Η δύναμη των Χριστιανών στα έσχατα
Πρόλογος
Είναι μια περίοδος που σε πολλά μέρη του κόσμου γίνονται ανεμοστρόβιλοι, θύελλες,
φοβερές κακοκαιρίες και τόσα άλλα παράξενα φυσικά φαινόμενα. Τα βλέπετε εξάλλου
στην τηλεόραση. Μου έκαναν εντύπωση δυο εικόνες που είδα τελευταία:
Η πρώτη ήταν από έναν δυνατό ανεμοστρόβιλο και η άλλη από μια φοβερή κακοκαιρία.
Δεν ξέρω με πόσα μποφόρ έτρεχε ο άνεμος. Θυμάμαι όμως ότι στις ειδήσεις έλεγαν, ότι στο
πέρασμα αυτού του ανεμοστρόβιλου υπήρχε ένα πολύ ωραίο σπίτι που ήταν ξύλινο και ο
ανεμοστρόβιλος τα διέλυσε όλα. Παρέσυρε τους πάντες και τα πάντα, ακόμα και την
οικογένεια που ήταν μέσα. Βλέπετε είχαν κτίσει το σπίτι τους με ξύλα.
Σ’ ένα άλλο όμως πέτρινο σπίτι, που βρισκόταν δίπλα ακριβώς από το ξύλινο, ο
ανεμοστρόβιλος προξένησε πολύ ελάχιστες ζημιές, κυρίως πάνω στην ταράτσα του σπιτιού
και σε κάποια δέντρα που ήταν μπροστά από το σπίτι.
Αυτό το γεγονός μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί αυτό ακριβώς λέει και ο Θεός σε μας:
«Όσοι από σας χτίζετε το σπίτι της ψυχής σας με την πέτρα
της πίστης, να ξέρετε αυτό θα αντέξει σε όλα αυτά που
έρχονται στα έσχατα χρόνια. Αλλά όσοι χτίζουνε τα σπίτια
των ψυχών τους επιπόλαια, πρόχειρα, μόνο με απλά ξύλα,
αυτά πολύ γρήγορα θα πέσουν. Και δεν είναι ότι απλά θα
πέσουν, αλλά θα καταστραφεί όλη τους η περιουσία που
είχαν μέσα. Θα παρασύρει τα πάντα ο ανεμοστρόβιλος!
Ο θεϊκός έρωτας ήταν η μεγάλη δύναμη των Αγίων Μαρτύρων
Αυτό που σας ανέφερα είναι ένα φοβερό παράδειγμα, για να θυμηθούμε τους
ανεμοστρόβιλους που κατά καιρούς ο Εωσφόρος ξεσήκωνε εναντίων των ανθρώπων και
κυρίως εναντίων των Χριστιανών. Ανεμοστρόβιλοι μεγάλοι είχαν σηκωθεί και τότε στην
εποχή του Αγίου Δημητρίου. Ανεμοστρόβιλοι, μια φοβερή κατάρα που προσπαθούσε ο
Εωσφόρος μέσα από τους αυτοκράτορες, τους έπαρχους και κάθε είδους σατανικού
διοικητή να εκτοξεύει όχι απλά μίσος, όχι απλά φραστικά λόγια, αλλά φοβερά μαρτύρια.
Βλέπαμε τους Μάρτυρες να υποφέρουν μέσα στις φυλακές και μάλιστα μέσα εκεί δεν
υπήρχαν μόνο απλοί άνθρωποι, αλλά και πρώην άρχοντες. Ήταν άνθρωποι που είχαν
περιουσίες, ήταν συγκλητικοί, είχαν μεγάλη αξία στον κόσμο. Για την πίστη τους όμως
αυτή, έχασαν και την περιουσία τους αλλά και όλα τα υπάρχοντά τους. Έχασαν τα πάντα.
Πολλές φορές στερήθηκαν ακόμα και τους ίδιους τους συγγενείς τους και υπέφεραν πολλά
μαρτύρια.
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Όταν διάβαζα τον βίο της Αγίας Περπέτουας, μου
έκανε φοβερή εντύπωση το παρακάτω γεγονός, το
οποίο μάλιστα σχολίασε ο μεγάλος τότε χριστιανός
συγγραφέας Τερτυλλιανός. Όταν τους έριξαν στα
θηρία υπέφεραν πολλά μαρτύρια. Σε κάποια στιγμή
τους οδήγησαν πάλι μέσα στα κελιά των φυλακών.
Η Αγία Περπέτουα αλλά και οι υπόλοιποι Μάρτυρες
ρωτούσανε πότε θα ξαναρχίσουνε τα μαρτύρια. Λες και δεν ζούσαν σ’ εκείνο τον κόσμο.
Λες και δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν πέσει πριν από λίγο στα θηρία και
είχανε τραυματιστεί από αυτά. Μάλιστα την Αγία Περπέτουα ένα βουβάλι την χτύπησε και
την πέταξε μακριά. Εκείνη όμως σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, σηκώθηκε, έφτιαξε τα
ρούχα της και προχώρησε. Τα μάτια της όμως ήταν στραμμένα μόνο στον ουρανό.
Βλέπω επίσης και θαυμάζω τις ίδιες τις αφηγήσεις του μεγάλου μάρτυρα της Εκκλησίας
μας, του Αγίου Εφραίμ της Νέας Μάκρης, ο οποίος κάνει σήμερα πολλά θαύματα σε όλη
την Ελλάδα και σ’ όλο τον κόσμο. Διηγείται ο ίδιος για τα μαρτύριά του τα εξής:
«Στην αρχή υπέφερα πολύ. Αλλά μετά Άγγελοι είχαν παρουσιαστεί κοντά μου και μου
δρόσιζαν το σώμα και με έτρεφαν με θεϊκή τροφή».
Για οκτώμισι μήνες, αν είναι δυνατόν, δοκίμαζαν την πίστη του οι Αγαρηνοί! Ήθελαν να
δουν μέχρι που θα φτάσει η πίστη και η αντοχή αυτού του ανθρώπου. Δεν καταλάβαιναν οι
Αγαρηνοί, ότι Αυτός που τον δυνάμωνε, δεν ήτανε ο ίδιος του ο εαυτός, αλλά ο ίδιος του ο
Θεός, η ίδια του η Αγάπη. Γι’ αυτό και ο πολυεύσπλαχνος Θεός έστελλε τους Αγγέλους Του
να τον δροσίζουν. Μάλιστα πολλές φορές επέτρεπε ο Θεός να παρουσιάζονται μπροστά
του Άγιοι, για να τον ενδυναμώνουν και να τον τρέφουν με θεϊκή τροφή.
Αλλά το μυστικό βρισκόταν σε μια φράση που είπε ο ίδιος ο Άγιος Εφραίμ:
«Ο έρωτας μου για τον Θεό ήταν μεγάλος!».
Είναι αυτό που ζούσαν όλοι οι Μάρτυρες απ’
αρχής μέχρι σήμερα. Αλλά και αυτοί που θα
μαρτυρήσουν αργότερα στην εποχή του
Αντίχριστου, το ίδιο πράγμα θα πουν.
Αυτό που ένιωθαν οι Μάρτυρες μέσα τους για
την αγάπη του Θεού ήταν τόσο πολύ μεγάλο
και έντονο, που δεν μπορείς να το
χαρακτηρίσεις σαν μία απλή αγάπη.
Ήταν ένας μεγάλος θεϊκός έρωτας!
Αυτός ο θεϊκός έρωτας τους δόθηκε, όχι απλά να τον καταλάβουν και να τον αισθανθούν
εκστασιασμένοι από την απειρότητά του, αλλά τους δόθηκε σαν χάρισμα μέσα στην καρδιά
τους με αποτέλεσμα, όσο πιο πολύ τους βασάνιζαν, τόσο πιο πολύ ένιωθαν αυτόν τον θεϊκό
έρωτα, σε σημείο που να αναζητούν περισσότερο τα μαρτύρια, γιατί ήθελαν πιο πολύ να
πάρουν μέσα τους αυτό το φοβερό αίσθημα του θεϊκού έρωτα. Και έτσι φαινόταν τόσο
μεγάλος αυτός ο θεϊκός έρωτας και τόσο μικρά τα βασανιστήρια, σε σημείο που να μην
νιώθουν πλέον τίποτα, γιατί το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, που ήταν ο μεγάλος αυτός θεϊκός
έρωτας, τους πλημμύριζε με τη χάρη Του. Αυτό ήταν εκείνο που σκέπαζε και την ψυχή και
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το σώμα τους. Γι’ αυτό διαβάζουμε στα μαρτύρια των Αγίων, ότι οι ειδωλολάτρες
κατακρεουργούσαν τα σώματά τους και την άλλη μέρα ήταν καλά!
-Ποια είναι αυτή η δύναμη που τους έκανε καλά; Δεν ήταν το Άγιο Πνεύμα;
-Ναι.
Τους άφηναν μόνους τους μέσα σε υγρές φυλακές, που εκεί άνθρωπος δεν θα μπορούσε
εύκολα να ζήσει, πολύ περισσότερο τα μικρά κοριτσάκια τα οποία ήταν γαλουχημένα μέσα
στις πολιτείες και μέσα στη ζεστασιά του σπιτιού τους.
-Πως αλήθεια άντεχαν μέσα στη σκοτεινή φυλακή, μέσα σε αυτή τη φοβερή υγρασία, χωρίς
τροφή, χωρίς νερό, χωρίς ήλιο;
Εμείς μια μέρα μένουμε σε έναν υγρασιασμένο χώρο και την άλλη ημέρα είμαστε
άρρωστοι.
-Πώς είναι δυνατόν να μένουν εκείνοι σ’ αυτές τις φυλακές τόσα μεγάλα χρονικά
διαστήματα;
Κι όμως αυτά ακριβώς έβλεπε και ο Άγιος Φανούριος, αυτό το
νυχτολούλουδο του Χριστού, ο οποίος ήταν στρατιώτης μέσα στις
φυλακές των Χριστιανών. Εκεί έβλεπε θεϊκές λάμψεις να
πλημμυρίζουν τους Χριστιανούς και με χαρά να ψάλουν και να
δοξολογούν τον Θεό.
Αυτό ήταν που τον συγκίνησε και τον έκανε να αλλάξει πίστη και να
γίνει Χριστιανός και αργότερα ο ίδιος να μαρτυρήσει για τον Χριστό.
-Τι ήταν λοιπόν εκείνο που ζέσταινε τις καρδιές των ανθρώπων;
-Δεν ήταν το Άγιο Πνεύμα;
-Ναι!
Αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που έρχεται μέσα σε μια καρδιά και
έτσι δεν μπορεί εύκολα ο ανεμοστρόβιλος να πάρει κανένα από τα
υπάρχοντα, καμιά δωρεά του Αγίου Πνεύματος, που είναι μέσα σε
αυτό το σπίτι της ψυχής, το φτιαγμένο από την πίστη.
Πίστεψαν οι Χριστιανοί και τους δόθηκε ο θεϊκός έρωτας!
Αν δεν πιστέψεις, δεν παίρνεις!
Πίστεψες και συ, ότι αυτός θα είναι ο σύντροφός σου και τον
παντρεύτηκες.
Πιστεύεις ότι αυτό είναι το παιδί σου και αυτό σε κάνει να αγωνίζεσαι
για αυτό.
Πιστεύεις ότι ο ουράνιος Πατέρας είναι ο μοναδικός σου Πατέρας και Μάνα και αυτό σε
κάνει να τρέχεις και να αγωνίζεσαι για την δική Του την αγάπη.
Η βαθιά πίστη στον Θεό της καρδιάς μας, ότι είναι ο Πατέρας και η Μητέρα μας,
θα είναι η μεγάλη δύναμη των Χριστιανών στα έσχατα
Τα αντίχριστα χρόνια που θα έλθουνε, μην νομίζετε ότι ο άνθρωπος θα μπορέσει να
αντέξει εύκολα. Σας διαβεβαιώνω, δεν θα αντέξει με τίποτα!
-Ξέρετε τότε ποιοι θα αντέξουνε μόνο;
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Μόνο αυτοί που αγαπούν τον Θεό! Θα αντέξουν
αυτοί, που η σταθερή πίστη τους στον Θεό θα
τους δώσει τέτοιες φοβερές δυνατότητες, ώστε
να επιβιώνουν όπως οι πρώτοι Χριστιανοί.
Όταν τα τρόφιμα τότε θα είναι χαλασμένα και
μολυσμένα και θα τα τρώνε οι άνθρωποι και θα
πεθαίνουν
από
τη
μόλυνση,
εκείνοι
θαυματουργικά θα επιβιώνουν! Οι άνθρωποι
θα πίνουν το νερό και θα πεθαίνουν από τη
μόλυνση, ενώ οι Χριστιανοί θα κάνουν τον
σταυρό τους και δεν θα παθαίνουν τίποτα.
-Θυμάστε στα πρώτα χρόνια των Χριστιανών, τι
έκανε ένας επίσκοπος, όταν ένας έπαρχος τον ανάγκασε να πιεί δηλητήριο;
Το σταύρωσε και δεν έπαθε τίποτα! Όταν όμως τα υπολείμματα του δηλητηρίου τα δώσανε
σε έναν άλλον ειδωλολάτρη για να το δοκιμάσει, εκείνος πέθανε αμέσως!
Έτσι θα γίνεται στα έσχατα χρόνια.

Τώρα όσοι πιστεύουν θα αντέξουν μόνο! Όταν λέω «τώρα» δεν εννοώ αυτή την χρονική
στιγμή, γιατί αυτή η χρονική στιγμή είναι η χρονική περίοδο των Προφητειών. Είναι η
χρονική στιγμή της προετοιμασίας. Είναι η χρονική στιγμή της προειδοποίησης.
Καμιά φορά μου λέτε:
«Μας είπατε ότι θα γίνει το κακό και δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε τώρα;».
Όταν ο Θεός προφητεύει μέσα από τα δικά Του τα παιδιά, δεν προφητεύει σήμερα την
Δευτέρα π.χ. για να γίνει την Τρίτη. Αλλά προφητεύει την Δευτέρα, για να το μάθουν σε όλη
την εβδομάδα τα παιδιά Του και στην κατάλληλη στιγμή που Εκείνος θα επιλέξει, θα
πραγματοποιηθεί. Αυτό όμως θα γίνει την χρονική στιγμή που εσύ δεν περιμένεις. Αλλά
όμως θα γίνει και τότε εσύ θα σωθείς με βάση αυτή την πίστη.
-Ξέρετε τι μήνυμα θέλει ο Ουρανός να μεταφέρει σε εσάς και σε όλο τον κόσμο;
Πως πρέπει να οπλιστούμε με βαθιά πίστη!
-Ποια είναι αυτή η βαθιά μας πίστη;
Ότι ο Θεός είναι για μας ο Ουράνιος Πατέρας μας!
Είναι ο Θεός της καρδιάς μας! Αλλά δεν είναι μόνο
Πατέρας είναι και Μάνα. Είναι Πατέρας για να
προστατεύει και να καθοδηγεί τα παιδιά Του. Είναι
όμως και Μάνα για να αγκαλιάζει μέσα στην καρδιά
Του τρυφερά και στοργικά τα πλάσματά Του!
Αν αυτό ο άνθρωπος το πιστέψει, θα σωθεί. Και αν
πιστέψει την πιο μεγάλη αλήθεια, που ο ίδιος ο Θεός
έδωσε σε όλα τα πλάσματά Του στη γη, ότι ο Ιησούς
είναι ο Μονογενής Υιός Του, όχι απλά θα σωθεί, αλλά ο
ουράνιος Πατέρας μας θα τον κρατήσει γερά στην αγκαλιά Του.
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Προσέξτε όμως, αυτή την αλήθεια, ο Εωσφόρος μέσα από τα δικά του πρόσωπα, του
Ψευδοπροφήτη και του Αντιχρίστου, θα την πολεμήσει φοβερά. Θα ισχυριστεί ότι ο Ιησούς
Χριστός δεν είναι ο Υιός του Θεού! Θα μας πει ότι είναι ψέμα αυτό! Θα προσπαθήσει να
ακυρώσει το Άγιο Όνομά Του και θα προσπαθήσει να κηλιδώσει τα θεϊκά Του διδάγματα!
Γι’ αυτό θα δείτε σταδιακά να γίνεται σε όλο τον κόσμο μια φοβερή σατανική εωσφορική
προπαγάνδα, ώστε να αχρηστευθούν τα φοβερά μηνύματα του Ευαγγελίου, που οδηγούν
στην αιώνια ζωή. Θα προσπαθήσει επίσης να ακυρώσει στις ψυχές των ανθρώπων το
υπέρτατο αυτό όνομα του Ιησού Χριστού. Γι’ αυτό και θα έλθει εκείνος σε κάποια στιγμή να
πει: «Ο Ιησούς δεν έκανε τίποτα! Εγώ είμαι ο πραγματικός! Εμένα θα πιστέψετε!».
Κι έτσι με το ζόρι θα αναγκάσει τους ανθρώπους να τον πιστέψουν. Με το ζόρι θα τους
αναγκάσει να αποδεχτούν τα κελεύσματα και τις σφραγίδες του.
-Ποιος νομίζετε θα έχει την δύναμη τότε να εναντιωθεί, όταν η ίδια η Αποκάλυψη λέει, ότι
κανείς δεν θα δύναται να αμφισβητήσει την δύναμη του θηρίου;
Βέβαια όλοι αυτοί που δεν έχουν πίστη και ζουν κοσμικά θα υποκύψουν, εκτός από αυτούς
οι οποίοι θα έχουν βαθιά πίστη στον Ιησού.
Η πίστη είναι σαν το χώμα. Μέσα σε αυτό το καλό χώμα, το ποτισμένο με τα δάκρυα της
θυσίας, θα ανεμίσουν τα μεγάλα ρόδα του θεϊκού έρωτα. Και σας διαβεβαιώνω, όπως μας
διαβεβαιώνει ο Ουρανός, ότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλο το πλήθος εκείνων των ανθρώπων
που μέσα στην καρδιά τους, θα έχει φυτρώσει, θα έχει μεγαλώσει, θα έχει αυξηθεί και θα
έχει φουντώσει ο θεϊκός έρωτας. Γι’ αυτό αν προσέξετε τα γραπτά και τα λόγια όλων των
σύγχρονων Αγίων μας, μιλούν πλέον για τη μητρική σχέση που έχει ο Θεός με τα παιδιά Του
και για αυτή την παιδική λατρεία που αναζητάει ο Ίδιος από τα παιδιά Του.
-Γι’ αυτό ένας Άγιος των εσχάτων ημερών, που εμφανίστηκε επί
της εποχής της Τουρκοκρατίας και μαρτύρησε, ο Άγιος Εφραίμ,
ξέρετε πως αγιογραφείται;
Με το δεξί του χέρι ευλογεί, ενώ στο αριστερό πάντα κρατάει
μία φλόγα.
-Τι είναι αυτή η φλόγα;
Είναι η φλόγα της πίστης! Αυτή την πίστη θέλει ο Άγιος να
μεγαλώσει στις ψυχές των ανθρώπων. Να ξέρετε ότι για να
φτιάξετε το καντήλι σας, όσο λάδι και να βάλεις μέσα, αν δεν
βάλεις το φυτιλάκι με τη φωτιά, το καντήλι δεν ανάβει.
Γι’ αυτό, το φυτίλι που έχετε μέσα στην καρδιά σας, φουντώστε το εσείς με την δύναμη της
πίστης σας. Αυτή η βαθιά πίστη σας στη συνέχεια θα φουντώσει και θα γίνει ο θεϊκός σας
έρωτας. Μην αγνοήσετε την φοβερή δύναμη του θεϊκού έρωτα, γιατί θα είναι η δεύτερη
δύναμη των Χριστιανών στα έσχατα.
Στις έσχατες μέρες ο Θεός θα πλημμυρίσει
με θεϊκό έρωτα αναρίθμητες καρδιές ανθρώπων
-Τι σημαίνει θεϊκός έρωτας;
Είναι μια σχέση τελείως προσωπική. Όπως κανένας ερωτευμένος δεν λέει αυτά που κάνει
μπροστά στους άλλους ανθρώπους, έτσι και αυτοί που πνευματικά, θεϊκά ερωτεύονται τον
Θεό δεν λένε σε κανέναν ποτέ πως επικοινωνούν με τον Βασιλιά τους.
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Όμως όσοι ερωτευθούν τον Θεό, οι ίδιοι ξέρουνε ότι είναι πολύ ανώτερος ο θεϊκός έρωτας
από τον σαρκικό. Αυτό βέβαια θα σας αποκαλυφθεί, όταν εσείς μόνοι σας θα θελήσετε με
βαθιά πίστη να αποδεχτείτε, ότι ο Θεός είναι η Μάνα σας και ο Πατέρας σας.
Για να σας το πω με μια λέξη θεϊκή, και μην με παρεξηγήσετε γι’ αυτό, ο θεϊκός έρωτας
είναι ο έρωτας του Ουρανού και της γης! Με βάση αυτή την πίστη εσείς θα μπορέσετε να
απομυζήσετε και να πλημμυρίσετε από αυτό που βγάζει ο ίδιος ο θεϊκός έρωτας του
Ουρανού.
Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, σε όλα τα μήκη και
πλάτη της γης εκατοντάδες Προφήτες του θεϊκού έρωτα
διαμηνύουν τα φοβερά μηνύματα του Ουρανού και πολλές
αναρίθμητες απλές ψυχές, το τονίζω αυτό απλές ψυχές, που
δέχονται αυτό το μήνυμα ήδη πλημμυρίζονται από αυτή την
φοβερή δέσμη φωτός που λέγεται θεϊκός έρωτας. Και βλέπεις
μικρά παιδιά, νεαρά παιδιά, να αγαπούν τον Θεό με τέτοιο
φοβερό θεϊκό έρωτα, που δεν θα μπορέσετε ποτέ να
φανταστείτε.
Ο Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης από την Εύβοια, καθώς και οι άλλοι δύο σύγχρονοι
υπέρφωτοι λαμπτήρες, που ο Θεός ανέδειξε στην εποχή μας, ο Γέροντας Παΐσιος και ο
Γέροντας Πορφύριος, ομολογούν την φοβερή αλλαγή που γίνεται στις ψυχές των νεαρών
παιδιών. Είχαν δεχτεί πολλές εξομολογήσεις παιδιών και εκεί ανακάλυψαν ότι οι ψυχές των
νεαρών παιδιών ήδη έχουν αρχίσει να φωτίζονται. Έβλεπαν στη συνέχεια να φλέγονται από
θεϊκό έρωτα και μετέπειτα σαν πυρκαγιά να μεταλαμπαδεύεται από αυτούς το Άγιο
Πνεύμα στις ψυχές των ανθρώπων!
-Ποια νομίζετε ότι είναι η πιο μεγάλη στιγμή του Αγίου Πνεύματος;
Η μεγαλύτερη χαρά του Θεού Πατέρα είναι η στιγμή εκείνη, που το Άγιο
Πνεύμα χύνεται στις ψυχές. Αυτή η ψυχή που δεν έχει πέτρες, που εκεί
δεν φυτρώνει τίποτα, αλλά ούτε είναι γεμάτη με αγκάθια, που θα πνίξει
τη φωνή του Αγίου Πνεύματος, αλλά είναι χώμα εύφορο και καθαρό, να
ξέρετε ότι μέσα της θα φυτρώνει το λουλούδι του θεϊκού έρωτα.
Αυτό ακριβώς σας ζητάει ο Θεός!
Να χρησιμοποιείτε την ευχή του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Γεωργίου, όλων των
Μαρτύρων και των Οσίων, οι οποίοι άγιασαν όχι από τα μαρτύρια τους. Λάθος κάνουν όσοι
νομίζουν ότι άγιασαν με τα μαρτύρια τους. Κανένας από όλα αυτά τα Άγια Παιδιά, δεν είχε
τη δύναμη με την κοινή λογική, με την κοινή ανθρώπινη προσπάθεια, να αντέξει σωματικά
στα τόσα μαρτύρια που τους υπέβαλαν οι ειδωλολάτρες.
-Ξέρετε πως άντεξαν όλα αυτά τα μαρτύρια που τους έκαναν;
Άντεξαν με την επέμβαση του Αγίου Πνεύματος μέσα τους και με τον θεϊκό έρωτα που
πλημμύριζε την καρδιά τους.
Γι’ αυτό θα ήθελα να πω ένα πράγμα σε όλους εκείνους, οι οποίοι νομίζουν ότι τα
επερχόμενα είναι τόσο φοβερά και μεγάλα και έχουν αρχίσει ήδη να πανικοβάλλονται:
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Έχεις δίκιο να πανικοβάλλεσαι, αν δεν έχεις πίστη. Έχεις δίκιο αυτή τη στιγμή να
φοβάσαι, αν δεν αγαπάς τον Θεό. Αλλά δεν έχεις όμως δίκιο, να πιστεύεις ότι θα σε
εγκαταλείψει ο Θεός, όταν εσύ Τον λατρεύεις. Γιατί σε αυτούς που με πίστη θα
παραδοθούν πλήρης στην καρδιά Του, Εκείνος θα τους χαρίσει τόσο πλούσια την έκχυση
του Αγίου Πνεύματος, τόσο πλούσια την χαρά και τη γαλήνη του Αγίου Πνεύματος, που
κανένας από όλους αυτούς, όχι απλώς δεν θα πάθει τίποτα, αλλά θα είναι, τολμώ να το
πω γιατί Εκείνος το λέει, θα είναι οι μεγαλύτεροι
Άγιοι των αιώνων! Γιατί εκείνη την εποχή θα
νιώσουνε την επαλήθευση της προφητείας του
Προφήτου Ιωήλ που έλεγε:
«Εν ταις εσχάταις ημέρες εκχεώ το Πνεύμα μου επί
τους υιούς και τας θυγατέρας μου».
Στις έσχατες
μέρες θα χύσω το Άγιο Μου Πνεύμα και θα
πλημμυρίσει τις καρδιές τους και όλοι αυτοί θα Με
λατρεύουν, με θεϊκό έρωτα θα Με δοξολογούν και
θα Με ομολογούν. Γι’ αυτό δεν θα φοβάται κανένας που θα έχει πίστη και θεϊκό έρωτα.
Η θεία Κοινωνία, το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, θα είναι η δύναμή μας στα έσχατα
Ξέρω ότι έχετε πίστη στο Θεό. Εξάλλου αυτό σας κάνει
να έρχεστε στην Εκκλησία. Ξέρω ότι έχετε πίστη στον
Ιησού Χριστό, γιατί έρχεστε τακτικά να Τον παίρνετε
στην καρδιά σας. Θέλω να μην ξεχάσετε ποτέ αυτό που
ο Θεός δεν θέλει ποτέ να ξεχάσουμε.
-Ξέρετε ποιο είναι αυτό;
Ότι η δύναμή μας θα είναι μόνο ο Γιός Του, δηλαδή το
Σώμα και το Αίμα Του. Γιατί μέσα από το Σώμα και το
Αίμα Του Γιού Του, γινόμαστε ένα πρώτα με τον Γιό Του
και στη συνέχεια Εκείνος μας παίρνει κατευθείαν στην
αγκαλιά, στην καρδιά του Θεού Πατέρα. Αυτοί που θα
ενώνονται μέσα από τη Θεία Κοινωνία με απλότητα και με ταπείνωση, το τονίζω αυτό, δεν
έχουν να φοβηθούν τίποτα.
Λυπάμαι όμως εκείνους τους ανθρώπους, που δήθεν σαν κερδοσκόποι, κάνουν αυτό που
κάνουν πολλοί Χριστιανοί. Βλέπουν μερικούς Χριστιανούς που με πίστη αποθηκεύουν
κάποια πράγματα, πάντα όμως με σύνεση και με σοφία, ώστε σε ώρες δύσκολες να έχουν
μερικά τρόφιμα. Αλλά αυτοί οι Χριστιανοί τα τρόφιμα αυτά τα αγιάζουν με αγιασμό και με
τη δύναμη του σταυρού τα σταυρώνουν. Έτσι αυτά θα αντέξουν.
Οι υπόλοιποι που δεν πιστεύουν, θα κάνουν μεν το ίδιο, θα μαζέψουν τρόφιμα, μόνο που
τα δικά τους θα χαλάσουν, γιατί δεν είναι το πρόβλημα να μαζέψεις τρόφιμα. Το θέμα είναι
να μαζέψεις τρόφιμα με πίστη και να τα αγιάζεις με τον αγιασμό και να τα προφυλάξεις με
τη θεία δύναμη του σταυρού. Αυτοί που θα τα μαζέψουν χωρίς αυτά τα πνευματικά
στοιχεία, είναι σαν να μην έκαναν τίποτα...
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Εμείς έχουμε μια φοβερή ευλογία, να μεταλαβαίνουμε την θεϊκή Τροφή, το Σώμα και το
Αίμα του Χριστού, που επειδή αυτό είναι ο ίδιος ο Ιησούς, το Άγιο Πνεύμα θα πλημμυρίζει
τις καρδιές αυτών που ταπεινά θα κοινωνούν. Γι’ αυτό να ξέρετε ότι αυτές οι πνευματικές
ψυχές, αυτά τα παιδιά του Θεού, θα αντέξουν και θα μεγαλουργήσουν στα έσχατα!
Επίλογος
Όλα αυτά δεν σας τα λέω, για να κρύψω ότι δεν είναι κακές οι ήμερες που έρχονται.
Δεν μπορώ να το κρύψω. Γιατί οι κακές μέρες ήδη ξεκίνησαν. Το κακό είναι πάνω από το
κεφάλι μας. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι πάντα ήταν το κακό πάνω από το κεφάλι των
Χριστιανών. Θυμάστε τότε στα πρώτα χρόνια των Χριστιανών πάνω από το κεφάλι τους
ήτανε συνέχεια. Πόσα μαρτύρια υπέφεραν οι άνθρωποι, αλλά δες πόσοι Μάρτυρες και
πόσοι Άγιοι γέμισαν τον Παράδεισο!
Και τώρα πάλι το ίδιο θα γίνει. Θα βλέπετε σιγά-σιγά να διογκώνεται ένας φοβερός
πόλεμος εναντίων του Χριστού και εναντίων εκείνων των ανθρώπων που Τον πιστεύουν.
Θα βλέπετε να σκοτώνουν Χριστιανούς! Θα τους απαγορεύουν να εκφράζουν την πίστη
τους στον Χριστό, διαφορετικά θα τους διώχνουν από τις δουλείες τους! Θα τους σφάζουν
σε χώρες ισλαμικές! Και τι δεν θα γίνεται! Μην βλέπετε που εσείς δεν μαθαίνετε πολλά.
Πάρα πολλά γίνονται, αλλά οι πονηροί εωσφοριστές που διοικούν τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, δεν θέλουν με τίποτα να τα μάθουμε όλα αυτά.
Γι’ αυτό ένα θα σας πω:
Μείνετε σταθεροί στην πίστη του Θεού! Μείνετε σταθεροί στον
έρωτα του Θεού! Και να πιστεύετε αλλά και να είστε
ερωτευμένοι, γιατί σκέτη η πίστη χωρίς τον θεϊκό έρωτα δεν
κάνει τίποτα. Αυτά τα δύο είναι τα δυο φτερά με τα οποία
πετάει πάντα ο αετός και εσείς οι Χριστιανοί είσαστε τα
αετόπουλα του Θεού! Μόνο που κανένα πουλί δεν πετάει με
ένα φτερό. Δεν αρκεί η πίστη. Χρειάζεται και ο θεϊκός έρωτας!
Αυτά τα δυο σας εύχομαι να τα αποκτήσετε σύντομα, για να
μπορέσετε να καταλάβετε, γιατί στο πέρασμα του εωσφορικού ανεμοστρόβιλου, θα αντέξει
το σπίτι που είναι φτιαγμένο με πέτρες, με δυνατά υλικά, και όχι αυτό που θα είναι
κατασκευασμένο με ξύλα.
Θέλω εσείς να είστε αυτοί που θα φτιάξετε το σπίτι της ψυχής σας με την πέτρα της πίστης
σας και θα το γεμίσετε με τη ζεστασιά του θεϊκού σας έρωτα.
Εύχομαι οι καρδιές σας να είναι πλημμυρισμένες από θεϊκό έρωτα και ο Θεός ποτέ να μην
φεύγει από αυτές, γιατί έτσι θα έχετε απέραντη γαλήνη, τη γαλήνη των παιδιών του Θεού.
Η Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να σας χαρίζει άπειρη γαλήνη στις ψυχές σας,
γιατί εκεί επαναπαύεται ο Ιησούς και όπου φεύγει η γαλήνη φεύγει και ο Ιησούς. Γι’ αυτό
μην χάνετε την γαλήνη του Θεού!
Ο Θεός να σας ευλογεί όλους σας! Αμήν.
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