καταστάσεως. Τέλος της εξουσίας του κοσμοκράτορα επί της γης ο
οποίος όπως θα δούμε στα παρακάτω κεφάλαια δένεται με αλυσίδες και φυλακίζεται. Αυτή η έννοια στα παρακάτω κεφάλαια θα συνεχίση να
ξεκαθαρίζεται και να φωτίζεται όλο και περισσότερο.
Συνεχίζεται η κάθοδος των αγγελικών δυνάμεων στη γη που είχαμε δει από το κεφάλαιο Ι. Φωτισμός της γης σημαίνει ότι εκδιώχθηκαν πλέον οι
δαιμονικές δυνάμεις και ο διάβολος από τη γη όπως είχαν εκδιωχθεί και από τον ουρανό. Ο άγγελος κατεβαίνει με εξουσία μεγάλη και φωτίζεται η γη
δηλαδή ξεδαιμονίζεται η γη. Ο άγγελος πλέον με εξουσία μεγάλη τακτοποιεί τα θέματα της γής.

2-8. Η απόφασης του Θεού.

2. Ο άγγελος αναγγέλλει την απόφαση του Θεού, το τέλος της μασονικής εξουσίας επί της γης, αλλά και την από Θεού τιμωρία της.
Οι μασόνοι αιώνια φυλακισμένοι και συγκάτοικοι με δαίμονες και με όλα τα ακάθαρτα πνεύματα που λάτρευαν και υπηρετούσαν.

3. Η ενοχή της μασονίας. Η μασονία από τον δαιμονικό φανατισμό και ζήλο και την μανία που την διακρίνει και με την ακοίμητη δαιμονική ενέργεια που
έχουν όλοι οι δαιμονισμένοι και οι υπηρέτες του διαβόλου πότισε όλη τη γη παντού με το σατανικό πνεύμα.
Όλες οι θέσεις εξουσίας και εμπορίου πλέον πάνω στην γη απόλυτα ελεγχόμενες από την μασονία. Η πραγματικότητα αυτή επιβεβαιώνεται και από τα
σατανικά σύμβολα που είδαμε και που χρησιμοποιούν σχεδόν όλες οι εταιρίες στα σήματά τους.

4. Ο Θεός ξεκάθαρα απαγορεύει στους δικούς του να συνεργάζονται με το μασονικό σύστημα, προειδοποιώντας ότι θα τιμωρηθούν όσοι θα
συγκοινωνήσουν με τη μασονία.

5. Εδώ βλέπουμε ότι τελικά ο Θεός πέτυχε το σχέδιό του και έφερε τα πράγματα ακριβώς εκεί που ήθελε, δηλαδή στο να χρεώση τους εχθρούς του με
αιώνια βουνά χρέους. Τα εγκλήματα και αμαρτήματα των μασόνων δεν διαγράφονται ούτε οι ίδιοι καλούνται σε μετάνοια αλλά αντίθετα οδηγούνται με
υπερχρέωση στην αιώνια κόλαση.
Ο Θεός με μια καλοστημένη παγίδα εδώ στην γη, δίνοντας στον διάβολο εξουσία και χρήμα, κατάφερε να ξεκαθαρίση αιωνίως το βασίλειό του από
όλους τους άπληστους και αδίστακτους και ανελέητους και σκοτεινούς και βλάστημους και ύπουλους και ανεπιθύμητους εγκληματίες και σατανιστές.
Έτσι τους πακετάρισε από εδώ με συσσώρευση βουνών παγκοσμίου χρέους και εγκλημάτων εναντίον όλης της ανθρωπότητος.
Μ’ αυτόν τον τρόπο τους καταδικάζει αιωνίως και τους εξαφανίζει οριστικά από την αιώνια βασιλεία του στην οποία ούτε τους θέλει ούτε και τους
ανέχεται.

6. Η τιμωρία της μασονίας. ∆ιπλή η ανταπόδωσις για τα όσα έπραξε και για το όπως φέρθηκε. Ειδική εντολή του Θεού για την τιμωρία της μασονίας.

7. Οι μασόνοι με την πνευματική μωρία τους και την αλαζονεία τους, θεωρούν ότι κυριάρχησαν οριστικά επί της γης και δεν πρόκειται τίποτα να τους
ανατρέψει. Η έπαρσις των μασόνων που στηρίζονται στον διάβολο θα μετατραπή σε βασανισμό και πένθος και θλίψη με ειδική εντολή του Θεού και
πάλι.
∆εν είμαι χήρα σημαίνει ότι η μασονία στηρίζεται στον προστάτη της τον διάβολο με τον οποίο είναι παντρεμένη και αγκαλιασμένη και ο οποίος την
φροντίζει. Οι μασόνοι δεν αντιλήφθηκαν ότι η εξουσία του διαβόλου είναι προσωρινή επί της γης, νομίζουν ότι πάντα θα έχουν την εξουσία ότι δηλαδή
ποτέ δεν θα δουν πένθος.
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8. Σε μια μέρα θα αφανισθεί η μασονία και θα καούν οι μασόνοι, γιατί η επέμβασις του Θεού θα είναι πολύ ισχυρή. Θάνατος και πένθος και πείνα και
κάψιμο η τιμωρία των μασόνων.

9-19. Ο επικείδιος της μασονίας, θρήνος και πένθος και φόβος μασόνων και διαπλεκομένων.

9. Αλλαγή εξουσίας επί γης. Ανατροπή της μασονικής εξουσίας, ανακύρηξις της μασονίας ως παράνομης σατανικής εγκληματικής οργάνωσης εκτός
νόμου και βασανισμός των μασόνων. Θρήνος όλων των διαπλεκομένων αξιωματούχων της γης από την θέα του βασανισμού των μασόνων.

10. Εξ αποστάσεως τώρα οι πρώην συνεργαζόμενοι φοβούμενοι την δίωξή τους, και πενθούντες για την εξάρθρωση της σατανικής μαφίας που τους
πλούτιζε από τα εγκλήματα.

11. Ομοίως θρήνος και κλάμα των διαπλεκομένων μεγαλοεμπόρων της γης που είναι εκτός νόμου τώρα και έχασαν τα εμπορικά τους δικαιώματα που
κρίθηκαν παράνομα.

12–13. Η αποκάλυψη εδώ μας δείχνει το μεγάλο μέγεθος και την έκταση της μασονίας και πως όλο το εμπόριο της γης είναι σε μασονικά χέρια.

14. Τέλος του πλούτου και της χλιδής των μασόνων, δήμευσις και κατάσχεσις των περιουσιών τους και οριστική πτώχευση της μασονίας.

15–19. Αλλαγή του οικονομικού και εμπορικού συστήματος στην γη και θρήνος όλων των συνεργαζομένων με το παλιό σατανικό σύστημα που πλέον
διώκεται και τιμωρούνται οι ένοχοι. Πένθος θρήνος και περιθωριοποίηση των μασόνων και των συνεργαζομένων.

20. Ευφροσύνη στον ουρανό για την αντιστροφή της καταστάσεως πλέον και για την απόφαση του Θεού να δικαιώση τους αγίους πού έως τότε
εδιόκωντο από το σατανικό σύστημα.

21. Το από Θεού σημείον που θα προηγηθή του τέλους της μασονίας
Στις προφητείες περί Κωνσταντινουπόλεως αναφέρεται ο καταποντισμός της στην θάλασσα όταν λίγο αργότερα μετά τους διαδόχους του βασιλέα
Ιωάννη θα ηγεμονεύση στην Κωνσταντινούπολη μία γυναίκα κοντή και άσχημη η οποία θα βρίζη δημοσίως τον Θεό.
Από τις βλαστημίες αυτές που θα εκστομίζονται δημοσίως θα προκληθή εκείνη ακριβώς την στιγμή ο καταποντισμός στην θάλασσα ολόκληρης της
Κωνσταντινουπόλεως. (Προφητείες Αγίου Ανδρέα του δια Χριστόν σαλού για το τέλος της Κωνσταντινουπόλεως)
Ακριβώς με όμοιο και παράλληλο τρόπο που φανερώνει την ορμή την οργή και την δύναμη του Θεού θα έρθη και το τέλος του αντίχριστου και όλης της
μασονίας. Όταν ο αντίχριστος θα καθίση στον ναό του Σολωμόντος στα Ιεροσόλυμα και ενώπιον όλης της ανθρωπότητος βλαστημώντας θα επιδεικνύη
τον εαυτό του σαν Θεό, ακριβώς εκείνη την στιγμή από μεγάλο σεισμό θα τον καταπιή η γη ζωντανό.
Για εκείνη ακριβώς την στιγμή προειδοποιεί και ο Χριστός στο κατά Ματθαίον ευαγγέλιον Κ∆ 15 τους εις την Ιουδαία, όταν δούν το βδέλυγμα της
ερημώσεως (αντίχριστο) να κάθεται σε τόπο άγιο, τότε να φύγουν στα βουνά.
Ο καταποντισμός λοιπόν της Κωνσταντινουπόλεως στην θάλασσα την στιγμή της βλαστημίας θα είναι άλλο ένα μήνυμα του Θεού προς την
ανθρωπότητα πού θα επιβεβαιώνη την δύναμή του αλλά και το με παρόμοιο τρόπο ερχόμενο τέλος της μασονίας,.
Έχουμε λοιπόν εδώ έναν παραλληλισμό και μια προσομοίωση του τέλους της μασονίας και του αντίχριστου δια της αποφασιστικής επεμβάσεως του
Θεού.

22–23. Οριστικό τέλος της ζωής και της χλιδής των μασονικών κυκλωμάτων. Το εμπόριο όλης της γης και τα εργοστάσια (φωνή μύλου = ήχος
εργοστασίου) ήταν στα χέρια της μασονίας.
Με μαγείες και σατανικές μεθόδους και ουσίες δηλητηριάσαν και πότισαν τη γη με σατανικό πνεύμα και αποπλάνησαν πνευματικά όλους τους λαούς.
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24. Θα αποκαλυφθή και θα αποδειχθή στο τέλος η ενοχή της μασονίας για όλα τα εγκλήματα της γης.
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1 Meta¤ tay°ta h©koysa v¥w fvnh¤n mega£lhn o©xloy
polloy° e¦n tƒ° oy¦ranƒ° lego£ntvn% a¦llhloy£i¶a% h¥ svthri£a
kai¤ h¥ do£ja kai¤ h¥ dy£namiw toy° Ueoy° h¥mv°n,

1. Μετά από αυτά άκουσα σαν φωνή μεγάλη όχλου πολύ
στον ουρανό λεγόντων αλληλούια η σωτηρία και η δόξα
και η δύναμις του Θεού ημών,

2 o¨ti a¦lhuinai¤ kai¤ di£kaiai ai¥ kri£seiw ay¦toy°% o¨ti
e©krine th¤n po£rnhn th¤n mega£lhn, h¨tiw die£fueire th¤n
gh°n e¦n t‚° pornei£α ay¦th°w, kai¤ e¦jedi£khse to¤ ai−ma
tv°n doy£lvn ay¦toy° e¦k xeiro¤w ay¦th°w.

2. διότι αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις αυτού διότι έκρινε
την πόρνη την μεγάλη, η οποία διέφθειρε την γη με την
πορνεία αυτής, και εκδικήθηκε το αίμα των δούλων αυτού
από τα χέρια αυτής.

3 kai¤ dey£teron ei©rhkan% a¦llhloy£i¶a% kai¤ o¥ kapno¤w
ay¦th°w a¦nabai£nei ei¦w toy¤w ai¦v°naw tv°n ai¦v£nvn.

3. Και εκ δευτέρου είπαν αλληλούια και ο καπνός αυτής
ανεβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων.

4 kai¤ e©pesan oi¥ ei©kosi kai¤ te£ssarew presby£teroi kai¤
ta¤ te£ssara zv°a kai¤ proseky£nhsan tƒ° Ueƒ° tƒ°
kauhme£nƒ e¦pi¤ tƒ° uro£nƒ le£gontew% a¦mh£n, a¦llhloy£i¶a.

4. και έπεσαν οι είκοσι και τέσσερις πρεσβύτεροι και τα
τέσσερα ζώα και προσκύνησαν τον Θεό τον καθισμένο επί
του θρόνου λέγοντες αμήν, αλληλούια.

5 kai¤ fvnh¤ a¦po¤ toy° uro£noy e¦jh°lue le£goysa% ai¦nei°te
to¤n Ueo¤n h¥mv°n pa£ntew oi¥ doy°loi ay¦toy° kai¤ oi¥
foboy£menoi ay¦to£n, oi¥ mikroi¤ kai¤ oi¥ mega£loi.

5. Και φωνή από του θρόνου εξήλθε λέγουσα αινείτε τον
Θεό ημών πάντες οι δούλοι αυτού και οι φοβούμενοι
αυτόν, οι μικροί και οι μεγάλοι.

6 Kai¤ h©koysa v¥w fvnh¤n o©xloy polloy° kai¤ v¥w fvnh¤n
y¥da£tvn pollv°n kai¤ v¥w fvnh¤n brontv°n i¦sxyrv°n,
lego£ntvn% a¦llhloy£i¶a% o¨ti e¦basi£leyse Ky£riow o¥ Ueo¤w o¥
pantokra£tvr.

6. Και άκουσα σαν φωνή όχλου πολύ και σαν φωνή
υδάτων πολλών και σαν φωνή βροντών ισχυρών, λεγόντων
αλληλούια ότι βασίλευσε Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ.

7 xai£rvmen kai¤ a¦galliv£meua kai¤ dv°men th¤n do£jan
ay¦tƒ°, o¨ti h¬luen o¥ ga£mow toy° a¦rni£oy kai¤ h¥ gynh¤
ay¦toy° h¥toi£masen e¥ayth£n.

7. Χαιρόμαστε και αγαλλώμεθα και δίνουμε την δόξα σε
αυτόν, διότι ήρθε ο γάμος του αρνίου και η γυναίκα αυτού
ετοίμασε τον εαυτό της.

8 kai¤ e¦do£uh ay¦t‚° i¨na periba£lhtai by£ssinon lampro¤n
kauaro£n% to¤ ga¤r by£ssinon ta¤ dikaiv£mata tv°n a¥gi£vn
e¦sti£.

8. Και δόθηκε σε αυτήν να περιβληθεί με βύσσινο λαμπρό
καθαρό διότι το βυσσινί τα δικαιώματα των αγίων είναι.

9 Kai¤ le£gei moi% gra£con, maka£rioi oi¥ ei¦w to¤ dei°pnon
toy° ga£moy toy° a¦rni£oy keklhme£noi. kai¤ le£gei moi%
oy−toi oi¥ lo£goi a¦lhuinoi¤ toy° Ueoy° ei¦si.

9. Και μου λέγει γράψε, μακάριοι οι εις τον δείπνο του
γάμου του αρνιού καλεσμένοι και μου λέγει αυτοί οι λόγοι
αληθινοί του Θεού είναι.

10 Kai¤ e©pesa e©mprosuen tv°n podv°n ay¦toy°
proskynh°sai ay¦tƒ°. kai¤ le£gei moi% o¨ra mh£% sy£ndoylo£w
soy£ ei¦mi kai¤ tv°n a¦delfv°n soy tv°n e¦xo£ntvn th¤n
martyri£an ¦Ihsoy°% tƒ° Ueƒ° prosky£nhson% h¥ ga¤r
martyri£a toy° ¦Ihsoy° e¦sti to¤ pney°ma th°w
profhtei£aw.

10. Και έπεσα έμπροσθεν των ποδιών αυτού να
προσκυνήσω αυτόν και μου λέγει βλέπε μην είμαι
σύνδουλός σου και των αδελφών σου που έχουν την
μαρτυρία Ιησού. τον Θεό προσκύνησε η δε μαρτυρία του
Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας.

11 Kai¤ ei¬don to¤n oy¦rano¤n a¦neƒgme£non, kai¤ i¦doy¤ i¨ppow
leyko£w, kai¤ o¥ kauh£menow e¦p' ay¦to£n, kaloy£menow
pisto¤w kai¤ a¦lhuino£w, kai¤ e¦n dikaiosy£n‚ kri£nei kai¤
polemei°%

11. Και είδα τον ουρανό ανοιγμένο και να άλογο λευκό, και
ο καθισμένος σε αυτό, καλούμενος πιστός και αληθινός,
και με δικαιοσύνη κρίνει και πολεμά.

12 oi¥ de¤ o¦fualmoi¤ ay¦toy° v¥w flo¤j pyro£w, kai¤ e¦pi¤ th¤n
kefalh¤n ay¦toy° diadh£mata polla£, e©xvn o¦no£mata
gegramme£na, kai¤ o©noma gegramme£non o§ oy¦dei¤w oi¬den
ei¦ mh¤ ay¦to£w,

12. Οι δε οφθαλμοί αυτού σαν φλόγα φωτιάς, και εις την
κεφαλή αυτού διαδήματα πολλά, έχει ονόματα γραμμένα,
και όνομα γραμμένο το οποίον κανείς δεν γνωρίζει παρά
μόνον αυτός,

13 kai¤ peribeblhme£now i¥ma£tion bebamme£non e¦n ai¨mati,
kai¤ ke£klhtai to¤ o©noma ay¦toy°, o¥ lo£gow toy° Ueoy°.

13. και περιβάλλεται ένδυμα βαμμένο στο
καλείται το όνομα αυτού, ο λόγος του Θεού.

14 kai¤ ta¤ stratey£mata ta¤ e¦n tƒ° oy¦ranƒ° h¦koloy£uei
ay¦tƒ° e¦pi¤ i¨ppoiw leykoi°w, e¦ndedyme£noi by£ssinon
leyko¤n kauaro£n.

14. Και τα στρατεύματα τα εις τον ουρανό ακολουθούν
αυτόν επάνω σε άλογα λευκά, ντυμένοι βύσσινο λευκό
καθαρό.
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15 kai¤ e¦k toy° sto£matow ay¦toy° e¦kporey£etai romfai£a
o¦jei°a di£stomow, i¨na e¦n ay¦t‚° pata£ss‚ ta¤ e©unh% kai¤
ay¦to¤w poimanei° ay¦toy¤w e¦n ra£bdƒ sidhra°% kai¤ ay¦to¤w
patei° th¤n lhno¤n toy° oi©noy toy° uymoy° th°w o¦rgh°w toy°
Ueoy° toy° pantokra£torow.

15. Και από το στόμα αυτού εκπορεύεται ρομφαία κοφτερή
δίκοπος, ώστε με αυτήν να υποτάσσει τα έθνη και αυτός
ποιμαίνει αυτούς με ράβδο σιδηρά και αυτός πατάει τον
κάδο του οίνου του θυμού της οργής του Θεού του
παντοκράτορος.

16 kai¤ e©xei e¦pi¤ to¤ i¥ma£tion kai¤ e¦pi¤ to¤n mhro¤n ay¦toy°
o©noma gegramme£non, basiley¤w basile£vn kai¤ ky£riow
kyri£vn.

16. Και έχει επάνω στο ένδυμά του και πάνω στον μηρό
αυτού όνομα γραμμένο, βασιλεύς βασιλέων και Κύριος
Κυρίων.

17 Kai¤ ei¬don e¨na a©ggelon e¥stv°ta e¦n tƒ° h¥li£ƒ, kai¤
e©krajen e¦n fvn‚° mega£l‚ le£gvn pa°si toi°w o¦rne£oiw
toi°w petome£noiw e¦n mesoyranh£mati% dey°te syna£xuhte
ei¦w to¤ dei°pnon to¤ me£ga toy° Ueoy°,

17. Και είδα έναν άγγελο ιστάμενο εις τον ήλιο και έκραζε
με φωνή μεγάλη λέγων σε όλα τα όρνεα που πετούνε στο
μεσουράνημα: ελάτε μαζευτείτε στο δείπνο το μέγα του
Θεού.

18 i¨na fa£ghte sa£rkaw basile£vn kai¤ sa£rkaw
xilia£rxvn kai¤ sa£rkaw i¦sxyrv°n kai¤ sa£rkaw i¨ppvn
kai¤ tv°n kauhme£nvn e¦p ¦ ay¦tv°n, kai¤ sa£rkaw pa£ntvn
e¦leyue£rvn te kai¤ doy£lvn, kai¤ mikrv°n te kai¤ mega£lvn.

18. Για να φάτε σάρκες βασιλέων και σάρκες χιλιάρχων
και σάρκες ισχυρών και σάρκες ίππων και των καθημένων
επί αυτών, και σάρκες πάντων ελευθέρων και δούλων, και
μικρών δε και μεγάλων.

19 Kai¤ ei¬don to¤ uhri£on kai¤ toy¤w basilei°w th°w gh°w
kai¤ ta¤ stratey£mata ay¦tv°n synhgme£na poih°sai to¤n
po£lemon meta¤ toy° kauhme£noy e¦pi¤ toy° i¨ppoy kai¤ meta¤
toy° stratey£matow ay¦toy°.
20 kai¤ e¦pia£suh to¤ uhri£on kai¤ o¥ met ¦ ay¦toy°
ceydoprofh£thw o¥ poih£saw ta¤ shmei°a e¦nv£pion ay¦toy°,
e¦n oi−w e¦pla£nhse toy¤w labo£ntaw to¤ xa£ragma toy°
uhri£oy kai¤ toy¤w proskynoy°ntaw t‚° ei¦ko£ni ay¦toy°%
zv°ntew e¦blh£uhsan oi¥ dy£o ei¦w th¤n li£mnhn toy° pyro¤w
th¤n kaiome£nhn e¦n uei£ƒ.
21 kai¤ oi¥ loipoi¤ a¦pekta£nuhsan e¦n t‚° romfaia toy°
kauhme£noy e¦pi¤ toy° i¨ppoy, t‚° e¦jeluoy£s‚ e¦k toy°
sto£matow ay¦toy°% kai¤ pa£nta ta¤ o©rnea e¦xorta£suhsan
e¦k tv°n sarkv°n ay¦tv°n.
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19. Και είδα το θηρίο και τους βασιλείς της γης και τα
στρατεύματα αυτών μαζεμένα να κάνουν τον πόλεμο με
τον καθήμενο επί του ίππου και με τα στρατεύματα αυτού.

20. Και πιάστηκε το θηρίο και ο με αυτό ψευδοπροφήτης
που έκανε τα σημεία μπροστά σε αυτό, με τα οποία
πλάνησε τους λαβόντας το σημάδεμα του θηρίου και τους
προσκυνούντας την εικόνα αυτού. ζωντανοί ρίφθηκαν οι
δύο στην λίμνη της φωτιάς της καιόμενης με θειάφι.

21. Και οι υπόλοιποι σκοτώθηκαν με την ρομφαία του
καθημένου επί του ίππου, που εξήλθε από το στόμα αυτού
και όλα τα όρνεα χόρτασαν από τις σάρκες αυτών.
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Γιορτή στον ουρανό για την από τον Θεό δίκη της μασονίας και για την πανηγυρική κάθοδο και επέμβαση των ουράνιων στρατευμάτων στην γη.
Η συντριβή και το τέλος του αντιχρίστου της παγκόσμιας εξουσίας του και των στρατευμάτων του.

1. Αλληλούια = αινείται το ον = υμνείτε τον Θεόν. Μεγάλη γιορτή του ουράνιου κόσμου και σε πανηγυρική ατμόσφαιρα δοξολογία του Θεού.

2. Γιορτή διότι δικάστηκε και καταδικάστηκε από τον Θεό η σατανική μασονία και η επί γης εξουσία της, και γιατί εκδικήθηκε ο Θεός για τις δολοφονίες
όλων των ανθρώπων Του.
Στο σημείο αυτό συμπληρώνεται το νόημα στο όραμα του ∆ανιήλ για το δικαστήριο του Θεού από τις βλασφημίες του κεράτου δηλαδή του αντιχρίστου.

3. ∆οξολογία και για την εκτέλεση της αποφάσεως. Η μασονία παραδόθηκε σε αιώνια βασανιστήρια.

4. Προσκύνημα ευχαριστίας του Θεού.

5. Αποδοχή από τον Θεό. Έναρξη εποχής χαράς και δοξολογίας στον ουρανό. Εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά της αιώνιου βασιλείας. ∆οξολογία θεού
και σεβασμός και φόβος του Θεού.

6. Χαρά γιατί βασίλεψε και κυριάρχησε πλέον ο Θεός παντού δηλαδή και στην γη. Είχαμε δει ότι ο διάβολος που εκδιώχθηκε από τον ουρανό γνώριζε
ότι θα έχη λίγο χρόνο στην γη.
Η αποκάλυψη όπως είπαμε σιγά σιγά ολοκληρώνει τα νοήματά της που παρακάτω θα τα ξεκαθαρίση ακόμα καλύτερα, και για τον λόγο αυτό η
κατανόηση της αποκαλύψεως απαιτεί επανειλημμένες και προσεκτικές αναγνώσεις για την συναρμολόγηση των συγκεκαλυμμένων νοημάτων της.

7. Ο Χριστός θα παραλάβει επίσημα την εξουσία μαζί με τους αγίους και τους πιστούς οι οποίοι πλέον θα συνδιοικήσουν. (Η εκκλησία σαν νύφη έχει
ετοιμασθεί για να παραλάβη από τον Χριστό δικαιώματα εξουσίας).

8. Αναγνωρίζονται και απονέμονται τα δικαιώματα των αγίων και των ανθρώπων του θεού στην διανομή της εξουσίας. Την θέση και την εξουσία της γης
που είχε ο διάβολος και η μασονία δικαιούνται τώρα ο Χριστός και οι άγιοι.

9. Μακαρισμός για όλους αυτούς που από τον Θεό προσκαλούνται στην διανομή και παραλαβή της εξουσίας. Ο ίδιος ο Θεός τονίζει και βεβαιώνει την
δόξα και την ευτυχία αυτών των αξιωμάτων.

10. Εμφανίζεται η νέα αξιοκρατία. Οι ουράνιες δυνάμεις αλλά και οι αξιωματούχοι του θεού υποδεικνύουν τον Θεό για προσκύνηση και όχι τον εαυτό
τους όπως ο αντίχριστος και όπως ο διάβολος.
Το πνεύμα όλου αυτού του προφητικού βιβλίου είναι η ομολογία και η αναγνώρισις και η προσκύνησις του Χριστού του αιωνίου βασιλέως της όλης
δημιουργίας.

11. Ανοίγει ο ουρανός, σύνδεση πλέον ουρανού και γης, ενοποίησης της βασιλείας και κάθοδος των ουράνιων στρατευμάτων στην γη. Ο λευκός ίππος
είναι ο ουράνιος στρατός που διοικείται από τον Χριστό.

12. Η πνευματική υπεροχή και τελειότητα του Χριστού που κανένας άλλος δε μπορεί να φθάση και να κατανοήση την σχέση του με τον Θεό.
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13. Η τιμητική διάκρισης του Χριστού για την έως θανάτου υπακοή στον Θεό. Ονομάζεται και είναι και εκπροσωπεί τον λόγο του Θεού και γι’ αυτό είναι
ο αιώνιος βασιλεύς εξουσιαστής και άρχων της δημιουργίας.

14. Τα ουράνια στρατεύματα με τους επικεφαλείς των τμημάτων τους και με τα αναγνωρισθέντα δικαιώματα εξουσίας. Έρχονται να παραλάβουν την
εξουσία της γης που είχε δοθεί στον διάβολο.

15. Η νέα νομοθετική αρχή εξουσία και διοίκηση. Απόλυτη νομοθετική εξουσία του Χριστού επί όλων των εθνών. Θα διοικήσει όλα τα έθνη με από τον
Θεό δύναμη επιβολής εξουσίας.
Ο Χριστός έχει το γενικό πρόσταγμα της εκτονώσεως της οργής του Θεού, όπως δηλαδή της θανατώσεως όλου του εχθρικού προς τον Θεό
στρατεύματος της γης που επιστράτευσε ο αντίχριστος.

16. Από τον απόλυτο πνευματικό έλεγχο του σώματός του την σεμνότητα και αγιότητα της όλης συμπεριφοράς του και την έως θανάτου υπακοή του
στον Θεό ανακηρύχθηκε βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων.

17. Στο σημείο αυτό διευκρινίζετε και ξεκαθαρίζετε η προαναφερθείσα στο κεφάλαιο (Η 13) έννοια του μεσουρανήματος που πετά ο αετός, ότι δηλαδή
μεσουράνημα είναι ο κοινός ουρανός ο χώρος που πετούν τα πουλιά. Υποδεικνύεται δηλαδή και πάλι από την αποκάλυψη και επιβεβαιώνεται το
εξώφυλλο του παρόντος βιβλίου, ένας αετός που πετά στο μεσουράνημα, και συνεπώς η δια αυτού του βιβλίου ερμηνεία της αποκαλύψεως.

18. Τα στρατεύματα του αντίχριστου θα καταστραφούν και θα θανατωθούν και τα πτώματά τους θα δωθούν στα αρπακτικά όρνεα.

19. ∆ιάβολος μασονία και αντίχριστος πανικόβλητοι και γνωρίζοντες ότι πλησιάζει το τέλος τους, από ανασφάλεια θα μαζέψουν με κάποια δικαιολογία
όλα τα στρατεύματα της γης προς υπεράσπισή τους.
Η παγκόσμια εξουσία της γης με όλα τα στρατεύματά της σε παράταξη εναντίον της επερχόμενης εξουσίας του Χριστού.

20. Η εξουσία της γης με τον αντίχριστο απευθείας στην λάβα. Τα Ιεροσόλυμα με τον αντίχριστο και το επιτελείο του της παγκόσμιας διοίκησης που θα
εδράζεται εκεί, θα καταποντισθούν από σεισμό.

21. Το παγκόσμιο στράτευμα του αντίχριστου θανατώνεται μόνο με ένα λόγο με μιά διαταγή του Χριστού και παραδίδεται στα αρπακτικά όρνεα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ

1 Kai¤ ei¬don a©ggelon katabai£nonta e¦k toy° oy¦ranoy°,
e©xonta th¤n klei°n th°w a¦by£ssoy kai¤ a¨lysin mega£lhn
e¦pi¤ th¤n xei°ra ay¦toy°.

1. Και είδα άγγελο κατεβαίνοντα εκ του ουρανού, έχοντα
το κλειδί της αβύσσου και αλυσίδα μεγάλη στο χέρι του.

2 kai¤ e¦kra£thse to¤n dra£konta, to¤n o©fin to¤n a¦rxai°on,
o¨w e¦sti Dia£bolow kai¤ o¥ Satana°w o¥ planv°n th¤n
oi¦koyme£nhn, kai¤ e©dhsen ay¦to¤n xi£lia e©th,

2. Και έπιασε τον δράκοντα, το φίδι το αρχαίο, ο οποίος
είναι ο διάβολος και ο σατανάς ο πλανών την οικουμένη
και έδεσε αυτόν χίλια χρόνια,

3 kai¤ e©balen ay¦to¤n ei¦w th¤n a©bysson, kai¤ e©kleise kai¤
e¦sfra£gisen e¦pa£nv ay¦toy°, i¨na mh¤ plana° e©ti ta¤ e©unh,
a©xri telesu‚° ta¤ xi£lia e©th% meta¤ tay°ta dei° ay¦to¤n
lyuh°nai mikro¤n xro£non.

3. και έβαλε αυτόν στην άβυσσο, και έκλεισε και σφράγισε
επάνω αυτού, ώστε να μη πλανά πλέον τα έθνη, μέχρι να
τελειώσουν τα χίλια χρόνια μετά από αυτά πρέπει αυτός
να λυθεί λίγο χρόνο.

4 Kai¤ ei¬don uro£noyw, kai¤ e¦ka£uhsan e¦p ¦ ay¦toy£w, kai¤
kri°ma e¦do£uh ay¦toi°w, kai¤ ta¤w cyxa¤w tv°n
pepelekisme£nvn dia¤ th¤n martyri£an ¦Ihsoy° kai¤ dia¤
to¤n lo£gon toy° Ueoy°, kai¤ oi¨tinew oy¦ proseky£nhsan to¤
uhri£on oy©te th¤n ei¦ko£na ay¦toy°, kai¤ oy¦k e©labon to¤
xa£ragma e¦pi¤ to¤ me£tvpon ay¦tv°n kai¤ e¦pi¤ th¤n xei°ra
ay¦tv°n% kai¤ e©zhsan kai¤ e¦basi£leysan meta¤ toy°
Xristoy° xi£lia e©th%

4. Και είδα θρόνους και κάθισαν σε αυτούς, και δικαίωμα
δόθηκε σε αυτούς, και στις ψυχές των πελεκισμένων για
την μαρτυρία του Ιησού και για τον λόγο του Θεού και
όποιοι δεν προσκύνησαν το θηρίο ούτε την εικόνα αυτού,
και δεν έλαβαν το χάραγμα εις το μέτωπο αυτών και στο
χέρι αυτών και έζησαν και βασίλευσαν με τον Χριστό χίλια
έτη.

5 kai¤ oi¥ loipoi¤ tv°n nekrv°n oy¦k e©zhsan e¨vw telesu‚°
ta¤ xi£lia e©th. ay¨th h¥ a¦na£stasiw h¥ prv£th.

5. Και οι υπόλοιποι των νεκρών δεν έζησαν μέχρι να
τελειώσουν τα χίλια έτη, αυτή είναι η ανάσταση η πρώτη.

6 maka£riow kai¤ a¨giow o¥ e©xvn me£row e¦n t‚° a¦nasta£sei
t‚° prv£t‚% e¦pi¤ toy£tvn o¥ dey£terow ua£natow oy¦k e©xei
e¦joysi£an, a¦ll ¦ e©sontai i¥erei°w toy° Ueoy° kai¤ toy°
Xristoy°, kai¤ basiley£soysi met ¦ ay¦toy° xi£lia e©th.

6. Μακάριος και άγιος ο έχων μέρος στην ανάσταση την
.
πρώτη σε αυτούς ο δεύτερος θάνατος δεν έχει εξουσία,
αλλά θα είναι ιερείς του Θεού και του Χριστού, και θα
βασιλεύσουν με αυτόν χίλια έτη.

7 Kai¤ o¨tan telesu‚° ta¤ xi£lia e©th, lyuh£setai o¥
satana°w e¦k th°w fylakh°w ay¦toy°,
8 kai¤ e¦jeley£setai planh°sai ta¤ e©unh ta¤ e¦n tai°w
te£ssarsi gvni£aiw th°w gh°w, to¤n Gv¤g kai¤ to¤n Magv£g,
synagagei°n ay¦toy¤w ei¦w to¤n po£lemon, v−n o¥ a¦riumo¤w
ay¦tv°n v¥w h¥ a©mmow th°w uala£sshw.
9 kai¤ a¦ne£bhsan e¦pi¤ to¤ pla£tow th°w gh°w, kai¤
e¦ky£kleysan th¤n parembolh¤n tv°n a¥gi£vn kai¤ th¤n po£lin
th¤n h¦gaphme£nhn% kai¤ kate£bh py°r e¦k toy° oy¦ranoy° a¦po¤
toy° Ueoy° kai¤ kate£fagen ay¦toy£w%
10 kai¤ o¥ dia£bolow o¥ planv°n ay¦toy¤w e¦blh£uh ei¦w th¤n
li£mnhn toy° pyro¤w kai¤ toy° uei£oy, o¨poy kai¤ to¤ uhri£on
kai¤ o¥ ceydoprofh£thw, kai¤ basanisuh£sontai h¥me£raw
kai¤ nykto¤w ei¦w toy¤w ai¦v°naw tv°n ai¦v£nvn.
11 Kai¤ ei¬don uro£non me£gan leyko¤n kai¤ to¤n kauh£menon
e¦p ¦ ay¦tƒ°, oy− a¦po¤ prosv£poy e©fygen h¥ gh° kai¤ o¥
oy¦rano£w, kai¤ to£pow oy¦x ey¥re£uh ay¦toi°w.
12 kai¤ ei¬don toy¤w nekroy£w, toy¤w mega£loyw kai¤ toy¤w
mikroy£w, e¥stv°taw e¦nv£pion toy° uro£noy, kai¤ bibli£a
h¦noi£xuhsan% kai¤ a©llo bibli£on h¦noi£xuh, o¨ e¦sti th°w
zvh°w% kai¤ e¦kri£uhsan oi¥ nekroi¤ e¦k tv°n gegramme£nvn
e¦n toi°w bibli£oiw kata¤ ta¤ e©rga ay¦tv°n.
13 kai¤ e©dvken h¥ ua£lassa toy¤w nekroy¤w toy¤w e¦n ay¦t‚°,
kai¤ o¥ ua£natow kai¤ o¥ α¨dhw e©dvkan toy¤w nekroy¤w
toy¤w e¦n ay¦toi°w, kai¤ e¦kri£uhsan e¨kastow kata¤ ta¤ e©rga
ay¦tv°n.
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7. Και όταν τελειώσουν τα χίλια έτη, θα λυθεί ο σατανάς
από την φυλακή αυτού,
8. και θα εξέλθει να πλανήσει τα έθνη τα εις τις τέσσερις
γωνίες της γης, τον Γώγ και τον Μαγώγ, μαζεύοντας
αυτούς στον πόλεμο, των οποίων ο αριθμός αυτών σαν
την άμμο της θαλάσσης.
9. Και ανέβησαν κατά πλάτος της γης, και κύκλωσαν την
παρεμβολή των αγίων και την πόλη την αγαπημένη και
κατέβη φωτιά από τον ουρανό από τον Θεό και κατέφαγε
αυτούς.

10. Και ο διάβολος ο πλανών αυτούς ερίφθει εις την λίμνη
της φωτιάς και του θειαφιού, όπου και το θηρίο και ο
ψευδοπροφήτης, και θα βασανισθούν ημέρα και νύκτα εις
τους αιώνας των αιώνων.
11. Και είδα θρόνο μέγα λευκό και τον καθήμενο πάνω σε
αυτόν, από του οποίου το πρόσωπο έφυγε η γη και ο
ουρανός, και τόπος δεν ευρέθη γι’ αυτούς.
12. Και είδα τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους
μικρούς να στέκονται μπροστά στον θρόνο, και βιβλία
ανοίχθηκαν και άλλο βιβλίο ανοίχθηκε, το οποίο είναι της
ζωής και κρίθηκαν οι νεκροί από τα γραμμένα στα βιβλία
κατά τα έργα αυτών.

13. Και έδωσε η θάλασσα τους νεκρούς τους εις αυτήν, και
ο θάνατος και ο άδης έδωσαν τους νεκρούς τους εις
αυτούς, και κρίθηκαν έκαστος κατά τα έργα αυτών.
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14 kai¤ o¥ ua£natow kai¤ o¥ a¨dhw e¦blh£uhsan ei¦w th¤n
li£mnhn toy° pyro£w% oy−tow o¥ ua£natow o¥ dey£tero£w
e¦stin.

14. και ο θάνατος και ο Άδης ρίφθηκαν εις την λίμνη του
πυρός. αυτός ο θάνατος ο δεύτερος είναι.

15 kai¤ ei© tiw oy¦x ey¥re£uh e¦n t‚° bi£blƒ th°w zvh°w
gegramme£now, e¦blh£uh ei¦w th¤n li£mnhn toy° pyro£w.

15. Και εάν κάποιος δεν βρέθηκε εις το βιβλίο της ζωής
γραμμένος, ρίχτηκε εις την λίμνη του πυρός.
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Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται συνοπτικά η περίοδος της γης μετά τον αντίχριστο και μέχρι τη ∆ευτέρα παρουσία, και ο νέος πνευματικός νόμος που
θα ισχύη τότε επί της γης.
Έχουμε επίσης και τον ορισμό της πρώτης αναστάσεως που ξεκαθαρίζει ακόμη καλλίτερα τα υπονοούμενα των προηγουμένων κεφαλαίων όπως και
τον ορισμό του δεύτερου θανάτου.

1. Βλέπουμε να συνεχίζεται η κάθοδος των αγγελικών δυνάμεων στην γη.
Για τους δαίμονες που εξουσίαζαν επί γης, τώρα έρχεται η άβυσσος και η αλυσίδα δηλαδή τα δεσμά στην καταχθόνια φυλακή τους.
Βλέπουμε ότι ο Άδης όπως και ο ουράνιος κόσμος έχουν πύλες και κλειδιά. Ξεκαθαρίζοντας μπορούμε να πούμε ότι συναντάμε γενικά τρεις διαστάσεις
υπάρξεως: το αιώνιο βασίλειο του Θεού τον κόσμο των αγίων των δικαίων και των αγγέλων, μετά το αισθητό σύμπαν που είναι ο προσωρινός
ενδιάμεσος κόσμος όπου οι ψυχές ανατέλλουν στην αιωνιότητα της υπάρξεως για την πρώτη δοκιμαστική συνάντησή τους με την δημιουργία και τον
πλησίον, και τέλος τον Άδη, τον κάτω κόσμο, τις αιώνιες σκοτεινές αποθήκες που συσσωρεύονται οι υπέρ των εαυτών τους θυσιάσαντες τις αξίες και
τους διπλανούς τους.

2–3. Η καθαίρεσις του κοσμοκράτορα η αφαίρεσις της εξουσίας του και η φυλάκισή του. Επισημαίνεται η επίδραση του διαβόλου στην ανθρωπότητα.
Ο διάβολος θα ξαναελευθερωθεί επί της γης λίγο πριν την δευτέρα παρουσία μετά από αυτήν την μακρά περίοδο φυλάκισής του.

4. Η αλλαγή εξουσίας νέα εξουσία και διοίκηση επί της γης. Η εξουσία δίνεται τώρα σ’ αυτούς που είχαν πολεμήσει τον αντίχριστο και μαρτύρησαν από
αυτόν. Βλέπουμε ότι οι αντισταθέντες στον αντίχριστο έχουν τον πρώτο λόγο στα δικαιώματα εξουσίας όπως και οι μάρτυρες για τον Χριστό και τον Θεό.
Ο Χριστός και οι άγιοι πλέον θα ρυθμίζουν την πορεία της γης και θα χειρίζονται τα θέματα εξουσίας και διοικήσεως της ανθρωπότητος δηλαδή θα
βασιλεύουν.

5. Την εξουσία της γης για χιλιάδες χρόνια είχε στα χέρια του ο κοσμοκράτορας διάβολος. Η παραλαβή τώρα αυτής της εξουσίας από τους αγίους και
τους μάρτυρες για την μέχρι την δευτέρα παρουσία περίοδο, θεωρείται η πρώτη ανάσταση αυτών των αγίων. Σ αυτή την ανάσταση και παραλαβή
εξουσίας συμμετέχουν μόνο άγιοι και μάρτυρες και όχι όλοι οι νεκροί.

6. ∆ιευκρινήσεις για την πρώτη ανάσταση. Ο πνευματικός νόμος της πρώτης αναστάσεως.
∆εύτερος θάνατος είναι ο τελικός αιώνιος θάνατος, η απώλεια των μη σωζώμενων ψυχών στην οριστική κρίση της δευτέρας παρουσίας.

7. Στο τέλος αυτής της περιόδου έχουμε και πάλι μεταβολή στον πνευματικό νόμο της γης, και ελευθέρωση του διαβόλου για να γράψη έμπρακτα τον
επίλογό του και να κριθή λίγο πρίν την δευτέρα παρουσία.

8. Το αμετανόητο δαιμονικό πνεύμα και πάλι θα παρασύρει ανθρώπους σε υπηρέτηση δαιμονικών σχεδίων καταστροφής.

9. Οι οργανωμένες πλέον δυνάμεις του σκότους θα επιτεθούν εναντίον της εξουσίας των αγίων και θα περικυκλώσουν την πρωτεύουσά τους και το
κέντρο εξουσίας τους που και πάλι θα είναι η Ιερουσαλήμ. Η επέμβασης του Θεού και πάλι θα αφανίσει τις δυνάμεις του κακού.

10. Ο διάβολος μετά από "χίλια" χρόνια θα συναντήσει τους γνωστούς του, δηλαδή τη μασονική παγκοσμιοποίηση και τον αντίχριστο στην αιώνια φωτιά
της κολάσεως.

11. Η ∆ευτέρα παρουσία ο θερισμός της όλης δημιουργίας.
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12–13. Οι άνθρωποι όλων των αιώνων και των εποχών με τα έργα τους ενώπιον του ενός Θεού και δημιουργού τους.

14. Ο αιώνιος θάνατος του θανάτου και των μη σωζομένων.

15. Οι δύο καταστάσεις ζωής μετά την δευτέρα παρουσία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ

1 KAI ei¬don oy¦rano¤n kaino¤n kai¤ gh°n kainh£n% o¥ ga¤r
prv°tow oy¦rano¤w kai¤ h¥ prv£th gh° a¦ph°luon, kai¤ h¥
ua£lassa oy¦k e©stin e©ti.

1. Και είδα ουρανό καινούργιο και γη καινούργια διότι ο
πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθαν, και η θάλασσα
δεν υπάρχει πλέον.

2 kai¤ th¤n po£lin th¤n a¥gi£an ¥Ieroysalh¤m kainh¤n ei¬don
katabai£noysan e¦k toy° oy¦ranoy° a¦po¤ toy° Ueoy°,
h¥toimasme£nhn v¥w ny£mfhn kekosmhme£nhn tƒ° a¦ndri¤
ay¦th°w.

2. Και την πόλη την αγία Ιερουσαλήμ καινούργια είδα
κατεβαίνουσα από τον ουρανό από τον Θεό, ετοιμασμένη
σαν νύμφη στολισμένη στον άνδρα της.

3 kai¤ h©koysa fvnh°w mega£lhw e¦k toy° oy¦ranoy°
legoy£shw% i¦doy¤ h¥ skhnh¤ toy° Ueoy° meta¤ tv°n
a¦nurv£pvn, kai¤ skhnv£sei met ¦ ay¦tv°n, kai¤ ay¦toi¤ lao¤w
ay¦toy° e©sontai, kai¤ ay¦to¤w o¥ Ueo¤w met ¦ ay¦tv°n e©stai,

3. Και άκουσα φωνή μεγάλη από τον ουρανό να λέει να η
σκηνή του Θεού με τους ανθρώπους, και θα σκηνώσει με
αυτούς, και αυτοί λαός αυτού θα είναι, και αυτός ο Θεός
με αυτούς θα είναι,

4 kai¤ e¦jalei£cei a¦p ¦ ay¦tv°n o¥ Ueo¤w pa°n da£kryon a¦po¤
tv°n o¦fualmv°n ay¦tv°n, kai¤ o¥ ua£natow oy¦k e©stai e©ti,
oy©te pe£nuow oy©te kraygh¤ oy©te po£now oy¦k e©stai e©ti%
o¨ti ta¤ prv°ta a¦ph°luon.

4. και θα εξαλείψει από αυτούς ο Θεός κάθε δάκρυ από τα
μάτια αυτών, και ο θάνατος δεν υπάρχει πλέον, ούτε
πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν υπάρχει πλέον διότι
τα πρώτα απήλθαν.

5 Kai¤ ei¬pen o¥ kauh£menow e¦pi¤ tƒ° uro£nƒ% i¦doy¤ kaina¤
poiv° pa£nta. kai¤ le£gei moi% gra£con, o¨ti oy−toi oi¥
lo£goi pistoi¤ kai¤ a¦lhuinoi£ ei¦si.

5. Και είπε ο καθήμενος επί του θρόνου ιδού καινούργια
κάνω τα πάντα και μου λέγει γράψε, ότι αυτοί οι λόγοι
πιστοί και αληθινοί είναι.

6 kai¤ ei¬pe£ moi% ge£gonen. e¦gv¤ to¤ A kai¤ to¤ V, h¥ a¦rxh¤
kai¤ to¤ te£low. e¦gv¤ tƒ° dicv°nti dv£sv e¦k th°w phgh°w
toy° y¨datow th°w zvh°w dvrea£n.

6. Και μου είπε έγινε. Εγώ το Α και το Ω, η αρχή και το
τέλος. Εγώ στον διψώντα θα δώσω εκ της πηγής του
ύδατος της ζωής δωρεάν.

7 o¥ nikv°n, e©stai ay¦tƒ° tay°ta, kai¤ e©somai ay¦tƒ° Ueo¤w
kai¤ ay¦to¤w e©stai moi yi¥o£w.

7. Ο νικών, είναι για αυτόν αυτά, και θα είμαι για αυτόν
θεός και αυτός θα μου είναι υιός.

8 toi°w de¤ deiloi°w kai¤ a¦pi£stoiw kai¤ e¦bdelygme£noiw kai¤
foney°si kai¤ po£rnoiw kai¤ farmakoi°w kai¤
ei¦dvlola£traiw kai¤ pa°si toi°w ceyde£si to¤ me£row ay¦tv°n
e¦n t‚° li£mn‚ t‚° kaiome£n‚ e¦n pyri¤ kai¤ uei£ƒ, o¨ e¦stin o¥
ua£natow o¥ dey£terow.

8. Τους δε δειλούς και απίστους και σιχαμερούς και φονείς
και πόρνους και μάγους και ειδωλολάτρες και όλους τους
ψευδείς το μέρος αυτών εις την λίμνη την καιόμενη με
φωτιά και θείο, το οποίο είναι ο θάνατος ο δεύτερος.

9 Kai¤ h¬luen ei−w tv°n e¥pta¤ a¦gge£lvn tv°n e¦xo£ntvn ta¤w
e¥pta¤ fia£law ta¤w gemoy£saw tv°n e¥pta¤ plhgv°n tv°n
e¦sxa£tvn, kai¤ e¦la£lhse met ¦ e¦moy° le£gvn% dey°ro dei£jv
soi th¤n ny£mfhn th¤n gynai°ka toy° a¦rni£oy.

9. Και ήρθε ένας των επτά αγγέλων που έχουν τις επτά
φιάλες τις γεμάτες των επτά πληγών των τελευταίων, και
μίλησε με εμένα λέγων έλα να σου δείξω την νύφη την
γυναίκα του αρνιού.

10 kai¤ a¦ph£negke£ me e¦n pney£mati e¦p ¦ o©row me£ga kai¤
y¥chlo£n, kai¤ e©deije£ moi th¤n po£lin th¤n a¥gi£an
¥Ieroysalh¤m katabai£noysan e¦k toy° oy¦ranoy° a¦po¤ toy°
Ueoy°,

10. και με πήγε εν πνεύματι σε όρος μέγα και υψηλό, και
μου έδειξε την πόλη την αγία Ιερουσαλήμ κατεβαίνουσα
από τον ουρανό από τον Θεό,

11 e©xoysan th¤n do£jan toy° Ueoy°% o¥ fvsth¤r ay¦th°w
o¨moiow li£uƒ timivta£tƒ, v¥w li£uƒ i¦a£spidi
krystalli£zonti%

11. έχουσα την δόξα του Θεού ο ήλιος αυτής όμοιος με
λίθο πολυτιμότατο, σαν λίθο ίασπι κρυσταλλίζοντα.

12 e©xoysa tei°xow me£ga kai¤ y¥chlo£n, e©xoysa pylv°naw
dv£deka, kai¤ e¦pi¤ toi°w pylv°sin a¦gge£loyw dv£deka, kai¤
o¦no£mata e¦pigegramme£na, a¨ e¦stin o¦no£mata tv°n
dv£deka fylv°n tv°n yi¥v°n ¦Israh£l.

12. Έχουσα τείχος μέγα και ψηλό έχουσα πύλες δώδεκα,
και εις τις πύλες αγγέλους δώδεκα, και ονόματα
επιγραμμένα, τα οποία είναι ονόματα των δώδεκα φυλών
των υιών Ισραήλ.

13 a¦p ¦ a¦natolv°n pylv°new trei°w, kai¤ a¦po¤ borra°
pylv°new trei°w, kai¤ a¦po¤ no£toy pylv°new trei°w, kai¤
a¦po¤ dysmv°n pylv°new trei°w.

13. Από ανατολή πύλες τρεις, και από βορρά πύλες τρεις,
και από νότο πύλες τρεις, και από δύση πύλες τρεις.

14 kai¤ to¤ tei°xow th°w po£levw e©xon uemeli£oyw dv£deka,
kai¤ e¦p ¦ ay¦tv°n dv£deka o¦no£mata tv°n dv£deka
a¦posto£lvn toy° a¦rni£oy.

14. Και το τείχος της πόλεως έχει θεμέλια δώδεκα, και επί
αυτών δώδεκα ονόματα των δώδεκα αποστόλων του
αρνιού.
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15 Kai¤ o¥ lalv°n met ¦ e¦moy° ei¬xe me£tron ka£lamon
xrysoy°n, i¨na metrh£s‚ th¤n po£lin kai¤ toy¤w pylv°naw
ay¦th°w kai¤ to¤ tei°xow ay¦th°w.

15. Και ο μιλών με μένα είχε μέτρο καλάμι χρυσό, δια να
μετρήσει την πόλη και τις πύλες αυτής και το τείχος αυτής.

16 kai¤
ay¦th°w
e¦n tƒ°
mh°kow

16. Και η πόλις
και το πλάτος,
στάδια δώδεκα
ύψος αυτής ίδια

h¥ po£liw tetra£gvnow kei°tai, kai¤ to¤ mh°kow
o¨son kai¤ to¤ pla£tow. kai¤ e¦me£trhse th¤n po£lin
kala£mƒ e¦pi¤ stadi£oyw dv£deka xilia£dvn% to¤
kai¤ to¤ pla£tow kai¤ to¤ y¨cow ay¦th°w i©sa e¦sti£.

τετράγωνη είναι, και το μήκος αυτής όσο
και μέτρησε την πόλη με το καλάμι σε
χιλιάδες το μήκος και το πλάτος και το
είναι.

17 kai¤ e¦me£trhse to¤ tei°xow ay¦th°w e¥kato¤n
tessara£konta tessa£rvn phxv°n, me£tron a¦nurv£poy, o¨
e¦stin a¦gge£loy.

17. Και μέτρησε το τείχος αυτής εκατόν σαράντα τέσσερις
πήχεις, μέτρο ανθρώπου, το οποίο είναι αγγέλου.

18 kai¤ h¬n h¥ e¦ndo£mhsiw toy° tei£xoyw ay¦th°w i©aspiw,
kai¤ h¥ po£liw xrysi£on kauaro£n, o¨moion y¥a£lƒ kauarƒ°.

18. Και είναι η δόμησης του τείχους αυτής ίασπις, και η
πόλις χρυσό καθαρό, όμοιο γυαλί καθαρό.

19 oi¥ ueme£lioi toy° tei£xoyw th°w po£levw panti¤ li£uƒ
timi£ƒ kekosmhme£noi% o¥ ueme£liow o¥ prv°tow i©aspiw, o¥
dey£terow sa£pfeirow, o¥ tri£tow xalkhdv£n, o¥ te£tartow
sma£ragdow,

19. Τα θεμέλια του τείχους της πόλεως με κάθε πολύτιμη
πέτρα στολισμένα. Το θεμέλιο το πρώτο ίασπις, το
δεύτερο σάπφειρος, το τρίτο χαλκηδών, το τέταρτο
σμαράγδι.

20 o¥ pe£mptow sardo£nyj, o¥ e¨ktow sa£rdion, o¥ e¨bdomow
xryso£liuow, o¥ o©gdoow bh£ryllow, o¥ e©natow topa£zion, o¥
de£katow xryso£prasow, o¥ e¥nde£katow y¥a£kinuow, o¥
dvde£katow a¦me£uystow.

20. το πέμπτο σαρδόνυξ, το έκτο σάρδιο, το έβδομο
χρυσόλιθος, το όγδοο βήρυλλος, το ένατο τοπάζιο, το
δέκατο χρυσόπρασος, το ενδέκατο υάκινθος, το δωδέκατο
αμέθυστος.

21 kai¤ oi¥ dv£deka pylv°new dv£deka margari°tai% a¦na¤
ei−w e¨kastow tv°n pylv£nvn h¬n e¦j e¥no¤w margari£toy.
kai¤ h¥ platei°a th°w po£levw xrysi£on kauaro¤n v¥w y¨alow
diaygh£w.

21. Και οι δώδεκα πύλες δώδεκα μαργαριτάρια ανά μία
εκάστη πύλη ήταν από ένα μαργαριτάρι. Και η πλατεία της
πόλεως χρυσάφι καθαρό σαν γυαλί διαυγές.

22 Kai¤ nao¤n oy¦k ei¬don e¦n ay¦t‚°% o¥ ga¤r Ky£riow o¥ Ueo¤w
o¥ pantokra£tvr nao¤w ay¦th°w e¦sti, kai¤ to¤ a¦rni£on.

22. Και ναό δεν είδα σ’ αυτήν διότι ο Κύριος ο Θεός ο
παντοκράτωρ ναός αυτής είναι, και το αρνίο.

23 kai¤ h¥ po£liw oy¦ xrei£an e©xei toy° h¥li£oy oy¦de¤ th°w
selh£nhw i¨na fai£nvsin ay¦t‚°% h¥ ga¤r do£ja toy° Ueoy°
e¦fv£tisen ay¦th£n, kai¤ o¥ ly£xnow ay¦th°w to¤ a¦rni£on.

23. Και η πόλις δεν έχει ανάγκη του ηλίου ούτε της
σελήνης για να φέγγουν αυτήν. διότι η δόξα του Θεού
φώτισε αυτήν, και ο λύχνος αυτής το αρνίο.

24 kai¤ peripath£soysi ta¤ e©unh dia¤ toy° fvto¤w ay¦th°w,
kai¤ oi¥ basilei°w th°w gh°w fe£roysi th¤n do£jan kai¤ th¤n
timh¤n ay¦tv°n ei¦w ay¦th£n,

24. Και θα περπατήσουν τα έθνη δια του φωτός αυτής, και
οι βασιλείς της γης θα φέρουν την δόξα και την τιμήν
αυτών σε αυτήν.

25 kai¤ oi¥ pylv°new ay¦th°w oy¦ mh¤ kleisuv°sin h¥me£raw%
ny¤j ga¤r oy¦k e©stai e¦kei°%

25. Και οι πύλες αυτής δεν θα κλείσουν ημέρα διότι νύχτα
δεν υπάρχει εκεί.

26 kai¤ oi©soysi th¤n do£jan kai¤ th¤n timh¤n tv°n e¦unv°n
ei¦w ay¦th£n.

26. Και θα φέρουν την δόξα και την τιμή των εθνών σε
αυτήν.

27 kai¤ oy¦ mh¤ ei¦se£lu‚ ei¦w ay¦th¤n pa°n koino¤n kai¤ o¥
poiv°n bde£lygma kai¤ cey°dow, ei¦ mh¤ oi¥ gegramme£noi e¦n
tƒ° bibli£ƒ th°w zvh°w toy° a¦rni£oy.

27. Και δεν θα εισέλθει εις αυτήν κάθε ακάθαρτο και ο
πράτων βδέλυγμα και ψέμα, παρά μόνο οι γραμμένοι εις
το βιβλίο της ζωής του αρνίου.
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Η αναδόμησις του σύμπαντος, η ανακαινισμένη ζωή, η νέα αξιοκρατία, η άνω Ιερουσαλήμ η άρχουσα πόλις της νέας ζωής, η διοικητική πρωτεύουσα
της νέας βασιλείας και ο πνευματικός της νόμος.

1. Αναδημιουργία νέου σύμπαντος.

2. Εμφανίζεται η άρχουσα πόλις η πρωτεύουσα της νέας ζωής και βασιλείας η νέα Ιερουσαλήμ, εξ ολοκλήρου δημιουργημένη και κατασκευασμένη από
τον Θεό να κατέρχεται ολοκαίνουργια από τον ουρανό.
Η άνω Ιερουσαλήμ πλήρως ολοκληρωμένη και από τον Θεό έτσι τελειοποιημένη ώστε να είναι επιθυμητή και να ελκύει όπως η στολισμένη νύφη τον
άνδρα της.

3. Αυτή είναι η πόλις της τέλειας και αρμονικής συνυπάρξεως και ενώσεως Θεού και ανθρώπων. Ο τόπος όπου οι επιλεγμένοι από την ανθρωπότητα
όλων των αιώνων και των εποχών θα ζουν συγκατοικώντας μαζί με τον ίδιο τον Θεό.

4. Επειδή είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός της αιώνιας ζωής και σωτηρίας οι κάτοικοι αυτής της πόλεως όλοι άνθρωποι του Θεού θα έχουν περάσει
από μαρτύρια, θλίψεις, πόνους και θυσίες. Γι’ αυτό λέει τώρα ότι ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους, δηλαδή κάθε λύπη από τις καρδιές
τους. Θα θεραπευθούν οι ψυχικές πληγές από μαρτύρια, πόνους, στερήσεις, ανάγκες, θλίψεις, απώλειες, οδύνες, βαθιές νοσταλγίες και ανεκπλήρωτα
όνειρα που χάραξαν εσωτερικά τους ανθρώπους.

5. Υποσχέσεις και επιβεβαιώσεις από τον Θεό περί της πλήρους ανακαινίσεως των πάντων.
Μηδενισμός και εξαφάνησις πλέον του πνευματικού νόμου της φθοράς και του θανάτου που διέπει όλο το γνωστό αισθητό σύμπαν που ήδη παρήλθε.
Τώρα όλα είναι καινούργια.

6. Ο δημιουργός και πηγή της ζωής υπόσχεται την δωρεάν παροχή της ζωής και της ανακαινίσεως σ όσους την αναζητούν.
Επισφράγισμα υποσχέσεως και διευκρίνισης για την δωρεάν ψυχοσωματική ανακαίνιση όσων την επιθυμούν.
Οι ταλαιπωρημένες και τσαλακωμένες ψυχές και τα φθαρμένα σώματα δηλαδή θα ξαναποκτήσουν από τον Θεό την αγγελική ακαταμάχητη χάρη και
καθαρότητα των δημιουργημάτων του Θεού, που εδώ συναντάμε για λίγο μόνο στα όποια χαριτωμένα μικρά παιδάκια την έχουν.

7. Αυτά είναι τα δώρα που επιφυλάσσει ο Θεός για τους νικητές αυτής της ζωής εδώ.

8. Οι κατηγορίες αυτών που αποκλείονται από την αιώνιο ζωή και παραδίδονται στον οριστικό αιώνιο θάνατο και βασανισμό.

9. Νύφη και γυναίκα του αρνίου δηλαδή του Χριστού είναι αυτό με το οποίο ο Χριστός θα είναι συνδεδεμένος και ενωμένος στην αιωνιότητα δηλαδή η
νέα Ιερουσαλήμ.

10. Ο άγγελος οδηγεί τον Ιωάννη σε πολύ μεγάλο πνευματικό ύψος, δηλαδή πολύ υψηλό το πνευματικό επίπεδο της πόλεως, και εκεί του δείχνει την
αγία Ιερουσαλήμ που είναι δημιουργημένη από τον Θεό.
Κατεβαίνουσα από τον ουρανό σημαίνει ότι η πόλις αυτή ολόκληρη υπάγεται άμεσα στις διαταγές και την καθοδήγηση του Θεού. ∆ηλαδή η κορυφή της
κάτω από τον Θεό, πυραμίδας της πνευματικής αξιοκρατίας της αιωνιότητος. Η πόλις αυτή θα είναι το κέντρο της αιώνιου ζωής και βασιλείας και το από
Θεού κορυφαίο επιτελείο και κεντρικό όργανο εξουσίας και διοικήσεως της αιωνιότητος.
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11. Ο ήλιος αυτής της πόλεως είναι ο ίδιος ο Θεός δηλαδή η λάμψις του ίδιου του Θεού. Υπενθυμίζουμε την περιγραφή του Θεού στο κεφάλαιο ∆
παράγραφος 2-3.

12. Η πόλις φυλάγεται από μεγάλο τείχος και έχει δώδεκα φυλασσόμενες εισόδους. ∆ηλαδή η είσοδος στην πόλη δεν είναι ανεξέλεγκτη. Υπάρχει νόμος
και κριτήριο εισόδου, που προσδιορίζεται από τους υιούς Ισραήλ. Ο Ισραήλ είναι αυτός πάλεψε με πειρασμούς και νίκησε και είναι ισχυρός ως προς τον
Θεό. Επομένως παιδιά του Ισραήλ είναι όσοι νίκησαν πειρασμούς και δοκιμασίες και αποδείχθηκαν ισχυροί. Συνεπώς η είσοδος στην άνω Ιερουσαλήμ
προϋποθέτει νικηφόρο αγώνα με τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες. Το δώδεκα συμβολίζει τον κύκλο του χρόνου δηλαδή ανθρώπους όλων των
ειδών που τους χωρίζει σε δώδεκα γενικές κατηγορίες τύπους και ταξινομήσεις αντιστοιχώντας και μια χωριστή είσοδο στην κάθε κατηγορία.

13. Ο προσανατολισμός ανατολή δύση βοράς νότος σε γενικές γραμμές πρέπει να αντιστοιχεί σε τέσσερις διαφορετικές εσωτερικές διαδρομές
προσεγγίσεως του Θεού. Ανατολή ο δρόμος της απευθείας πίστεως και βιώσεως της αλήθειας του Θεού. ∆ύση ο δρόμος επιστροφής στον Θεό από
προηγούμενη αδιάφορη ή διαφοροποιημένη ζωή. Βοράς η πορεία προς τον Θεό περισσότερο από νοητική και εγκεφαλική εργασία λογικής σκέψεως.
Νότος η προσέγγισις του Θεού από ανθρώπους περισσότερο του συναισθήματος της καρδιάς και της αγάπης.

14. Το τείχος της πόλεως που θεμελιώνεται στους δώδεκα μαθητές του Χριστού και χωρίζει τους μέσα από τους έξω συμβολίζει ότι ο πνευματικός
νόμος της εκκλησίας των 12 αποστόλων είναι το βασικό κριτήριο εξετάσεως των όσων θα κατοικίσουν σε αυτήν.

15. Το χρυσό καλάμι μετρήσεως της πόλεως συμβολίζει την τελειότητα των προδιαγραφών της πόλεως και των κατοίκων της.

16. Το στάδιο αντιστοιχεί σε μήκος 185 μέτρων και είναι ο χώρος που γίνονται γυμνάσια, ασκήσεις, προπονήσεις και εκδηλώσεις. Σύμβολο ευρυχωρίας
της νέας Ιερουσαλήμ. Το μήκος, το πλάτος και το ύψος της πόλεως αποτελείται από 12.000 τέτοια γήπεδα. Η πόλις αυτή λοιπόν φαίνεται να είναι μια
υπερκατασκευή 12.000 ορόφων, γηπέδων, που ο κάθε όροφος έχει ύψος ουρανοξύστη 185 μέτρων. Στην κάτοψη της πόλεως αντιστοιχεί χώρος
144.000.000 γηπέδων. Αριθμός που συσχετίζεται με τους 144.000 εκλεκτούς και που σημαίνει ότι υπάρχει σχεδιασμός διοικητικός.
Το μήκος το πλάτος και το ύψος της πόλεως είναι περίπου 2.220 χιλιόμετρα

17. Ο πήχης είναι περίπου μισό μέτρο και αντιστοιχεί στο ανθρώπινο χέρι από τον αγκώνα μέχρι το δάχτυλο. Η μέτρησης του τοίχους με πήχεις υπονοεί
συμβολίζει και παραπέμπει στα έργα και στις πράξεις των ανθρώπων. 144 είναι το τετράγωνο του 12 (144 = 12 Χ 12). Το ένα δωδεκάρι αντιστοιχεί στον
κύκλο των ανθρώπων και το άλλο στον κύκλο του χρόνου. Το γινόμενό τους αποτελεί το σύνολο των δυνατών συνδυασμών εποχών και ανθρώπων
που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει ή μάλλον να χειρισθεί στη ζωή του. ∆ηλαδή το νούμερο αυτό 144 αντιστοιχεί στην πληρότητα των εξετάσεων της
ζωής που έχουν περάσει οι πολίτες της νέας Ιερουσαλήμ. Έχουν δοκιμασθεί επιτυχώς σε όλες τις δυνατές καταστάσεις της ζωής. Τα μέτρα δηλαδή των
πολιτών της νέας Ιερουσαλήμ αντιστοιχούν στα μέτρα των αγγέλων.

18. Ο Ίασπις είναι η θεϊκή λάμψη και συμβολίζει την ένθεον πορείαν ζωής των κατοίκων της πόλεως αλλά και την θεϊκή λάμψη στην εσωτερική τους
κατάσταση, απαραίτητη προϋπόθεση για να περάσει κάποιος επιτυχώς τους 144 δυνατούς συνδυασμούς των εξετάσεων αυτής της ζωής. Το χρυσό
συμβολίζει την τελειότητα και αγιότητα λειτουργίας αυτής της πόλεως. Η παρομοίωσις με καθαρό γυαλί συμβολίζει την καθαρότητα και την διαφάνεια
όλων των λειτουργιών.

19–20. Τα δώδεκα θεμέλια διακοσμούνται από την λάμψη των χαρισμάτων που αντιστοιχούν σε κάθε τύπο ανθρώπου.

21. Η κάθε πύλη αποτελείται και από ένα μαργαριτάρι, δηλαδή δεν υπάρχουν ενώσεις και ραφές σημείον τελειότητος της πόλεως και των κατοίκων της.
Η κάθε είσοδος συμβολίζει την τελειότητα και την πνευματική ολοκλήρωση της κάθε επί μέρους αντίστοιχης κατηγορίας εισερχομένων ανθρώπων.
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22. ∆εν χρειάζεται ναός στην άνω Ιερουσαλήμ διότι θα υπάρχει η διαρκής παρουσία του Θεού και του Χριστού.

23. Η πόλις θα φωτίζεται από την παρουσία του Θεού και του Χριστού που αποτελούν τον ήλιο αυτής της πόλεως.

24. Από αυτήν την πόλη θα διοικείται όλη η ανακαινισμένη δημιουργία του Θεού με τους λαούς και τα έθνη της. Από αυτήν θα απορρέει κάθε εξουσία
επί των λαών και σ’ αυτήν θα αναφέρονται όλοι οι βασιλείς των εθνών. Τα σκήπτρα τους από αυτήν θα λαμβάνονται και τα επιτεύγματά τους σε αυτήν
θα προσκομίζονται.

25. ∆εν θα υπάρχει νύχτα θα είναι συνεχής και αδιάλειπτος η λειτουργία και η ζωή της πόλεως που δεν θα κλείνει ποτέ.

26. Η κορυφή της Θεϊκής αριστοκρατίας και αξιοκρατίας του αναδημιουργημένου σύμπαντος κόσμου.

27. Η είσοδος στην πόλη διέπεται από αυστηρούς κανονισμούς και προδιαγραφές κατά Θεόν ζωής πολιτείας και διαγωγής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ

1 KAI e©deije£ moi potamo¤n y¨datow zvh°w lampro¤n v¥w
kry£stallon, e¦kporeyo£menon e¦k toy° uro£noy toy° Ueoy°
kai¤ toy° a¦rni£oy.

1. Και μου έδειξε ποταμό νερού ζωής λαμπρό σαν
κρύσταλλο, εκπορευόμενο από τον θρόνο του Θεού και
του αρνίου.

2 e¦n me£sƒ th°w platei£aw ay¦th°w kai¤ toy° potamoy°
e¦ntey°uen kai¤ e¦kei°uen jy£lon zvh°w, poioy°n karpoy¤w
dv£deka, kata¤ mh°na e¨kaston a¦podidoy°n to¤n karpo¤n
ay¦toy°, kai¤ ta¤ fy£lla toy° jy£loy ei¦w uerapei£an tv°n
e¦unv°n.

2. εις το μέσον της πλατείας αυτής και του ποταμού από
εδώ και από εκεί ξύλο ζωής, που κάνει καρπούς δώδεκα,
κάθε ένα μήνα δίνει τον καρπό αυτού, και τα φύλλα του
ξύλου για την θεραπεία των εθνών.

3 kai¤ pa°n kata£uema oy¦k e©stai e©ti% kai¤ o¥ uro£now toy°
Ueoy° kai¤ toy° a¦rni£oy e¦n ay¦t‚° e©stai, kai¤ oi¥ doy°loi
ay¦toy° latrey£soysin ay¦tƒ°

3. Και κάθε κατάρα δεν υπάρχει πλέον και ο θρόνος του
Θεού και του αρνίου σ’ αυτήν είναι, και οι δούλοι αυτού
λατρεύουν αυτόν.

4 kai¤ o©contai to¤ pro£svpon ay¦toy°, kai¤ to¤ o©noma
ay¦toy° e¦pi¤ tv°n metv£pvn ay¦tv°n.

4. Και θα δουν το πρόσωπο αυτού, και το όνομα αυτού επί
των μετώπων αυτών.

5 kai¤ ny¤j oy¦k e©stai e©ti, kai¤ oy¦ xrei£a ly£xnoy kai¤
fvto¤w h¥li£oy, o¨ti Ky£riow o¥ Ueo¤w fvtiei° ay¦toy£w, kai¤
basiley£soysin ei¦w toy¤w ai¦v°naw tv°n ai¦v£nvn.

5. Και νύχτα δεν υπάρχει πλέον, και ούτε ανάγκη λύχνου
και φωτός ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς, και
θα βασιλεύσουν εις τους αιώνας των αιώνων.

6 Kai¤ le£gei moi% oy−toi oi¥ lo£goi pistoi¤ kai¤ a¦lhuinoi£,
kai¤ Ky£riow o¥ Ueo¤w tv°n pneyma£tvn tv°n profhtv°n
a¦pe£steile to¤n a©ggelon ay¦toy° dei°jai toi°w doy£loiw
ay¦toy° a§ dei° gene£suai e¦n ta£xei.

6. Και μου λέγει αυτά τα λόγια είναι πιστά και αληθινά, και
ο Κύριος ο Θεός των πνευμάτων των προφητών έστειλε
τον άγγελο αυτού να δείξει
στους δούλους αυτού τι
πρόκειται να γίνει εν συντομία.

7 kai¤ i¦doy¤ e©rxomai taxy£. maka£riow o¥ thrv°n toy¤w
lo£goyw th°w profhtei£aw toy° bibli£oy toy£toy.

7. Και να έρχομαι γρήγορα, μακάριος όποιος κρατάει τα
λόγια της προφητείας του βιβλίου αυτού.

8 Ka¦gv¤ ¦Iva£nnhw o¥ a¦koy£vn kai¤ ble£pvn tay°ta. kai¤
o¨te h©koysa kai¤ e©bleca, e©pesa proskynh°sai
e©mprosuen tv°n podv°n toy° a¦gge£loy toy° deikny£onto£w
moi tay°ta.

8. Και εγώ ο Ιωάννης που άκουσα και είδα αυτά, και όταν
άκουσα και είδα, έπεσα να προσκυνήσω μπροστά στα
πόδια του αγγέλου που μου έδειχνε αυτά.

9 kai¤ le£gei moi% o¨ra mh£% sy£ndoylo£w soy£ ei¦mi kai¤ tv°n
a¦delfv°n soy tv°n profhtv°n kai¤ tv°n throy£ntvn toy¤w
lo£goyw toy° bibli£oy toy£toy% tƒ° Ueƒ° prosky£nhson.

9. Και μου λέει βλέπε μήπως είμαι σύνδουλός σου και των
αδελφών σου των προφητών και των κρατούντων τα λόγια
του βιβλίου αυτού τον Θεό προσκύνησε.

10 Kai¤ le£gei moi% mh¤ sfragi£s‚w toy¤w lo£goyw th°w
profhtei£aw toy° bibli£oy toy£toy% o¥ kairo¤w ga¤r e¦ggy£w
e¦stin.

10. Και μου λέει μη κρύψεις τα λόγια της προφητείας του
βιβλίου αυτού διότι ο καιρός κοντά είναι.

11 o¥ a¦dikv°n a¦dikhsa£tv e©ti, kai¤ o¥ ryparo¤w
rypareyuh£tv e©ti, kai¤ o¥ di£kaiow dikaiosy£nhn
poihsa£tv e©ti, kai¤ o¥ a¨giow a¥giasuh£tv e©ti.

11. Ο άδικος θα αδικεί κι άλλο, και ο ακάθαρτος θα
λερώνεται κι άλλο, και ο δίκαιος δικαιοσύνη θα πράττει κι
άλλο, και ο άγιος θα αγιασθεί κι άλλο.

12 ¦Idoy¤ e©rxomai taxy£, kai¤ o¥ misuo£w moy met ¦ e¦moy°,
a¦podoy°nai e¥ka£stƒ v¥w to¤ e©rgon e©stai ay¦toy°.

12. Ιδού έρχομαι γρήγορα, και ο μισθός μου μαζί μου, να
αποδωθεί στον καθέναν όπως το έργο είναι αυτού.

13 e¦gv¤ to¤ A kai¤ to¤ V, o¥ prv°tow kai¤ o¥ e©sxatow,
a¦rxh¤ kai¤ te£low.

13. ‘Εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και
τέλος.

14 Maka£rioi oi¥ poioy°ntew ta¤w e¦ntola¤w ay¦toy°, i¨na
e©stai h¥ e¦joysi£a ay¦tv°n e¦pi¤ to¤ jy£lon th°w zvh°w, kai¤
toi°w pylv°sin ei¦se£luvsin ei¦w th¤n po£lin.

14. Μακάριοι οι πράτοντες τις εντολές αυτού, δια να είναι
η εξουσία αυτών εις το ξύλο της ζωής, και δια των πυλών
να εισέλθουν εις την πόλη.

15 e©jv oi¥ ky£new kai¤ oi¥ farmakoi¤ kai¤ oi¥ po£rnoi kai¤
oi¥ fonei°w kai¤ oi¥ ei¦dvlola£trai kai¤ pa°w o¥ filv°n kai¤
poiv°n cey°dow.

15. Έξω οι σκύλοι και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι
φονιάδες και οι υλιστές και ο κάθε αγαπών και πράτων
ψέμα.

16 ¦Egv¤ ¦Ihsoy°w e©pemca to¤n a©ggelo£n moy
martyrh°sai y¥mi°n tay°ta e¦pi¤ tai°w e¦kklhsi£aiw. e¦gv£
ei¦mi h¥ ri£za kai¤ to¤ ge£now Dayi±d, o¥ a¦sth¤r o¥ lampro¤w
o¥ prvi¶no£w.

16. Εγώ ο Ιησούς έστειλα τον άγγελό μου να μαρτυρήσει
σε σας αυτά εις τις εκκλησίες, εγώ είμαι η ρίζα και το
γένος ∆αυίδ, ο αστέρας ο λαμπρός ο πρωινός.
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17 Kai¤ to¤ Pney°ma kai¤ h¥ ny£mfh le£goysin% e©rxoy. kai¤
o¥ a¦koy£vn ei¦pa£tv% e©rxoy. kai¤ o¥ dicv°n e¦rxe£suv, kai¤ o¥
ue£lvn labe£tv y¨dvr zvh°w dvrea£n.

17. Και το πνεύμα και η νύμφη λένε έλα. Και ο ακούων να
πει έλα και ο διψών να έρθει, και ο θέλων να πάρει νερό
ζωής δωρεάν.

18 Martyrv° e¦gv¤
profhtei£aw toy°
tay°ta, e¦piuh£sei
gegramme£naw e¦n

18. Μαρτυρώ εγώ σε κάθε ακούοντα τα λόγια της
προφητείας του βιβλίου αυτού. Εάν κάποιος προσθέσει σ’
αυτά, θα προσθέσει ο Θεός σ’ αυτόν τις πληγές τις
γραμμένες στο βιβλίο αυτό.

panti¤ tƒ° a¦koy£onti toy¤w lo£goyw th°w
bibli£oy toy£toy. e¦a£n tiw e¦piu‚° e¦pi¤
o¥ Ueo¤w e¦p ¦ ay¦to¤n ta¤w plhga¤w ta¤w
tƒ° bibli£ƒ toy£tƒ%

19 kai¤ e¦a£n tiw a¦fe£l‚ a¦po¤ tv°n lo£gvn toy° bibli£oy th°w
profhtei£aw tay£thw, a¦felei° o¥ Ueo¤w to¤ me£row ay¦toy°
a¦po¤ toy° jy£loy th°w zvh°w kai¤ e¦k th°w po£levw th°w
a¥gi£aw, tv°n gegramme£nvn e¦n tƒ° bibli£ƒ toy£tƒ.

19. Και εάν κάποιος αφαιρέσει από τα λόγια του βιβλίου
της προφητείας αυτής, θα αφαιρέσει ο Θεός το μέρος
αυτού από το ξύλο της ζωής και από την πόλη την αγία
που είναι γραμμένα στο βιβλίο αυτό.

20 Le£gei o¥ martyrv°n tay°ta% nai¤ e©rxomai taxy£. a¦mh£n,
nai¤ e©rxoy, Ky£rie ¦Ihsoy°.

20. Λέγει ο μαρτυρών αυτά ναι έρχομαι ταχύ. αμήν, ναι
έλα, Κύριε Ιησού.

21 ¥H xa£riw toy° Kyri£oy
tv°n a¥gi£vn% a¦mh£n.

21. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού με όλους τους
αγίους. Αμήν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η πνευματική ιεραρχία και αξιοκρατία της αιωνίου ζωής, δίνεται η κλίμακα των πνευματικών διαβαθμίσεων και η κυκλική
ταξινόμησις των λογικών ψυχών.
Επίσης φανερώνεται η λειτουργία του Άγίου Πνεύματος μαζί με την υπογραφή τις επισημάνσεις και την ευλογία της Αγίας Τριάδος.

1. Το ΄Αγιο πνεύμα και οι φωτιστικές τελειοποιητικές και ζωογονητικές ενέργειές του που εκπορεύονται από τον θρόνο του Θεού με λαμπρότητα
κρυστάλλου. Η εκπόρευση της ζωής και του φωτισμού.

2. Ο θρόνος του Θεού και η εκπορευόμενη χάρη είναι το κέντρο της αιωνίου ζωής στο κέντρο της νέας Ιερουσαλήμ.
Το δέντρο της ζωής είναι οι από την ενέργεια του Θεού προερχόμενες και δημιουργούμενες λογικές ψυχές με την ποιοτική τους διάκριση πνευματικά σε
τρεις κατηγορίες, καρπούς φύλλα και ξύλο, και την κυκλική πνευματική τους ταξινόμηση, κάπως σαν το ετήσιο εκκλησιαστικό εορτολόγιο.
Η πνευματική ιεραρχία και διαβάθμιση λοιπόν της αιωνίου ζωής που εδώ δίνονται συμβολικά είναι: Κατ αρχήν ο θρόνος του Θεού και οι εκπορευόμενες
ενέργειες του Αγίου Πνεύματος που συμβολίζονται με λαμπρό σαν κρύσταλλο ποτάμι, έπειτα οι πνευματικά τελειοποιηθέντες προφήτες και άγιοι που
συμβολίζονται με καρπούς, μετά οι κατά Θεόν ενάρετοι δίκαιοι και συνειδητοποιημένοι πιστοί με τα όποια χαρίσματά τους που συμβολίζονται με φύλλα,
και τέλος οι εκ διαφόρων εθνών προερχόμενοι ευσυνείδητοι και καλοπροαίρετοι άνθρωποι χωρίς κατά Θεόν πνευματική καλλιέργεια που λίγο
παρακάτω θα δούμε ότι συμβολίζονται με ξύλο.
Η δομημένη αυτή πνευματική ιεραρχία της αιωνίου ζωής υπονοείται και φανερώνεται με την φράση «τα φύλλα του ξύλου εις θεραπείαν των εθνών»
Αυτό το σημείο δίνει την τελευταία διαβάθμιση της πνευματικής ιεραρχίας της αιωνιότητος.
Οι λογικές ψυχές (δέντρο της ζωής) ποτιζόμενες απο τις ενέργειες του αγίου πνεύματος (ύδωρ ζωής) θα παράγουν μέσα στην κυκλική περιοδικότητα
του χρόνου καρπούς και φύλλα. ∆ηλαδή θα εξελίσσονται και θα προοδεύουν κατά Θεόν.

3. Η πληρότητα της ευλογίας του Θεού στην νέα Ιερουσαλήμ, η εσωτερική κατάστασης, ο εσωτερικός πνευματικός νόμος των κατοίκων της, και η
απουσία της διαβολικής ενέργειας.
Η αποκάλυψη επιβεβαιώνει ξεκάθαρα στο σημείο αυτό την ύπαρξη της μαγείας και των τραγικών αποτελεσμάτων της που επώδυνα βιώνουν στην ζωή
τους εδώ πάρα πολλοί άνθρωποι.
Το κατάθεμα είναι ο δεσμός ή το δέσιμο που προκύπτει από μία κατάρα από κακία από φθόνο από ζήλεια (βασκανία) η από μία μαγική πράξη (μαγεία),
και που ενεργοποιεί μια αρνητική η εμποδίζουσα η καταστροφική δαιμονική ενέργεια σε κάποιο θέμα η στην ζωή ενός ανθρώπου.
Η τραγική εμπειρία της καταστροφής της ζωής τους από όποια δαιμονική ενέργεια ή μαγεία που πολλοί άνθρωποι βιώνουν εδώ, δεν θα υπάρχει στην
άνω Ιερουσαλήμ.
Καμία ανασφάλεια ή κίνδυνος ή απειλή στην νέα Ιερουσαλήμ όπου θα βρίσκεται και ο θρόνος του Θεού και όσοι τον αγάπησαν.

4. Η εμπειρία της οράσεως του Θεού θα συναρπάσει τελείως τη διάνοια και τις σκέψεις τους και θα βρίσκονται σε κατάσταση πληρότητας πνευματικού
έρωτα και αφιέρωσης.

5. Η πνευματική αριστοκρατία των λογικών όντων οι εκ του Θεού φωτιζόμενοι θα βασιλεύουν αιωνίως. ∆εν θα έχουν καμία βιοτική μέριμνα αλλά
πνευματική ζωή. Θα φωτίζονται από τον Θεό στην αέναο κατανόησή του και θα βασιλεύουν αιωνίως.

6. Τονίζεται και πάλι η εγκυρότητα αυτού του προφητικού βιβλίου και δίνεται συμπληρώνεται και διευκρινίζεται και πάλι η πνευματική ιεραρχία της
αιωνίου ζωής.
Η φράση « Ο Θεός των πνευμάτων των προφητών » μας δίνει την πρώτη και υψηλότερη διαβάθμιση της πνευματικής ιεραρχίας της αιωνιότητος. Η
δεύτερη διαβάθμιση της πνευματικής ιεραρχίας μεταξύ καρπών και φύλλων παραλείπεται ως αυτονόητη.
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Η εκπόρευσις και η αποστολή του αγίου πνεύματος. Ο Θεός αποστέλλει δια της αποκαλύψεως το προφητικό Του Πνεύμα για να φανερώσει στους
πιστούς Του εν συντομία τα επερχόμενα.

7. Ο χρόνος κυλά γρήγορα και ο Θεός έρχεται. Μακάριος αυτός που τον περιμένει, προσέχοντας και φυλάγοντας τα λόγια αυτού του βιβλίου.

8. Η άμεση αποδοχή των λόγων από τον Ιωάννη και η ανοιχτή και ασκίαστη θετική εσωτερική του ετοιμότητα.

9. Και οι προφήτες και οι άγγελοι κρατούν και φυλάγουν τα λόγια αυτού του βιβλίου του Θεού.
Θεοκεντρική η αξιοκρατία της αιωνιότητος.

10. Άνωθεν εντολή κοινοποιήσεως της αποκαλύψεως γιατί είναι λίγος ο υπολειπόμενος και διαθέσιμος χρόνος του καθενός.

11–12. Ο κάθε ένας αποταμιεύει τις πράξεις και τα έργα του στο ταμιευτήριο της αιώνιας θείας ανταποδόσεως και βάση της όποιας εσωτερικής επιλογής
και προαιρέσεώς του.

13. Υπογραφή Θεού.

14. Από το σημείο αυτό υπονοείται και συμπεραίνεται ότι το ξύλο της ζωής είναι η τρίτη κατηγορία των σωζομένων ανθρώπων από τα έθνη επι των
οποίων θα έχουν εξουσία και θα είναι επί κεφαλείς οι υπακούσαντες στον Θεό.
Αποσαφηνίζεται λοιπόν εδώ ο συμβολισμός του ξύλου της ζωής που αντιστοιχεί στην εξ εθνών σωζωμένη ανθρωπότητα.

14–15. Οι δρόμοι της σωτηρίας και της απώλειας.

16. Υπογραφή Ιησού Χριστού και ορισμός του πρωινού αστέρος.

17. Το ενοποιητικόν Άγιο Πνεύμα, αποστέλει τις αιτήσεις αποδοχής και προσκλήσεώς του, αποκαλύπτοντας την αμφίδρομη ενοποιητική λειτουργία του
και τον ταυτόχρονο ρόλο του, δηλαδή του αιτούντος και του παρέχοντος.
Η άμεση αποδοχή συγκατάθεση και θετική στάση των σωζωμένων απέναντί του.

18–19. Μαρτυρία και επισημάνσεις του Αγίου Πνεύματος περί της βαρύτητος και της σημασίας της αναλείωτης διαφυλάξεως και προστασίας του
προφητικού αυτού κειμένου της αποκαλύψεως.

20. Και πάλι η αμφίπλευρη, διακριτική και κατόπιν προσκλήσεως και δια της αναγνωρίσεως και ομολογίας του Χριστού, ενοποιητική λειτουργία του
Αγίου Πνεύματος.

21. Η εκ του Αγίου Πνεύματος αναγνώρησις και ομολογία της ανά τους αιώνας υπεροχής του Ιησού Χριστού.
Η εκ του Αγίου Πνεύματος υπόδειξις και πρόσκλησις προς τους αγίους να τελειοποιηθούν σαν τον Ιησού Χριστό.
Το Άγιο Πνεύμα ζητάει από όλους και τους προτρέπει όλους προς την τελειότητα φανερώνοντας και αποκαλύπτοντας την ανά τους αιώνες αποστολή
του.
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Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η καταγραφή της ιστορίας της ανθρωπότητος συνήθως απλά εξιστορεί ιστορικά γεγονότα, αποφεύγοντας να αναφερθή στις πνευματικές νομοτέλειες και
στις επεμβάσεις του θεού, που τελικά ρυθμίζουν πάντα τα αποτελέσματα και την έκβαση των ιστορικών γεγονότων.
Όποιος όμως θέλει να κατανοήση την ουσία της ιστορίας και τους πνευματικούς νόμους που τελικά επιφέρουν τα ιστορικά αποτελέσματα, είναι
υποχρεωμένος να προσέξη μέσα στην ιστορία, τα σημεία εκείνα δια των οποίων πάντα εμφανίζονται εκδηλώνονται και αποκαλύπτονται οι πνευματικοί
νόμοι οι λειτουργούσες πνευματικές νομοτέλειες και το θέλημα και οι αποφάσεις του Θεού.

Η άνωθεν εντολή στον μέγα Αλέξανδρο.
Ο Ιουδαίος Ελληνιστής Ιώσηπος που συνέγραψε αρχαιολογία Ιουδαίων στα τέλη του 1ου μ.χ. αιώνος αναφέρει τα εξής σημαντικά που φαίνονται στις
παρακάτω φωτογραφίες από το βιβλίο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ του Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου.

Σε περιληπτική μετάφραση από το παραπάνω κείμενο έχουμε τα εξής:
Όταν ο μέγας Αλέξανδρος μετά την κατάληψη της Τύρου και της Γάζης κατευθύνετο προς την Ιερουσαλήμ, ο αρχιερέας των Ιουδαίων με τους
πρεσβυτέρους και τον λαό είχαν κατ αρχάς φοβηθεί και προσευχόταν στον Θεό για να γλυτώσουν τον κίνδυνο, μετά όμως από όνειρο του αρχιερέως,
εξήλθαν όλοι μαζί για να υποδεχθούν με πλήρη επισημότητα τον μέγα Αλέξανδρο.
Ο μέγας Αλέξανδρος αναγνώρισε πάνω στην επίσημη στολή του αρχιερέα, τα σημεία του Θεού που του εμφανιζόταν και που τον βοηθούσε στην ήδη
επιχειρούμενη εκστρατεία του, και αμέσως προσκύνησε τον αληθινό Θεό στο πρόσωπο του αρχιερέα εκπροσώπου του.
Οι στρατηγοί και ακόλουθοι του μεγάλου Αλεξάνδρου βλέποντάς τον νόμισαν τότε προς στιγμήν ότι είχε χάσει τα λογικά του, και στην ερώτηση του
Παρμενίωνα πώς ο υπό όλων προσκυνούμενος βασιλιάς προσκυνά τον αρχιερέα των Ιουδαίων, ο μέγας Αλέξανδρος διευκρίνησε ότι δεν προσκύνησε
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τον αρχιερέα αλλά τον Θεό του οποίου αυτός είναι αρχιερέας και στου οποίου την ένδυση αναγνώρισε τον Θεό που του εμφανίζετο και που τον
παρακινούσε να εκστρατεύση με την βοήθειά του.

Ακολούθως ο μέγας Αλέξανδρος προσέφερε θυσία στον αληθινό Θεό κατά τις υποδείξεις του αρχιερέως ο οποίος του παρουσίασε και τις προφητείες
του ∆ανιήλ (παλαιά διαθήκη ∆ανιήλ κεφάλαιο Η) σύμφωνα με τις οποίες ο μέγας Αλέξανδρος κατάλαβε ότι ίδιος ήταν ο εκεί αναφερόμενος βασιλιάς των
Ελλήνων που θα γινόταν κύριος της Περσίας.
Όπως αναφέρει το παραπάνω αρχαίο κείμενο, η εκστρατεία του μεγάλου Αλεξάνδρου έγινε και με την εντολή αλλά και με την βοήθεια του Θεού που
εμφανιζόταν στον μέγα Αλέξανδρο όταν σκεφτόταν να εξτρατεύση εναντίον των Περσών και τον προέτρεπε να πραγματοποιήση αυτές τις περί
εκστρατείας σκέψεις του λέγοντάς του να μην καθυστερή άλλο, ότι θα τον βοηθήση, ότι θα ηγείται ο ίδιος της εκστρατείας, και ότι θα του παραδώση την
Ασία.
Η όλη εκστρατεία του μεγάλου Αλεξάνδρου είναι ένα θαύμα του Θεού που η λογική και η ιστορία δεν μπορεί εύκολα να εξηγήση και για αυτό τον
ονόμασε μέγα.
Ο μέγας Αλέξανδρος με την παρακίνηση αλλά και την βοήθεια του Θεού, πραγματοποίησε μια πολιτισμική και πνευματική ελληνιστική παγκοσμιοποίηση
της τότε εποχής, θέτοντας τα Ελληνικά πνευματικά πολιτισμικά θεμέλια απαραίτητα για την επακόλουθη διάδοση της μίας αλήθειας του χριστιανισμού.
Στην ιστορία της ανθρωπότητος δεν ξαναεμφανίσθηκε ποτέ άλλοτε πνευματική και πολιτισμική παγκοσμιοποίηση παρά μόνον από τους Έλληνες δια
του μεγάλου Αλεξάνδρου και μάλιστα με την υπογραφή του Θεού.
Ο ίδιος ο Θεός λοιπόν δια του μεγάλου Αλεξάνδρου υποδεικνύει στην ανθρωπότητα το αναγκαίο μιας παγκοσμιοποίησης πνεύματος και πολιτισμού.
Το παγκόσμιο μύνημα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην προ Χριστού τότε ανθρωπότητα είχε ως εξής.
«Σας εύχομαι τώρα που τέλειωσαν οι πόλεμοι, να ευτυχήσετε με την ειρήνη. Όλοι οι θνητοί από εδώ και πέρα να ζήσουν σαν ένας λαός μονοιασμένος
για την κοινή προκοπή. Να θεωρείτε την οικουμένη πατρίδα σας, με κοινούς νόμους όπου θα κυβερνούν οι άριστοι, ανεξαρτήτως φυλής. ∆εν χωρίζω
τους ανθρώπους, όπως κάνουν οι στενόμυαλοι, σε Έλληνες και βαρβάρους. ∆εν μ’ ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών, ούτε η ράτσα που γεννήθηκαν.
Τους καταμερίζω με ένα μόνο κριτήριο, την αρετή. Για μένα κάθε καλός ξένος είναι Έλληνας, και κάθε κακός Έλληνας είναι χειρότερος από βάρβαρο. Αν
ποτέ σας παρουσιασθούν διαφορές, δεν θα καταφύγετε ποτέ στα όπλα, παρά θα τις λύσετε ειρηνικά. Στην ανάγκη θα γίνω εγώ διαιτητής σας. Τον Θεό
δεν πρέπει να τον νομίζετε σαν αυταρχικό Κυβερνήτη, αλλά σαν κοινό Πατέρα όλων, ώστε η διαγωγή σας να μοιάζει με την ζωή που κάνουν τα αδέλφια
στην οικογένεια. Από μέρους μου σας θεωρώ όλους ίσους, λευκούς και μελαψούς και θα ήθελα να μην είστε μόνο υπήκοοι της κοινοπολιτείας μου, αλλά
όλοι μέτοχοι όλοι συνέταιροι. Όσο περνάει από το χέρι μου θα προσπαθήσω να συντελεσθούν αυτά που υπόσχομαι.
Τον όρκο πού δώσαμε με την σπονδή απόψε, κρατήστε τον σαν συμβόλαιο αγάπης».
∆υστυχώς όμως για όλη την ανθρωπότητα όποιοι άλλοι λαοί και έθνη είχαν αποκτήσει προσωρινά ικανότητα ευρύτερης επικράτησης το έκαναν με το
γυμνό απολίτιστο και βάρβαρο πνεύμα της βίας της στρατιωτικής υπεροχής και του δικαίου του ισχυροτέρου.
Η δε σημερινή παγκοσμιοποίηση επιβάλλεται με σατανικό Εβραιοσιονιστικό πνεύμα δια της υπόγειας άνανδρης ύπουλης σκοτεινής εγκληματικής
δράσεως των μασονικών στοών του διαβόλου και των ομοίων του.

Η άνωθεν εντολή στον μέγα Κωνσταντίνο.
Ο μέγας Κωνσταντίνος λίγο αργότερα μετά από την πνευματικά τυφλή και χρεοκοπημένη Ρωμαϊκή παγκοσμιοποίηση πάλι κατ εντολήν Θεού, ιδρύει και
πάλι στην Ελλάδα την χριστιανική Βυζαντινή αυτοκρατορία.
Ο πνευματικός νόμος και η πνευματική εντολή ιδρύσεως της Βυζαντινής αυτοκρατορίας ήταν η άνωθεν εντολή που έλαβε ο μέγας Κωνσταντίνος δια του
γνωστού οράματος του Σταυρού και της φράσεως << Εν τούτο νίκα >>.
∆ίνεται δηλαδή άνωθεν και πάλι εντολή στον μέγα Κωνσταντίνο, να προχωρήση με το σύμβολο του σταυρού, το σύμβολο του Χριστιανισμού της μίας
και μοναδικής άνωθεν αποκεκαλυμμένης αλήθειας στην ανθρωπότητα.
Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Έλληνες είναι ένας λαός που ο Θεός χρησιμοποιεί για την διάδοση του πνεύματος στην ανθρωπότητα και που επιλέγει για την
διαφύλαξη του φωτός της χριστιανικής αλήθειας.

Η ανανέωση της ίδιας εντολής στους αγωνιστές του 1821 δηλαδή στην σημερινή Ελλάδα.
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Ο στρατηγός Μακρυγιάννης ηρωικός αγωνιστής της Ελληνικής επαναστάσεως, εκτός από τα χαρίσματα της ανδρείας του θάρρους της τόλμης της

δικαιοσύνης της μεγάλης αγάπης για την πατρίδα και την θρησκεία του, είναι γνωστό ότι αφιέρωνε καθημερινά πολύ χρόνο (ώρες) στην προσευχή.
Στο βιβλίο του οράματα και θάματα εξιστορεί ο ίδιος τα θαύματα που ζούσε το τι έβλεπε και την επικοινωνία που είχε με τον Θεό.
Από αυτό το βιβλίο παρακάτω παραθέτουμε το εξής απόσπασμα:

Στους στοίχους 206/26 μέχρι 207/7 αποκαλύπτει ο Θεός στον Μακρυγιάννη ότι τα σκήπτρα της ορθοδοξίας τα δίνει ο Θεός ξανά στους Έλληνες που τα
ξαναείχαν και παλαιοτέρα και τους τα πήρε και τους τα ξαναδίνει και κανένα άλλο έθνος και ούτε και αυτή η Ρωσία να μην έχουν αυτήν την απαίτηση.
Η απόδειξη των παραπάνω ακολουθεί αμέσως παρακάτω.

Το παρόν.
Σήμερα αποτελεί την ύψιστη από Θεού τιμή και διάκριση για τους Έλληνες και δεν είναι τυχαίο ότι το Άγιο φως δια των Ελλήνων κάθε χρόνο λαμβάνεται
και μεταδίδεται στην ανθρωπότητα.

Το μέλλον.
Σύμφωνα με τις προφητείες, από την Ελλάδα και πάλι θα ξεκινήση μετά τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, η διάδοση της επερχόμενης παγκόσμιας
αναλαμπής της ορθοδοξίας και της επερχόμενης εποχής του φωτός της αλήθειας και της πνευματικής συνειδητότητος των ανθρώπων.

Τα συμπεράσματα:
Υποδεικνύει κατ επανάληψην λοιπόν ο Θεός στην ανθρωπότητα δι όλων αυτών ότι η επικοινωνία Του και η συνεργασία Του με τους ανθρώπους
προυποθέτει και απαιτεί μια φιλότιμη και θετική εκ μέρους τους προδιάθεση μαζί με έναν καθαρό και ελεύθερο νου, δηλαδή τα κατ εξοχήν
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χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Ελλήνων.
Οι Έλληνες είναι εκ φύσεως κατασκευής και δημιουργίας προορισμένοι να υπηρετούν την αλήθεια το φως και το πνεύμα.

Αυτή είναι η υπαρξιακή τους εντολή και ο πνευματικός τους νόμος, και από την στάση τους απέναντι σε αυτόν τον πνευματικό νόμο είναι που ρυθμίζεται
η εύνοια είτε η αποστροφή του Θεού προς την Ελλάδα και οι επακόλουθες συνέπειες που αντίστοιχα είναι η ευημερία και η δόξα είτε οι οδυνηρές και
εφιαλτικές εθνικές συμφορές καταστροφές ακρωτηριασμοί απώλειες και θρήνος.
Όταν οι Βυζαντινοί πρόδωσαν την από Θεού αλήθεια που τους είχε δοθη να διαφυλάξουν και νόθευσαν το κρασί της πίστεως με την αποδοχή και
αναγνώριση των εχθρικών προς τον Θεόν διαστρεβλώσεων των Ρωμαιοκαθολικών, τότε πλέον αυτοαναίρεσαν τον πνευματικό λόγο ύπαρξής τους και
την εντολή του Θεού και για τον λόγο αυτόν νικήθηκαν σφάχθηκαν αιχμαλωτίσθηκαν και για αιώνες σκλαβώθηκαν και υποδουλώθηκαν στους Τούρκους.
Η παράβασις των πνευματικών νόμων και των εντολών του Θεού επιφέρει πάντα τρομακτικές συνέπειες και τιμωρίες γιατί δεν μπορεί πλέον ο
άνθρωπος να σταθή και να δικαιωθή ενώπιον του Θεού και για την εξιλέωσή του απαιτείται μετά επώδυνο μαρτύριο αίμα και θυσία.

Ο Θεός είναι υποχρεωμένος να αποτυπώνη εμφανώς στην ιστορία των λαών την λειτουργία των πνευματικών νόμων, μέσα από τις επακόλουθες
συνέπειες των όποιων επιλογών και πράξεων των ανθρώπων.
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Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΧΘΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Ελάχιστοι απόστολοι με μηδενικά μέσα εκείνη την εποχή διέδωσαν τον χριστιανισμό, την αλήθεια περί του ενός αληθινού Θεού και ίδρυσαν εκκλησίες σε
όλη την τότε γνωστή οικουμένη.
Τώρα σήμερα ο μασονικά διοικούμενος, πνευματικά αλλοιωμένος, φιμωμένος, κοινωνικά περιθωριοποιημένος και μη μάχιμος χριστιανισμός, με πολλές
δεκάδες χιλιάδες ιερέων και με απίστευτη κοινωνική και υλική δυνατότητα και χρήμα και μέσα, αφήνει την σατανοκίνητη μασονία ανενόχλητη και
ανεμπόδιστη να σαρώνη όλη την ανθρωπότητα.
Η σημερινή σατανική παγκοσμιοποίηση δεν θα μπορούσε να επικρατήση επί της γης, θα καιγόταν πνευματικά, η σατανική ενέργεια θα έχανε την ισχύ
και την δύναμή της και η οργάνωσή της θα ξέφτιζε πρακτικά, αν έστω και μία μικρή χώρα όπως η άνωθεν εντεταλμένη Ελλάδα κρατούσε σωστά την
αλήθεια, υπηρετούσε σωστά τον έναν Θεό και αν τελούσε με τον σωστό τρόπο και με τις σωστές ευχές την θεία λειτουργία στις εκκλησίες.
Οι μυημένοι στο σατανικό πνεύμα αρχημασόνοι γνωρίζουν καλά αυτήν την πραγματικότητα και για τον λόγο αυτό, όπως στις από αρχαιοτάτων χρόνων
έτσι και στις σημερινές εβραιοσιωνιστικές βλέψεις τους για την καθυπόταξη όλης της ανθρωπότητος, στοχοποιούν σαν νούμερο ένα ιδεολογικό
αντίπαλο εχθρό και απειλή τον ελληνισμό και την Ελλάδα ως εκ φύσεως συγγενή του πνεύματος του φωτός και της αλήθειας, αλλά και την ορθοδοξία
ως την πλέον θανάσιμη απειλή τους.
Αυτός ο πνευματικός νόμος των Ελλήνων πέρα από τις ουσιαστικές ευθύνες που τους δημιουργεί απέναντι στον Θεό και στην ανθρωπότητα, τους
επιφορτίζει και με μια άλλη πολύ δυσάρεστη και εφιαλτική συνέπεια. Την συνέπεια του εναντίων τους στοχοποιημένου και υπογείως κινούμενου μίσους
και φθόνου της σατανικής παγκοσμιοποίησης, που δεν επιτρέπει στους Έλληνες να ζουν χαλαρά και ανέμελα και να προοδεύουν όπως ίσως άλλοι λαοί,
γιατί η ίδια αυτή η σκοτεινή παγκοσμιοποίηση δηλώνει και ομολογεί ότι δεν μπορεί να επικρατήση επί της γης και ότι δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής
εάν πρώτα δεν καταστρέψει και δεν διαλύσει τελείως την Ελλάδα.
Οι γνωστές δηλώσεις του Εβραιοσιωνιστή Κίσιγγερ που υπενθυμίζουμε παρακάτω αποτελούν μια μικρή επιβεβαίωση των όσων προαναφέραμε.
«Ο ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος και γι’ αυτό πρέπει να τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτισμικές του ρίζες. Τότε ίσως
συνετισθεί. Εννοώ, δηλαδή, να πλήξουμε τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να
εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητά του να αναπτυχθεί, να διακριθεί, να επικρατήσει, για να μη μας παρενοχλεί στα Βαλκάνια, να μη
μας παρενοχλεί στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, σε όλη αυτή τη νευραλγική περιοχή μεγάλης στρατηγικής σημασίας για
μας, για την πολιτική των ΗΠΑ».
Επίσης δύο επίσημες απειλητικές μασονικές επιστολές ( 9ου και 12ου του 2005 ) Αθηναϊκής στοάς προς τον αντισιωνιστή Έλληνα Στέφανο
Χατζηιωάννου, αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του ( shaco-shaco.blogspot.com ), παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω σαν απόδειξη για να φανερωθή
και να αποκαλυφθή η σατανική πνευματική διαστροφή των Εβραιοσιωνιστών, η απόλυτα άρρωστη και σατανική νοοτροπία τους, και το εναντίων των
Ελλήνων άσβεστο βαθύ και θανάσιμο μίσος τους.
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Επειδή στην μασονική επιστολή
το αναφερόμενο κείμενο της αγίας Γραφής
είναι αλλοιωμένο
παραθέτουμε δίπλα και το αντίστοιχο
από ορθόδοξη έκδοση.

Εξ αρχής το αγαθό η αρετή και γενικά το καλό έχουν την συμπάθεια και την εύνοια του Θεού, αλλά και το στόλισμα από την λάμψη και την επιφάνεια της
χάριτος του Θεού επάνω τους.
Αυτόματα λοιπόν το αγαθό, συνήθως χωρίς να το συνειδητοποιή και να το αντιλαμβάνεται, και τις περισσότερες φορές εντελώς ανυποψίαστο γίνεται ο
στόχος της ποιο βαθιάς ζηλοφθονίας και του ποιο θανάσιμου υπαρξιακού μίσους του κακού και πονηρού, το οποίο δεν μπορεί να ανεχθή την παρουσία
αλλά ούτε και την ύπαρξη του αγαθού από το οποίο δια της εμφανίσεώς του και μόνον ελέγχεται συγκρίνεται αποδοκιμάζεται και απορρίπτεται, και για
αυτό αντί πάσης θυσίας ζητά να το αφανίση από προσώπου γης και υπάρξεως.
Εάν λοιπόν το όποιο αγαθό και καλό δεν είναι ενεργοποιημένο και αφυπνισμένο πνευματικά ώστε να αντιλαμβάνεται την ύπαρξη και την ύπουλη και
σκοτεινή δράση του κακού και πονηρού αλλά κοιμάται τον ύπνο του δικαίου και βρίσκεται στον αγαθό του κόσμο, τότε δεν αναπαύει ούτε ευαρεστεί τον
Θεό που συνήθως επιτρέπει να κατασπαραχθή από τα νύχια και τα δόντια του κακού, για να αντιληφθή την επώδυνη πραγματικότητα της ύπαρξης του
κακού, για να εξαγοράση δικαιώματα αιωνίας εξωντόσεώς του, αλλά και για να αφυπνισθή και να ενεργοποιηθή στον εναντίον του πόλεμο για την
πρακτική εξουδετέρωσή του και τελικά την μη επικράτησή του.
Είναι και αυτός ένας πνευματικός νόμος του ζηλωτή Θεού (όπως ο ίδιος λέει: Θεός ζηλωτής ειμί εγώ) πού δεν θέλει ούτε ανέχεται το όποιο έργο του να
εκτελείται αμελώς και αφελώς αλλά με ζήλο και σύνεση για να επικρατήση τελικά η δικαιοσύνη του και επί της γης.
Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό τόσο το έμπρακτο επί γης παράδειγμα του Χριστού που δημοσίως έλεγχε και καυτηρίαζε και αφόριζε τους τότε
μασόνους γραμματείς και φαρισαίους υποκριτές, όσο και τα λόγια της από τον Χριστό δοθείσης προσευχής του Πάτερ ημών και της εντολής και
υποδείξεως που αυτή περιέχει:

<<< ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθείτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. >>>

Συνοψίζοντας έχουμε τελικά ότι εάν το αγαθό το καλό και το δίκαιο μαζί με τους λαούς δεν ενεργοποιηθούν με ζήλο όπως οφείλουν για την επί γης
πρακτική επικράτησή τους, τότε το καλό και το δίκαιο θα σφαγούν και θα μαρτυρήσουν, τα πάντα θα καταστραφούν η γη η φύση και το περιβάλλον, και
οι λαοί θα ζήσουν την αιχμαλωσία την πείνα και την τυρανία της μαύρης δικτατορίας του σατανά που θα κυριαρχήση επί της γης.
Η ευθύνη για την παγκόσμια αυτή καταστροφή της γης και της ανθρωπότητος, πέρα από τους διεθνείς γραμματείς και φαρισαίους δηλαδή
πολιτικούς και μασόνους, κυρίως και κατά πρώτον λόγο βαραίνει τους ένοχους μακροχρόνιας πλέον σιωπής και βολέματος υποκύψαντες
Έλληνες ιερείς πνευματικούς και μοναχούς.

Οι Εβραιοσιονιστές λοιπόν που μόνον καταχθονίως σκοτεινά ύπουλα και άνανδρα μπορούν να δράσουν και να υπάρξουν, τρέφουν αρχαιότατο
θανάσιμο υπαρξιακό μίσος εναντίων των Ελλήνων στους οποίους ο Θεός δίδει τον λύχνο του πνευματικού φωτισμού της ανθρωπότητος.
Σ αυτόν τον λόγο λοιπόν οφείλεται το χάος και η συστηματική διάλυση της Ελλάδος και του Ελληνικού κράτους από τις μασονοδιοικούμενες Ελληνικές
κυβερνήσεις με τις οποίες οι εβραιοσιονιστές επιταχύνουν μεθοδευμένα και προγραμματισμένα την πλήρη ισοπέδωση και τον αφανισμό των Ελλήνων.
Επιγραμματικά μόνο υπενθυμίζουμε:


Τον δια του συντάγματος αποκεφαλισμό και ξεχαρβάλωμα της Ελλάδος με την κομματικοποίηση του κράτους και την ανεξέλεγκτη παράδοση της
όλης κρατικής μηχανής στο έλεος του κάθε εφήμερου ξενοκίνητου και ανθελληνικού πολιτικού κόμματος.
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Το βούλιαγμα και την διάλυση της οικονομίας με υπερχρέωση υπερδανεισμό και με συνειδητά προωθούμενη ασύδοτη και ληστρική διαχείριση.



Την πρακτικά απαγορευμένη και μηδενική εκμετάλλευση του τεράστιου ορυκτού πλούτου της Ελλάδος σε πετρέλαια, ουράνιο, χρυσό, και άλλα
μοναδικά και σπάνια πολύτιμα ορυκτά μεταλλεύματα.



Την πρωτοπορία της Ελλάδος στην αποβιομηχανοποίηση.



Την πρωτοπορία της Ελλάδος στην διαφθορά του δημοσίου συστήματος.



Την πρωτοπορία στον γραφειοκρατικό κολασμό και εξώντοση του πολίτη.



Την πρωτοπορία της Ελλάδος στην υπογεννητικότητα.



Την πρωτοπορία της Ελλάδος στα τροχαία δυστυχήματα.



Την μοναδικότητα της Ελλάδος σε εφαρμογή αντεθνικής και άκρως επικίνδυνης πολιτικής ανεξέλεγκτης εισόδου απειράριθμων λαθρομεταναστών
και μάλιστα εχθρικής και ανθελληνικής νοοτροπίας, με ταυτόχρονη αποσιώπηση και συγκάλυψη της οργιάζουσας εγκληματικότητός τους εις βάρος
των Ελλήνων.



Την οικονομική καταλήστευση του Έλληνα πολίτη με κατάλληλες ύπουλες νομοθετικές ρυθμίσεις ληστρικής λειτουργίας του χρηματιστηριακού και
τραπεζικού συστήματος, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζεται πολιτική προστασίας παροχής κάλυψης και ευνοϊκής έως χαριστικής χρηματοδοτήσεως
αλλοδαπών.



Την κατάληψη και κατοχή της Κύπρου δια προδοσίας του ίδιου του Ελληνικού και του Κυπριακού κράτους ταυτόχρονα.



Τις μακροχρόνια υποθαλπόμενες συντηρούμενες τροφοδοτούμενες και από την παγκοσμιοποίηση υποκινούμενες, απειλητικές και επιθετικές
βλέψεις και διεκδικήσεις όλων των γειτόνων της Ελλάδος, Αλβανών, Σκοπιανών, Βουλγάρων και Τούρκων στην Ήπειρο στην Μακεδονία στην
Θράκη στα νησιά στην Κύπρο και στο Αιγαίο.



Παράδειγμα η με εβραιοσιωνιστική υποκίνηση κάλυψη και υποστήριξη, θρασύτατη πλαστογραφημένη οικειοποίηση και χρήση του προ Χριστού
πανάρχαιου Ελληνικού ονόματος Μακεδονία, από εντελώς άσχετους χρονολογικά εθνολογικά φυλετικά γλωσσικά και ιστορικά βόρειους
ασχημάτιστους σλαβόφωνους πληθυσμούς που αναδύθηκαν από την ιστορική ανυπαρξία καθυστερημένα αιώνες μετά Χριστόν σαν ληστρικοί
επιδρομείς των βορείων συνόρων της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ο στόχος, ο σκοπός των δολίων αυτών μεθοδεύσεων του διεθνούς
εβραιοσιωνισμού και ο προγραμματισμός τους ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και της Βορείου Ελλάδος θα εξηγηθή
παρακάτω.



Η ανυπαρξία Ελληνικού πολιτικού κόμματος και αρχηγού Ελληνοορθόδοξης νοοτροπίας και ιδεολογίας, παρά το γεγονός ότι ένα τέτοιο
Ελληνοορθόδοξου προσανατολισμού σοβαρό πολιτικό κίνημα θα μπορούσε άνετα να πλειοψηφίση από τους ψήφους των εκατομμυρίων
διωκομένων σήμερα Ελλήνων πιστών ορθοδόξων, αποδεικνύει την κατ ουσίαν ανυπαρξία της δημοκρατίας αλλά και το μασονοκίνητο της
δημιουργίας της προβολής της αναδείξεως και του ελέγχου των πολιτικών κομμάτων.



Το κεντρικό ισραηλιτικό συμβούλιο στην Ελλάδα λειτουργεί σαν κράτος εν κράτει εντελώς αντισυνταγματικά με ειδικές σκανδαλώδεις νομοθετικές
ρυθμίσεις που επιτρέπουν σε όλα τα μέλη του να απαλλάσσονται από κάθε είδους φορολογική υποχρέωση προς το Ελληνικό κράτος, να
απαλλάσσονται από φόρους αγοροπωλησιών και μεταβιβάσεων ακινήτων, και να έχουν το δικαίωμα ελεύθερης και αδασμολόγητης εισαγωγής και
διακίνησης εμπορευμάτων.
Επίσης δίνεται το δικαίωμα στο κεντρικό ισραηλιτικό συμβούλιο σαν κανονικό κράτος εν κράτει να επιβάλη και να εισπράτη για λογαριασμό του
φόρους από τα μέλη του.

Γίνεται λοιπόν κατανοητή η ασταμάτητα επιταχυνόμενη διαλυτική και καταστροφική πορεία της Ελλάδος από την ανεξέλεγκτη δράση του
εβραιοσιωνισμού και της μασονίας μέσω των μη εθνικά και Ελληνικά αλλά προδοτικά ενεργούντων Ελληνικών κυβερνήσεων.
Αυτή η ύπουλη υπόγεια εσωτερική δράση του εχθρού έχει σαν αποτέλεσμα κατ αρχάς ένα ανυπολόγιστο τεράστιο εθνικό κόστος, την υποβάθμιση και
αποτελμάτωση της ζωής των Ελλήνων, την μεθοδευμένη νάρκωση της εθνικής συνειδήσεως, και την πνευματική τους αποπλάνηση και μετάλλαξη με
μια μεθοδευμένη νοοτροπία δυτικοευρωπαϊκής άθεης κοσμικής λογικής. η οποία όμως για αυτούς αποτελεί πνευματική πτώση ουσιαστικής απάρνησης
της εντολής του Θεού της υπαρξιακής τους αποστολής και του πνευματικού προορισμού τους.
Οι Έλληνες λοιπόν που όχι μόνον περιβάλλονται από αενάως υποκινούμενους εχθρικούς και απειλητικούς γείτονες, αλλά αποτελούν και τον νούμερο
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ένα στόχο του πανάρχαιου μίσους και φθόνου του σατανικού εβραιοσιονισμού, ως εκ φύσεως διάκονοι του πνεύματος του φωτός αλλά και της αλήθειας
Του Ενός Θεού, δεν μπορούν να έχουν την άνεση την πολυτέλεια και την αμεριμνησία των λοιπών ευρωπαίων που δεν διώκονται τόσο, ως ιστορικά και
πνευματικά μη απειλητικό αλλά φυσικό κοσμικό υπάκουο ενταγμένο μέρος του σατανικά παγκοσμιοποιούμενου συστήματος.

Οφείλουν και χρωστούν τελικά οι Έλληνες απέναντι στον ένα Θεό που τους τίμησε, απέναντι σε όλη την ανθρωπότητα στους λαούς και στον πλανήτη
που κατασπαράζονται από την σατανική εβραιοσιωνιστική πλεκτάνη, απέναντι στην ιστορία στην πατρίδα στο μέλλον και στα παιδιά τους, απέναντι
στην ψυχή τους στον εαυτό τους και στην συνείδησή τους, να εγερθούν και να δράσουν.
Πρακτικά να αποκαταστήσουν ηγεσία κυβέρνηση και κρατικό μηχανισμό ελληνοορθόδοξου πνεύματος και νοοτροπίας για να αρχίση αμέσως η
ανόρθωσίς τους και η ευημερία τους και για να ανατείλη ξανά η ελπίδα και η ευλογία στην γη.
Εντολή χρέος και καθήκον όλων των Ελλήνων να ξεσκεπάσουν να αποκαλύψουν και να καταγγείλουν διεθνώς τον ένα και μοναδικό εχθρό τους και
εχθρό όλης της ανθρωπότητος, την παγκόσμια σατανική πλεκτάνη του εβραιοσιονισμού και της μασονίας που υποσκάπτει διαλύει αιχμαλωτίζει και
κατατρώει ολοταχώς και ανεμπόδιστα όλο σχεδόν τον πλανήτη.
Πνευματική τους ευθύνη και αποστολή να κάψουν την παγκόσμια σατανική πλεκτάνη με την γνώση την αλήθεια το φώς την δύναμη και την πίστη του
ενός παντοδύναμου και μοναδικού Θεού που τους τίμησε, και να εργασθούν για να ανατείλη στην γη ξανά μια νέα εποχή ελευθερίας πνεύματος,
γνώσεως αλήθειας φωτός συνειδητότητος και αξιοκρατίας ενός ανθρώπινου πολιτισμού, όπου οι κορυφαίες αξίες του πνεύματος όπως η χριστιανική
αλήθεια και αρετή, ο αρχαιοελληνικός τρόπος σκέψης και πνεύμα, και η επιστήμη και η επιστημονική αλήθεια θα μπορούν να έχουν την θέση που
αξίζουν και δικαιούνται.
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Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΗΜΕΡΑ, Η ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ.

Η μέθοδος του εχθρού.
Όπως ένας γιατρός γνωρίζει την συνέχεια από την εξέλιξη μιας ασθένειας και τις επακολουθούσες επικίνδυνες επιπλοκές αν δεν αντιμετωπισθή
εγκαίρως με την κατάλληλη θεραπεία, έτσι και οι γνωρίζοντες τους πνευματικούς νόμους πνευματικοί άνθρωποι αλλά και οι μυημένοι μασόνοι και μάγοι,
είναι σε θέση να ξέρουν τις πνευματικές χρεώσεις από τα διάφορα έργα και πράξεις των ανθρώπων, καθώς και τις νομοτελειακά επερχόμενες συνέπειές
τους.
Ο διάβολος και τα συνεργαζόμενα επιτελεία του, μυημένοι μασόνοι και μάγοι, γνωρίζουν ότι η δύναμή τους, η τροφή τους, δηλαδή η ζωή τους η ίδια, η
ικανότητά τους και η εξουσία τους για κακό, ζημιές, πληγές, έλεγχο υποδούλωση η εξόντωση των αντιπάλων τους και γενικά η κυριαρχία τους επί όλων
των ανθρώπων, ρυθμίζεται από μια πνευματική νομοτέλεια που έχει ως βάση μια πνευματική λογική παραχωρηθέντων δικαιωμάτων.
Για να μπορέσουν λοιπόν οι δυνάμεις του κακού να πάρουν ζωή ενέργεια και δικαίωμα δράσεως και εξουσίας επί των αντιπάλων τους αλλά και επί του
κάθε ανθρώπου, προσπαθούν και επιδιώκουν πρώτα να τους σπρώξουν σε πτώσεις χρεώσεις και εγκλήματα, σε αμαρτίες και βλασφημίες, σε
απαρνήσεις με πνευματικά αρνητικές προδοτικές και βλάσφημες κοσμοθεωρίες νοοτροπίες και ομολογίες, και σε ηθικούς, ψυχοδιανοητικούς και
πνευματικούς εκφυλισμούς, αλλοιώσεις και μεταλλάξεις. Ταυτόχρονα δε επιταχύνουν με όλα τα μέσα την γενικευμένη επιβολή και την εξάπλωση του
εθισμού των ανθρωπίνων κοινωνιών σε αυτούς τούς ψυχοπνευματικούς δηλητηριασμούς και μολύνσεις.
Καταφέρνουν έτσι να υποσκάψουν και να υποβαθμίσουν την εκ της δημιουργίας δωρισθείσα υψηλή οντολογική αξία και θέση του ανθρώπου, να
απομακρύνουν να αποσυνδέσουν και να αποκόψουν τον άνθρωπο από την αρετή και την καθαρότητα από την σκέπη την προστασία την κάλυψη την
διασύνδεση και την επαφή με τον Θεό, αλλά και να χειραγωγήσουν τις ανθρώπινες κοινωνίες κατευθύνοντάς τες σε τρόπους ζωής σε συμπεριφορές και
σε νοοτροπίες οντολογικής χρεώσεως πτώσεως εκτροπής απαξίωσής εκφυλισμού και μετάλλαξης, επιτυγχάνοντας έτσι την διαρκή τροφοδοσία
δικαιωμάτων ενέργειας και εξουσίας προς τους δαίμονες.
Αφού συλλάβουν αιχμαλωτίσουν και χρεώσουν με τέτοιους τρόπους οι σκοτεινές δυνάμεις τους ανθρώπους, προσπαθούν έπειτα να τους στείλουν
τελικά και στον θάνατο, διαμορφωμένους συσκευασμένους πακεταρισμένους και σφραγισμένους μέσα σε τέτοιου είδους δαιμονικές διαμορφώσεις
συσκευασίες και περιτυλίγματα.

Το ιστορικό παράδειγμα και το πάθημα.
Σήμερα στην Ελλάδα επαναλαμβάνεται από πνευματικής πλευράς ακριβώς η ίδια τεράστια πνευματική πτώση των βυζαντινών η οποία ως συνέπεια και
ως νομοτελειακά επακόλουθο της αποτέλεσμα είχε την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Τούρκους και την κατάρρευση της Βυζαντινής
αυτοκρατορίας.
Είπαμε ότι ο άνωθεν λόγος και η άνωθεν εντολή συστάσεως της Βυζαντινής αυτοκρατορίας ήταν ξεκάθαρα η διασφάλισις και διαφύλαξις της μίας από
Θεού αποκεκαλυμένης αλήθειας στην ανθρωπότητα, και ότι όταν οι ίδιοι οι άνωθεν εντεταλμένοι και διορισμένοι φύλακες προδίδουν και νοθεύουν αυτήν
την αλήθεια, αμέσως αυτοακυρώνονται, ανακαλείται αυτομάτως ο άνωθεν λόγος ύπάρξεώς τους, και παραδίδονται δι άνωθεν αποφάσεως σε
παραδειγματική τιμωρία.
Παρά το ότι η εμφάνησις και η κλιμακούμενη απειλή του Μωάμεθ αλλά και η για πλέον του ενός μηνός τελικά πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως
αποδείκνυε ταυτόχρονα το κινούμενο ήδη της οργής του Θεού αλλά και την προειδοποίησή Του, φαίνεται ότι οι Βυζαντινοί δεν κατάφεραν τελικά να
συνειδητοποιήσουν αυτήν την βαρύτατη πτώση τους και την χρέωσή τους και να εξιλεώσουν τον Θεό δι έμπρακτης μεταστροφής.
Τα πνευματικά αισθητήρια της εποχής εκείνης όπως ακριβώς και σήμερα είχαν αναισθητοποιηθή από κοσμικοϋλιστική λογική και νοοτροπία που τα
νάρκωνε και εμπόδιζε την διάκριση την αντίληψη και την συναίσθηση της απειλούσης πνευματικής νομοτέλειας.
Ενώ λοιπόν η οργή του Θεού παρίστατο άμεσα απειλητική προ των τειχών, εξ αιτίας αυτής της βαριάς πνευματικής άμβλυνσης και υποτροπής πού τους
επέτρεπε να υποχωρούν σε προδοσία και νόθευση της αλήθειας με συγκαταθέσεις προς την δυτική αίρεση του πάπα, αυτοί ήλπισαν απατηλώς και
αφρόνως ότι δια της αιρετικής προσεγγίσεως και δια της συμμαχίας με τους αιρετικούς θα εσώζοντο από την απειλούσα οργή του Θεού.
Αμελήσαντες λοιπόν την από τον Θεό εντολή και αποστολή τους και αναισθητοποιηθέντες πνευματικά από την πώρωση της κοσμικοϋλιστικής λογικής
και νοοτροποίας υπέπεσαν στην αποστροφή και εγκατάλειψη του Θεού που αρνήθηκαν και δια της νομοτέλειας των πνευματικών νόμων παραδόθηκαν
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στα χέρια των ανελέητων εχθρών τους.

Που δέν έγινε μάθημα.
Η σημερινή Ελλάδα από την απελευθέρωσή της δεν συμπλήρωσε ακόμη 200 χρόνια ζωής. Αν και εκ νέου τιμήθηκε με την ίδια και πάλι άνωθεν εντολή,
της διαφυλάξεως της μίας από Θεού αποκεκαλυμμένης αλήθειας προς την ανθρωπότητα, και παρά την για τετρακόσια σχεδόν χρόνια τιμωρία της και
σκλαβιά της για την προδοσία αυτής της ίδιας εντολής και για την νόθευση της αλήθειας του Θεού, εν τούτοις δεν στάθηκε και πάλι ικανή η σημερινή
Ελλάδα να διδαχθή από το πάθημά της, να κατανοήση την αποστολή της, και να διαφυλάξη ανόθευτη αυτήν την μία αλήθεια του Θεού που ήδη και πάλι
πρόδωσε, ξανά με τον ίδιο τρόπο, νοθεύοντας την καθαρότητά της με την προσέγγιση και την επίσημη αναγνώριση της μεταλλαγμένης και εχθρικής
προς τον Θεό δυτικής παπικής αίρεσης.
Η αλήθεια του Θεού είναι Μ Ι Α ξεκάθαρη και πανανθρώπινη, διαχρονική αιώνια και αναλλοίωτη, άνωθεν αποκεκαλυμμένη, δι Αγίου Πνεύματος
κατεργασμένη, μετασχηματισμούς μη επιδεχομένη, πατροπαράδοτη, ιστορικά δοκιμασμένη, θαυμασίως αποδεδειγμένη, δια καθαρού νοός και αρετής
προσεγγιζομένη και δι αγίων δοξαζομένη, ζωντανή, αενάως άνωθεν επιβεβαιουμένη, την μία πίστη επι γής εργαζομένη, με ανιδιοτελείς ανθρώπους
ενωμένη, στην εκκλησία αποθησαυρισμένη, στον ∆ημιουργό είναι στραμένη, κι υπ Αυτού αγαπημένη κι ακριβή προσκεκλημένη.
Οι σημερινοί Έλληνες όμηροι και αιχμάλωτοι διεφθαρμένων πολιτικών και θρησκευτικών ηγεσιών, που μακροχρόνια πλέον υπακούουν και
υποτάσσονται σε ανθελληνικές εβραιοσιονιστικές μασονικές εντολές, πνευματικά μεταλλαγμένοι με δυτική κοσμικοϋλιστική νοοτροπία και νάρκωση της
εθνικοθρησκευτικής τους συνειδήσεως, συνυπεύθυνοι πάντα για τα αποτελέσματα αυτά και την κατάντια τους, οδηγούνται τελικά αδρανοποιημένοι και
μεθοδευμένα ξεγυμνωμένοι και αφοπλισμένοι στην μοιραία ώρα της εθνικής τους συμφοράς που επιμελώς έχουν προσχεδιάσει και προετοιμάσει οι
πανάρχαιοι εχθροί τους.

Στον εθνικό ορίζοντα σήμερα έχουν συσωρευθεί και καθημερινά ενισχύονται τα μαύρα σύνεφα μιας πολυσύνθετης και πολυδιάστατης εθνικής απειλής:
 Μακροχρόνια μεθοδευμένη υποθαλπόμενη και συντηρούμενη στοχευμένη κυκλική απειλή εθνικών διεκδικήσεων, από όλους ανεξαιρέτως τούς
γείτονές μας με την πάντα εβραιοσιωνιστικά διαμορφωμένη εχθρική εξωτερική πολιτική τους, και σταθερά εις βάρος μας διαρκής μεταβολή των
δεδομένων και του συσχετισμού δυνάμεων στην περιοχή.
 Εσωτερική πολιτειακή απειλή από όλες τις διαβρωμένες και υποχείριες ηγεσίες και διοικήσεις κρατικών πολιτικών και θρησκευτικών αρχών που οχι
μόνο ποτέ δεν βλέπουν δεν ξεσκεπάζουν και δεν πολεμούν την μασονία και τον εβραιοσιωνισμό τον ένα και μοναδικό εχθρό της Ελλάδος και της
ανθρωπότητος, αλλά απ εναντίας συνειδητά διαλύουν κάθε εθνικοθρησκευτική συνείδηση και κάθε είδους εθνική οργάνωση και υποδομή.
 Απειλή καταστροφικής διαλυτικής αποσύνθεσης της μικρής ελληνικής κοινωνίας, ραγδαία υλοποιούμενη με την ανεξέλεγκτη είσοδο και
υπερσυγκέντρωση εκατομμυρίων εξαθλιωμένων λαθρομεταναστών. Σκοπός η καταστροφική διάβρωση της Ελληνικής κοινωνίας, της μοναδικής
ρίζας της μίας μικρής παγκόσμιας βάσης των ύψιστων αξιών του πανανθρώπινου πολιτισμού. Την βάση του ανθρωπίνως απαράμιλλου και
αξεπέραστου αρχαιοελληνικού πνεύματος και πολιτισμού, και την βάση της από Θεού μίας δοθείσης χριστιανικής αλήθειας περί της γνώσεως του
Θεού.
 Οικονομική απειλή από πλαστή μεθοδευμένη υπερχρέωση, με ταυτόχρονη διαχειριστική ασυδοσία καταλήστευση κατασπατάληση και καταστροφική
διάλυση και διάβρωση όλης της κρατικής μηχανής, ώστε να μην μπορεί ποτέ να ορθοποδήση και συνεπώς να οδηγηθή σε δόλια ύπουλη και
προδοτική εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας.
Αυτή η πολυσύνθετη απειλή, μακροχρόνια σχεδιασμένη στα σατανικά επιτελεία της εβραιοσιωνιστικής παγκοσμιοποιήσεως, η οποία πολύπλευρα μας
περικύκλωσε, μας κατευθύνη ολοταχώς για πολλοστή φορά και πάλι ξανά στον γκρεμό νέας εθνικής καταστροφής.

Το μεγάλο πρόβλημα και ο μεγάλος κίνδυνος των Ελλήνων σήμερα δεν είναι η ως συνέπεια και ως επακόλουθο διογκούμενη απειλή στον εθνικό
ορίζοντα που καθημερινά ενισχύεται από τους μεθοδευμένους σχεδιασμούς των πανάρχαιων εχθρών που πάντα υπήρχαν, αλλά κατ ουσίαν το μεγάλο
πρόβλημα των σημερινών Ελλήνων είναι τα μεγάλα υπαρξιακά και σε εθνικού πλέον μεγέθους και επιπέδου δικαιώματα που παραχωρήθηκαν και που
νομοτελειακά πλέον δικαιούται και διεκδικεί ο εχθρός εις βάρος τους, εξ αιτίας της ιστορικά μεγάλης και συνεχιζόμενης πνευματικής πτώσεως και
προδοσίας και νόθευσης της άνωθεν πατροπαραδότως δοθείσης εντολής διαφυλάξεως της μίας πανανθρώπινης αλήθειας και πίστεως της
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ανθρωπότητος.

Αυτή η πνευματικά μεγάλη πρόσφατη ιστορική πτώση των Ελλήνων, που επήλθε δια της εμφανούς επίσημης αναγνωρίσεως του πάπα από Αθήνα και
Φανάρι και Κύπρο, είναι που κηλιδώνει ατιμάζει και μεταγράφει ιστορικά την επίσημη Ελλάδα από στρατιώτη της μίας πανανθρώπινης άνωθεν
αποκεκαλυμμένης αλήθειας του Θεού, σε άνανδρο προδότη λιποτάκτη και εξωμότη προς το στρατόπεδο της εχθρικής νοθεύουσας και ισοπεδωτικής
σατανικής παγκοσμιοποιήσεως.
Οι νομοτελειακά επακόλουθες πνευματικές συνέπειες αυτής της έσχατης προδοσίας της άνωθεν εντολής του Θεού προς τους ¨Έλληνες, που
μακροχρόνια μεθοδευόταν και που πρόσφατα αποκορυφώθηκε δια της επίσημης αναγνωρίσεως της δυτικής αίρεσης, έχουν το μέγεθος εφιαλτικής
εθνικής συμφοράς και τραγωδίας άμεσα επερχομένης.
Τα ενισχυθέντα και διαρκώς αυξανόμενα και διογκούμενα πολύπλευρα απειλητικά μαύρα σύννεφα στον εθνικό ορίζοντα, και η αρνητική συγκυρία που
δημιουργείται αφ ενός με την οικονομική καταλήστευση και πτώχευση και αφ εταίρου με την εις βάρος μας ανατροπή της ισορροπίας δυνάμεων στην
περιοχή που μεγεθύνεται, αποδεικνύουν ταυτόχρονα την ύπαρξη αλλά και το πλησίασμα της σχηματισθείσης εμφανισθείσης και κινουμένης ήδη
οργής του Θεού.
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Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ.

1. Ο ένας νόμος και η εξ αυτού απορρέουσα κανονικότητα και νομιμοποίηση.
Η πίστη και η εκκλησία αποτελούν ένα πολυσύνθετο πνευματικό οικοδόμημα που περιλαμβάνει ένα ευρύ σύνολο διδασκαλιών κανόνων εντολών και
εφαρμοσμένης πρακτικής, ιστορικά διαχρονικά και άνωθεν θεμελιωμένων, τα οποία αποτελούν την νομοθεσία και την αξιοκρατία της βασιλείας του
Θεού, και που από κοινού όλα αυτά μαζί συνθέτουν έναν διαμορφωμένο δρόμο για τον άνθρωπο που αναζητά την θεωρητική κατανόηση αλλά και την
πρακτική εφαρμογή αυτού του νόμου και του δρόμου του Θεού.
Από την θέση και σχέση του κάθε ανθρώπου με αυτόν τον επί γης ένα εξ αποκαλύψεως μοναδικό και θαυμαστώς δοθέντα νόμο Του Θεού, τον οποίον
για να τον εντοπίση και να τον ξεκαθαρίση κάποιος σήμερα χρειάζεται ξεκόλλημα έρευνα αναζήτηση και κοσκίνισμα, είναι που καθορίζεται κατά πρώτο
και κύριο λόγο η πνευματική και ουσιαστική υπαρξιακή του αξιολόγηση, και η ανά τους αιώνες θέση του στη βασιλεία Του Θεού.
Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι καμία άλλη επιστήμη και γνώση επί γης δεν μπορεί να έχη την σημασία και την βαρύτητα του νόμου Του Θεού, γιατί από
την σχέση με αυτόν τελικά καθορίζεται η αιώνια θέση η υπαρξιακή δικαίωση και η ουσιαστική πνευματική αξιολόγηση του κάθε ανθρώπου.
Επίσης γίνεται κατανοητό ότι η ανθρωπότητα ολόκληρη οφείλει πρωτίστως και ως κόρη οφθαλμού να διαφυλάξη επί γης ανόθευτο και αναλλοίωτο
αυτόν τον ένα και μοναδικό πνευματικό νόμο του Θεού από τον οποίο δεν επιτρέπεται να αλλοιωθή ούτε ένα γράμμα η μια οξεία.
Ο Θεός επίσης είναι υποχρεωμένος να τον έχει εμφανώς δοσμένο και δια σημείων και θαυμάτων συνοδευόμενο, να τον προστατεύη και να τον
επιβεβαιώνη άνωθεν, και η γη ολόκληρη οφείλει να έχει φυλαγμένο και ανόθευτο αυτόν τον νόμο να υπάρχει, ώστε έστω και αν ένας μόνον άνθρωπος
επί γης τον αναζητήση για την προς τον Θεό πορεία και τελείωσή του, να τον βρή και να τον ακολουθήση.
Να θυμίσουμε την παράγραφο Ε/18 από το κατά Ματθαίον ευαγγέλιο:

18 a¦mh¤n ga¤r le£gv y¥mi°n, e¨vw a«n pare£lu‚ o¥ oy¦rano¤w kai¤ h¥

Αληθώς σας λέω, έως να παρέλθη ο ουρανός και η γη, ένα

gh°, i¦v°ta e§n h« mi£a kerai£a oy¦ mh¤ pare£lu‚ a¦po¤ toy° no£moy

γράμμα η μια οξεία δεν θα παρέλθη από τον νόμο έως τα πάντα

e¨vw a«n pa£nta ge£nhtai.

να γίνουν.

Η όποια λοιπόν αλλοίωσις απόσχισις και καινοτόμησις από τον εξ αποκαλύψεως ένα πατροπαράδοτο και μονοσημάντως καθορισθέντα πνευματικό
νόμο, αποτελεί πλαστογραφία απόλυτα εχθρική προς τον Θεό και επιφέρει τεράστια πνευματική ζημιά, γιατί εκτροχιάζει την προς Τον Θεό πορεία του
ανθρώπου και δηλητηριάζει και καταστρέφει την ακεραιότητα την νοητική συνοχή το βάθος και την ακρίβεια του ενός και μοναδικού Θείου νόμου.

Ο κάθε άνθρωπος λοιπόν που θέλει με συνέπεια σοβαρά και υπεύθυνα να ακολουθήση στην επί της γης πορεία του και στη ζωή του τον δρόμο Του
Θεού οφείλει κατ αρχάς και πρωτίστως να αναζητήση να ψάξη και να ερευνήση να ξεκαθαρίση να διακρίνη να βεβαιωθή να κατωχυρώση και να
διασφαλίση αυτόν τον έναν άνωθεν και μονοσημάντως δοθέντα νόμο και δρόμο του Θεού.
Η κατά Θεόν πορεία ενός ανθρώπου πέρα από τους όσους όποιους και όσο μεγάλους αγώνες κόπους ζήλο και θυσίες μπορεί να περιέχη, για να είναι
και κατά Θεόν νόμιμη ευπρόσδεκτη και ευάρεστη πρέπει πρωτίστως να είναι άνωθεν εγκεκριμένη δηλαδή πνευματικά νόμιμη και κανονική και εντός της
αιώνιας διαχρονικής και μονοσήμαντης νομοθεσίας και γραμμής που χάραξε επί γης το Πνεύμα του Θεού.
Ο για τον Θεόν ζήλος και αγώνας του αποστόλου Παύλου επί παραδείγματι στρεφόταν εναντίον του Θεού πριν από την φανέρωση του Θεού σ αυτόν
και την μεταστροφή του.

Η αναγνώρησις λοιπόν του Πνεύματος του Θεού και του επί γης έργου του και η ευθεία αποδοχή και τήρησις της νομοθεσίας και της σήμανσης που
Αυτό χάραξε επί γης είναι η μεγαλύτερη δικαίωση χαρά και ανάπαυσις του ανθρωπίνου πνεύματος, η τελειότερη κατάληξις της πορείας της πνευματικής
διάκρισης ενός ανθρώπου, και το μοναδικό τέλειο και ασφαλές κρητήριο της ορθής αξιολόγησης κανονικότητος και νομιμότητος της κάθε εμφανιζομένης
πνευματικής απόψεως θέσεως και κατευθύνσεως.
Ύψιστης λοιπόν σημασίας και βαρύτητος προϋπόθεσις για την εις τον Θεόν θετική αποταμίευση του έργου κάθε πνευματικής πορείας είναι η κατά Θεόν
έγκριση αποδοχή νομιμοποίηση και κανονικότητα της όποιας αυτής πορείας.
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2. Η διαχρονική ασφάλιση και περιφρούρηση

Είπαμε ότι η αληθινή πίστη και η εκκλησία της αποτελούν ένα σύνθετο πνευματικό οικοδόμημα που η αυστηρή διαχρονική και αιώνια διαφύλαξη της
ακρίβειας και της καθαρότητος αυτού του ενός και μοναδικού επί γης Θείου νόμου αποτελεί βασική και θεμελιώδη προτεραιότητα της ίδιας της
υποστάσεώς του.
Για τον λόγο αυτόν η προσεκτική τήρησις κάποιων βασικών και θεμελιωδών κανόνων για την περιφρούρηση την προστασία και την ασφάλιση αυτής της
πίστεως αποτελεί ένα εξ αρχής ουσιαστικής σημασίας και προτεραιότητος θεσμοθετημένο βασικό αλφάβητο της εκκλησίας και του κάθε μέλους της.
Στην μέχρι σήμερα εκκλησιαστική ιστορία των είκοσι αιώνων, εμφανίσθηκαν και αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς τελικά πολλές και διάφορες αιρετικές
απόψεις και διδασκαλίες, από την πάλη με τις οποίες, αποθησαυρίσθηκε στην εκκλησία μια συσωρευμένη σοφία φωτισμένων και θεοφόρων μεγάλων
αγίων και πατέρων της εκκλησίας, η προσέγγιση της οποίας σε αφήνει έκπληκτο από θαυμασμό του βάθους και του μεγαλείου της κατανόησης του
πνευματικού γίγνεσθαι της εκκλησίας και από το δέος της αίσθησης της επενεργείας του αγίου Πνεύματος.

∆ιαχρονικά λοιπόν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των όποιων αιρετικών απόψεων εμφανισθούν, έχει δημιουργηθή και θεσμοθετηθή από την
εκκλησία μια ολόκληρη εκκλησιαστική νομοθεσία και παράδοση με εξειδικευμένη ορολογία η οποία ξεκινά από τους πρώτους αποστολικούς κανόνες και
εντολές και διαχρονικά ολοκληρώνεται με γνώμες και θέσεις μεγάλων αγίων και πατέρων της εκκλησίας και με αποφάσεις οικουμενικών συνόδων.
Η εν συντομία κεντρική λογική και τα βασικά περιεχόμενα κανόνες και εντολές που η εκκλησία έχει θεσμοθετήση για την προστασία της, δια μέσου της
διαχρονικά δοκιμασθείσης και εφαρμοσθείσης πείρας και πρακτικής της και δια μέσου της μακραίωνα κατασταλαγμένης σοφίας της έχουν ως εξής:


Κατ αρχάς υπεράνω όλων είναι ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα και ομοούσιος και ισόθεος κεφαλή και αρχηγός της εκκλησίας είναι ο Χριστός



Η εκκλησία συγκροτείται από τις κατά τόπον ενορίες με τους δια μέσου αποστολικής διαδοχής και συνέχειας χειροτονούμενους ιερείς.



Η εκκλησιαστική ιεραρχία διαρθρώνεται και υλοποιείται στην πράξη δια της επίσημης μνημονεύσεως κατά την θεία λειτουργία του προϊσταμένου
τοπικού επισκόπου. ∆ια της μνημονεύσεως δηλαδή δομείται και συγκροτείται η όλη εκκλησιαστική ιεραρχία και αναγνωρίζεται και στηρίζεται η
όποια πνευματικά προϊσταμένη καθοδηγούσα αρχή.



Το σύστημα διοίκησης της εκκλησίας είναι το συνοδικό, διοικεί δηλαδή η σύνοδος των επισκόπων, προϊσταμένων των τοπικών εκκλησιών.



Ο αιρετικός είναι εχθρός της αλήθειας του Θεού, αρνητής της ορθής πίστεως και απόβλητος και δεν μπορεί να συναριθμηθή με τους απίστους η
τους κατηχουμένους ως αρνητής της ορθής πίστεώς του.



Ο κίνδυνος της αιρέσεως στην εκκλησία κυρίως δημιουργείται όταν εμφανισθεί κάποιος επίσκοπος η εκκλησιαστικός προϊστάμενος με αιρετικές
απόψεις ιδέες και θέσεις.



Συμφώνως λοιπόν με αυτήν την από πολλών αιώνων κατοχυρωμένη νομοθεσία τους κανονισμούς αλλά και την επανειλημμένως εφαρμοσθείσα
πρακτική και παράδοση της εκκλησίας, όταν εμφανισθεί οποιοσδήποτε επίσκοπος η εκκλησιαστικός προϊστάμενος με εμφανείς και
απροκάλυπτες αιρετικές θέσεις οφείλουν αμέσως όλοι οι υφιστάμενοι και οι εις αυτόν υπαγόμενοι ιερείς αλλά και οι πιστοί να τηρήσουν
αποστάσεις και να σταματήσουν αμέσως να τον μνημονεύουν στην θεία λειτουργία όπου επισήμως τον αναφέρουν και τον υποδεικνύουν σαν
πνευματικό πατέρα οδηγό και ηγούμενο αποσαφηνίζοντα τα της πίστεως θέματα.
Οφείλουν δηλαδή οι υπαγόμενοι στον επίσκοπο ιερείς αμέσως να διακόψουν το μνημόσυνο του ώστε να αποσυνδεθούν από την αιρετική
διαποίμανση την πνευματική κοινωνία και την υπακοή του αιρετικού επισκόπου.
Επίσης είναι υποχρεωμένοι οι υπόλοιποι επίσκοποι να διακόψουν αμέσως την εκκλησιαστική κοινωνία με τον αιρετικό επίσκοπο για να
προστατεύσουν να διαφυλάξουν και να εξασφαλίσουν το ανόθευτο της ορθής πίστεως και ομολογίας.
Αυτή είναι η λεγόμενη αποτείχιση ή διαστολή στην εκκλησιαστική ορολογία.



Η αποτείχιση είναι ένα διατεταγμένο κανονικό και θεσμοθετημένο μέτρο της εκκλησίας που προβλέπεται από τους κανονισμούς της και που
υποχρεούνται να εφαρμόσουν οι επίσκοποι, οι ιερείς και οι πιστοί σε περίπτωση εμφανίσεως αιρετικής ηγεσίας.
Με αυτόν τον τρόπο προστατεύουν τον αιρετικό εκτροχιασμό της εκκλησίας, την πίστη, τους εαυτούς τους και το ποίμνιο τους από την
πνευματικά βαρύτατη πτώση της συγκαταθέσεως, υποστηρίξεως, αναγνωρίσεως και ομολογίας αιρέσεως.



Ο αποτοιχισμένος δεν θεωρείται εκτός εκκλησίας η σχισματικός ούτε ότι προξενεί σχίσμα στην εκκλησία αλλά αντιθέτως θεωρείται αγωνιζόμενος
πιστός άξιος επαίνου και τιμής ο οποίος αγωνίζεται και ενίσταται συμφώνως με τις διαταγές της εκκλησίας κανονικά δικαιωματικά καταστατικά
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και θεσμοθετημένα για την προστασία της πίστεως.


Αντίθετα οι μη αποτοιχισμένοι και μη αντιδρώντες στην αιρετική ηγεσία, είναι υπόδικοι, υπόλογοι, υπεύθυνοι και ένοχοι γιατί δημιουργούν
αιρετικό σχίσμα εντός της εκκλησίας και με την στάση τους αυτή γίνονται πεπτοκότες, συγκοινωνοί και αποδέκται της αιρέσεως.



Η εφαρμογή αυτού του μέτρου της αποτοιχίσεως θεωρείται τρόπον τινά σαν μυνητήριος αναφορά εντός της εκκλησίας και δρομολογεί αίτημα
κρίσεως και εξετάσεως του θέματος από εκκλησιαστική σύνοδο.



Η χρήση του μέτρου της αποτοιχίσεως εφαρμόζεται πριν και μέχρι της συνοδικής διαγνώμης κατά την εκκλησιαστική ορολογία, δηλαδή πριν
συνέλθει και αποφανθεί η σύνοδος και μέχρι την απόφαση της συνόδου.



Οι ενιστάμενοι δια του μέτρου της αποτοιχίσεως υποχρεούνται να στοχεύουν να επιδιώκουν και να αποσκοπούν στην εκ νέου επαναφορά και
αποκατάσταση της εκκλησιαστικής κανονικότητος και ενότητος, αναμένοντας την επίλυση του θέματος από την σύγκλιση της αρμόδιας και
ιεραρχικά προϊσταμένης εκκλησιαστικής συνόδου.
∆εν δικαιούνται να αυτοανακηρυχθούν σαν άλλη, χωριστή, διαφορετική, ανεξάρτητη και αυτόνομη εκκλησία η οποία σ αυτήν την περίπτωση θα
είναι πραξικοπηματική, αυθαίρετη, παράνομη, αντικανονική και σχισματική, αλλά θα πρέπει να παραμείνουν αποτοιχισμένοι ενιστάσμενοι και
αγωνιζόμενοι μέχρι επιλύσεως του θέματος από σύγκληση σχετικής συνόδου της οποίας την πραγματοποίηση απαιτούν και προκαλούν δια
αυτού του τρόπου.



Οι αποτοιχισμένοι δεν δικαιούνται να κρίνουν και να θέσουν θέμα εγκυρότητος της ιεροσύνης και των τελουμένων μυστηρίων των
καταγγελλομένων ως αιρετικών διότι αρμοδίως μόνον η σύνοδος έχει το δικαίωμα κρίσεως και αποφάσεως επ αυτού.
Για τον λόγο αυτό στην εκκλησιαστική ορολογία συναντάμε και τους όρους <<εν δυνάμει αιρετικός>> η <<εν δυνάμει αιρετικοί>> και <<εν
ενεργεία αιρετικός>> η <<εν ενεργεία αιρετικοί>>, ανάλογα με το αν οι αιρετικοί κρίθηκαν η όχι από την σύνοδο.



Οι όποιες καθαιρέσεις και αφορισμοί κατά των αποτοιχισμένων εκ μέρους των καταγγελλομένων ως αιρετικών, δεν έχουν καμία ισχύ και κύρος
και δεν υποχρεούνται οι αποτοιχισμένοι σε υπακοή και εκτέλεση αυτών των αποφάσεων των καταγγελλομένων ως αιρετικών.



Οι αποφάσεις μιας συνόδου και για την περίπτωση που αυτή συγκληθεί αντικανονικά η ποδηγετηθεί από την πίεση μιας κοσμικής εξουσίας και
που τότε θεωρείται ληστρική, επικυρώνονται και αναγνωρίζονται η όχι, από την επόμενη οικουμενική σύνοδο.



Τέλος σαν ανώτατη αυθεντία που μπορεί να επικυρώση να αναγνωρίση ή να απορίψη ακόμη και οικουμενικές συνόδους θεωρείται η συνείδησις
των πιστών μελών του ακαινοτομήτου πληρώματος της εκκλησίας.

Η πνευματική σημασία αυτών των θεμάτων είναι τεράστια για την διαφύλαξη της ορθής πίστεως, οι επακόλουθες ευθύνες πνευματικά βαρύτατες και για
τον λόγο αυτό τα θέματα αυτά ιστορικά πήραν μεγάλη έκταση, ξεκαθαρίστηκαν από μεγάλους αγίους και πατέρες της εκκλησίας και τονίστηκε η
προσοχή που χρειάζεται η ευθύνη που υπάρχει και η άμεση αντίδραση που απαιτείται κάθε φορά για την διαφύλαξη της ορθής πίστεως.
Επειδή κατά την θεία λειτουργία ενοποιείται πνευματικά το εκκλησίασμα δια της σωστής πίστεως με τον ένα αληθινό Θεό, γίνεται πλέον αντιληπτό ότι
με το να ακολουθης να αναγνωρίζης και να υποδεικνύης επισήμως κατά την θεία λειτουργία ως πνευματικό οδηγό και ορθοτόμο της πίστεως έναν
απροκάλυπτα αιρετικό προϊστάμενο, προσβάλεται το Άγιο Πνεύμα, και αυτομάτως καθίστασαι ένοχος ομολογίας, πνευματικά έκπτωτος ως προς τον
ζηλωτή Θεό, χρεωμένος και εκτός νόμου δρόμου και πνεύματος Θεού.
Να υπενθυμίσουμε σ αυτό το σημείο το αυστηρό Πνεύμα με το οποίο ο Χριστός απευθύνεται προς τους επτά αγγέλους - επισκόπους στην αρχή της
αποκαλύψεως και το οποίο δεν ανέχεται και μισεί τις αιρετικές θέσεις και πράξεις, τις αιρετικές ομάδες και τις ιουδαϊκές συναγωγές του σατανά.
Επίσης πρέπει να παρατηρήσουμε και να τονίσουμε ότι ο Χριστός μόνο στον επίσκοπο των Θυατείρων δεν έδωσε καμία εντολή, δηλαδή τον απέρριψε
τον ακύρωσε και τον καθαίρεσε γιατί ήταν ανεκτικός και άφηνε ανενόχλητη την αιρετική δράση της γυναίκας του και παρά την αγάπη την πίστη την
διακονία την υπομονή και το ότι τα τελευταία του τα έργα ήταν περισσότερα των πρώτων.

3. Η σημερινή απασφάλιση και διάρρηξη.
Εδώ και πολλές δεκαετίες από την όλη μασονικά καθοδηγούμενη διαλεκτική της εκκλησίας, από τις ομιλίες τα κηρύγματα τις πνευματικές συζητήσεις και
από την όλη πνευματική διαμόρφωση της επιβληθείσης εκκλησιαστικής νοοτροπίας έχουν επιμελώς και συστηματικά παρασιωποιηθεί παραγκωνισθεί
και εξαφανισθεί τελείως όλα τα θέματα τα συσχετιζόμενα με την κανονική πορεία, με την διοίκηση της εκκλησίας, με τις επιλογές και τις χειροτονίες των
9ος / 2011 / Θεσσαλονίκη / Ελλάς

ISBN : 978-960-93-3869-1

ς4/4

Γεώργιος Τελειώνης / Παγκόσμιο Άγγελμα

ιερέων, με την θεσμοθετημένη επαγρύπνηση και στάση της εκκλησίας απέναντι στις όποιες αιρετικές διδασκαλίες και νοοτροπίες, και γενικότερα ότι
αφορά την ουσιαστική παρουσία δράση και συμμετοχή του χριστιανικού κόσμου στο σύγχρονο ενεργό κοινωνικοπολιτικό και θρησκευτικό γίγνεσθαι.
Τελικά δηλαδή συσκοτίσθηκε και καταστρατηγήθηκε τελείως το σύστημα ιεραρχίας και διοικήσεως της εκκλησίας και έχει παντελώς αποσυνδεθεί και
αποξενωθεί από κάθε ανάμιξη και συμμετοχή της ανθρώπινης βάσεως των χριστιανών και των πιστών μελλών της εκκλησίας.
Ουσιαστικά διαγράφηκε ακυρώθηκε και καταργήθηκε η μακραίωνα θεσμοθετημένη εγκυρότητα νομιμότητα και κανονικότητα σε όλα τα θέματα της
διαφάνειας της ιεραρχίας της διοικήσεως και της πορείας της εκκλησίας, με αποτέλεσμα να έχουμε ληστρική ιεραρχία διοίκηση και πορεία της εκκλησίας
από μασόνους γραμματείς και φαρισαίους υποκριτές αντίχριστους και Χριστοκτόνους.

Έτσι δια μέσου της προαναφερθείσης αδιαφάνειας σιγής και σκότους έχει επιβληθεί ένα απόλυτα μασονοκίνητο σύστημα εξουσίας και διοικήσεως της
εκκλησίας όπου οι επιλογές οι χειροτονίες ιερέων και η όλη εκκλησιαστική διοίκηση και η εφαρμοζομένη πρακτική γίνονται πάντα με παρασκηνιακά και
διεφθαρμένα κριτήρια μασονικής υποτέλειας εξάρτησης κατεύθυνσης και καθοδήγησης, και στο οποίο σύστημα τόσο οι πιστοί όσο και η κανονική
εκκλησιαστική παράδοση δεν έχουν απολύτως καμία ανάμειξη.
Ταυτόχρονα οι όποιοι κατά Θεόν ακριβείς και δίκαιοι εμφανίζονται και διαμαρτύρονται περιθωριοποιούνται και εξοντώνονται συστηματικά και
ποικιλοτρόπως από την παρασκηνιακή μαφία και χούντα του εκκλησιαστικού κυκλώματος.
Φυσικό αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της μασονικής μετάλλαξης της διοικήσεως της εκκλησίας είναι η καταχθόνια συνειδητή αποπλάνηση απόκλιση και
εκτροπή της όλης πορείας της εκκλησίας προς τους εξής δύο κύριους στόχους και κατευθύνσεις:
Αφ ενός μεν προς την κατεύθυνση της βαθμιαίας υλοποίησης αντίχριστων αλλοιώσεων μετασχηματισμών και μεταλλάξεων για την μεθοδευμένη
σταδιακή επιβολή και επικράτηση της αιρετικής σατανοκίνητης παγκοσμιοποιήσεως.
Αφ εταίρου δε προς την εξασφάλιση της καταστολής της μη αντίδρασης και της απονεύρωσης των πιστών τους οποίους δια της εσωστρέφειας
αποπροσανατόλισαν, δια της άγνοιας τύφλωσαν, δια της τυφλής πίστεως απονοητικοποίησαν, δια της εν λευκώ υπακοής αδρανοποίησαν, δια της
ανθρωποκεντρικής λογικής και της αγάπης πνευματικά τους μετάλλαξαν και τους οποίους τελικά πρακτικά τους εξουδετέρωσαν και κοινωνικά τους
περιθωριοποίησαν και τους στιγμάτισαν.

Επιγραμματικά και ενδεικτικά μόνον αναφέρουμε ορισμένες τέτοιες πρακτικές, μεθοδεύσεις, πολιτικές και μεταβολές που η μασονία επέβαλε στον χώρο
της εκκλησίας.


Απαγόρευση συζητήσεων στους χώρους της εκκλησίας για θέματα σχετικά με μασονία, σιωνισμό, 666, αντίχριστο, παγκοσμιοποίηση,
οικουμενισμό και πολιτική. ∆ηλαδή πλήρης πνευματική εξουδετέρωση εκατομμυρίων πιστών που παραμένουν άφωνοι μη εκπροσωπούμενοι
και εντελώς αμέτοχοι σε ένα καθαρά μονόπλευρο αντιδημοκρατικό φασιστικό αντίχριστο και αέναο σατανικό κοινωνικό και εκκλησιαστικό
γίγνεσθαι.



Απολύτως καμία πρακτική αντίδραση και αντίσταση της εκκλησίας των εκατομμυρίων πιστών σε όλες τις αντίχριστες μεθοδεύσεις για την
αποχριστιανοποίηση και σατανοποίηση της κοινωνίας και για την επικράτηση και καθιέρωση της σατανιστικής πρακτικής τεχνολογίας
νοοτροπίας και μόδας. (κυκλοφορία του γραμμωτού κώδικα με το 666, θέμα αντίχριστων νέων ταυτοτήτων, κατάργησις σταυρού, προσευχής,
θρησκευτικών εικόνων, αντίχριστες κάρτες κοινωνικής ασφάλισης, αντίχριστος οικουμενισμός και γενικά σατανικό μονότερμα εις βάρος της
εκκλησίας με σκορ 0 - 666)



Με την δόλια συγκάλυψη της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, χωρίς καμία αντίδρασή της, αλλά με αποσιώπιση και χωρίς καμία ενημέρωση των
χριστιανών που αποτελούν και την συντριπτική κοινωνική πλειοψηφία, άρχισαν στις δύο τελευταίες δεκαετίες και γυρίζουν τα μισά μνήματα των
νεκροταφείων προς την δύση, για παράδειγμα νεκροταφεία Θέρμης Θεσσαλονίκης, και θάβουν τώρα τους μισούς Χριστιανούς ανάποδα
εστραμμένους προς την δύση πράγμα αδιανόητο για την επί είκοσι αιώνες απαράβατη δογματικά θεμελιωμένη παράδοση της εκκλησίας που
θάβει τους νεκρούς της στραμένους πάντα προς την ανατολή εν αναμονή της δευτέρας παρουσίας και της έγερσης.



Απαγορεύτηκε στους ιερείς να διαβάζουν εξορκισμούς γιατί ενοχλούσαν τον σατανά και δεν ήταν αρεστό στους μασόνους, και πλέον χρειάζεται
άδεια του επισκόπου για να διαβαστή εξορκισμός που πρακτικά σημαίνει ότι καταργήθηκαν οι ευχές των εξορκισμών από την εκκλησία, της
οποίας η ιεραρχία πλέον ξεκάθαρα τα βρίσκει με τη μασονία και τον διάβολο.
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∆όλια και ύπουλη προώθηση στο αξίωμα της ιεροσύνης επιλεγμένων ανθρώπων με ψυχοσύνθεση συναισθηματικής και αγαπητικής βάσεως
δηλαδή θυλικής ψυχολογίας ιερείς βολικούς και εύκολους στην υποταγή και ανεκτικότητα και ακατάλληλους για ανδρεία για σθεναρή αντίδραση
και αποτείχιση από τις όποιες αντίχριστες μεθοδεύσεις της μασονικής ιεραρχίας.
Επιλέγονται τελικά υποτακτικής ψυχοσυνθέσεως άτομα τύπου επισκόπου Θυατείρων που ακριβώς ο Χριστός απέρριψε όπως είδαμε.
Επιλέγονται δηλαδή ποιμένες (ιερείς) που αφήνουν τον λύκο να τρώη τα πρόβατα και σε καμία περίπτωση δεν παραχωρείται ενορία και ποίμνιο
σε ιερέα που πολεμά τον λύκο που τον εξουδετερώνει και που δεν τον αφήνει να φάη τα πρόβατα.



Σάρωση όλων των βαθμίδων της εκκλησιαστικής ιεραρχίας και ιεροσύνης από την προώθηση απίστευτα μεγάλου αριθμού και ποσοστού
ανώμαλων και ομοφυλόφιλων ιερέων και επισκόπων. Η διαφθορά του ιερατείου έχει προχωρήσει πλέον σε τρομακτικό και εφιαλτικό σημείο.



Το αποκορύφωμα όμως του εκτροχιασμού της πορείας της σημερινής χριστιανικής εκκλησίας και η πτώση του Χριστιανισμού παγκοσμίως
επέρχεται σήμερα με την θανάτωση αυτής της μίας εκκλησίας και πίστεως του χριστού, η οποία επιτελείται δια της επίσημης πλέον άρνησης της
μοναδικότητος της μίας άνωθεν αποκαλυφθείσης αλήθειας και πίστεως, και δια της επίσημης πλέον άρνησης της μοναδικότητος της μίας εκ του
Χριστού δημιουργηθείσης χριστιανικής εκκλησίας επί γης.
Η θανάτωσις αυτής της μοναδικότητος της Χριστιανικής εκκλησίας και πίστεως πραγματοποιείται σήμερα από την επίσημη αναγνώριση ως
ισόκυρης αδελφής κανονικής και αληθινής εκκλησίας του Χριστού, της μεταλλαγμένης, αιρετικής, πνευματικά εχθρικής και απορριφθείσης από
τον Θεό παπικής εκκλησίας της δύσεως.
Ενώ οι αιρέσεις όλων των εποχών προσπαθούσαν να διατυπώσουν λογική επιχειρηματολογία και να θεμελιώσουν μορφές λογικής για να
σταθούν, η σημερινή παναίρεση του οικουμενισμού στηρίζεται και θεμελιώνεται πλέον πάνω στην άρνηση της λογικής στον μηδενισμό της
συνειδήσεως και στην πνευματικά τυφλή και αδίστακτη σατανική πόρωση και θράσος.
Και ενώ λοιπόν το πνεύμα του Θεού υποδεικνύει στους ανθρώπους την αρετή την αγνότητα την καθαρότητα την μη μόλυνση και την μη μίξη του
φωτός με του σκότους, την μη μίξη με το ψέμα και την ακαθαρσία την μη συγκοινωνία με την αίρεση και το μη άγγιγμα του ακάθαρτου, έρχεται η
σαρωτική και σατανική παγκοσμιοποίηση και βίαια επιβάλει και εξαναγκαστικά προωθεί την ένωση του ανθρώπου με τον σατανά και τον
δαιμονισμό του, την συσκότιση του φωτός, την διαστρέβλωση της αλήθειας και την ένωσή της και το πάντρεμά της με το ψέμα, την μίξη με το
ακάθαρτο, το μαύρισμα την σπίλωση την νοθεία την αλλοίωση τον εκφυλισμό την ανωμαλία το χάος και την μαύρη ισοπέδωση από κακία και
μίσος προς τον Θεό και από σατανικό και άκρατο φθόνο για κάθε αρετή αγνότητα καθαρότητα λογική αλήθεια φως και για ότι άλλο συνδέει με
τον Θεό.
Για τον λόγο αυτόν όλοι οι οικουμενιστές και φιλενοτικοί βολεμένοι και προωθημένοι στην εκκλησιαστική ιεραρχία και ιεροσύνη παγκοσμίως,
που δολίως υποκοινούμενοι προωθούν την μασονική ένωση των εκκλησιών και την παγκοσμιοποίηση, όχι μόνον δεν έχουν ίχνος
πνευματικότητος αλλά είναι απόλυτα εχθρικοί προς τον Θεόν υπηρέται της στανικής εβραιοσιωνιστικής παγκοσμιοποίησης, ουσιαστικά
υπάλληλοι του διαβόλου, συναγωγή του σατανά και άμεσα υπεύθυνοι και ένοχοι των συνεπειών της παγκοσμίως επερχομένης οργής του.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό και κατανοητό οτι φθάσαμε τελικά στο εφιαλτικό αποτέλεσμα της πολύχρονης πλέον ανάληψης της ηγεσίας και της διοίκησης
όλων των χριστιανικών εκκλησιών από τον ίδιο τον διάβολο δια του μασονικού επιτελείου του και μάλιστα με ουσιαστικά μηδενική και ανύπαρκτη
αντίδραση των αμυήτων ακατηχήτων αναλφαβήτων νοητικά εξουδετερωμένων και θεσμικά μηδενισθέντων πιστών, που έκπληκτοι πλέον
παρακολουθούν παθητικά και μοιρολατρικά περιθωριοποιημένοι και απαξιωμένοι το απίστευτο σενάριο της πτώσης της άλωσης και της αντίχριστης
καλπάζουσας μεταστροφής της σατανικά παγκοσμιοποιούμενης εκκλησίας τους.
Η ίδια η διοίκηση της εκκλησίας λοιπόν σήμερα είναι που αγρυπνά επιτηρεί και άμεσα καταστέλλει οποιαδήποτε ορθόδοξη και πνευματική αντίδραση
πιστών η και ιερέων και επιβάλει ήδη την αιρετική και σατανική παγκοσμιοποίηση και δυτικοποίηση της εκκλησίας.

Φθάσαμε δε σε τέτοιο σημείο πλυσίματος εγκεφάλου των πιστών, ώστε να απαιτείται σήμερα χριστιανική ιεραποστολή για διαφώτιση μέσα στον χώρο
των ίδιων των πιστών χριστιανών για την εκ μέρους τους αντίληψη και συναίσθηση τόσο της δολίας πνευματικής και νοητηκής εξουδετερώσεώς τους
όσο και της δολίας κοινονικοπολιτικής αδρανοποίησης και περιθοριοποίησής τους.
Υφίσταται λοιπόν η ύψιστης ζωτικής σημασίας επιτακτική ανάγκη της υγιούς κοινονικοπολιτικής αφύπνισης ενεργοποίησης και αντίδρασης των
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χριστιανών που όπως επιβάλουν οι εκκλησιαστικοί κανόνες και η συνείδηση τους δεν πρέπει να ησυχάσουν μέχρι αποκαταστάσεως πλήρους
καθάρσεως και υγιούς και Θεόσταλτης διοικήσεως στην εκκλησία.

Η αφύπνιση και ενεργοποίηση του εν καταστολή ναρκωμένου γίγαντα των εκατομμυρίων πιστών χριστιανών είναι η μόνη ελπίδα για μέλλον στην
κοινωνία στην ανθρωπότητα και στον πλανήτη.

4. Το τοπίο της εκκλησιαστικής αντικανονικότητος των σημερινών εκκλησιών.
Η δυτική χριστιανική εκκλησία ο παπισμός διαφοροποιήθηκε λοξοδρόμησε και αποκόπηκε από την κανονική χριστιανική παράδοση στις αρχές του 11

ου

αιώνα όταν επιβλήθηκε στον παπικό θρόνο η αλλαγή του συμβόλου πίστεως με την αιρετική προσθήκη της και εκ του Υιού εκπορεύσεως του Αγίου
Πνεύματος αλλά και άλλες αντικανονικές μεταβολές και διαφοροποιήσεις της εκκλησιαστικής παραδόσεως.
Η υπόλοιπη ανατολική ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία παρέμεινε σταθερός συνεχιστής της κανονικής πατροπαράδοτης αποστολικής εκκλησιαστικής
παραδόσεως και μέχρι σήμερα εορτάζει και μνημονεύει αγίους απλούς αλλά και πάπες αγίους που είχαν αναδειχθή στην δυτική εκκλησία πριν από το
σχίσμα.
Έκτοτε όμως η δυτική εκκλησία, μετά από την αιρετική διαφοροποίηση και πτώση της και το αδύνατον της επιτεύξεως και κατακτήσεως της αγιότητος,
το αδύνατον δηλαδή του να τιμηθή και να δοξασθή από τον Θεό με ανάδειξη αγίου παραποιημένο και αιρετικό δόγμα πίστεως, δεν μπόρεσε να αναδείξη
πλέον αγίους εν αντιθέσει με τις υπόλοιπες ανατολικές εκκλησίες που μέχρι των ημερών μας τουλάχιστον τιμούνται και στολίζονται από τον Θεό με
εμφάνιση και ανάδειξη αγίων.

Στην χριστιανική εκκλησία της Ελληνικής επικράτειας που εκκλησιαστικά υπάγεται εν μέρη στην αρχιεπισκοπή Αθηνών και εν μέρη στο πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως, επιβλήθηκε αναγκαστικά και δια βίας το 1924 προσαρμογή στο νέο Γρηγοριανό ημερολόγιο με μετάθεση κατά δέκα τρεις ημέρες
μπροστά όχι μόνο στο ημερολόγιο αλλά ταυτόχρονα και στο εορτολόγιό της εκκλησίας.
Να σημειώσουμε ότι ο όποιος διεθνής ημερολογιακός συγχρονισμός και αν επελέγετο δεν ήταν απαραίτητο να μεταβάλη και τον κύκλο του
εκκλησιαστικού εορτολογίου.
Η εκκλησιαστικά αντικανονική αυτή μετάλλαξη του εκκλησιαστικού εορτολογίου που εφαρμόσθηκε ταυτόχρονα από το πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως και την αρχιεπισκοπή Αθηνών, όμως μονομερώς αυθαίρετα χωρίς απόφαση οικουμενικής συνόδου και χωρίς την σύμφωνη
γνώμη των υπολοίπων ορθοδόξων ανατολικών εκκλησιών, δημιούργησε σχίσμα στην ενότητα της ανατολικής ορθοδόξου εκκλησίας και κατέστησε
σχισματική την εκκλησία της Ελλάδος μέχρι σήμερα.
Οι υπόλοιπες ανατολικές ορθόδοξες εκκλησίες (Ρωσίας Σερβίας και Ιεροσολύμων) αν και διατήρησαν το κανονικό εορτολόγιο συνέχισαν όμως και αυτές
αντικανονικά και παράνομα να έχουν εκκλησιαστική κοινωνία με την μεταλλαγμένη και σχισματική πλέον Ελληνική εκκλησία.
Αντιθέτως την δυτική παπική εκκλησία δεν αναγνώριζαν σαν εκκλησία αλλά σαν αίρεση με την οποία δεν είχαν εκκλησιαστική κοινωνία.

Μετά την επιβολή αλλαγής του εκκλησιαστικού εορτολογίου στην Ελλάδα το 1924 οι πιστοί διαχωρίσθηκαν στους πολλούς που μαζί με την
εκκλησιαστική ιεραρχία παρασύρθηκαν αποδέχθηκαν και ακολούθησαν την μασονοκίνητη αλλαγή και στους λίγους που μαζί με πλήθος άνωθεν
σημείων ουράνιας συνηγορίας πορευόμενοι δεν αποδέχθηκαν την σχισματική μετάλλαξη του εκκλησιαστικού εορτολογίου παραμένοντες στην κανονική
παράδοση της εκκλησίας διωκόμενοι από το εκκλησιαστικό και πολιτικό κατεστημένο και αναγκαζόμενοι για λόγους πίστεως και συνειδήσεως να
συγκεντρώνονται έκτοτε σε χωριστούς ναούς.
Οι πιστοί λοιπόν κλήρος και λαός που μετά το 1924 παρέμειναν σταθεροί στο κανονικό και παραδοσιακό εορτολόγιο της εκκλησίας αποτέλεσαν τότε
βάσει της εκκλησιαστικής νομοθεσίας, λογικής, παραδόσεως και συνειδήσεως το κατά Θεόν κανονικό και ακαινοτόμητο πλήρωμα της εκκλησίας της
Ελλάδος που ενίσταται αντιδρά και αποτοιχίζεται νόμιμα κανονικά και θεσμοθετημένα προ συνοδικής διαγνώμης και ως εκ τούτου αυτοί οι πιστοί
θεωρούνται και είναι άξιοι επαίνου και τιμής ως υπέρ της μίας κανονικής ορθοδόξου πίστεως αγωνιζόμενοι.
Εκ της θέσεώς τους αυτής λοιπόν έχουν την τιμή το δικαίωμα το κύρος και την ισχύ της ενώπιον κανονικής συνόδου, δηλαδή ενώπιον του Θεού νόμιμης
και δικαιωματικής καταγγελίας εκδίκασης και επιβολής ποινής και συνεπώς εξουσίας πλέον επί των παρεκτραπέντων αντιπάλων τους που με θεώρηση
αιωνιότητος τους αγοράζουν πνευματικά σε τιμή ευκαιρίας ως πνευματικά εκπέσαντες και φτωχεύσαντες.
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Λίγα χρόνια αργότερα όμως και οι πιστοί του κανονικού και παραδοσιακού εορτολογίου, που κατ αρχάς αποτελούσαν την κατά Θεόν ένσταση και την
φωνή της συνειδήσεως της εκκλησίας της Ελλάδος, υπέπεσαν και αυτοί στην συνέχεια κατά την πλειοψηφία τους στην κατά Θεόν βλάσφημη και
αντικανονική παρεκτροπή της αφ εαυτού τους, και όχι από κανονική σύνοδο, αυτοανακυρίξεώς τους σε άλλη χωριστή εκκλησία της Ελλάδος με νέα
ανεξάρτητη αυτοκέφαλη αντικανονική όμως τελικά ιεραρχία και διοίκηση.
∆ιέσπασαν έτσι την μοναδικότητα της μίας χριστιανικής εκκλησίας της Ελλάδος, άσχετα με τα όποια προβλήματα αυτή είχε εμφανίση, και από μόνοι
τους αυτοανακυρήχθηκαν σαν άλλη ανεξάρτητη κανονική εκκλησία του παραδοσιακού ημερολογίου η οποία φυσικά ως δεύτερη σχισματική και
αντικανονική πλέον δεν μπορούσε να τύχη επίσημου κύρους αναγνώρισης και νομιμοποίησης από τις άλλες κανονικές ορθόδοξες ανατολικές εκκλησίες
και σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να εκπροσωπήση επάξια επίσημα και κανονικά την απ αρχής μία νόμιμα υδριθείσα χριστιανική εκκλησία της
Ελλάδος η οποία αν και παρέπεσε δεν ακυρώθηκε ούτε καταργήθηκε ούτε καθαιρέθηκε από κάποια οικουμενική σύνοδο.
Ακολούθησαν μετέπειτα και άλλες διασπάσεις στην εκκλησία του παραδοσιακού ημερολογίου που ξεπέρασαν ήδη τις δώδεκα χωριστές εκκλησιαστικές
ιεραρχίες δημιουργώντας μια χαοτική τελικά κατάσταση.

Σήμερα κατά πλειοψηφία οι εκκλησίες της Ελληνικής επικράτειας ακολουθούν το τροποποιηθέν εορτολόγιο και εκκλησιαστικά υπάγονται άλλες μεν στην
αρχιεπισκοπή Αθηνών και άλλες στο πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Υπάρχει το αυτοδιοίκητο του Αγίου όρους που αν και διατήρησε το
παραδοσιακό εορτολόγιο υπάγεται εν τούτοις εκκλησιολογικά στο πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και υπάρχουν επίσης και οι ενώσεις των
ορθοδόξων του κανονικού παραδοσιακού εορτολογίου με τις δικές τους αυτοανεξαρτοποιηθείσες και αυτοδιοίκητες εκκλησίες.

Οι μακροχρόνιες υπόγειες μεθοδεύσεις και αλλοιώσεις που συνετελέσθηκαν από τα γνωστά σκοτεινά κέντρα της παγκοσμιοποίησης σε όλους τους
βαθμούς διοικήσεως της εκκλησιαστικής ιεραρχίας όλων τελικά των ελληνικών εκκλησιών, και αφού προηγήθηκε μια σειρά από αντικανονικές υπόγειες
παρασκηνιακές κινήσεις δράσεις προσεγγίσεις συνεννοήσεις και εκκλησιαστικές συμίξεις συμφωνίες και υπογραφές, έφεραν σαν αποτέλεσμα τελικά και
την εμφανή και δημόσια και προκλητική πλέον επίσημη αναγνώριση της αιρετικής και δογματικά διαφοροποιημένης δυτικής παπικής εκκλησίας ως
κανονικής και ισόκυρης και αδελφής εκκλησίας, τόσο από την αρχιεπισκοπή Αθηνών όσο και από το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και τις επίσημες
επισκέψεις του πάπα σε Αθήνα και Κωνσταντινούπολη το 2001 και το 2006 αντίστοιχα.
Με τις παρασκηνιακές αυτές συμφωνίες αλλά και με την εμφανή δημόσια απροκάλυπτη και επίσημη αναγνώριση της αιρετικής παπικής εκκλησίας ως
κανονικής, κατά παράβαση όλης της κανονικής χριστιανικής παραδόσεως της ανατολικής ορθόδοξης εκκλησίας, κατά παράβαση της χριστιανικής
συνειδήσεως αλλά και κατά παράβαση πλήθους από Θεού σημείων και θαυμάτων μη άνωθεν αποδοχής της δυτικής αιρέσεως, αυτομάτως καθίσταται
επισήμως εμφανώς και απροκάλυπτα πλέον αιρετική και εχθρική προς τον Θεόν όλη η εκκλησιαστική ιεραρχία της Ελληνικής επικράτειας.
Ομοίως αιρετική πλέον καθίσταται και η ιεραρχία του Αγίου όρους δεδομένου ότι δεν αποστασιοποιήθηκε εμπράκτως και δι αποτοιχίσεως από τους
απροκάλυπτα αιρετικούς χειρισμούς Αθηνών και Κωνσταντινουπόλεως αλλά κατά παράβαση της εκκλησιαστικής κανονικότητος και της χριστιανικής
συνειδήσεως διατήρησε την εκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους.
∆ια της ενόχου σιωπής λοιπόν και η ηγεσία του Αγίου όρους υπέπεσε ως μη όφειλε σε πνευματικά άνανδρη υποτακτικότητα και συγκατάβαση προς την
ιστορική αιρετική πτώση της ιεραρχίας της Ελληνικής εκκλησίας, και δια της μη αντιδράσεώς και δια της παρ όλα αυτά συνεχιζόμενης εκ μέρους της
μνημονεύσεως της αιρετικής εκκλησιαστικής ιεραρχίας υπέπεσε σε κοινωνία με την αίρεση και σε επίσημη πλέον αναγνώρισή της.
Ακόμη και οι εκκλησίες του παραδοσιακού και κανονικού ημερολογίου, πέραν του ότι με εκκλησιαστικά αντικανονικό και σχισματικό τρόπο
αυτονομήθηκαν αυτοανακηρύχθηκαν αυτοκέφαλες και αυτοδιοικήθηκαν και ως εκ τούτου στερούνται νομιμοποίησης και κύρους επάξιας
εκπροσώπησης της κανονικής χριστιανικής εκκλησιαστικής παραδόσεως, ακόμα και αυτές πειθάρχησαν στις παρασκηνιακές μασονικές εντολές και
πιέσεις της παγκοσμιοποίησης και σιώπησαν και σταμάτησαν την έως πρότινος έντονη αντιοικουμενιστική και αντιαιρετική δράση τους, προς μεγάλη
απορία και έκπληξη των ορθοδόξων πιστών τους.

Τελικά στην Ελληνική επικράτεια σήμερα Μάρτιος 2010 έχει επιβληθεί σε όλες τις εκκλησιαστικές ιεραρχίες η αιρετική κατεύθυνση και η πρακτική της
εκκλησιαστικής παγκοσμιοποιήσεως που δια της μη αντιδράσεως και σιωπής των γνωριζόντων αλλά και δια της μεταλλάξεως της εκκλησιαστικής
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λογικής και της διδασκαλίας, δια της οποίας επήλθε πλύσιμο εγκεφάλου σε πολλούς πιστούς και μεταβολή της πνευματικής τους νοοτροπίας από την
πνευματική θεοκεντρική στην μεταλλαγμένη συναισθηματικοποιημένη ανθρωποκεντρική βάση της αγάπης και της ενώσεως, δυστυχώς τείνει πλέον
αυτή η αιρετική κατεύθυνση να γίνη πρακτικά μία αποδεκτή πραγματικότητα.
Με αυτά τα δεδομένα οι Έλληνες σήμερα πρακτικά και πνευματικά φαίνεται να έχουν υποταχθεί και ως μη δι έμπρακτης αποτειχίσεως αντιδρώντες,
φαίνεται πλέον να έχουν αποδεχθεί την αίρεση της παγκοσμιοποιήσεως, προδίδοντας και πάλι την άνωθεν εντολή την αποστολή και τον προορισμό
τους.
Τα απειλητικά μαύρα σύννεφα που συσσωρεύθηκαν και καθημερινά ενισχύονται στον εθνικό ορίζοντα της Ελλάδος αποδεικνύουν την ως συνέπεια
αυτής της πτώσεως κινούμενη και επερχόμενη πλέον οργή του Θεού.

5. Η εκκλησιολογική κανονικότητα σήμερα.
Η εκκλησιαστική κανονικότητα σήμερα η ακρίβεια και το ακαινοτόμητο της χριστιανικής εκκλησιαστικής παραδόσεως στην θεωρία και στην πράξη της
έχει διαφυλαχθεί μόνον από ελαχιστότατους τελικά ιερείς μοναχούς και πιστούς διοκωμένους και υπό εξαφάνιση.
Όμως οι ελάχιστοι αυτοί, ως συνείδηση της εκκλησίας, είναι που κανονικά και δικαιωματικά ενώπιον του Θεού ενάγουν και εγκαλούν και κρίνουν
πνευματικά το σύνολο της εκκλησιαστικής ιεραρχίας και των πιστών του χριστιανισμού σήμερα.
Η εκκλησιαστική κανονικότητα μέσα στην οποία εμπεριέχεται φωτισμός Αγίου Πνεύματος αλλά και δύο χιλιάδων χρόνων νομοθεσία σοφία πείρα
παράδοση και πράξη της εκκλησίας, τόσο πολύ έχει πολεμηθή, που και σαν πράξη αλλά και σαν θεωρία έχει σχεδόν εξαφανισθεί και ως εκ τούτου πλην
ελαχίστων εξαιρέσεων παραμένει άγνωστη όχι μόνο για τους πιστούς και των δύο εορτολογίων αλλά και για πολλούς ιερείς.
Η κατανόηση του θέματος της εκκλησιαστικής κανονικότητος προϋποθέτει κατ αρχάς απλές στοιχειώδεις και βασικές εκκλησιολογικές γνώσεις που
δυστυχώς συστηματικά σήμερα όλες οι εκκλησίες αποσιωπούν και εξαφανίζουν για να συγκαλύψουν την ενοχή και την αντικανονικότητά τους.
Εξ αυτού του λόγου αναγκασθήκαμε στα προηγούμενα κεφάλαια εν συντομία να σκιαγραφήσουμε μόνον στοιχειώδεις και βασικές εκκλησιολογικές
έννοιες όσο για να προσανατολισθή και να αντιληφθή ο αναγνώστης το θέμα την λογική αλλά και την σημασία της εκκλησιαστικής κανονικότητος, και της
έμπρακτης εφαρμογής της σήμερα που και πάλι στοιχειωδώς και συνοπτικά θα δώσουμε παρακάτω.

Όπως είδαμε από την εκκλησιαστική νομοθεσία και την παράδοση απαγορεύεται η εκκλησιαστική μνημόνευση αιρετικών προϊσταμένων. Επίσης
απαγορεύεται και η εκκλησιαστική μνημόνευση (κοινωνία) προϊσταμένων που έστω και αν δεν είναι αιρετικοί οι ίδιοι, έχουν όμως κοινωνία με την αίρεση
γιατί μνημονεύουν και αναγνωρίζουν επίσημα άλλους αιρετικούς εκκλησιαστικούς προϊσταμένους.
Σαν σύγχρονο σχετικά παράδειγμα επί των ανωτέρω έχουμε το ανάθεμα του οικουμενισμού στο Μόντρεαλ τον Αύγουστο το 1983 από την ομάδα των
επισκόπων της Ρωσικής εκκλησίας της διασποράς η οποία είχε καταφύγει στην δύση για την προστασία της από τους διωγμούς του κομουνιστικού
καθεστώτος.
Το σχετικό κείμενο έχει ως εξής:
Ο Πρόεδρος της Συνόδου των Επισκόπων Μητροπολίτης Φιλάρετος
Τα μέλη της Συνόδου:
Σεραφείμ, Αρχιεπίσκοπος Σικάγου

Παύλος, Αρχιεπίσκοπος Σύδνεϋ

Αθανάσιος, Αρχιεπίσκοπος Μπουένος Άϋρες

Λαύρος, Αρχιεπίσκοπος Συρακουσών

Βιτάλιος, Αρχιεπίσκοπος Μόντρεαλ και Καναδά

Κωνσταντίνος, Επίσκοπος Ρίτσμοντ

Αντώνιος, Αρχιεπίσκοπος Λός Άντζελες

Γρηγόριος, Επίσκοπος Ουάσιγκτον

Αντώνιος, Αρχιεπίσκοπος Γενεύης

Μάρκος, Επίσκοπος Βερολίνου

Αντώνιος, Αρχιεπίσκοπος Σαν Φρανσίσκο

Αλύπιος, Επίσκοπος Κλήβελαντ

Σεραφείμ, Αρχιεπίσκοπος Καράκας
Μόντρεαλ, Αύγουστος 1983
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Το ανάθεμα κατά της αιρέσεως του οικουμενισμού.
Στους βάλλοντας κατά της εκκλησίας του Χριστού και διδάσκοντας ότι η του Χριστού εκκλησία διαμερίσθηκε στους επονομαζόμενους κλάδους, οι οποίοι
διαφέρουν μεταξύ τους στην διδασκαλία και τρόπο ζωής, η ότι η εκκλησία δεν υφίσταται ορατώς, αλλά θα απαρτισθή στο μέλλον όταν όλοι οι κλάδοι η
τμήματα η ομολογίες η ακόμη και θρησκείαι ενωθούν σε ένα σώμα, και οι οποίοι δέν διακρίνουν την ιεροσύνη και τα μυστήρια της εκκλησίας από την
ιεροσύνη και τα μυστήρια των αιρετικών, αλλά λέγουν ότι το βάπτισμα και η ευχαριστία των αιρετικών είναι ικανά προς σωτηρία, επίσης τους
κοινωνούντας εν γνώση με τους προμνημονευθέντας αιρετικούς η συνηγορούντας, διαδίδοντας, η υπεραμυνομένους της νεοφανούς αυτών αιρέσεως
του οικουμενισμού με προσχήματα αδελφικής αγάπης, η υποτιθεμένης ενώσεως των διαχωρισθέντων Χριστιανών,
ΑΝΑΘΕΜΑ
(Σε αυτό το σημείο σημειώνουμε ότι η λέξη σύνοδος που χρησιμοποιεί η παραπάνω ομάδα των επισκόπων της Ρωσικής εκκλησίας της διασποράς δεν
γίνεται με την ακριβή εκκλησιολογική κανονικότητα του όρου, δεδομένου του ότι αυτή η ομάδα δεν αποτελεί το σύνολο των επισκόπων της Ρωσικής
εκκκλησίας.)

Σήμερα στην ελληνική επικράτεια και οι δύο εκκλησιαστικές ιεραρχίες Αθηνών και Κωνσταντινουπόλεως πέρα από σχισματικές για το ημερολόγιο είναι
και αιρετικές εφ όσον επίσημα μνημονεύουν και αναγνωρίζουν τον πάπα, και κατά συνέπεια όλοι οι υφιστάμενοι επίσκοποι και όλοι οι ιερείς εφ όσον δεν
αποτοιχίστηκαν και εφ όσον έμπρακτα δεν διέκοψαν την μνημόνευση αλλά συνεχίζουν να μνημονεύουν την αιρετική εκκλησιαστική πυραμίδα
αυτομάτως πλέον όλοι αυτοί είναι πεπτοκότες συγκοινωνοί της αιρέσεως και ένοχοι εκκλησιαστικά και κατά Θεόν και κατά συνείδηση.
Οι ιερείς λοιπόν του νέου ημερολογίου ακόμη και αν διέκοπταν το μνημόσυνο των επισκόπων τους και σταματούσαν με αυτόν τον τρόπο την πτώση
τους τον μολυσμό τους, την αιώνια πνευματική τους χρέωση και την καταδίκη τους από την κοινωνία τους με την αίρεση, θα χρειαζόταν κατόπιν έτσι
αποτοιχισμένοι και μη μνημονεύοντες να κάνουν ακόμη ένα βήμα και να ακολουθήσουν το κανονικό εκκλησιαστικό εορτολόγιο για να φθάσουν στην
εκκλησιαστική κανονικότητα και στο ακαινοτόμητο της χριστιανικής παραδόσεως.
Η διατήρηση της εκκλησιαστικής κανονικότητος και του ακαινοτόμητου της χριστιανικής παραδόσεως προϋποθέτει και απαιτεί διακοπή εκκλησιαστικής
κοινωνίας και από το νεοημερολογήτικο σχίσμα του οικουμενισμού.

Η εκκλησία του αγίου όρους αν και αυτοδιοίκητη υπάγεται εκκλησιολογικά και πνευματικά στο πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και μνημονεύει τον
αιρετικό πατριάρχη οπότε αυτομάτως οι μοναχοί οι ιερείς και οι ηγούμενοι του αγίου όρους που δεν διακόπτουν το μνημόσυνο της αιρετικής αυτής
ιεραρχικής πυραμίδος είναι ένοχοι βαρύτατης πνευματικής πτώσεως και αιωνίου κρίματος ενώπιον του Θεού.
Με την διακοπή όμως του μνημοσύνου οι αγιορείτες αυτομάτως βρίσκονται στο κατα Θεόν ακαινοτόμητο και στην κανονικότητα της μίας χριστιανικής
εκκλησιαστικής παραδόσεως δεδομένου ότι αυτοί τηρούν ήδη και το παραδοσιακό εορτολόγιο.

Στις διάφορες άλλες αυτοανακυρηχθείσες ελληνικές εκκλησίες του παραδοσιακού εορτολογίου, όλες αυτές οι αναδειχθείσες εκκλησιαστικές ιεραρχίες
τους είναι εκκλησιολογικά αυθαίρετες παράνομες και σχισματικές μη δυνάμενες να αναγνωρισθούν ως έγκυρες υπό κανονικής εκκλησιολογικής
θεωρίσεως.
Επομένως μνημόνευσις και αναγνώρησις οποιουδήποτε επισκόπου η συνόδου άλλης δεύτερης και τρίτης και τέταρτης ελληνικής εκκλησίας δεν μπορεί
να σταθή ως κανονική με καμία εκκλησιολογική θεώρηση.
Η διακοπή λοιπόν και εδώ του μνημοσύνου και η μή αναγνώρησις οποιασδήποτε ιεραρχίας κάθε άλλης ελληνικής εκκλησίας είναι απολύτως
απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθή κάποιος στην εκκλησιαστική κανονικότητα, στο ακαινοτόμητο πλήρωμα της εκκλησίας της Ελλάδος, στην
διατήρηση της κανονικής χριστιανικής παραδόσεως και στην σωτήριο εκκλησιολογική νομιμότητα.

6. Μόνον ο αγώνας για αλήθεια και δικαιοσύνη . . . η πνευματική δικαίωση πάντα και σήμερα.
Η δόξα ανήκει πάντα στους λίγους που αγωνίζονται για δικαιοσύνη η ελευθερία εναντίον των κατά κανόνα σατανικών συστημάτων συμφερόντων και
εξουσίας που με διάφορα υποκριτικά προσωπεία επιβάλλονται στους ανθρώπους.
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Οι αγώνες για δικαιοσύνη έχουν πάντα βαρύ κόστος συνέπειες και διωγμούς από τα φύση άδικα ανελέητα αδίστακτα και σατανοκινήτως επιβληθέντα
σχήματα εξουσίας και συμφερόντων.
Η καθολική επικράτηση της αδικίας επί γης οφείλεται στο ότι οι περισσότεροι φοβούμενοι τις συνέπειες υποτάσσονται τελικά στα άδικα συστήματα και
στο ότι οι λίγοι αγωνιζόμενοι για δικαιοσύνη μόνοι και ακάλυπτοι εξοντώνονται συνήθως από αυτά.
Έτσι λοιπόν υπάρχει μια συλλογική ευθύνη για την επικράτηση της αδικίας και του κακού επί γης η οποία βαρύνει και χρεώνει όλους τους ανθρώπους
το ολιγότερο ως παθητικούς αδρανείς συμβιβασμένους αδιάφορους δειλούς και άψυχους και από την οποία εξαιρούνται μόνον οι αγωνιζόμενοι για
δικαιοσύνη.
Το ίδιο το επί γης παράδειγμα Του Χριστού και η απόλυτη κάθετη και ξεκάθαρη απέχθειά Του προς τους υποκριτές πολιτικούς και το ιερατείο της
εποχής Του φανερώνει το αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ Αυτού και της κατά κανόνα σατανοκίνητης πάντα εξουσίας που Τον σταύρωσε.
Ενώπιον Του Θεού τελικά δεν μπορεί να έχουν την ίδια θέση και παρρησία οι αγωνισθέντες για δικαιοσύνη με τους υπόλοιπους οι οποίοι δεν
αγωνίσθηκαν και δεν πολέμησαν το κακό και την αδικία επί της γης.
Ακριβώς αυτήν την διάκριση των ανθρώπων στην αιωνιότητα την διαπιστώνουμε στους μακαρισμούς Του Χριστού όπου πρώτα λέει ότι μακάριοι οι
πραοίς που κληρονομούν την γη και έπειτα λέει μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης οι οποίοι κληρονομούν την βασιλεία των ουρανών.
Βλέπουμε δηλαδή ότι οι μεν πρώτοι οι πράοι δηλαδή οι φιλήσυχοι και μη διωχθέντες είναι απλά πολίτες της βασιλείας του Θεού, και κληρονομούν την
γη, ενώ οι δεύτεροι οι αγωνισθέντες και διωχθέντες, είναι αξιωματούχοι της αιωνιότητος γιατί κληρονομούν την βασιλεία των ουρανών δηλαδή αξιώματα
και θέσεις εξουσίας στην αιωνιότητα.

Με λίγη σκέψη και ελάχιστη κοινή λογική αμέσως αντιλαμβάνεται ο καθένας το τεράστιο σατανικό έγκλημα του σημερινού εκκλησιαστικού κατεστημένου
που αντί να ενεργοποιηθή και να ενεργοποιήση τους χριστιανούς σε αντίσταση αντίδραση και αντεπίθεση εναντίον της απερίγραπτης και εφιαλτικής
σημερινής αντίχριστης σατανικής και μασονικής διαφθοράς και διάβρωσης, αντιθέτως ενεργοποιείται με σπουδή με ζήλο και με σατανικό δόλο για την
καταστολή και αδρανοποίηση και απονεύρωση και αποχαύνωση και εξουδετέρωση και αποτελμάτωση και γελοιοποίηση των σημερινών χριστιανών
που αντί όπως και ο Χριστός να αναθεματίσουν και να αφορίσουν τους σημερινούς θεομίσητους σατανιστές αντίχριστους μασόνους
πολιτικοθρησκευτικούς εξουσιαστές, αντίθετα το διαβρωμένο διεφθαρμένο και δόλιο αυτό κατεστημένο τους βάζει να προσεύχονται αντιστρόφως και
όλως αφελώς και ανοήτως υπέρ αυτών των σατανικών εχθρών της πίστεώς τους.
Φθάσανε δηλαδή οι σημερινοί χριστιανοί να γίνουν πνευματικά γενίτσαροι, μεταλλαγμένοι από την εχθρική προς Τον Θεό ανθρωποκεντρική αγάπη, και
να αγωνίζονται αντιστρόφως και ανοήτως υπέρ των στρατευμάτων του ποιο θανάσιμου εχθρού της πίστεώς τους.
Για παράδειγμα, ενώ οι παλαιότερες ευχές της Θείας Λειτουργίας ήταν υπέρ των ευσεβών βασιλέων και εναντίων των εχθρών τους, οι σημερινές ευχές
της Θείας Λειτουργίας είναι υπέρ κάθε αρχής και εξουσίας του έθνους, δηλαδή υπέρ μασόνων και αντιχρίστων.

Σύμφωνα με τις προφητείες ο Θεός μετά τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο θα επέμβη εμφανώς και θα αποκαταστήση ξανά την μία επί γης αληθινή πίστη δια
της αναλαμπής της ορθοδοξίας με κέντρο και πάλι την Κωνσταντινούπολη την έδρα του οικουμενικού πατριαρχείου.
( Υπενθυμίζουμε ότι όλες τις σχετικές προφητείες συγκεντρωμένες και ξεκαθαρισμένες ο αναγνώστης μπορεί να τις βρεί στο προηγηθέν βιβλίο μας << Η
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ >> το οποίο και αποτελεί ένα συμπληρωματικό παράρτημα αυτής της εργασίας. )
Αυτή την στιγμή όμως που βρισκόμαστε στα πρόθυρα του επερχομένου ολέθρου του τρίτου παγκοσμίου πολέμου και σαν χώρα και έθνος βαρυνόμαστε
με την πτώση της νοθεύσεως της μίας αληθινής πίστεως που μας κληροδοτήθηκε και της προδοσίας Του Θεού που κατ εξοχήν μας τίμησε, δεν θα είναι
δυνατόν να έχουμε ούτε θα δικαιούμαστε την άνωθεν προστασία και σκέπη την βοήθεια και το έλεος Του αν δεν αντιδράσουμε σ αυτόν τον αιρετικό
εκκλησιαστικό εκτροχιασμό για να μπορούμε να δικαιούμαστε σαν χώρα και έθνος, έστω και για αυτήν και μόνο την αντίδραση, την ελπίδα της σκέπης
του ελέους και της συμπαθείας του Θεού.

Από αυτήν την θέση θέλω να παρακαλέσω όλους τους Έλληνες πιστούς χριστιανούς που έχουν την πνευματική ευαισθησία και αντιλαμβάνονται τον
αιρετικό εκτροχιασμό της εκκλησίας και τον έσχατο κίνδυνο που νομοτελειακό δικαιώματι ως εκ τούτου μας απειλεί, να πάρουν πρωτοβουλίες για να
σώσουν την χώρα μας, να ενεργοποιηθούν να ξεσηκωθούν για να διαδώσουν σε όλες τις ενορίες την σωτήρια αντιοικουμενιστική αποτοίχιση κατ αρχάς
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των πιστών γυρνώντας την πλάτη στην αντικανονική και αιρετική μνημόνευση των υποκυψάντων και αμαθών το ολιγότερο ιερέων.
Ταυτόχρονα να ενεργοποιήσουν την σταδιακή κατήχηση των περισσοτέρων πιστών για την πορεία όλων προς το ακαινοτόμητο μαζί με τους μη
μνημονεύοντες αγιορείτες πατέρες που πρέπει να στηριχθούν και που οι μνημονεύοντες αποσιωπούν περιθωριοποιούν και διώκουν.

Η πανελλήνια συστράτευση όλων μαζί με τους μη μνημονεύοντες αγιορείτες πατέρες αλλά και μαζί με όσους ιερείς που σαν πρώτο βήμα θα διακόψουν
επίσημα την μνημόνευση των αιρετικών για την αποκατάσταση της μίας πατροπαράδοτης ακαινοτόμητης ορθοδοξίας, αποτελεί αδιαπραγμάτευτο ιερό
καθήκον υποχρέωση και άνωθεν εντολή όλων γενικά των Ελλήνων.
Αλλοίμονο εάν το άλας μωραθεί αλλοίμονο στους σημερινούς Έλληνες που έχουν την άνωθεν αποστολή της διαδόσεως του πνεύματος του φωτός και
της αλήθειας στην ανθρωπότητα, αν αυτό το χάσουν και δεν το κρατήσουν ούτε μέσα στην ίδια του την πηγή την βάση και την έδρα του, στην χώρα
τους την Ελλάδα.

Αν δεν αντιδράσουν πνευματικά και πρακτικά οι Έλληνες είναι πλέον νομοτελειακά αναπόφευκτη η αποστροφή του Θεού που εκτός από την εμφάνιση
των σημείων της εγκατάληψης και της ήδη κινουμένης οργής του ( πυρκαγιές, πλημμύρες, ανεργία, οικονομική εξασθένηση πτώχευση και αιχμαλωσία,
απειλιτιική συσώρευση ξένης διείσδησης και εγκληματικότητος, αφοπλισμός, εθνικοστρατιωτική αποδυνάμωση και ταυτόχρονη ενίσχυση της
επιθετικότητος όλων των πέριξ εχθρών ) επέρχεται άμεσα και νέα μεγάλη εθνική συμφορά και τραγωδία που για όσους βλέπουν έχει εμφανισθεί πλέον
και διαγράφεται ήδη ξεκάθαρα στον εθνικό ορίζοντα.
Αν δεν γίνη αυτό αν δεν αντιδράσουν οι Έλληνες μέσα στον λιγοστό χρόνο που πλέον απομένει, δεν θα μπορέση η σημερινή Ελλάδα να βρή θέση κάτω
από την σκέπη και το έλεος Του Θεού και να θραύση και να μειώση την νομοτελειακά και δικαίως κινουμένη ήδη και επερχόμενη οργή του Θεού
εναντίον της και τα αποτελέσματα αυτής της καθολικής πτώσεως του έθνους θα είναι τεράστιες και εφιαλτικές εθνικές καταστροφές και απώλειες.
Αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα αποτελεί θέμα ύψιστης εθνικής σημασίας προτεραιότητος και ανάγκης να παραμείνη ορθή να ενισχυθή και να
δυναμωθή η σημαία και η φωνή της ακαινοτόμητης ορθοδοξίας και η έμπρακτη ηχηρή ορθόδοξη αντιοικουμενιστική ένσταση αντίδραση διαμαρτυρία και
αποτοίχιση γιατί η πνευματική σημασία αυτού του γεγονότος ως ρυθμιστή της ευνοίας η αποστροφής του Θεού, κατά απόλυτη νομοτελειακή συνέπεια
αντιστοιχεί και ταυτίζεται ξεκάθαρα με το θέμα της εθνικής μας σωτηρίας και επιβιώσεως.
Η παραβολή του Χριστού πως κάποιος άνθρωπος κατέβαινε από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ και έπεσε σε ληστές που τον άφησαν γυμνό και
ημιθανή, αποδίδει ακριβώς αυτήν την νομοτελειακή συνέπεια της πτώσεως (κατέβαινε) από τον νόμο του Θεού (Ιερουσαλήμ-ορθοδοξία) στον κοσμικό
νόμο (Ιεριχώ-παγκοσμιοποίηση-οικουμενισμός) με τα συνακόλουθα αποτελέσματά της (ληστές, γυμνός, ημιθανής).

Όσοι θέλουν ας αυτοεπιστρατευθούν και ας ενεργοποιηθούν στο να προλειάνουν τον δρόμο της δια του Θεού επερχόμενης παγκόσμιας αναλαμπής
της ορθοδοξίας, σώζοντας ταυτόχρονα και την πατρίδα τους από την επαπειλούμενη οργή Του, όχι μόνο δια την μεγάλη πτώση που ο εχθρός δολίως
μεθόδευσε, αλλά περισσότερο ίσως για την μη αντίδραση, για την πνευματική τους νάρκωση και την αιρετική αποδοχή, η οποία παραχωρεί πλέον στον
εχθρό δικαιώματα γενοκτονίας.
Εδώ και τώρα οι σημερινοί Έλληνες χρωστούν έμπρακτα να αντιδράσουν, να κηρύξουν την έναρξη του πολέμου της πνευματικής επαναστάσεως των
ανθρωπίνων κοινωνιών για την οριστική συντριβή των υπόγειων δυνάμεων του σκότους, και να αγωνισθούν για την ανατέλλουσα νέα εποχή της
συνειδητότητος της αφύπνησης και της παγκόσμιας επανάστασης του πνεύματος της αλήθειας και του Φωτός.
Γιατί αυτή είναι η εντολή τους, ο ρόλος τους και η αποστολή τους.
Γιατί μαζί τους κινδυνεύει και η ανθρωπότητα και χρειάζεται την γνώση και την αλήθεια.
Γιατί γι αυτό μας πολεμούσαν μας πολεμούν και θα μας πολεμήσουν, όμως μόνον έτσι ο Θεός και η νίκη θα είναι μαζί μας.
Γιατί η άνωθεν δόξα είναι η μοίρα μας.

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω ότι πολλές ευχαριστίες οφείλω στον αποτοιχισμένο φίλο μου Γεώργιο Γιαννόπουλο, τόσο
για τις ουσιαστικές και ξεκάθαρες εκκλησιολογικές γνώσεις του, όσο και για την εγκάρδια αποτελεσματική και πολύτιμη βοήθειά και καθοδήγησή του στη
συγγραφή των εκκλησιολογικών θεμάτων αυτού του κεφαλαίου.
Σχετική βιβλιογραφία που ξεκαθαρίζει αυτά τα θέματα οι αναγνώστες μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του (Ακαινοτόμητο πλήρωμα της ορθοδόξου
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εκκλησίας) και κυρίως στα βιβλία των ιερομονάχου Μαξίμου και Βασιλείου μοναχού, σκήτης Αγίου Βασιλείου Άγιου όρους.
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Η ΕΚ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΒΡΩΣΕΩΣ ΜΕΘΟ∆ΕΥΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ.

Όπως ακριβώς η μακροχρόνια μασονική διάβρωση της εκκλησίας ανέτρεψε τον εξ ορισμού προς ανατολάς προσανατολισμό και προορισμό της και τον
αντέστρεψε προς την δύση ευνουχίζοντας και αδρανοποιώντας τους πιστούς, έτσι ακριβώς και η μακροχρόνια μασονική διάβρωση όλου του
μηχανισμού και του συστήματος της κρατικής εξουσίας, της διοικήσεως και της πολιτικής ζωής της Ελλάδος, έφερε σαν αποτέλεσμα όχι μόνο μια
τραγική σημερινή πραγματικότητα, αλλά και έναν ύπουλα μεθοδευμένο οργανωμένο και ραγδαία υλοποιούμενο ανθελληνικό σχεδιασμό για ένα εθνικά
εφιαλτικό αύριο, που στον ορίζοντα είναι πλέον παρόν.

Η απειλή για την βόρειο Ελλάδα ειδικότερα, οι σχεδιασμοί και οι μεθοδεύσεις.
Την στιγμή αυτή υφίσταται η μεγάλη και επιτακτική ανάγκη να ξεσκεπασθή να αποκαλυφθή και να δημοσιοποιηθή η ειδικότερα εναντίον της βορείου
Ελλάδος υφιστάμενη εθνική απειλή, από τις καταχθόνιες και ύπουλες ανθελληνικές εβραιοσιωνιστικές μεθοδεύσεις και σχεδιασμούς που έχουν ήδη
υλοποιηθεί και έχουν προχωρήσει σε πολύ επικίνδυνο βαθμό.
Στο σημείο αυτό και πριν δούμε το θέμα στις γενικές του γραμμές, είναι επίσης ανάγκη να τονίσουμε σε όλους τους ανυποψίαστους χλιαρούς και
αδιάφορους, δηλαδή στις μη μάχιμες μη επιστρατευόμενες και παρεμποδίζουσες δυνάμεις αδρανείας, κατά κανόνα πνευματικούς λιποτάκτες που με
ενοχή συνειδήσεως στρουθοκαμηλίζουν στις εξωραϊσμένες εικονικές τους πραγματικότητες, οδοφράγματα του πνεύματος, αρνούμενοι το ξεβόλεμα και
την διατάραξη του νιρβάνα τους, αρνούμενοι την προσοχή την παρατήρηση και την επίγνωση της οδυνηρής αλήθειας, το ότι με την στάση τους αυτή σε
τόσο κρίσιμες ώρες εθνικού κινδύνου που απαιτείται πανεθνική εξέγερση αφύπνιση επιστράτευση και αγώνας, αυτοί υπογράφουν μόνοι τους την
αμαχητί παράδοση στον εχθρό την ήτα και την αιχμαλωσία τους και το ότι θα είναι άξιοι μιας τέτοιας μοίρας και αιωνίως υπεύθυνοι υπόλογοι και
ντροπιασμένοι απέναντι στην συνείδησή τους στο αύριο στα παιδιά τους στο μέλλον στην ιστορία και στον Θεό εάν αδιαφορήσουν.
Τα λύτρα του πόνου τα λάθη πληρώνουν, και η οδύνη θα πλύνη του μυαλού τα δεσμά, όμως τότε θα είναι πλέον αργά.
Πριν όμως εξηγήσουμε αυτούς τους καταχθόνιους εβραιοσιωνιστικούς προγραμματισμούς και στόχους, ας δούμε λίγες από τις αμέτρητες προδοτικές
μεθοδεύσεις κατά της βορείου Ελλάδος που επιτελέσθηκαν από πρόσφατες Ελληνικές υποτίθεται κυβερνήσεις.


Κατάργησις των στρατιωτικών αεροδρομίων Θράκης και Μακεδονίας που υπήρχαν στην Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Θεσσαλονίκη.



Υπογραφή Νατοποιήσεως Μακεδονίας και Θράκης από πρόσφατο ανθέλληνα πρωθυπουργό της Ελλάδος σε Νατοϊκή σύνοδο κορυφής.



Ακολούθησε παράδωσις όλου του τρίτου σώματος στρατού στο Νάτο δι επίσημης τελετής από πρόσφατο υπουργό εθνικής αμύνης,
και ακολούθησαν μεθοδεύσεις δήθεν Νατοϊκών στρατιωτικών ασκήσεων όπου όμως γινόταν παράδοσις των διοικήσεων των στρατοπέδων σε
Νατοϊκούς διοικητές.



Ουσιαστική αποστρατικοποίηση της βορείου Ελλάδος όπου επικρατεί το αποκαρδιοτικό θέαμα των εγκαταλελειμμένων στρατοπέδων ενώ
παραδόξως τα στρατόπεδα της κεντρικής και νοτίου Ελλάδος αν και μακράν των συνόρων επανδρώνονται κανονικά.



Αποναρκοθέτηση των συνόρων



Ανεξέλεγκτο άνοιγμα των συνόρων για πολυάριθμη διείσδυση ανθελληνικής νοοτροπίας γειτόνων προς εκτέλεση προδοτικού σχεδίου δούρειου
ίππου συνδιασμένης υπονομεύσεως και εκ των έσω της ασφάλειας της χώρας μας.



∆ιαμόρφωση δολίων και ευνοϊκών συνθηκών για πολυάριθμη είσοδο και οπλισμένων αλλοδαπών. Απαγορεύθηκε στα απαξιωθέντα φυλάκια των
συνόρων να εμποδίζουν να συλλαμβάνουν τους λαθρομετανάστες και να ελέγχουν τα φορτία τους. Υποχρεώθηκαν δηλαδή οι σκοπιές των
φυλακίων των συνόρων να κάνουν τα στραβά μάτια και ότι δεν τους βλέπουν.



Απαγορεύθηκε στις αστυνομικές αρχές να παρακολουθούν τις ύποπτες κινήσεις και δράσεις των αλλοδαπών για να μην ενοχληθή το σχέδιο της
δημιουργίας οπλισμένων και οργανωμένων εχθρικών ομάδων εντός της χώρας μας. Οι ίδιοι οι αστυνομικοί φθάσαν να λένε ότι γνωρίζουμε τα
κρυσφήγετά τους με τους κρυμμένους οπλισμούς αλλά οι διοικήσεις δεν μας αφήνουν να τους διαλύσουμε.



Ο σχεδιασμός της Θεσσαλονίκης των πέντε εκατομμυρίων και πρωτεύουσας των Βαλκανίων και ανάλογες εμφανιζόμενες επιγραφές όπως
ανωτάτη Βαλκανική σχολή πολέμου (εμφανίσθηκε για κάποιο διάστημα η επιγραφή και μετά αποσύρθηκε), διαβαλκανικό νοσοκομείο, διάφορα
στοχευμένα διαβαλκανικά προγράμματα και ιδρύματα αποτελούν τα προγεφυρώματα υλοποιήσεως αυτών των σκοτεινών εβραιοσιωνιστικών
σεναρίων.
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Εμφάνησις μικτών αστυνομικών περιπολιών από Έλληνες και Βούλγαρους αστυνομικούς μαζί στις παραλίες της Βορείου Ελλάδος το καλοκαίρι.


Χρηματοδότηση και δημιουργία κατάλληλου και επιστημονικά
στελεχομένου φορέα προετοιμασίας έρευνας μελέτης προώθησης
και σταδιακής υλοποίησης της διαβαλκανικής δημόσιας διοικήσεως.
Το 666 με την μορφή των τριών C στο σήμα του ινστιτούτου.



Αγορές εφημερίδων και πολλές μεταβολές σε άδειες ραδιοτηλεοπτικών μέσων ενημερώσεως της βορείου Ελλάδος μεθοδεύθηκαν για να
εξασφαλίσουν τον έλεγχο της κοινής γνώμης, την μη αντίδραση και το ήπιο και φιλικό λανσάρισμα των σχεδιαζομένων μεταβολών στην περιοχή.



Ανάλογες προδοτικές μεταβολές και κατάλληλα σεμινάρια αποδοχής έγιναν και στις διοικήσεις των αστυνομικών τμημάτων των σωμάτων
ασφαλείας και γενικά όλων των τοπικών αρχών.



Το παράδοξο και ύποπτο και λογικά ακάλυπτο και περίεργο της δημιουργίας του σώματος των συνοριοφυλάκων στην κεκτρική Ελλάδα και
μακράν των συνόρων, που τους βλέπαμε να σταματούν και να ελέγχουν αυτοκίνητα μόνο στις διαβάσεις Τεμπών, Κατερίνης Ελασώνας και πέριξ,
μήπως στόχευε ακριβώς και προετοίμαζε για την φύλαξη των συνόρων που έχει προσχεδιασθεί να δημιουργήσουν εκεί και για να συνηθίζουν
ψυχολογικά οι Έλληνες την διαίρεση της Ελλάδος και την ύπαρξη συνοριοφυλάκων και ελέγχων στα Τέμπη;

Ο σκοπός και ο στόχος όλων αυτών των μεθοδεύσεων που εδώ και πολλές δεκαετίες προωθούνται παρασκηνιακά και υποβρυχίως, είναι η δημιουργία
ενός εβραιοσιωνοκρατούμενου κρατιδίου στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας με Νατοϊκό προσωπείο και με εδάφη Ελλάδος Αλβανίας Σκοπίων και
Βουλγαρίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν υποβρυχίως υλοποιηθεί αμέτρητες μεθοδεύσεις και έχουν ετοιμασθεί πολλά εναλλακτικά σενάρια που
διαρκώς αναπροσαρμόζονται με την ίδια πάντα στόχευση.
Πρόβλημα και εμπόδιό τους η εθνοφυλετική και διοικητική ομοιογένεια και συνοχή της Ελλάδος που πρέπει να μεταβληθή, πέραν των άλλων μεθόδων,
κυρίως μέσα από την πρόκληση μιας αστάθειας στην αφύλακτη και αφοπλισμένη περιοχή της βορείου Ελλάδος, με προδιαμορφωμένες συνθήκες υπέρ
των αρπακτικά προετοιμασθέντων και εξοπλισθέντων γειτόνων που ευχαρίστως θα αραιώσουν τον στρατιωτικά ξεγυμνωμένο και απροστάτευτο
ελληνικό πληθυσμό της περιοχής, δικαιοδοτώντας και δικαιολογώντας ταυτόχρονα και την άμεση νατοϊκή επέμβαση για την ειρηνική ουδετεροποίηση
της ευρύτερης περιοχής όπου ο όσος εναπομείνας τελικά αραιωμένος ελληνικός πληθυσμός θα αποτελεί καταπιεζόμενη μειοψηφία και μειονότητα.
Σε αυτόν τον λόγο οφείλεται και η προκλητική και επιθετική εναντίον της Ελλάδος εξωτερική πολιτική Αλβανών και Σκοπιανών που τροχοδρομείται
ανθελληνικά από την παγκοσμιοποίηση των εβραιοσιωνιστών οι οποίοι με ζήλια και φθόνο και παραχάραξη και πλαστογράφηση της ιστορίας
προσπαθούν να αφελληνίσουν ακόμη και αυτά τα παγκοσμίως γνωστά ένδοξα πανάρχαια Ελληνικά ονόματα της Μακεδονίας και του Μεγάλου
Αλεξάνδρου που η δόξα τους εμποδίζει τις αρπακτικές τους βλέψεις .
Να υπενθυμίσουμε ότι λίγο πριν την μικρασιατική καταστροφή και την τραγωδία της Κύπρου είχαν προηγηθεί ανάλογες στρατιωτικοπολιτικές προδοσίες
και αφοπλισμοί και ότι η μισή Κύπρος παραδόθηκε σε σφαγείς απροειδοποίητα με συμπλεκτάνη και ταυτόχρονη προδοσία των πολιτικών και
στρατιωτικών διοικήσεων Ελλάδας και Κύπρου.
Ουσιαστικά δηλαδή και πάλι έχει προετοιμασθεί το έδαφος για την ανενόχλητη και χωρίς συνέπειες και τιμωρίες υποκινούμενη σφαγή αραίωση
διαρπαγή και καταλήστευση του Ελληνικού πληθυσμού στην βόρειο Ελλάδα. (π.χ. Κόσοβο Σέρβοι).
Με το δεδομένο λοιπόν της πλήρους διακυβερνήσεως της χώρας μας από εβραιοσιωνιστικώς ελεγχόμενα πολιτικά κόμματα όπου τα ξεπουλημένα και
διεφθαρμένα στελέχη τους προωθούν την σατανική αντιχριστιανική μισάνθρωπη και ανθελληνική παγκοσμιοποίηση, έχουμε συστηματικά οδηγηθεί σε
τέτοιο σημείο εθνικής διάλυσης ώστε να διεγείρονται και να προκαλούνται οι αρπακτικές ορέξεις όλων των εχθρικών και επιθετικών γειτόνων μας, που
κατ αντίθεσιν και προσχεδιασμένα βρίσκονται εξοπλισμένοι, σε επιθετική ετοιμότητα, αλλά και σε υποθαλπόμενη καλιεργούμενη και μεθοδευόμενη
ενθάρρυνση μιας αναιδούς και θρασύτατης προκλητικής επιθετικότητος εναντίον μας, από την δολίως σχεδιασμένη και εφαρμοσμένη πολιτικής της
καταχθόνιας και εγκληματικής παγκοσμιοποιήσεως.
Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε άμεσο κίνδυνο από αυτήν την μέσα και έξω καλοστημένη πολύπλευρη παγίδα της σατανικής παγκοσμιοποιήσεως
που μας στοχοποιεί και μας απειλεί εθνικά. και αντί να ενεργοποιηθούμε να αντιδράσουμε και να εξεγερθούμε, υποβαλλόμεθα σε συστηματική
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καταστολή συνειδήσεως από την προδοτική πολιτικοθρησκευτική εξουσία και την προπαγάνδα των μέσων ενημερώσεως, και μέχρι στιγμής είμαστε
αδρανοποιημένοι όμηροι στα όσα εφιαλτικά ανθελληνικά σενάρια αυτής της παγκόσμιας σατανικής πλεκτάνης, που την εναντίον της Ελλάδος επιφορά
τους, κατ επανάληψη αποδεικνύει η ιστορική καταγραφή.

Τα εργαλεία για την θεώρηση του εθνικού ορίζοντα και των επερχομένων γεγονότων.
Πέραν του βάσει των άνω δεδομένων και της κοινής λογικής απορρέοντος συμπεράσματος, μπορούμε εκ παραλλήλου να εξετάσουμε και από
πνευματικής πλευράς την σημερινή κατάσταση και πραγματικότητα για να αντιληφθούμε καλύτερα την πορεία των επερχομένων εξελίξεων.
Οι ίδιοι αιώνιοι και αναλλοίωτοι πνευματικοί νόμοι που παρέδωσαν την αιρετικά διολισθήσασα Βυζαντινή αυτοκρατορία στην Τουρκική βαρβαρότητα
εμφανίζονται να λειτουργούν και πάλι στον σημερινό εθνικό ορίζοντα και να επαναλαμβάνονται επακριβώς με την ίδια πνευματική λογική και νομοτέλεια.
Το αποτέλεσμα της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως δεν επήλθε ξαφνικά και σε μία μέρα αλλά ήταν η κατάληξη μιας επί πολύ καιρό εξελισσόμενης
διαδικασίας διάβρωσης παρακμής εξασθένησης και ταυτόχρονης ανατροπής του συσχετισμού δυνάμεων στην περιοχή, που με το εργαλείο της κοινής
λογικής ήταν ένα πιθανολογούμενο αποτέλεσμα, και με το εργαλείο της λογικής της πνευματικής νομοτέλειας αλλά και με το εργαλείο της γνώσεως των
προφητειών γινόταν ένα νομοτελειακά αναπόφευκτο και προφητικά επιβεβαιωμένο αποτέλεσμα.
Οι όσοι λοιπόν πνευματικοί άνθρωποι της εποχής εκείνης είχαν μια συναίσθηση των πνευματικών νόμων αλλά και στοιχειώδης γνώσεις του προφητικού
λόγου θα ήταν οπωσδήποτε σε θέση να προβλέψουν το αποτέλεσμα και ίσως να λάβουν και κάποια πρακτικά μέτρα προστασίας τους.
Χρησιμοποιώντας λοιπόν και σήμερα κάποιος αυτά τα ίδια εργαλεία της παρατηρήσεως δια της κοινής λογικής, της παρατηρήσεως δια της λογικής
της νομοτέλειας των πνευματικών νόμων, αλλά και δια της μελέτης των ειδικά για τις μέρες μας πολλών προφητειών, μπορεί τελικά να σχηματίση μια
σαφή εικόνα των επερχομένων γεγονότων και αν θέλη να λάβη τα μέτρα του για να προετοιμασθή να κινηθή να αντισταθή και να αντιδράση κατάλληλα.
1. Με το εργαλείο της κοινής λογικής
Με τα δεδομένα λοιπόν κατ αρχάς της κοινής λογικής λαμβάνοντας υπ όψιν, αφ ενός την πνευματική νοοτροπία της σατανικά υποκινούμενης
Εβραιοσιονιστικής παγκοσμιοποιήσεως τους στόχους τις διαθέσεις και τον κεντρικό αντιχριστιανικό και ανθελληνικό προσανατολισμό της, και αφ
εταίρου παρατηρώντας τις μακροχρόνιες μεθοδεύσεις και διαμορφώσεις που συντελούνται και υλοποιούνται στην περιοχή μας και στην γειτονιά μας
γίνεται τελικά εύκολο να προσδιορισθή η στόχευση του επιθυμούμενου και δολίως υλοποιούμενου σεναρίου τους.
Η μορφή και το σχήμα λοιπόν που παίρνει ο Μωάμεθ στις μέρες μας εύκολα προσδιορίζονται και εντοπίζονται κατ αρχάς βάσει της κοινής λογικής και
των σημερινών δεδομένων.
Η συστηματική εκ μέρους της παγκοσμιοποίησης υπόθαλψης και υποκίνησης των εχθρικών και εις βάρος μας διεκδικήσεων όλων των γειτόνων μας με
το ταυτόχρονο του εξοπλισμού τους, της επιθετικής ενθάρυνσις τους εναντίον μας και της ένοπλης προδοτικής οργανωμένης διύσδισης στο εσωτερικό
της χώρας μας αφ ενός και αφ εταίρου ο συστηματικός αφοπλισμός και το στρατιωτικό ξεγύμνωμα κυρίως της βορείου Ελλάδος πιθανολογεί ξεκάθαρα
νέα εφιαλτικά σενάρια ιδιαιτέρως για την βόρειο Ελλάδα ανάλογα της Κύπρου όπου με την μεθόδευση μιας σχεδιαζομένης προσωρινής αστάθειας τα
αποτελέσματα για τους αφοπλισμένους Ελληνικούς πλυθησμούς της περιοχής υπ αυτούς τους όρους θα είναι καταστροφικά ολέθρια και εφιαλτικά με
ποταμούς αίματος.
Οι σε βάθος προετοιμασίες για επανάληψη μιας προδοσίας και μιας εθνικής τραγωδίας της βορείου Ελλάδος και των νησιών ανάλογης με της Κύπρου
και της Μικράς Ασίας έχουν ήδη από χρόνια ολοκληρωθεί και διαρκώς αναπροσαρμόζονται και διατηρούνται σε κατάσταση ετοιμότητος και αναμονής
ευνοϊκής συγκυρίας.
∆εδομένης λοιπόν της διαμορφωθείσης στρατιωτικής συνεργασίας Τουρκίας Αλβανίας Βουλγαρίας και πιθανόν και Σκοπίων, δεδομένης της
υποθαλπόμενης και καλλιεργούμενης νοοτροπίας εδαφικών διεκδικήσεων όλων αυτών εις βάρος μας, δεδομένης της εκ μέρους της
παγκοσμιοποιήσεως ενθάρυνσίς τους αλλά και ένοπλης διυσδίσεώς τους, και δεδομένου του εκ μέρους της παγκοσμιοποιήσεως μεθοδευθέντος
αφοπλισμού κυρίως της βορείου Ελλάδος που ουδέποτε ήταν απειλητική, τελικά βλέπουμε την σημερινή μορφή του Μωάμεθ που όχι μόνο μας
περικύκλωσε αλλά και στο εσωτερικό δολίως διείσδυσε και μεθοδευμένα μας αφόπλισε.
Με βάση την κοινή λογική λοιπόν τα δεδομένα πιθανολογούν ένα νέο εφιαλτικό σενάριο για τους Έλληνες και ιδιαίτερα της βορείου Ελλάδος.
2. Με το εργαλείο της νομοτέλειας των πνευματικών νόμων.
Με την χρήση τώρα του δευτέρου εργαλείου, της λογικής της νομοτέλειας των πνευματικών νόμων, και λαμβάνοντας υπ όψιν αφ ενός τα δεδομένα της
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δυστυχώς ανεπίστρεπτης αρνητικής και αιρετικής καθοδικής πνευματικής πορείας και πτώσεως της Ελληνικής εκκλησίας και αφ εταίρου την ήδη από
χρόνια εμφανισθείσα διατηρουμένη ενισχυομένη και πλησιάζουσα οργή του Θεού στο πρόσωπο των πέριξ απειλούντων αλλά και μέσα διεισδυσάντων
εχθρών ταυτόχρονα με την συστηματικά επιτελουμένη εθνική προδοσία διάβρωση και αφοπλισμό, δυστυχώς εξάγεται το συμπέρασμα της
βεβαιότητος της επιφοράς της κινουμένης ήδη οργής του Θεού προς την Ελλάδα αν δεν ανακοπή εν τω μεταξύ ο πνευματικός και εκκλησιαστικός
κατήφορος δια της εμφανίσεως έμπρακτης ορθόδοξης αντιστάσεως και αντιδράσεως έστω και ελαχίστων κατ αρχάς πνευματικά συνειδητοποιημένων
ιερέων και πιστών.
Αν και πολλές προσπάθειες υλοποιήσεως αυτών των ανθελληνικών σεναρίων τα τελευταία χρόνια εξουδετερώθηκαν από θαυμαστές επεμβάσεις του
Θεού που μας δίνει ακόμα χρόνο μετανοίας, η απειλή όμως παραμένει υφιστάμενη και ενισχυόμενη προδίδουσα το κινούμενο και επερχόμενο της οργής
του Θεού από τα δικαιώματα της συνεχιζόμενης καθοδικής πτωτικής πνευματικής μας πορείας.
Οφείλουμε λοιπόν να αντιληφθούμε τις προειδοποιήσεις του Θεού και να δούμε το πού οδηγούμαστε το τι μας περιμένει το τι με μαθηματική ακρίβεια
μας πλησιάζει και να αντιδράσουμε έμπρακτα αν θέλουμε να σωθούμε.
3. Με το εργαλείο της γνώσεως των προφητειών.
Από την μελέτη των προφητειών για τον άμεσα επερχόμενο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, που όποιος θέλει όπως είπαμε μπορεί να τις βρή όλες μαζί
συγκεντρωμένες στο προηγηθέν βιβλίο μας <<Η ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ>>, έχουμε επίσης τα εξής δεδομένα: Τα κεντρικά γεγονότα του τρίτου παγκοσμίου
πολέμου θα ακολουθήσουν και θα διαδραματισθούν μέσα στους έξη μήνες μετά από την επίθεση και κάθοδο της Ρωσίας στην Τουρκία και Ισραήλ, η
οποία θα γίνη με αφορμή την αυθαίρετη Τουρκική επίθεση στην Ελλάδα πού θα προηγειθή και θα ενεργοποιήση αυτήν την Ρωσική κάθοδο.
Όλες αυτές οι προφητείες αν και δίνουν πολλές λεπτομέρειες για την εξέλιξη αυτών των γεγονότων που θα αραιώσουν τους ανθρώπους πάνω στην
γη και θα οδηγήσουν στην αναλαμπή της ορθοδοξίας, αφήνουν τελικά ανοιχτό το θέμα του πόσο θα κτυπηθή η Ελλάδα στην έναρξη αυτών των
γεγονότων το οποίο δεν είναι τελεσιδίκως ξεκαθαρισμένο, ενώ ξεκαθαρίζει η εικόνα για την συνέχεια αυτών των γεγονότων.
Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ως προς την έναρξη αυτού του πολέμου συγκεκριμένα αναφέρει το εξής: << Αν ο πόλεμος πιαστεί από κάτω λίγα θα
πάθετε, αν πιαστεί από πάνω θα καταστραφείτε. >>
Αυτή η διαστολή λοιπόν του προφητικού λόγου για τις μέρες μας είναι πού μας δίνει την μεγάλη ευκαιρία της ορθόδοξης αντίδρασης πού αναμένει ο
Θεός από την Ελλάδα για να την προστατέψη και να μην την καταστρέψη.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν εξ όλων αυτών, δηλαδή δια της λογικής, δια της πνευματικής νομοτέλειας και δια των προφητειών, το πόσο σοβαρά είναι
πλέον τα πράγματα για την σωτηρία της Ελλάδος, την τελευταία ευκαιρία πού μας δίνει ο Θεός, και την τεράστια πνευματική ευθύνη που έχουν κυρίως
οι ιερείς για την τόση πτώση, την αιρετική συγκάλυψη και μη αντίδραση, και τις επερχόμενες αν τελικά καταστροφικές συνέπειες.

Η μέθοδος και το δικαίωμα του εχθρού.
Με αυτά τα τραγικά δεδομένα της πλήρους υπονομεύσεως, που συνειδητά διαμόρφωσαν στην χώρα μας τα υπόγεια σατανικά μασονικά κέντρα του
Εβραιοσιονισμού, μας πλησιάζει καλπάζουσα η προωθούμενη πραγματοποίηση εφιαλτικών σεναρίων που νομοτελειακό δικαιώματι απειλούν
ταυτόχρονα με την πίστη μας, και την ζωή μας την τιμή μας και την εθνική μας υπόσταση και επιβίωση.
Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν μπορεί ποτέ ο Εβραιοσιονισμός και η παγκοσμιοποίηση να αισθανθούν ότι εκ του ασφαλούς επικράτησαν επί της γης αν
δεν περάσουν πρώτα από το πτώμα της Ελλάδος που είναι ο πνευματικός τους εφιάλτης γνωρίζοντας ότι εδώ είναι οι ρίζες του δένδρου της αλήθειας
που ο Θεός φύτεψε στην γη. Για τον λόγο αυτό τα ανθελληνικά σενάρια είναι ένας κεντρικός ιδεολογικός άξονας, προτεραιότητα επιδίωξη και σταθερή
στόχευση της πολιτικής της σατανικής παγκοσμιοποιήσεως και συνεπώς υπάρχει ο εναντίον μας από μεγάλα κέντρα προωθούμενος άμεσος εθνικός
κίνδυνος, αν και από πολλούς ανυποψίαστους δεν είναι αντιληπτό το τι διαδραματίζεται στην περιοχή μας.
Ο εχθρός σήμερα είναι εξελιγμένος και έχει πνευματική συνειδητότητα, γνωρίζει τις πνευματικές νομοτέλειες λόγω της σατανικής του μύησης και
συνεργασίας, και γνωρίζει ότι δεν μπορεί να μας βλάψη αν πρώτα δεν μας οδηγήση σε πτώση και χρέωση ώστε να λάβη εξ άνωθεν εγκαταλείψεως και
παραχωρήσεως το απαραίτητο δικαίωμα που χρειάζεται για να επέλθη συντριπτικά εναντίον μας, πράγμα που ήδη κατάφερε να δικαιούται και πλέον
διεκδικεί.

Ο νόμος και δρόμος της Ελλάδος.
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Το βιβλίο αυτό ως προς το παρόν είναι ένα σημείο των καιρών και μία από Θεού προειδοποίηση προς την Ελλάδα και την ανθρωπότητα λίγο πριν τον
επερχόμενο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο όμως γενικότερα σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής συνειδητότητος και αναλαμπής της αλήθειας που
ανατέλλει και που έρχεται στην γη για να ξεκαθαρίση το άσπρο από το μαύρο να προετοιμάση να ενεργοποιήση να προσκαλέση και να επιστρατεύση
τους ανθρώπους στην πάλη με τις εξουσίες και τις δυνάμεις του σκότους που λίγος μόνο καιρός εξουσίας ακόμη τους μένει επί γης.
Αυτός είναι ο νόμος και ο δρόμος της Ελλάδος, στην υπηρεσία μιας παγκοσμιοποίησης συνειδητότητος αλήθειας πνεύματος και πίστεως, που η
Ελλάδα οφείλει και χρωστά να προσφέρει στην ανθρωπότητα.
Αυτός είναι ο ρόλος της Ελλάδος και για αυτό κατ εξοχήν ματώνει και μαρτυρεί από τα ακονισμένα δόντια και νύχια της σατανικής παγκοσμιοποιήσεως
που επικεντρώνεται στην εξόντωση και στον αφανισμό κάθε αντιπάλου της.
Μέσα λοιπόν σ αυτήν την τραγική πραγματικότητα της παγκόσμιας κυριαρχίας μιας συγκεκαλυμμένης σατανικής εξουσίας που κατάφαγε την γη και
γονάτισε την ανθρωπότητα, η Ελλάδα χρωστά και πάλι να κάνη το θαύμα της. Την εξέγερσή της και την επανάστασή της δια πνεύματος αλήθειας Θεού
και πίστεως εναντίον αυτής της άνανδρης δειλής ύπουλης και Θεομίσητης παγκόσμιας σατανικής πλεκτάνης.
Πάνω σ αυτήν την βάση και μόνο η Ελλάδα δικαιούται με πίστη αισιοδοξία και ελπίδα να ατενίζει μπροστά της σελίδες δόξης και πάλι.

Συνειδητοποίηση μεταστροφή μετάνοια και προετοιμασία αλλιώς καταστροφή και σφαγή.
Χάριν λοιπόν της αξιοπρέπειας του παρόντος, της ιστορίας και του μέλλοντος, χάριν της ζωής και της τιμής μας, χάριν της αλήθειας και της δικαιοσύνης,
χάριν θρησκείας πίστεως έθνους και πατρίδος, χάριν θελήματος Θεού ψυχής και συνειδήσεως, οφείλουμε να αντιδράσουμε και να ενεργοποιήσουμε την
ψυχή του ¨Έλληνα που έστω και την τελευταία στιγμή με την βοήθεια του Θεού μπορεί να κάνη θαύματα.
Ηρθε λοιπόν η έσχατη ώρα, που χάριν αυτής της ίδιας της εθνικής και προσωπικής μας επιβιώσεως, οφείλουμε άμεσα να κινητοποιηθούμε όλοι να
ξεσηκωθούμε και να αντιδράσουμε σωστά έξυπνα γρήγορα με ψυχή δυναμικά θαρραλέα και αποτελεσματικά για να δικαιούμαστε και την ελπίδα της
άνωθεν σκέπης ελέους βοηθείας και εύνοιας με την οποία και μόνο πάντα η Ελλάδα ξανά και ξανά προς την δόξα τραβά.
Η ανάγκη εθνικής επιβιώσεως απαιτεί να ενωθούν οι Έλληνες να αρνηθούν τα πολιτικά κόμματα και να αναδείξουν μια νέα ηγεσία εθνικής εννότητος
ικανής να αντιληφθή την πνευματική αιτία του επερχομένου κινδύνου, να αποκαταστήση άμεσα την ορθοδοξία στην εκκλησιαστική ιεραρχία που
ξεπουλήθηκε στην αιρετική παγκοσμιοποίηση και την παπική αναγνώρηση, και να αποκαταστήση και να επιβάλη την εθνική συνείδηση την δικαιοσύνη
και την διαφάνεια σε όλη την λειτουργία του διαβρωμένου πολιτικού συστήματος και του κρατικού μηχανισμού διοικήσεως.
Αν όλοι μαζί οι Έλληνες το πετύχουμε αυτό αποβάλλοντας την μειοψηφία των προδοτών της πίστεως και της πατρίδος μας θα μπορούμε να κοιμόμαστε
ήσυχοι γιατί θα υπάρχουν αυτοί που θα αγρυπνούν για να φυλάνε την χώρα μας αλλά κυρίως αυτοί που θα αγρυπνούν προσευχόμενοι σωστά και εν
αληθεία ευαρεστούντες τον Θεό.
Αν δεν το καταφέρουμε αυτό δεν θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε τον εφιάλτη της εισβολής των γειτόνων και της σφαγής των Ελλήνων που διακαώς
επιθυμεί και αόκνως προετοιμάζει η εβραιοσιονιστική παγκοσμιοποίηση, στοχεύουσα στην μετέπειτα κατάληψη της περιοχής δια επακόλουθης
ειρηνευτικής δήθεν νατοϊκής επεμβάσεως και στην δημιουργία δικού της κρατιδίου στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας με πρωτεύουσα την
Θεσσαλονίκη.
Για την τελευταία περίπτωση και μέχρις οτου εξασφαλίσουμε πολιτική ηγεσία Ελληνορθόδοξης συνειδήσεως στη χώρα μας οφείλουμε και είμαστε
υποχρεωμένοι αν θέλουμε να επιβιώσουμε, να γλυτώσουμε αμέτρητες σφαγές, να προστατεύσουμε την εθνική μας ακεραιότητα, και να αποτρέψουμε
την δια της εσωτερικής προδοσίας μεθοδευόμενη γενοκτονία και κατάληψη της Μακεδονίας, να θυμηθούμε τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό που από τότε
λόγω της σοβαρότητος των επερχομένων γεγονότων μιλούσε για τις μέρες μας και να ακούσουμε την συμβουλή του αγίου:
<< Θα σας ζητήσουν τα ντουφέκια-να έχετε διπλά- να δώσετε το ένα και να κρατήσετε το άλλο. Ένα ντουφέκι 100 ψυχές θα γλυτώση>>.
∆εν θα μπορούσαν ποτέ οι Τούρκοι να καταλάβουν την Κύπρο αν σε κάθε σπίτι υπήρχε από ένα κυνηγητικό όπλο, γιατί πρακτικά είναι πάρα πολύ
δύσκολο να καταλάβης έναν λαό οπλισμένο.
Η δύσκολη ώρα έρχεται, η προδοσία είναι πλέον ανεξέλεγκτη, ο Άγιος Κοσμάς έβλεπε και μιλούσε με σοφία και φώτιση Θεού, οι Έλληνες πρέπει να
τον ακούσουμε και να ετοιμασθούμε άμεσα γιατί είναι μεγάλη αφέλεια και δεν μπορούμε πλέον να εμπιστευόμαστε τις ανεξέλεγκτες μασονοκίνητες και
εβραιοσιονιστικά διαβρωμένες κυβερνήσεις που ξεκάθαρα ολοταχώς και απροκάλυπτα μας αδρανοποιούν, μας ναρκώνουν, μας ληστεύουν, μας
αφοπλίζουν και μας σκάβουν τον λάκκο ξαναμεθοδεύοντας εκ νέου τώρα στην Μακεδονία Θράκη και νησιά την προδοσία της Κύπρου.
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Οι Έλληνες και κυρίως στην βόρειο Ελλάδα θα πρέπει να έχουν τον νου τους να είναι σε ετοιμότητα και επαγρύπνιση και μόλις χρειασθή να πάρουν
τα όπλα να κλείσουν τους δρόμους και να φυλάξουν την τιμή τους τα χωριά τις πόλεις τους και την πατρίδα τους γιατί άμεσα θα χρειασθή να το κάνουν
εφ όσον δεν φύλαξαν την πίστη τους.
Ελπίζω η υπέρ της μίας άνωθεν αλήθειας και πίστεως άμεση έμπρακτος οφειλόμενη αφύπνιση και μεταστροφή και ενεργός αντίδραση και αποτοίχιση
ιερέων και πιστών, να αποτρέψη την εναντίον μας κινούμενη και επερχόμενη πλέον οργή του Θεού.
Μόνον η αντίδρασις των χριστιανών στην προδοσία της πίστεως μπορεί τώρα την ύστατη ώρα να αποτρέψη και να μειώση την άνωθεν εναντίον όλων
μας επερχόμενη δικαία οργή.
Νυν υπέρ πάντων ο Αγών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΠΤΑ∆ΩΝ

Ημέρες

∆ημιουργία

Σφραγίδες

Σάλπιγγες

Φιάλες

1η

Φως διαχωριζόμενον
σκότους

Καλόν, Χριστός,
αγαθόν πνεύμα.

Mόλυνση γης
Κάψιμο δένδρων

Μόλυνση γης
Ελκος κακό και πονηρό

2η

Σύμπαν
, ορατός κόσμος
ανάμεσα
φωτός και σκότους

Κακόν, διάβολος,
πονηρόν πνεύμα.

Μόλυνσις θαλάσσης
πετρέλαιο

Μόλυνση θάλασσας
Νέκρωση θαλάσσιας
ζωής

3η

Θάλασσα, ξηρά,
βλάστησις

Κρίσις, εξέτασις,
δικαστήριο

Μόλυνσις υδάτων
ραδιενέργεια

Μόλυνσις υδάτων

4η

Ηλιος, σελήνη,
αστέρια

Αδης,
απώλεια ψυχών

Μόλυνσις ατμόσφαιρας
νέφος

Κάψιμο ηλίου

5η

Ψάρια, πουλιά

Σωτηρία ψυχών

Καπνός,ακρίδες,
βασανισμός πέντε μήνες
3ος παγκόσμιος
προσωρινή
θανάτωσις θηρίου

Προσβολή θρόνου
θηρίου
Πόνος βασιλεία
σκοτωμέμη

6η

Ζώα, άνθρωπος

∆ευτέρα παρουσία,
θερισμός
δημιουργίας

Ευφράτης, θανάτωσις
ενός τρίτου ανθρώπων

Ξηρασία Ευφράτη

7η

Κατάπαυσις Θεού,
ευλογία, αγιότης.

Βασίλειον του Θεού,
αιώνιος νέα ζωή

Τέλος μασονίας
Αξιοκρατεία επί γής

Στον αέρα, γέγονε,
σεισμός, χάλαζα,
Αρμαγεδών.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

Πρωινος αστέρας

Αποκάλυψις

Β/28, ΚΒ/16

Ιωαννης, Ηλίας, Ενώχ

Αποκάλυψις

Ι/11, IΑ/1-12, Ι∆/6-12

Αετός μεσουράνημα

Αποκάλυψις

Η/13, ΙΒ/14, Ι∆/6-7, ΙΘ/17

Ληνός

Αποκάλυψις

Ι∆/19-20, ΙΘ/15

Κατάφαγε-γλυκό-πικρό

Ιεζεκιηλ
Αποκάλυψις

Β, Γ
Ι/9-10

Σατανάς, διάβολος,
δράκος

Αποκάλυψις

Β/9-10, Β/13, Β/24, Γ/9, ΣΤ/4, ΙΒ/3-4, ΙΒ/7-17, ΙΓ/2,
ΙΓ/4, ΙΓ/11, ΙΣΤ/13-14, ΙΗ/2, Κ/2-3, Κ/7-10

Θηρίο παγκόσμιας
εξουσίας

∆ανιήλ
Αποκάλυψις

Ζ/7-8, Ζ/11, Ζ/17-27
ΙΑ/7, ΙΒ/3-17, ΙΓ, Ι∆/9, Ι∆/11, ΙΕ/2, ΙΣΤ/2,
ΙΣΤ/10-11, ΙΣΤ/13, ΙΖ/3, ΙΖ/7-17, ΙΘ/19-20

Συναγωγή, πόρνη,
μασονία

Αποκάλυψις

Β/9, Β/13, Γ/9, ΙΣΤ/19, ΙΖ, ΙΗ/2-24, ΙΘ/2-3

Αντίχριστος

∆ανιήλ
Αποκάλυψις

Ζ/8, Ζ/11, Ζ/20-21, Ζ/24-25
ΙΣΤ/13, ΙΖ/10, ΙΘ/20, Κ/10

Προσκυνήματα θηρίου,
χαραγμα

Αποκάλυψις

ΙΓ/4, ΙΓ/8, ΙΓ/12, ΙΓ/14-18, Ι∆/9-12, ΙΕ/2, ΙΘ/20, Κ/4

Αλαγή εξουσίας

∆ανιήλ
Αποκάλυψις

Ζ/12-14, Ζ/17-18, Ζ/22, Ζ/26-27
Α/6, Β/26-27, Γ/21, ∆/11, Ε/9-14, ΣΤ/10-11, Ι/7, Ι/1-7,
ΙΑ/15-18, ΙΖ/16, ΙΗ/1-2, ΙΗ/8-24, ΙΘ/1-9, ΙΘ/11-21, Κ/1-10

∆ευτέρα παρουσία

∆ανιήλ
Αποκάλυψις

∆εν αναφέρει
ΣΤ/12-17, Κ/11-15
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Βιογραφικό σημείωμα :

Ο Γεώργιος Τελειώνης
γεννήθηκε το 1958 στην Θεσσαλονίκη,
και είναι μηχανολόγος μηχανικός απόφοιτος του
Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Έχει εργασθεί σε τεχνικά έργα ηλεκτρομηχανολογικών και γενικών κατασκευών, έχει εργασθεί σαν διευθυντής
παραγωγής και σχεδιασμού και σαν γενικός υπεύθυνος της εξαγωγικής εταιρείας CELCAT, έχει επινοήσει
αρκετές ευρεσιτεχνίες και είναι κάτοχος σχετικών διπλωμάτων.
Επίσης έχει προσωπικό εργαστήριο όπου συχνά ασχολείται με διάφορες κατασκευές και τεχνικές εργασίες.

Παράλληλα από μακροχρόνιο προσωπικό ενδιαφέρον για την υπαρξιακή αλήθεια και την πνευματική και
μεταφυσική πραγματικότητα, έχει ερευνήσει όλους τους σχετικούς χώρους, απόψεις, θεωρίες, θρησκείες,
μυήσεις και έχει φθάσει σε βαθιά επίγνωση της αλήθειας και της νομοτέλειας της λειτουργούσης
πραγματικότητος την οποία αναλύει μέσα από αυτό το κατά σειράν δεύτερο βιβλίο του, που προς παγκόσμια
έκπληξη ξεκλειδώνει ταυτόχρονα και όλη την αποκάλυψη του Ιωάννη.

Στο πρώτο του βιβλίο, << Η ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ >> που αποτελεί μια συλλογή από προφητείες αγίων για τον
άμεσα επερχόμενο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ξεκλειδώνει και ερμηνεύει για πρώτη φορά τον κώδικα της
προφητείας του Αγίου Ταρασίου. Το ξεκλείδωμα αυτής της προφητείας έχει την σημασία και την βαρύτητα
παγκόσμιας είδησης όχι μόνο γιατί προσδιορίζει το πόσο κοντά είμαστε, αλλά και γιατί μας προειδοποιεί
προλέγοντας τι θα προηγηθή ελάχιστο χρόνο λίγο πριν την έναρξη της παγκόσμιας αυτής καταστροφής.

Το δεύτερο αυτό βιβλίο του, σημείο των καιρών προφητευμένο από την ίδια την αποκάλυψη, έκπληξη και
εμπειρία για όλη την ανθρωπότητα, και αιχμή του δόρατος της ανατέλουσας νέας εποχής συνειδητότητος, όχι
μόνον ξεκλειδώνει για πρώτη φορά όλη την αποκάλυψη και το μέλλον της γης, αλλά ανεβάζει κατ αρχάς τον
νου και τη σκέψη με τα κλειδιά της γνώσεως στο ύψος εκείνο του πνεύματος που χρειάζεται για να κατανοήσει
εν συνεχεία το βάθος και το ύψος των νοημάτων της αποκάλυψεως, την όλη πορεία της ανθρωπότητος, τους
πνευματικούς νόμους της ζωής και της δημιουργίας, αλλά και το βάθος και πλάτος της απίστευτα σκοτεινής
γήινης πραγματικότητος που επίσης συναποκαλύπτεται.
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