66. Ο Προφήτης της φωτιάς
Πρόλογος
Σήμερα γιορτάζει ο Προφήτης
της φωτιάς! Σήμερα γιορτάζει ο
Προφήτης του θεϊκού έρωτα! Σήμερα
γιορτάζει αυτός που, και τότε
προφήτεψε τον ερχομό του Μεσσία,
αλλά ξανά για δεύτερη φορά θα
ξαναπροφητέψει πάλι τον ερχομό της
Δευτέρας παρουσίας.
Δύο σημαντικοί άντρες μέσα
στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη
είχαν τέτοιο ασυνήθιστο τέλος στη ζωή τους, που προκαλεί τον θαυμασμό των
ανθρώπων. Ο ένας στην Παλαιά Διαθήκη, ο προφήτης Ηλίας, ο άλλος στην Καινή
Διαθήκη, ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Για τον ένα, τον προφήτη Ηλία, ξέρουμε ότι πύρινο
άρμα ήρθε να τον αναλάβει στους ουρανούς. Για τον δεύτερο, τον Ιωάννη τον
Θεολόγο, ποτέ δεν λέμε ότι πέθανε και ετάφη και βρήκαμε τα οστά του, αλλά
μιλάμε για την μετάσταση του Ιωάννη του Θεολόγου.
Δύο άντρες τόσο ξεχωριστοί από τους υπόλοιπους, για ένα κοινό γνώρισμα
που είχανε μέσα στην καρδιά τους. Αυτό το κοινό γνώρισμα ήταν που συγκινούσε,
που συγκινεί και που θα συγκινεί πάντοτε την καρδιά του Θεού Πατέρα. Τίποτα δεν
υπάρχει πιο μεγάλο ενώπιον του Θεού, από μια καρδιά που να καίγεται από έρωτα
για το Θεό της! Τίποτα δεν υπάρχει πιο δυνατό, πιο ισχυρό, πιο ατόφιο, πιο καθαρό,
πιο χρυσό, πιο λαμπερό, από μια καρδιά που είναι δοσμένη απόλυτα στο Θεό της
καρδιάς της!
Οι Προφήτες του θεϊκού έρωτα και της απόλυτης εμπιστοσύνης στο Θεό
O ένας στην Παλαιά Διαθήκη, ο προφήτης Ηλίας, τον είδε ο πατέρας του
όταν γεννήθηκε σε ένα καταπληκτικό όραμα, άγγελοι αστραπόμορφοι να τον
σπαργανώνουν, όχι με κοινά σπάργανα, αλλά με φωτιά! Είδε τους ίδιους
λαμπροφορεμένους, αστραπόμορφους αγγέλους να τον ταΐζουν όχι με κοινό
φαγητό, αλλά με φωτιά, γιατί όλη του η ψυχή ήταν φωτιά, όλη του η καρδιά ήταν
φωτιά, όλη του η ύπαρξη ήταν φωτιά. Φωτιά που έβλεπες και την λάμψη της και
την ζεστασιά της, γιατί πάντοτε η φωτιά του θεϊκού έρωτα έχει δυο πράγματα:
Λάμπει από την απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό και καίει από αυτήν την λάβα, που
βγαίνει μέσα από το καμίνι της καρδιάς των θεϊκά ερωτευμένων.
Και ο προφήτης Ηλίας ήταν θεϊκά ερωτευμένος. Ήταν εκείνος που τίποτα
άλλο δεν είχε μέσα στην ψυχή του και στην καρδιά του, εκτός από ένα, μονάχα το
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Θεό του, Τον οποίον, δεν αγαπούσε απλά, αλλά Τον λάτρευε! Δεν Τον λάτρευε
απλά, ήταν ερωτευμένος μαζί Του! Δεν ήταν απλά ερωτευμένος, αλλά ήταν άπειρα,
θεϊκά ερωτευμένος! Γι’ αυτό και η αγάπη του στο Θεό εκφραζόταν με την άπειρη
εμπιστοσύνη της καρδιάς του.
Αυτό ακριβώς ήταν που τον έκανε ατρόμητο,
όπως έκανε ατρόμητο και το δεύτερο πρόσωπο της
Καινής Διαθήκης, τον Ιωάννη τον θεολόγο, ο οποίος
ήταν ο μοναδικός μαθητής που μπροστά στο φόβο και
στην έχθρα τόσων Ιουδαίων, ήταν πάντα δίπλα στην
Μητέρα του Ιησού, πάντα δίπλα από τον Κύριο μας. Γι’
αυτό και Εκείνος του είπε: «Πάρε από τώρα στην
αγκαλιά σου την Μανούλα Μου και θα είναι από
σήμερα η δικιά σου η Μάνα». Και σ’ Εκείνη στράφηκε
και της είπε: «Από σήμερα ο Ιωάννης θα είναι ο γιός
σου και ο γιός της καρδιάς Μου».
Δεν έδωσε ο Ιησούς έναν τυχαίο άνθρωπο στην αγκαλιά της Μάνας Του.
Έδωσε ένα πρόσωπο που Τον λάτρεψε, που Τον αγάπησε τόσο πολύ, ώστε όλη του
η ζωή ήταν φως και φωτιά. Γι’ αυτό και ήταν ο μόνος που του επετράπη να δει και
να προφητεύει όπως ο Ηλίας. Είναι ο μόνος που προφήτευσε και θα
ξαναπροφητεύσει! Θυμάστε τι είπε ο Ιησούς στον Πέτρο, όταν Τον ρώτησε για τον
Ιωάννη: Αυτός τι θα γίνει; Πως θα πεθάνει; Του απαντάει ο Ιησούς: Εάν αυτόν θέλω
μένει ως έρχομαι, τι προς σε; (Ιωάν. 21:22). Δηλαδή, εάν Εγώ θέλω να είναι εδώ
μέχρι να ξαναέλθω, εσένα τι σε νοιάζει; Και άφησε μια φοβερή αίσθηση στους
μαθητές Του, ότι ο μαθητής αυτός δεν θα πεθάνει. Πράγματι δεν πέθανε. Έμεινε και
θα παραμείνει μέχρι το τέλος.
Στην Αποκάλυψη μέσα, του δίνεται όρος που λέει «πάρε αυτήν την
προφητεία και κατάπιε την, φάγε την». Και λέει επίσης σε κάποιο άλλο σημείο, ότι
«πάλι θα δώσω την εξουσία στους δύο μάρτυρές μου να προφητεύσουν ξανά».
(Αποκ. 11:3). Υπάρχουν κάποια μυστικά μέσα στα γραφόμενα του Ευαγγελίου της
Καινής Διαθήκης και ιδιαίτερα στην Αποκάλυψη, που δίνουν φοβερό αίσθημα των
μετέπειτα χρόνων, των προφητικών χρόνων, ότι και ο ένας θα προφητεύσει, και ο
άλλος θα προφητεύσει. Πως; Κανείς δεν ξέρει…
Ο ένσαρκος Άγγελος βλέπει από ψηλά αυτά που εμείς δεν βλέπουμε
και για άλλη μια φορά προειδοποιεί τους σημερινούς ηγέτες
να σεβαστούν τον αληθινό Θεό και να τηρούν τον Νόμο Του
Λένε ότι ο προφήτης Ηλίας ζει ανάμεσά μας. Κανείς δεν το ξέρει. Και στους
ουρανούς που βρίσκεται, που τον πήρε το πύρινο άρμα, ποιος το ξέρει; Ποιος
μπορεί να ερμηνεύσει τα μυστήρια του Θεού; Όπως επίσης, αναλογιζόμενος αυτό
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που με θεία φώτιση έγραψε ο μελωδός, ο υμνογράφος στο απολυτίκιό του, την
λέξη, «ο ένσαρκος άγγελος». Δεν λέει «ως ένσαρκος άγγελος», αλλά «ο ένσαρκος
άγγελος». Λες και ήταν άγγελος στον ουρανό, σταλμένος από το Θεό, σε μια
συγκεκριμένη στιγμή που ο κόσμος είχε φύγει μακριά από το Θεό, να πάρει
ανθρώπινη μορφή και να τον ντύσει ο Θεός μετά με το σάρκινο ένδυμα και τους
δερματίνους χιτώνες, όπως αναφέρει η Γραφή, για να μιλήσει με την φωτιά των
αγγέλων, με την δύναμη των αγγέλων, με το ατρόμητο των αγγέλων! Να ζήσει σαν
άγγελος αγγελικά, σαν άγγελος προερχόμενος από την καρδιά του Θεού!
Γι’ αυτό, αυτός που δεν έζησε «ως ένσαρκος άγγελος» αλλά «ο ένσαρκος
άγγελος», σήμερα φωνάζει ξανά και λέει σε όλο τον κόσμο:
«Τι κάνετε; Γιατί δεν εκτιμάτε την σταυρική
θυσία του Γιού του Θεού;
Θέλετε να ζήσετε ξανά το πάθος του κόσμου,
αυτήν τη θλίψη του κόσμου που έζησα εγώ
τότε, όταν ένας ασεβής βασιλιάς κυβερνούσε
την Παλαιστίνη;
Αλήθεια, πόσο μου θυμίζουν οι σημερινοί
ηγέτες εκείνον τον ασεβή βασιλιά, τον
Αχαάβ,
και
εκείνη
την
ανόητη
ειδωλολάτρισσα γυναίκα του, την Ιεζάβελ, που δεν σεβάστηκαν τον αληθινό Θεό,
αλλά συνέχεια προκαλούσαν τον ίδιο το Θεό με το να λατρεύουν τα είδωλα, με το
να θεσπίζουν νόμους ανόητους, που ήταν σε αντίθεση με τον νόμο του Θεού! Και
δείτε το αποτέλεσμα, «εγένετο λιμός επί πάσαν την γην» (Λουκ. 4:25).
Φανταστείτε να δείτε, πόσο και η ίδια η φύση εξοργίζεται όταν βλέπει τον
άνθρωπο, το πλάσμα του Θεού, να στρέφεται εναντίον του Πλάστη του, εναντίον
του Δημιουργού του! Άλλα ο Θεός να προστάζει και άλλα οι άνθρωποι να φτιάχνουν
και να θεσμοθετούν!
Είναι κανείς να μην φοβάται αυτό που έρχεται τώρα, όταν όπως τότε και
τώρα ξανά διάφοροι ηγέτες των εθνών, σαν βασιλιάδες θεσμοθετούν νόμους, οι
οποίοι είναι αντίθετοι με τον νόμο του Θεού;
Ο λόγος του Θεού μιλάει για ηθική ζωή, αυτοί θεσμοθετούν την
ανηθικότητα!
Ο νόμος του Θεού μιλάει για την παρουσία ενός και μοναδικού Θεού, αυτοί
ετοιμάζονται για την πανθρησκεία και αναγνωρίζουν όλες τις υπόλοιπες θρησκείες
σαν αληθινές, έτοιμες όλες να συμβάλλουν μεταξύ τους, δήθεν για να μιλήσουν για
τον ένα Θεό! Μα ποιόν Θεό;
Σήμερα θα ξαναζήσουμε από τώρα και στο εξής, αυτό που έζησε ο προφήτης
Ηλίας. Αλλά σε εκείνο που θέλω να επισύρω πιο πολύ την προσοχή σας είναι ότι ο
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προφήτης Ηλίας ήταν άκαμπτος, ατρόμητος και πολύ θεϊκά ερωτευμένος και
αυτό του έδινε πολύ δύναμη!
«Γονείς, συνέλθετε και μετανοήστε πριν είναι αργά! Μην γίνεστε αφορμή να
ερημωθούν οι ψυχές των παιδιών σας από τη χάρη του Θεού! Μην αφήσετε τα
παιδιά σας, με την αδιαφορία σας, να δοκιμάσουν την καταστροφική δύναμη του
σατανά!»
Σήμερα ο ίδιος παρακαλεί τα αντρόγυνα που σαν βασιλιάδες ζουν μέσα σε
ένα σπίτι να συνέλθουν και να μετανιώσουν πριν είναι αργά. Τι είναι νομίζετε μια
οικογένεια; Ένα βασίλειο είναι, που έχει τον βασιλιά του, που είναι ο πατέρας, που
έχει την βασίλισσα που είναι η μητέρα, που έχει τους υπηκόους, τα βασιλόπουλα,
που είναι τα παιδιά!
Και τι λέει ο προφήτης Ηλίας;
«Συνέλθετε πατεράδες! Συνέλθετε
μανάδες! Δεν έχετε καταλάβει ότι, αντί
να βάζετε μέσα στις καρδιές των
ανθρώπων τον λόγο του Θεού, αντί να
βάζετε την ίδια την παρουσία του
Θεού, αντί να μιλάτε για το Θεό της
καρδιάς σας, μιλάτε πλέον για όλα τα
άλλα, τα ασεβή, που υπάρχουν και
κυκλοφορούν και έχετε χάσει τα
παιδιά σας;
Αντί από πολύ μικρά να εκπαιδεύσετε σαν γονείς, σαν πατεράδες και σαν
μανάδες, τα παιδιά σας, να προσεύχονται, να πιστεύουν στον ένα αληθινό Θεό, να
αγαπούν τον αληθινό Θεό, να πηγαίνουν στην Εκκλησία και να παίρνουν το Σώμα
και το Αίμα του Υιού του Θεού, που γι’ αυτό ήρθε στη γη ο Υιός του Θεού, να γίνει
Υιός του ανθρώπου και να σε κάνει ένα με τον Θεό σου, εσείς τους μιλάτε για άλλες
αγάπες; Για ποια αγάπη στο Θεό τους μιλάτε;
Λέτε ότι είστε Χριστιανοί, λέτε ότι κάνετε καλά πράγματα, λέτε ότι εσείς
αγαπάτε το Θεό και εγώ σας ρωτώ: Ποια είναι η αγάπη σας, που ούτε σέβεστε την
ηθική τάξη και εύκολα μέσα στο μυαλό σας αφήνετε να κατοικήσει ο πονηρός και
κτηνώδης άρχοντας της ανηθικότητας και στη συνέχεια λέτε: «Δεν πειράζει, μεγάλοι
είμαστε, θα κάνουμε κι αυτά τα λάθη!»
Το ίδιο κάνετε και στα παιδιά σας. Αντί να έχετε αγωνία να φεύγουν από
αυτά τα λάθη εσείς λέτε: «Δεν πειράζει παιδιά είναι, ας τα κάνουν και αυτά, ας τα
δοκιμάσουν». Τι να δοκιμάσουν τα παιδιά, την καταστροφική δύναμη του σατανά;
Δηλαδή τι κάνετε, τους δίνετε να δοκιμάσουν δηλητήριο, για να συνηθίσουν τα
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δηλητήρια; Τους δίνετε να βλέπουν θεάματα σατανικά, για να συνηθίσουν την
παρουσία των σατανάδων;
Εγώ σαν Προφήτης από τον ουρανό βλέπω και σας λέω αυτά που εσείς δεν
βλέπετε, αυτά που τα μάτια σας δεν βλέπουν. Κάθε φορά που οδηγάτε τα παιδιά
σας σε ένα κτηνώδη θέαμα, σε ένα απάνθρωπο θέαμα, γιατί δεν πρόκειται για
ανθρωπιά όταν βλέπετε ανηθικότητα, όταν βλέπετε φόνους, όταν βλέπετε
ακαθαρσίες, αλλά για παρουσία του σατανά που εκπαιδεύει εσάς και τα παιδιά σας
μέσα στα χειρότερα λημέρια, στις χειρότερες πεδιάδες του φόνου, του φθόνου, της
κακίας, της παρουσίας του Εωσφόρου!
Γιατί κάθε φορά που εσείς βλέπετε ένα θέαμα, κάθε φορά που αφήνετε τα
παιδιά σας να δουν κάτι άσχημο, κάτι που εσείς λέτε, «ε δεν πειράζει τώρα, ας το
δούμε και τίποτα δεν είναι», εσείς δεν βλέπετε ότι ο Εωσφόρος βάζει το πνεύμα το
πονηρό, το δαιμόνιο εκείνο της αμαρτίας ή της ανηθικότητας, ή του ψέματος, ή
του φθόνου, ή της ακολασίας ή οτιδήποτε άλλο δίπλα στο παιδί σας, το βάζει
μέσα στο σπίτι σας, το βάζει μέσα στην καρδιά σας!!! Και ενώ εσείς έχετε την
αίσθηση ότι απλά είδατε ένα θέαμα, δεν έχετε καταλάβει το μυστήριο που έχει
συντελεστεί από τον Εωσφόρο, ότι δηλαδή έρχονται δαίμονες και κατοικούν μέσα
στα σπίτια σας, μέσα στις καρδιές σας!
Εγώ σαν Προφήτης από ψηλά από τον ουρανό, βλέπω αυτά που δεν βλέπουν
τα δικά σας μάτια! Βλέπω ανθρώπους να κυκλοφορούν και γύρω τους πολλοί
δαίμονες να τους περιτριγυρίζουν και να χαίρονται και να αγάλλονται, γιατί δεν
ξέρετε εσείς τι πονηρά σκέπτονται αυτοί οι άνθρωποι, που κάνουν τους δαίμονες να
είναι τριγύρω τους ενθουσιασμένοι.
Αλλά δεν βλέπετε όμως και κάτι άλλο, πόσους αγγέλους έχει μια ευσεβής
ψυχή που αγαπά το Θεό! Μια ευσεβής ψυχή που λατρεύει το Θεό της, ο Θεός την
έχει πλημμυρίσει, όχι μόνο με δύναμη εξ ύψους του Αγίου Πνεύματος, αλλά με
πολλές αγγελικές δυνάμεις που χαίρονται κάθε φορά που αυτή η ψυχή σκέπτεται το
καλό, σκέπτεται την αρετή, σκέπτεται το αγαθό, σκέπτεται μονάχα τον νόμο του
Θεού. Τότε χαίρονται, πανηγυρίζουν και χειροκροτούν οι άγγελοι.
Εγώ αυτά βλέπω από τον ουρανό
σαν Προφήτης και αυτά θέλω με εντολή
του Θεού να πω σε εσάς, τα παιδιά του
Θεού. Προσέχετε το τι βλέπετε, το τι
ακούτε, το τι κάνετε γιατί ανάλογα με το
τι βλέπετε, ανάλογα με το τι ακούτε,
ανάλογα με το τι κάνετε, σας
συνοδεύουν ή άγγελοι ή δαίμονες!
Πολλές φορές έχετε μια αγωνία
και λέτε: «Μα γιατί έχω στο σπίτι μου αναταραχή;». Μα πως να μην έχετε
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αναταραχή, αφού οι δαίμονες που έχετε δίπλα σας και δεν τους αφήνετε να φύγουν
με το να αγωνιστείτε στην μετάνοια, παραμένουν δίπλα σας και ανακατώνουν το
σπίτι, ανακατώνουν το αντρόγυνο, ανακατώνουν τα παιδιά, ανακατώνουν τα πάντα
και βλέπεις ένα σπίτι, τα πάνω κάτω! Γιατί δεν υπάρχει μια ψυχή μέσα σε ένα σπίτι
να γονατίσει, να προσευχηθεί, να κλάψει, να ικετεύσει το Θεό για να διωχθούν οι
δαίμονες. Αυτά γίνονται και σαν Προφήτης θέλω να σας τα πω.
Λυπάμαι πολύ όταν βλέπω τον κάθε «Αχαάβ», τον κάθε βασιλιά στην μορφή
ενός πατέρα απρόσεκτα να δηλητηριάζει το ίδιο του το παιδί και μετά να μιλάει στο
Θεό και να Του λέει: «Θεέ μου, προστάτεψε το παιδί μου».
Ποιο παιδί να προστατέψω «Αχαάβ», πατέρα της οικογένειας, όταν εσύ ο
ίδιος το στέλνεις μέσα στην κατάρα του σατανά;
Πώς να προστατεύσω μάνα «Ιεζάβελ», το κάθε παιδί σου, που προσεύχεσαι
δήθεν γι’ αυτό, όταν εσύ η ίδια για να το ξεφορτωθείς το αφήνεις στα νύχια του
σατανά, για να δει ότι άσεμνο και αισχρό, που και εσύ η ίδια βλέπεις;
Πώς θέλετε ο Θεός να προστατέψει τα παιδιά και εσάς τους γονείς, όταν
εσείς οι ίδιοι δίνετε δικαιώματα και αγκαλιάζετε τόσο σφιχτά τον σατανά; Από την
μια στέκεστε και λέτε «αλλά ρύσαι υμάς από του πονηρού» και από την άλλη
κρατάτε τους δαίμονες τόσο σφιχτά, να μην φύγουν από την αγκαλιά σας και από
την καρδιά των παιδιών σας!
Γι’ αυτό, γονείς συνέλθετε και μετανιώστε πριν είναι αργά! Μην γίνεστε
αφορμή να ερημωθούν οι ψυχές των παιδιών σας από τη χάρη του Θεού! Μην
αφήσετε τα παιδιά σας με την αδιαφορία σας, να δοκιμάσουν την καταστροφική
δύναμη του σατανά!
Ο προφήτης Ηλίας μιλάει για τα επερχόμενα και για τα έσχατα γεγονότα!
Πόσες φορές γυρνάω τα μάτια μου στη γη
θλιμμένος για να δω αυτά που έβλεπα τότε επί
Αχαάβ και Ιεζάβελ. Έβλεπα τότε ανθρώπους που
εσείς τους βλέπατε με ανθρώπινη μορφή, να έχουν
σατανική όψη! Γι’ αυτό και φώναξα! Γι’ αυτό και
διαμαρτυρήθηκα! Γι’ αυτό και τα έβαλα με τον
βασιλιά και του είπα: Τι κάνεις βασιλιά; Τι κάνεις
εσύ βασίλισσα; Καταστρέφεις έναν ολόκληρο λαό!
Τι κάνετε εσείς βασιλιάδες του κόσμου που
θεσπίζετε νόμους εναντίον του Θεού; Εγώ ο
Προφήτης από ψηλά θα σας πω τι θα γίνει σε λίγο
ανάμεσά σας. Θα σας απαγορεύουν να μιλάτε για
το Θεό σας! Και θα σας λένε ότι εσείς είσαστε οι
χειρότεροι, είσαστε αντίχριστοι και μισάνθρωποι! Ναι, έτσι θα λένε στους
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Χριστιανούς! Ξέρετε γιατί; Γιατί ο λόγος του Ευαγγελίου, που εσείς θα ζείτε και θα
θέλετε να διαδώσετε, δεν θα ταιριάζει με τα καμώματά τους, με τα λεγόμενά τους.
Αυτοί θα μιλούν για ανηθικότητα και μάλιστα με νόμους του κράτους! Και
όταν εσείς θα τολμάτε να μιλάτε εναντίον του κράτους, θα σας πουν ότι, είσαστε
ελεεινοί άνθρωποι, είσαστε μισάνθρωποι! Θα σας στέλνουν και στα δικαστήρια! Θα
σας στέλνουν και στις φυλακές, γιατί θα έχετε την τόλμη να μιλάτε και να λέτε ότι,
αυτό είναι ανηθικότητα. Το κράτος θα σας λέει, «όχι, δεν είναι ανηθικότητα. Είναι
ελευθερία!». Κι όμως είναι ανηθικότητα! Εσείς θα μιλάτε για τον Θεό σας και αυτοί
θα σας πολεμούν σαν μισάνθρωπους και σαν ελεεινούς.
Και τότε ο Εωσφόρος αφού κατορθώσει να κερδίσει όλες πλέον τις μεγάλες
κεφαλές, και πολιτικές και πάρα πολλές εκκλησιαστικές, θα θελήσει τότε μέσω του
Ψευδοπροφήτη, να φτιάξει την πανθρησκεία και θα σας πει: “Ελάτε οι πάντες εδώ,
ο Θεός είναι αγάπη!” Θα κλέψουν τον όρο αυτό από τον Θεό και θα φτιάξουν μια
άλλη μορφή αγάπης. Και ενώ ο Θεός ζητάει αγάπη μέσα στην ηθική ζωή, αυτοί θα
λένε αγάπη μέσα στην ανήθικη ζωή! Και θα χαρούν οι άνθρωποι και θα πούνε
“μπράβο, αυτός είναι ο πραγματικός εκπρόσωπος του Θεού!”.
Γιατί ο Ψευδοπροφήτης θα είναι αρχηγός της Εκκλησίας ο οποίος θα λέει:
“Ελάτε όλοι σ’ εμάς, και ανώμαλοι και ομαλοί! Και παγανιστές και χριστιανοί! Και
όσοι πιστεύετε στο ένα δόγμα και όσοι πιστεύετε στο άλλο! Ελάτε όλοι μαζί να
πιστεύουμε στον ένα Θεό, όπως θέλει ο καθένας!” Και έτσι θα ξεγελάσουν τα
πλάσματα του Θεού.
Θα γίνει όπως τότε, θα βγάλουν δικούς τους ιερείς που θα τα πιστεύουν
αυτά! Αυτοί οι ιερείς θα παρασύρουν τον λαό και θα οργισθεί ο Θεός! Και εγώ ο
Ηλίας, ο προφήτης από ψηλά, σας λέω ότι, θα ξαναέρθουν τρισήμισι ξανά χρόνια,
αλλά αυτήν την φορά αυτά τα τρισήμισι χρόνια της πείνας, του λοιμού, της δίψας,
της απελπισίας, δεν θα τα προφητέψω εγώ. Δεν θα σταματήσω εγώ πλέον τον
ουρανό, αλλά οι προφήτες του Θεού στη γη, που θα σηκώσουν το βλέμμα τους
στον ουρανό και θα πουν: “Κύριε, όπως τότε ο Προφήτης Ηλίας, τώρα και εμείς, οι
Προφήτες Σου στη γη, που με την δύναμη της εξουσίας Σου τολμάμε να σηκώσουμε
την πληγωμένη και πονεμένη καρδιά μας σ’ Εσένα, όπως είναι και η δικιά Σου, Σου
ζητάμε να ξανακλείσεις και πάλι τον ουρανό”. Και τότε θα έρθει πείνα και λοιμός
μεγάλος σε όλη τη γη! Τότε θα θυμηθούν οι άνθρωποι ξανά και θα καταλάβουν,
αυτό που έγινε τότε. Μόνο που θα είναι τόσο σκοτεινοί και θα υπάρχει τόσο
σκοτάδι στα μάτια των ανθρώπων, που σαν λέπια θα έχει φράξει το φως και δεν θα
βλέπουν την αλήθεια.
Και τότε άλλοι από εσάς, αγαπημένα μου παιδιά, θα θλίβεστε πολύ, γιατί θα
αρχίσει ο μέγας διωγμός, ο μεγαλύτερος διωγμός που δεν έγινε ούτε τότε, όταν
πρωτοξεκίνησε ο χριστιανισμός, γιατί ο ένας, ο Ψευδοπροφήτης, θα φτιάξει μεγάλο
άγαλμα του Αντίχριστου! Το πως θα γίνει αυτό, δεν ξέρω. Και τότε θα τους λέει:
“Αυτός είναι που θα προσκυνήσουμε όλοι μαζί! Αυτός είναι που θα μας ενώσει
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κάτω από μια κυριαρχία ενός Θεού και μιας παγκόσμιας κυβέρνησης!!!” Και τότε
όλους μαζί, θα τους προσκαλέσει ο Ψευδοπροφήτης στην εξουσία του Εωσφόρου!
Και ο Αντίχριστος τότε θα γυρίσει και θα πει στον Ψευδοπροφήτη: «Σ’ εσένα
δίνω κάθε δύναμη και εξουσία επί πάσα την γη και επί παντός εκκλησιαστικού
ανθρώπου!» Και τότε θα γίνει ο μέγας διωγμός των πιστών ανθρώπων, εκείνων που
θα αγαπούν μόνο το Θεό τους. Μετά όμως δεν θα παρουσιασθεί ο Ηλίας, που θα
σφάξει τους ιερείς, αλλά ο ίδιος ο Θεός πλέον με τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος εν
ριπή οφθαλμού, θα ρίξει από τον θρόνο του και τον Ψευδοπροφήτη και τον
Αντίχριστο. Και τότε θα ξεκινήσουν των εσχάτων ημερών τα τελευταία γεγονότα…
Συμβουλές του προφήτη Ηλία στους γονείς και Βασιλιάδες της γης:
«Ακούστε την φωνή μου και μετανοήστε! Εμπιστευθείτε τον Θεό σας
και λατρέψτε Τον με απόλυτο θεϊκό έρωτα»
Τώρα όμως αναλογισθείτε γονείς αυτό που
κάνετε μόνοι σας με την αφέλειά σας, μόνοι σας με την
αδιαφορία σας, μόνοι σας με την αφροσύνη σας, που
προετοιμάζετε το έδαφος του Εωσφόρου και δεν
καταλαβαίνετε, ότι παραδίνεστε στα χέρια του
Εωσφόρου σαν τον Αχαάβ και την Ιεζάβελ.
Σύνελθε πατέρα, σύνελθε μάνα, πριν είναι
αργά. Μην γίνεις αφορμή να ερημωθούν οι ψυχές
των παιδιών σου από τη χάρη του Θεού!
Προσέξτε μην γίνει αυτό που έβλεπαν τα δικά
μου μάτια, που όπου γυρνούσα έβλεπα οι άνθρωποι
να έχουνε δαιμονικές μορφές! Μην αφήσετε να γίνουν
τα παιδιά σας έτσι, αν και με θλίψη βλέπω από τον ουρανό, σε πάρα πολλά παιδιά
ήδη η καρδιά τους να μολύνεται, ήδη η ψυχή τους να αμαυρώνεται, ήδη τώρα ο
νους τους να σκοτίζεται, ήδη η καρδιά τους να χάνει αυτήν την ζεστασιά της χάριτος
και να ακολουθούν σαν τυφλοί παραδομένοι στις αισθήσεις τους τον ίδιο τον
Εωσφόρο και τους οπαδούς του.
Συνέλθετε γονείς και συνέλθετε κι εσείς βασιλιάδες πονηροί, γιατί και η
δική σας εξουσία είναι πολύ λίγη. Χαίρεστε τώρα και καμαρώνετε το ότι πολεμάτε
τον Υιό του Θεού!
Μα αλήθεια, γιατί χαίρεστε και καμαρώνετε γι’ αυτό; Ήρθε Εκείνος και
έφερε την αγάπη κι εσείς Τον διώκετε. Έρχεται ο άλλος και μιλάει για τον θυμό, την
βία, τον πόλεμο κι εσείς τον βραβεύετε! Αυτό όμως που βραβεύετε, αυτό θα
πάθετε! Αλλά δεν θα τα πάθετε μόνο μέσα στην ψυχή σας, που αυτή δίκαια σε λίγο
θα αγωνιά για την σωτηρία της, όταν θα βρεθείτε μπροστά στο θρόνο του Θεού και
θα βλέπετε από κάτω το χάος που φτιάξατε οι ίδιοι με την ζωή σας. Το χάος εκείνο
8

που οι δαίμονες θα περιμένουν να αγκαλιάσουν την ψυχή την οποία υπηρετήσατε.
Αυτό θα γίνει μετά τον θάνατό σας, εν ζωή όμως θα δείτε η ίδια η φύσις να
επαναστατεί! Ο ίδιος ο ουρανός θα επαναστατεί! Η ίδια η γη θα επαναστατεί και θα
δυσκολεύεστε να έχετε ψωμί, νερό και αέρα!
Πότε θα συνέλθετε; Σαν Προφήτης ξαναφωνάζω από ψηλά από τον
ουρανό, όπως τότε και τώρα, συνέλθετε και μετανοήσατε! Μετάνοια κήρυξα,
μετάνοια ζήτησα, μετάνοια ικέτευσα από τα σπλάχνα του Θεού να βάλουν στην
καρδιά τους. Αν τότε δεν με άκουσαν και υπέφεραν τόσο πολύ, τουλάχιστον τώρα
ακούστε με εσείς που λέγεστε χριστιανοί. Ακούστε τη φωνή μου και μετανοήστε!
Πες τε στους άλλους να αλλάξουν ζωή, αλλά αλλάξτε πρώτα εσείς και
αφήστε την ανοησία και την αδιαφορία των παιδιών σας! Μεγαλύτερη ανοησία
μιας μάνας και ενός πατέρα δεν υπάρχει από το να αδιαφορεί για το παιδί του!
Μεγαλύτερη ανοησία δεν υπάρχει από το να μην σκέπτεται την ψυχή του παιδιού
του! Κι εσείς δεν σκέπτεστε τις ψυχές των παιδιών σας. Έχετε αγωνία για το φαγητό,
για τη σπουδή του, για όλα τα άλλα, εκτός από την ψυχή του. Και ερωτώ, τελικά
είστε γνωστικοί γονείς; Δεν έχετε καταλάβει ότι ο σατανάς ήδη κερδίζει τις ψυχές
σας και τις μετατρέπει σε ψυχές σαν του Αχαάβ και της Ιεζάβελ;
Αν θέλετε να μην έχετε το τέλος εκείνο, αλλάξτε εσείς ζωή που ονομάζεστε
και χριστιανοί. Βάλτε στην καρδιά σας ξανά την αγάπη του Θεού! Ζήστε όπως εμένα
τον έρωτα του Θεού, γιατί ο Θεός δεν ζητάει απλά την αγάπη μας, ζητάει τον θεϊκό
μας έρωτα! Και αυτόν τον έχει μόνο εκείνος που εμπιστεύεται το Θεό. Θα με
ρωτήσετε και θα μου πείτε, μα κι εγώ τον αγαπώ τον Θεό. Δεν Τον αγαπάς, γιατί δεν
Τον εμπιστεύεσαι. Δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς κάποιον και δεν Τον
εμπιστεύεσαι. Η εμπιστοσύνη είναι ο πυρήνας της λατρείας, είναι ο πυρήνας της
αγάπης, είναι ο πυρήνας του θεϊκού έρωτα.
Εγώ εμπιστεύθηκα απόλυτα τον Θεό κι εσείς τώρα πρέπει να τον
εμπιστεύεστε απόλυτα τον Θεό σας. Όταν θα Τον εμπιστεύεστε απόλυτα, τότε θα
Τον ζήσετε. Θα ζήσει τον Θεό του, τον Θεό της αγάπης, μόνο εκείνος που Τον
εμπιστεύεται! Κι εσείς δεν Τον εμπιστεύεστε, όσο κι αν λέτε πως Τον αγαπάτε.
Ξέρετε γιατί; Γιατί δεν έχετε νοσταλγία. Εγώ έζησα με νοσταλγία. Όλη μου η ζωή
ήταν με νοσταλγία. Η καρδιά μου καιγότανε για το όνομα του Θεού. Η ψυχή μου
καιγότανε σαν το ηφαίστειο. Έβγαζε από μέσα της την λάβα του θεϊκού μου έρωτα.
Δεν ήθελα να κάνω κάτι που να πληγώσει τον Βασιλιά μου και Θεό μου. Δεν
ήθελα να πω τίποτα που να πληγώσει τον Κύριό μου. Δεν ήθελα να σκεφτώ τίποτα,
που να μολύνει την ύπαρξή μου μέσα στην οποία ήθελα να ζει ο Θεός μου. Εσείς
κάνετε το τελείως αντίθετο και τον νου σας μολύνετε και την καρδιά σας πληγώνετε
και το στόμα σας λέει πράγματα που έχει η καρδιά σας και ο νους σας, λόγια που
δεν αρμόζουν με λόγια ενός παιδιού του Θεού. Γι’ αυτό σας ζητώ να αλλάξετε ζωή!
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«Εγώ, ο Προφήτης της φωτιάς, σας δίνω την μοναδική
συνταγή για να αλλάξετε ζωή!»
Αλλά θα αλλάξετε ζωή μόνοι σας;
Θα τα καταφέρετε μόνοι σας;
Ποιος τα καταφέρνει μόνος του,
αν δεν έχει τις γερές πλάτες ενός Θεού
που θα Τον κρατάει στην αγκαλιά;
Ποιο παιδί μπορεί να έχει την
δύναμη να κάνει κάτι, αν δεν νιώθει την
αγάπη και την λατρεία του πατέρα και
της μάνας του;
Τι μπορείτε να κάνετε εσείς χωρίς
την αγάπη της μοναδικής σας Μάνας και του Πατέρα, που είναι ο ίδιος ο Θεός της
καρδιάς σας; Αυτήν την νοσταλγία σας ζητώ, αλλά δεν έχετε νοσταλγία και λυπάμαι
πολύ που το λέω αυτό. Με θλίψη το λέω σαν Προφήτης ψηλά από τον ουρανό, γιατί
βλέπω τι γίνεται κάθε φορά ακόμα και όταν χρειάζεται να δείξετε δήθεν στο Θεό
πως Τον αγαπάτε.
Γεμίζετε τις Εκκλησιές, έρχεστε σαν πεινασμένοι και φεύγετε πάλι
πεινασμένοι! Ξέρετε γιατί; Γιατί δεν έρχεστε να πάρετε την Τροφή του Θεού, την
Χάρη του Θεού! Πως νομίζετε έζησαν οι πρώτοι χριστιανοί; Πως νομίζετε είχαν την
δύναμη να πολεμούν τους ειδωλολάτρες, να πολεμούν τα θηρία; Είχαν την δύναμη
γιατί μεταλάβαιναν συνέχεια το Σώμα και το Αίμα του Υιού του Θεού. Εσείς κάθε
πότε μεταλαβαίνετε;
Αναγάγατε σε εξουσία, σε μεγάλη δύναμη τον ερχομό σας στην θεία
Κοινωνία και πάντα τον συνδέεται αν κάνετε καμιά νηστεία, καμιά αγρυπνία, καμιά
προσευχή, λες και ο Θεός συγκινείται πιο πολύ από τις νηστείες σας, από τις
αγρυπνίες σας, από τις προσευχές σας, που δεν έχουν μέσα τους καν θεϊκό έρωτα
για Εκείνον.
Του λέτε πολλές προσευχές αλλά η καρδιά σας είναι αδειανή από θεϊκό
έρωτα, από φωτιά! Πως μπορεί να ψηθεί ένα ψωμί μέσα στο φούρνο, αν δεν τον
έχεις ανάψει, αν δεν τον έχεις πυρακτώσει και αν δεν έχεις κλείσει ερμητικά την
πόρτα; Πως μπορεί να γίνει αυτό το ψωμί; Εσείς θέλετε να πάρετε το ψωμί της
χάριτος χωρίς τον θεϊκό έρωτά Του και λέτε, «μα εγώ νηστεύω, αγρυπνώ και
προσεύχομαι».
Και που αγρυπνείς και που προσεύχεσαι και που νηστεύεις, έγινες
καλύτερος άνθρωπος; Σταμάτησε το στόμα σου να λέει τα λόγια αυτά τα πονηρά;
Σταμάτησε το μυαλό σου να σκέπτεται τα ανόητα που σκέπτεται; Σταμάτησε η
καρδιά σου να αγαπάει τους κοσμικούς δεσμούς και τις γήινες αγάπες; Δεν
σταμάτησε. Πως θα τα καταφέρεις λοιπόν στον αγώνα αυτόν;
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Εγώ θα σας πω, σαν Προφήτης της φωτιάς, την μοναδική συνταγή που μου
την δίδαξε ο ίδιος ο Θεός, μου την ενέπνευσαν οι άγγελοι και που την βλέπω τώρα
ψηλά από τον ουρανό σαν πραγματικότητα από την υπέροχη διδασκαλία του
ίδιου μας του βασιλιά Θεού και από το υπέροχο αυτό χάρισμα που εξαπλώνεται
πάνω σε όσους το επιθυμούν. Μια είναι μονάχα η δύναμις: Ο θεϊκός έρωτας!
Πολλοί από εσάς θα τον κατηγορήσουν γιατί δεν τον πιστεύουν, γιατί και οι
ίδιοι δεν έχουν ενωθεί με το Θεό. Μιλάνε για έναν Θεό που δεν Τον ξέρουν, γιατί
ποτέ δεν Τον αγάπησαν με πολύ λατρεία. Εγώ όμως θα σας πω ψηλά από τον
ουρανό σαν Προφήτης, αυτό που διδάχτηκα, αυτό που δίδαξα, αυτό που έζησα και
αυτό που βλέπω τώρα. Μόνο όποιος έχει πολύ θεϊκό έρωτα στην καρδιά του είναι
έτοιμος να κάνει κάθε θυσία για τον αγαπημένο του.
Δέστε αναμεταξύ σας, η μια μπορεί να αγαπά την άλλη, ο ένας μπορεί να
αγαπά τον άλλον, έχει όμως και την διάθεση να θυσιαστεί, να δώσει τα νεφρά του,
την καρδιά του, οτιδήποτε άλλο στον άλλον; Όχι, γιατί είστε ξένοι. Έχετε αγάπη,
αλλά αυτή η αγάπη δεν είναι αρκετά δυνατή. Ποιος μπορεί να θυσιάσει τα πάντα,
ακόμα και την ζωής του, για να σωθεί ο άλλος; Μόνο η μάνα στο μωρό της! Μόνο
όταν υπάρχει πολύ δυνατή αγάπη. Ούτε καν ο ερωτευμένος άντρας στη γυναίκα,
ούτε η ερωτευμένη γυναίκα στον άντρα, που νομίζουν ότι είναι ερωτευμένοι, δεν
έχουν θυσιαστική αγάπη ο ένας για τον άλλον. Μόνο λοιπόν η μάνα στο μωρό της!
Κι’ αυτό το απέδειξα Εγώ, λέει ο Θεός, που έστειλα τον ίδιο Μου τον Γιό να
θυσιαστεί, για να σας αποδείξω ότι αυτός είναι ο έρωτας, η θυσία! Και τι ζητώ από
εσάς; Την ίδια θυσία. Ποια θυσία όμως; Όχι αυτήν που έκανε ο Γιός Μου. Εκείνος
θυσιάστηκε για όλους σας. Δεν ζητάει να θυσιαστείτε εσείς σε τίποτα άλλο, παρά
να θυσιάσετε τους δεσμούς σας τους κοσμικούς, τους αμαρτωλούς και να Του
δώσετε μονάχα την αγάπη, τον έρωτα της καρδιάς σας!
Εάν μέσα στην ψυχή σας βάλετε τον έρωτα του Θεού, τότε μπορείτε να
προστατέψετε την ψυχή σας από τον κάθε σατανά. Τότε μπορείτε να κάνετε
αγρυπνίες, τότε μπορείτε να κάνετε νηστείες, τότε μπορείτε να κάνετε προσευχές,
γιατί δεν θα βγαίνει μέσα από μια ανάγκη του φόβου μην κολαστείτε, αλλά από μια
ανάγκη θεϊκή, ερωτική, να ενωθείτε με τον Θεό σας. Άλλο να κάνεις κάτι από φόβο
και άλλο να κάνεις κάτι από θείο έρωτα!
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Επίλογος
Γι’ αυτό ψυχές, εγώ ο Προφήτης της φωτιάς, εγώ ο
Προφήτης της απόλυτης εμπιστοσύνης και του απόλυτου
θεϊκού έρωτα στο Θεό μου, σας ζητάω να εμπιστευθείτε
τον Θεό σας. Εμπιστευθείτε και αφήστε όλη την καρδιά
και την ψυχή σας στο Θεό σας.
Αφήστε Τον να πλημυρίσει την ψυχή σας με το
Άγιο Του Πνεύμα.
Αφήστε Τον να σας κάνει ένα καμίνι που να καίει.
Αφήστε Τον να σας κάνει ένα ηφαίστειο που θα
κοχλάζει μέσα η λάβα του θεϊκού Του έρωτα και τότε θα
αρχίσει ο αγιασμός σας.
Τότε ό,τι κάνετε, θα το κάνετε με πολύ αγάπη αλλά και εύκολα, γιατί μόνο ο
θεϊκός έρωτας ξέρει να θυσιάζεται εύκολα, χωρίς να πικραίνεται, χωρίς να το
υπολογίζει.
Σήμερα σας ζητώ σαν Προφήτης της φωτιάς, να γίνετε και εσείς σπλάχνα
του Θεού γεμάτα φωτιά. Φωτιά από την θεϊκή αγάπη, από τον θεϊκό έρωτα, από
την θεϊκή εμπιστοσύνη. Εμπιστευθείτε τον Θεό σας και λατρέψτε Τον με απόλυτο
θεϊκό έρωτα. Αυτό θα ήθελα να σας ευχηθώ ψηλά από τον ουρανό εγώ, ο
Προφήτης της φωτιάς, Ηλίας, για να σας προσκαλέσω στον δικό μου δρόμο, τον
δρόμο της φωτιάς του θεϊκού μου έρωτα».
Ο Θεός να σας ευλογεί όλους! Αμήν.
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