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« Διότι τώρα βλέπομεν δια κατόπτρου αινιγματωδώς, τότε δε πρόσωπον προς 
πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε δε θέλω γνωρίσει καθώς εγνωρίσθην» 
                                                        Α’ Κορινθίους 13:12  
 

Ο απόστολος Παύλος μίλησε αυτά τα λόγια γύρω στο 56 μ.Χ. στην εκκλησία που ίδρυσε στην 

Κόρινθο κατά το δεύτερο ιεραποστολικό του ταξίδι το 50–51 μ.Χ. Υπήρχαν πολλά θέματα με τα οποία ο 

Απόστολος Παύλος έπρεπε να ασχοληθεί απευθυνόμενος στην πρώτη του επιστολή προς τους 

Κορινθίους, εξ’ αιτίας του περιβάλλοντος της Κορίνθου. Βρίσκονταν υπό την σκιά του μαντείου των 

Δελφών. Αυτή η νεογέννητη εκκλησία βρισκόταν σε μια περιοχή όπου οι προφητείες του Απόλλωνα στο 

μαντείο των Δελφών κυριαρχούσαν, ασκώντας επιρροή στους βασιλιάδες και τα έθνη εκείνης της 

εποχής για αιώνες. 

Με την είσοδο των Εθνικών σε αυτήν την εκκλησία (όπου και πολλοί από αυτούς δεν είχαν 

φόβο του Θεού πριν από τη μεταστροφή τους), ο εβραίος Απόστολος έπρεπε να αντιμετωπίσει τόσο τις 

ειδωλολατρικές πρακτικές των νέων προσήλυτων χριστιανών όσο και την κυρίαρχη θρησκευτική αίρεση 

που ήταν παγκοσμίως γνωστή και ήταν ουσιαστικά η ψευδής επικοινωνία του Απόλλωνα με τους 

προφήτες του. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο Παύλος έπρεπε να αναπτύξει τόσο λεπτομερείς 

αποστολικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση του δώρου των γλωσσών, την ερμηνεία των γλωσσών και την 

προσωπική προφητεία. Το χάος συσσωρεύτηκε σε αυτήν την εκκλησία εξ αιτίας της συγχώνευσης των 

ειδωλολατρικών εννοιών με τα βιβλικά εβραϊκά θεμέλια πάνω στα οποία ο Παύλος είχε ιδρύσει αυτήν 

την πρώτη εκκλησία. Είναι εκπληκτικό το ότι οι οδηγίες του τότε, προς τους νέους πιστούς στην Κόρινθο, 

είναι κατάλληλες για την εκκλησία μας και σήμερα. Διαπιστώνουμε ότι η χριστιανική ατμόσφαιρα τότε, 

πλημύρισε από ιδεολογίες και ενοράσεις που προέρχονται μάλλον από την ειδωλολατρική επιρροή 

παρά  από τη βιβλική. 

Αφού ο Απόστολος Παύλος έδωσε οδηγίες προς διόρθωση των θεμάτων της χρήσης αυτών των 

πνευματικών δώρων και του σκοπού της προσωπικής προφητείας και παρουσιάζοντας μία προσέγγιση 

για την ορθή χρησιμότητα της προφητείας κάτω από τη επίβλεψη των καθιερωμένων προφητών στην 

εκκλησία, έκανε μια βαθιά δήλωση σχετικά με αυτό το θέμα: Η προφητεία είναι σαν να κοιτάζεις σε 

έναν σκοτεινό καθρέφτη. Αυτή η δήλωση ισχύει τόσο για την προσωπική προφητεία όσο και για τη 

λυτρωτική προφητεία. Σε αυτήν την ενότητα, θέλω να ασχοληθώ με την ανάλυση της θέσης του Παύλου 

ως προς τη λυτρωτική προφητεία. 

 

 

 

 



                            Επέκταση της κατανόησής μας για τη Λυτρωτική Προφητεία 

Ας συζητήσουμε για τις αβεβαιότητες των προφητειών του Ησαΐα το 750 π.Χ., του Δανιήλ το 

620 π.Χ., η ακόμη και του Αποστόλου Ιωάννη γύρω το 95 μ.Χ. σχετικά με τα σύγχρονα γεγονότα. Αυτοί 

οι άνδρες παρουσίασαν οράματα από τον Θεό που αντιλήφθηκαν με το πνεύμα τους, αλλά δεν 

μπορούσαν να τα κατανοήσουν πλήρως. Πολλά από τα οράματα που τους έδειξε ο Θεός ήταν  αντιληπτά 

πέρα από τις δυνατότητες τους. Φανταστείτε για μια στιγμή,  ο Απόστολος Ιωάννης να παραλαμβάνει 

ένα αντίγραφο αυτού του βιβλίου - μια εκπληκτική, τέλεια, χαρτόδετη έκδοση με ένα γυαλιστερό, 

έγχρωμο εξώφυλλο. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, όλα τα γραπτά αντιγράφηκαν με το χέρι και 

περιλαμβάνονταν σε κυλίνδρους. Πώς θα μπορούσε να περιγράψει αυτό που έβλεπε όταν δεν είχε 

κανένα σημείο αναφοράς για να τον βοηθήσει να το καταλάβει; Τώρα, σκεφτείτε ακριβώς το ίδιο για 

κάποιον που παραδίδει στον Ιωάννη ένα iPhone ή του δείχνει κάποιο έργο της επιτροπής 

προχωρημένων αμυντικών ερευνών των Η.Π.Α (DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency), 

χρησιμοποιώντας τεχνολογίες των GRINs (Genetic, Robotic, Information και Nano). Δεν θα καταλάβει 

απολύτως τίποτα. Είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι ένας από τους λόγους που η λυτρωτική προφητεία 

χρησιμοποιούσε τόσο συχνά τον συμβολισμό, ήταν ότι δεν υπήρχαν εναλλακτικά μέσα αναφοράς για 

αυτούς τους ανθρώπους του Θεού να περιγράψουν αυτό που έβλεπαν. Πώς θα μπορούσε ο Ιωάννης να 

περιγράψει με ακρίβεια το αυτοκίνητο που οδηγείτε πηγαίνοντας στην εργασία σας, την τηλεόραση 

που παρακολουθείτε κάθε βράδυ ή το πρόγραμμα Kindle της Amazon που μπορεί να αποθηκεύσει μια 

ολόκληρη βιβλιοθήκη για την απόλαυση της ανάγνωσης σας; Βρίσκουμε αυτούς τους προφήτες, οι 

οποίοι έζησαν πριν από δύο χιλιάδες, να αντιμετωπίζουν τεχνολογίες αιχμής που δεν μπορεί να 

γνωρίσει και να κατανοήσει ο μέσος Αμερικανός σήμερα. Τώρα, πόσο σκοτεινός είναι αυτός ο 

καθρέφτης μέσω του οποίου βλέπουμε τη λυτρωτική προφητεία; 

Πάρτε, για παράδειγμα, την Αποκάλυψη στο 9: 1–12 και το όραμα του σμήνους ακρίδων που 

βγαίνει από το λάκκο κάτω από την ηγεσία ενός ονόματος που ονομάζεται Απολύων. Για αιώνες  όλοι 

οι χριστιανοί σχολιαστές θεωρούσαν ότι αυτό θα πρέπει να είναι μια δαιμονική ορδή που είχε 

συλληφθεί και φυλακιστεί υπόγεια για χιλιάδες χρόνια και στη συνέχεια χάθηκε. Στη δεκαετία του 1990, 

η ερμηνεία άλλαξε από ορισμένους που ισχυρίζονταν ότι ήταν μαχητικά ελικόπτερα Apache όπως αυτά 

που χρησιμοποιούσε ο στρατός των ΗΠΑ. Πρόσφατα, δεδομένου ότι η επιστήμη της γενετικής 

μηχανικής έχει αναπτυχθεί αλματωδώς πίσω από τα παρασκήνια σε όλο τον κόσμο, άλλοι έχουν 

υποθέσει ότι αυτές οι ακρίδες είναι τεχνητές χίμαιρες που έχουν αναπτυχθεί σε ένα κρυφό εργαστήριο 

και κυκλοφόρησαν στην ανθρωπότητα. Υπάρχει ακόμη και η πιθανότητα ότι αυτό το σμήνος θα 

μπορούσε να είναι ένα νέο έργο της DARPA, που τελειοποίησε τόσο την τεχνολογία των drones όσο και 

ένα νευρονικό δίκτυο σμήνος / κυψέλης. Ίσως ο Aπολύων να είναι μια τεχνητή νοημοσύνη μάχης (AI) 

που είναι το κέντρο ελέγχου αυτού του στρατού. Αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω είναι ότι, καθώς 

αυξάνεται η κατανόησή μας για τις τρέχουσες τεχνολογικές ανακαλύψεις και καθώς αυτές οι νέες 

πληροφορίες αποκαλύπτονται στο κοινό (οι περισσότερες από αυτές τις πληροφορίες ταξινομούνται 

στα απόρρητα κρατικά αρχεία για την χρήση των από κυβερνήσεις), η μεταγενέστερη κατανόηση μας 

για τον βιβλικό συμβολισμό που χρησιμοποιείται στην λυτρωτική προφητεία θα επεκταθεί πολύ. 

 

 

 



       Κάνοντας τους εαυτούς μας αξιωματικούς πληροφοριών στην Βασιλεία του Θεού 

Μου αρέσει να βλέπω τα ντοκιμαντέρ για τον Ψυχρό Πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης. Αυτά τα ντοκιμαντέρ αποκαλύπτουν τον τρόπο που η  κάθε πλευρά ανέπτυξε νέες 

τεχνολογίες για να κατασκοπεύει η μια την άλλη. Ένα ντοκιμαντέρ, συγκεκριμένα, περιέγραψε πώς οι 

επιστήμονες της Σοβιετικής Ένωσης είχαν αναπτύξει συσκευές που ήταν ενσωματωμένες στους τοίχους 

από μπετόν της αμερικανικής πρεσβείας, που δεν χρειάζονταν τον ηλεκτρισμό και θα μετέτρεπαν 

ολόκληρο το τείχος του σκυροδέματος σε μικρόφωνο. Το μόνο που απαιτείτο ήταν ένα ραδιόφωνο 

συντονισμένο σε μια συγκεκριμένη συχνότητα, και όλα όσα ειπώθηκαν σε αυτά τα απόρρητα δωμάτια 

θα μπορούσαν να ακούγονται και να καταγράφονται. Όσο ενδιαφέρουσα ήταν η περιγραφή αυτών των 

συσκευών, τόσο  πιο συναρπαστικό ήταν για μένα, το ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών μας συνέλεξαν 

φαινομενικά άσχετα κομμάτια πληροφοριών για να ανακαλύψουν πως αυτές οι συσκευές υπήρχαν. 

Με τον ίδιο τρόπο, ο ενθουσιώδης μαθητής της προφητείας της Βίβλου πρέπει να είναι έτοιμος 

να υπηρετήσει ως αξιωματικός πληροφοριών στο βασίλειο του Θεού. Πρέπει να πάρει κομμάτια 

αποσυνδεδεμένων πληροφοριών και καθοδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα να δημιουργήσει 

δυνατότητες ερμηνείας η εξήγησης σχετικά με την προφητεία που δεν θα μπορούσε να είχε ερμηνεύσει 

στο παρελθόν. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό διευκολύνεται κυρίως από το πόσο γρήγορα αναπτύσσεται 

η τεχνολογία στις μέρες μας. Ταυτόχρονα, η ηθική στάση της ανθρωπότητας που ασκεί αυτές τις 

ισχυρές, νέες τεχνολογίες με ασφάλεια, βρίσκεται σε γρήγορη παρακμή. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να 

κατανοήσουμε έξω από τις δυνατότητες μας, επειδή τα τυπικά παραδείγματα μας είναι πολύ 

περιορισμένα. Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες συζητήσεις για τη λυτρωτική προφητεία, ας 

κάνουμε ένα θεωρητικό ταξίδι στο θέμα της εικόνας του θηρίου. 

 

                                                                   Η εικόνα του θηρίου 

Υπήρξε μεγάλη συζήτηση για το τι θα μπορούσε να είναι η εικόνα του θηρίου. Κάποιοι 

πίστευαν ότι θα συνεπαγόταν κάποια απόκρυφη δύναμη που θα έδινε ζωή σε ένα τεχνητό 

ανθρωποειδές (golem) , σύμφωνα με την εβραϊκή μυστικιστική (Kabalistic) λαογραφία. Οι ραβίνοι που 

ασχολούνται με την kabala (εβραϊκός μυστικισμός) μοιράζονται μια ιστορία σχετικά με το πιο ιερό 

όνομα του Υψηλότατου Θεού, YHVH. Από την εποχή της αιχμαλωσίας της Βαβυλώνας, η ακριβής 

προφορά του ονόματος έχει χαθεί (στα αρχαία εβραϊκά, δεν υπήρχαν σημεία φωνήεντος). Όσοι 

εμπλέκονται στον εβραϊκό μυστικισμό ισχυρίζονται ότι λίγοι γνωρίζουν το μυστικό όνομα του Θεού. Ως 

απόδειξη, δημιουργούν ένα μικρό άγαλμα από πηλό και επικαλούνται το όνομα του Θεού. Αν πουν το 

όνομα σωστά, το άγαλμα ζωντανεύει. Αν το επιτρέψουν να ζήσει την πρώτη μέρα, τους αποκαλεί 

φίλους. Τη δεύτερη μέρα, τους αποκαλεί ισότιμους. και την τρίτη μέρα, τους αποκαλεί υπηρέτες του.  

Πολλοί μελετητές του παρελθόντος πίστευαν ότι η ιστορία του τεχνητού ανθρωποειδούς (golem) ήταν 

εφικτή. Ο ψευδο- προφήτης θα χρησιμοποιούσε τις αρχαίες, απόκρυφες δυνάμεις για να φέρει στη ζωή 

ένα άψυχο άγαλμα ως ψεύτικο θαύμα για να υποστηρίξει τον αντίχριστο. Καθώς η τεχνολογία μας και 

η συνειδητοποίησή μας για αυτήν συνεχίζουν να αυξάνονται, άλλες θεωρίες έχουν αναδυθεί σχετικά με 

την εικόνα του θηρίου. Εδώ είναι μερικές από τις άλλες δυνατότητες που έχω εξετάσει τα τελευταία 

χρόνια: 



Android (Ανδροειδές, ρομπότ που μοιάζει με ανθρώπινο ον): Εξερευνώντας τους στόχους που 

προτείνει το Ινστιτούτο Singularity, η συνείδηση του αντίχριστου μπορεί να εγκατασταθεί σε μία 

ζωντανή τεχνητή νοημοσύνη (AI), που γίνεται η εικόνα του θηρίου                                                                                                                                                                                                                      

Virtual Reality Avatar (Αρχέτυπο Eικονικής Πραγματικότητας): Τελικά, με τη χρήση τεχνολογιών GRINs, 

όλοι θα μπορούσαν να έχουν αυξημένη πραγματικότητα με τη συνεχή ροή πληροφοριών από το 

διαδίκτυο ή από άλλα συστήματά δεδομένων. Η συνείδηση του αντίχριστου θα μπορούσε να 

τροφοδοτηθεί σε μια τεχνητή νοημοσύνη(AI), που βρίσκεται μέσα στην εικονική πραγματικότητα και η 

εικόνα του θηρίου θα μπορούσε να είναι το αρχέτυπο (avatar) του αντίχριστου στον ψηφιακό κόσμο, 

με άμεση τροφοδοσία στο μυαλό όλων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ενισχυμένης και αυξημένης 

πραγματικότητας (enhanced augmented reality services. Σημείωση του μεταφραστή: Ένα τέτοιο 

παράδειγμα είναι η λεγόμενη τεχνολογία Blue Beam Project). 

Πολλές άλλες υποθέσεις κυκλοφορούν σήμερα μέσω των διαφόρων βιβλικών προφητικών 

ομάδων. Θα ήθελα να προτείνω μια άλλη πιθανότητα πέρα από αυτά, που μου ήρθε πρόσφατα ενώ 

ήμουν σε προσευχή και μελέτη. 

                                                                                       

                                      Συνδυάζοντας τα κομμάτια  του γρίφου 
 

1) DNA 

 

Το θεμέλιο για την ανακάλυψη του DNA (ή διοξυριβονουκλεϊκού οξέος), μπήκε το 1869 από 

τον Ελβετό φυσιολογικό χημικό Friedrich Miescher. Από τότε, η κατανόησή μας για το DNA συνεχίζει να 

μεγαλώνει μέσα από μια πηγή νέων ερευνών και ανακαλύψεων. Η ποσότητα των πληροφοριών που 

μπορούν να αποθηκευτούν στο DNA μας είναι εντυπωσιακή. 

Η Δρ. Susan Young έγραψε ένα άρθρο για την τεχνολογική αναθεώρηση τον Αύγουστο του 

2012 με τίτλο, «Ένα Ολόκληρο Βιβλίο γραμμένο σε DNA». Εδώ είναι ένα απόσπασμα από το άρθρο της: 

«Το DNA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση πληροφοριών σε πυκνότητα περίπου ένα 

εκατομμύριο φορές μεγαλύτερη από το σκληρό σας δίσκο, αναφέρουν σήμερα ερευνητές στο περιοδικό 

Science. Ο Δρ George Church της Ιατρικής Σχολής του Harvard University και οι συνεργάτες του 

αναφέρουν ότι έχουν γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο στο DNA, ένα επίτευγμα που επισημαίνει τις 

πρόσφατες εξελίξεις στη σύνθεση και στην διάταξη (sequencing) των νουκλεοτιδίων στην αλυσίδα του 

DNA. Η ομάδα κωδικοποίησε ένα προσχέδιο HTML έκδοσης ενός βιβλίου που συγγράφτηκε από τον Δρ 

Church και που ονομάζεται Επαναγέννηση (Regenesis): Πώς η Συνθετική Βιολογία θα ξαναφτιάξει τη 

φύση και τους εαυτούς μας. Εκτός από το κείμενο, τα βιολογικά ψηφία (bits) περιλάμβανουν τις 

πληροφορίες για τη σύγχρονη μορφοποίηση, τις εικόνες και το γραφικό χαρακτήρα, το λεγόμενο 

Javascript, για να δείξουν ότι «το DNA (όπως και άλλα ψηφιακά μέσα) μπορεί να κωδικοποιήσει 

εκτελέσιμες οδηγίες για ψηφιακές μηχανές». 

Παρατηρήστε ότι ο συγγραφέας δήλωσε ότι το DNA έχει πυκνότητα αποθήκευσης περίπου ένα 

εκατομμύριο φορές μεγαλύτερη από τον μέσο σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή. Όλα από την 

προσωπικότητα έως το χρώμα των μαλλιών σας κωδικοποιούνται στο DNA σας. 

Όχι μόνο οι πληροφορίες αποθηκεύονται στο DNA μας, πέρα από την ικανότητά μας να το 

κατανοήσουμε πλήρως (το λέω αυτό γιατί ακόμη οι επιστήμονες που ισχυρίζονται ότι έχουν 

χαρτογραφήσει ολόκληρο το γονιδίωμα, έχουν επισημάνει τεράστια τμήματα αυτού ως ανεπιθύμητο 



DNA. Αυτό είναι μία επιστημονική ορολογία με την οποία εννοούν ότι «δεν έχουν ιδέα τι κάνει»), 

ανακαλύπτουμε επίσης ότι το DNA μπορεί να αλλάξει. Αυτό αναφέρθηκε στο παραπάνω απόσπασμα. 

Πέρα από την επαναδιάταξη (resequencing) του DNA, διαπιστώσαμε ότι περιορισμένα τμήματα του 

DNA μας, μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. 

 

                                                         Η σημασία του τι ακούμε, λέμε και κάνουμε 

Η Telegraph στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις 5 Ιουλίου 2013, δημοσίευσε ένα άρθρο στον ιστότοπό 

της με τίτλο: «Η άσκηση μπορεί να αλλάξει το DNA σας, βάση μελετών». Εδώ είναι ένα τμήμα αυτού 

του άρθρου: 

«Ο επικεφαλής συγγραφέας Charlotte Ling, αναπληρωτής καθηγητής στο Lund University Diabetes 

Center, στη Σουηδία, δήλωσε: Η μελέτη μας δείχνει τα θετικά αποτελέσματα της άσκησης, επειδή το 

επιγενετικό πρότυπο των γονιδίων που επηρεάζουν την αποθήκευση λίπους στο σώμα, αλλάζει. Οι 

ερευνητές εξέτασαν το DNA είκοσι τριών ελαφρώς υπέρβαρων αλλά υγειών ανδρών ηλικίας περίπου 

35 ετών, που δεν ασκούνταν τακτικά μέχρι τότε, και εξασκήθηκαν στο αερόμπικ για έξι μήνες. 

Διαπίστωσαν ότι πραγματοποιήθηκαν αλλαγές σε 7000 γονίδια, πάνω από το ένα τρίτο του μέσου όρου 

των 20.000 γονιδίων. Μια πιο προσεκτική παρατήρηση αποκάλυψε τα γονίδια που συνδέονται με τον 

διαβήτη και την παχυσαρκία, συνδέονται επίσης με την αποθήκευση λίπους. Βρήκαμε επίσης αλλαγές 

σε αυτά τα γονίδια, κάτι που υποδηλώνει ότι η αλλοιωμένη μεθυλίωση (methylation) του DNA ως 

αποτέλεσμα της σωματικής δραστηριότητας, θα μπορούσε να είναι ένας από τους μηχανισμούς πώς 

αυτά τα γονίδια επηρεάζουν τον κίνδυνο ασθένειας. Αυτό δεν έχει μελετηθεί ποτέ πριν σε λιπώδη 

κύτταρα. Έχουμε τώρα έναν χάρτη του μεθυλιωμένου DNA (methyliome DNA) στο λίπος , δήλωσε ο 

καθηγητής Ling.» Διαπιστώνουμε επίσης ότι η άσκηση δεν είναι ο μόνος παράγοντας που μπορεί να 

αλλάξει το DNA. Η έλλειψη άσκησης, η κακή διατροφή και άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν 

επίσης να αλλάξουν το DNA μας. Πιθανότατα η επιστροφή στη σωστή διατροφή και την άσκηση, γύρισε 

αυτούς τους γενετικούς δείκτες των παραπάνω εθελοντών πίσω, όπως ισχυρίζεται το άρθρο. Πρόσφατα 

είχα μια έρευνα για την υγεία που ολοκληρώθηκε από έναν γνωστό φυσιολόγο για να με βοηθήσει να 

τροποποιήσω τα διατροφικά μου πρωτόκολλα για καλύτερη υγεία. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας 

μας, μου είπε για ένα νέο συμπλήρωμα διατροφής που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ενεργοποίηση 

των γενετικών δεικτών στο DNA μου και ότι η κακή διατροφή, η έλλειψη άσκησης και διάφορα άλλα 

ζητήματα της ζωής απενεργοποιούνται με την πάροδο του χρόνου. Οι γενετικοί διακόπτες που μπορεί 

να εμπλέξει αυτό το συμπλήρωμα διατροφής, είναι εκείνοι που επηρεάζουν το διαβήτη τύπου 2, το 

τρόπο με το οποίο το σώμα μας καταπολεμά τον καρκίνο και επίσης άλλες ασθένειες που εισέρχονται 

στο σώμα μας όταν γερνάει.  Πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι πολλοί από αυτούς τους 

γενετικούς δείκτες είναι πιο σημαντικοί για την κατανόηση της υγείας μας, όπως το χρώμα των ματιών 

μας ή πόσο καιρό θα ζήσουμε. Ο χαρακτήρας μας, η προσωπικότητά μας, ακόμη και η αμαρτωλή φύση 

μας είναι κωδικοποιημένα στο DNA μας.                                                                                                                                                                                

Έχω εκπαιδεύσει τους υποψήφιους του κλάδου διάδοσης του Ευαγγελίου (gospel ministry) 

μέσω του Biblical Life College and Seminary για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Με την πάροδο των 

ετών, με εξέπληξε ο αριθμός των διακόνων - τόσο επίδοξων όσο και εποχιακών - δεν ξέρουν ότι υπάρχει 

διαφορά μεταξύ αμαρτίας και ανομίας. Στην πραγματικότητα, πολλές θεολογικές αναφορές στις 

βιβλιοθήκες των περισσότερων διακόνων μπερδεύουν τα δύο. Πιστεύω ότι αυτό πηγάζει από μια 

θεολογία που βασίζεται σε μια ελληνορωμαϊκή νοοτροπία και όχι την εβραϊκή. 



Η αμαρτία ορίζεται από τον απόστολο Ιωάννη στο 1 Ιωάννη 3: 4. Επέλεξα το εδάφιο αυτό για 

έναν σκοπό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο σταυρός δεν άλλαξε την αμαρτία. Μας άλλαξε και μας 

απελευθέρωσε από την λαβή της αμαρτίας: «Όποιος πράττει αμαρτία και την ανομία ποιεί (παραβιάζει 

επίσης το νόμο) γιατί η αμαρτία είναι η ανομία» (1 Ιωάννη 3: 4). Ο ορισμός του Ιωάννη για την αμαρτία 

αντλήθηκε από το εβραϊκό του υπόβαθρο και την κατανόησή του της εβραικής Τορά (Torah). Αυτός ο 

ορισμός είναι ακριβής σε όλα τα βιβλία από τη Γένεση μέχρι το βιβλίο της Αποκάλυψης. Παρατηρήστε 

κάτι ενδιαφέρον στο παρακάτω εδάφιο της Γραφής, στο οποίο ο Παντοδύναμος αποκαλύπτεται στον 

Μωυσή: 

«Και ο Κύριος κατέβηκε στο σύννεφο, και στάθηκε μαζί του εκεί, και διακήρυξε το όνομα του Κυρίου. 

Και ο Κύριος πέρασε μπροστά του, και διακήρυξε: Ο Κύριος, Ο Κύριος Θεός, φιλεύσπλαχνος και ελεήμων 

και μακρόθυμος και πολυέλαιος και αληθινός, φυλάττων έλεος για χιλιάδες, συγχωρών ανομία και  

παραβίαση και αμαρτία, και ουδόλως αθωώνων τον ένοχο. Ανταποδίδων την ανομία των πατέρων στα 

τέκνα και στα τέκνα των τέκνων έως στην τρίτη και στην τέταρτη γενιά.»(Εξ. 34: 5-7) 

Όταν ο Κύριος πέρασε από τον Μωυσή, έκανε μια διάκριση μεταξύ ανομίας, παράβασης και 

αμαρτίας. Η λέξη «παράβαση» αναφέρεται στην παραβίαση του Νόμου, τον οποίο ο Ιωάννης ορίζει ως 

αμαρτία. Η εβραϊκή λέξη για την «αμαρτία» εδώ είναι ,ה אָּ  που αναφέρεται στην ,(chatta'ah) ַחטָּ

κατάσταση της αμαρτίας ή της φύσης της αμαρτίας. Η εβραϊκή λέξη για την «ανομία» είναι ,ֹון  ,(avon) עָּ

που σημαίνει   διαστροφή, καταστροφή, ανομία, ενοχή ή τιμωρία της ανομίας. Αυτό που πολλοί 

δυσκολεύονται στην κατανόηση της λέξης «αδικίας» είναι ότι υπάρχει μια διαφθορά ή διαστροφή του 

ατόμου που τον παρακινεί προς μια συγκεκριμένη αμαρτία. Είναι σαν η παραβίαση του νόμου του Θεού 

να έχει κωδικοποιηθεί στο ίδιο το DNA του ατόμου. Εκείνοι που εμπλέκονται στον πνευματικό πόλεμο 

θα το αποκαλούσαν γενετική τάση ή γενετική κατάρα. Έχουν αναφερθεί πολλές περιπτώσεις στις οποίες 

ένα παιδί εγκαταλείφθηκε κατά τη γέννηση του και ανατράφηκε από ένα άλλο ζευγάρι, αλλά η ίδια 

γενετική τάση προς μια συγκεκριμένη αμαρτία  παραμένει και θα εκδηλωθεί στο ίδιο παιδί. Τέτοιες 

περιπτώσεις αποτελούν αντίθεση στη θεωρία ότι η συμπεριφορά βασίζεται αποκλειστικά στο 

περιβάλλον του σπιτιού. 

Βρίσκουμε περαιτέρω την επιβεβαίωση στην περιγραφή του Ησαΐα για την ταλαιπωρία του 

Μεσσία στον Ησαΐα 53: « Αυτός τωόντι τας ασθενείας μας εβάστασε και τας θλίψεις μας επεφορτίσθη. 

Εμείς ενομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον από τον Θεό και τεταλαιπωρημένον. Αλλά 

ετραυματίσθη για τας παραβάσεις μας και μωλωπίστηκε (Ο Βάμβας στο κείμενο του χρησιμοποιεί το 

ρήμα   «εταλαιπωρήθη», που δεν είναι η ακριβής ερμηνεία της αντίστοιχης εβραικής λέξης) για τας 

ανομίας μας. Η τιμωρία που έφερε την ειρήνη μας και με τις πληγές αυτού ιάθημεν». (Ησ. 53: 4–5) 

Παρατηρήστε ότι η τιμή που πληρώθηκε για την αμαρτία ήταν ξεχωριστή από την τιμή που καταβλήθηκε 

για την ανομία. Πιστεύω ότι οι μωλωπισμοί του Ιησού Χριστού ήταν αποτέλεσμα της ανάγκης Του να 

μας επαναφέρει προς τη δικαιοσύνη. 

Η απάντηση του Θεού για την ανομία είναι: (1) μετάνοια, (2) εφαρμογή του αίματος του Ιησού, 

(3) μελέτη στο Λόγο του Θεού και (4) εφαρμογή του Λόγου του Θεού στην πράξη έως ότου 

κωδικοποιηθεί στο DNA μας και τότε το Άγιο Πνεύμα θα μας «κάμψει πίσω», η αλλιώς, θα μας 

επαναφέρει προς τη δικαιοσύνη. Στο βίντεο του Prophecy Club, “The Sons of God and the Antichrist”, ο 

Δρ Bill Schnoebelen μοιράζεται τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησε στο παρελθόν διαλογισμό και 

διάφορους αποκρυφιστικούς τρόπους για να ενεργοποιήσει και να απενεργοποιήσει τμήματα του DNA 

του, με το σκοπό να αυξήσει την πνευματική του δύναμη. Σε αυτό το ίδιο βίντεο, αποκαλύπτει ότι 

υπάρχει ένα συγκεκριμένο γονίδιο στο οποίο οι «πεφωτισμένοι» (Illuminati) αναφέρονται ως «το 



εωσφορικό γονίδιο»(luciferian gene). Δείχνει ότι η επιθυμία τους ήταν να δουν αν αυτό το γονίδιο 

μπορεί να αυξηθεί στη γενετική σύνθεση του ανθρώπου. 

Έτσι λοιπόν, το DNA μπορεί να αλλάξει με τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Η προσπάθεια της 

πραγματοποίησης της εξέλιξης του υπερανθρωπιστικού κινήματος ( transhumanist movement) και τα 

σχέδια του να αλλάξουν το DNA μας, μέσω γενετικής συναρμογής (genetic splicing) και επαναδιάταξης 

του DNA ( DNA resequencing or recombination) είναι ανησυχητική. Οι υπερανθρωπιστές 

(transhumanists) έχουν ήδη καθορίσει πόσες πληροφορίες μπορεί να περιέχει ένα μόνο σκέλος DNA. 

Άραγε πιστεύουν πραγματικά ότι ο άνθρωπος είναι αρκετά έξυπνος να χαρτογραφήσει πλήρως το 

γονιδίωμα και να καταλάβει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ανθρωπότητα που ο Θεός 

κωδικοποίησε σε αυτό; Ή θα είναι, όπως συνέβη σε ένα φίλο μου πριν από μερικά χρόνια που άρχισε 

να διαγράφει επιλεκτικά διάφορα τμήματα του DOS (λειτουργικό σύστημα δίσκου) στον υπολογιστή 

του και εξεπλάγην όταν ο υπολογιστής του άρχισε να επεξεργάζεται λανθασμένες πληροφορίες 

ασταμάτητα; 

 

                                          2) Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΧΟΡΔΩΝ 

Πριν από χρόνια, παρακολουθούσα ένα ντοκιμαντέρ στην εκπομπή 20/20 ABC News με τον 

διάσημο φυσικό Δρ Brian Greene. Ο Δρ Greene δεν είναι μόνο γνωστός για την έννοια της θεωρίας 

χορδών, αλλά και για την ικανότητα του να κάνει τα περίπλοκα ζητήματα της φυσικής εύκολα κατανοητά 

για το μέσο άτομο. Καθώς περιέγραψε τη διαφορά μεταξύ του μακροσύμπαντος και του υποατομικού 

σύμπαντος, στο σχόλιο που παρακολούθησα, είδα τη Γένεση 1 να ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μου. 

Περιέγραψε την απογοήτευση που είχε βιώσει ο Δρ. Albert Einstein στην ανάπτυξη της «θεωρίας του 

ενιαίου πεδίου» (Unified Field Theory). Τα υποατομικά σωματίδια δεν συμπεριφέρονται το ίδιο με τα 

φυσιολογικά στοιχεία στο σύμπαν. 

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν στοιχεία στο σύμπαν μας μικρότερα από ένα άτομο (υποατομικό). 

Ο Δρ Greene πιστεύει ότι μέσα σε κάθε ηλεκτρόνιο και στα λεγόμενα κουάρκ (Quark) που απαρτίζουν 

τα πρωτόνια και τα νετρόνια, υπάρχει μια κλειστά καμπυλωμένη χορδή ( looped string) που δονείται 

συνεχώς. Αν και αυτή η χορδή δεν έχει καθόλου βάρος, όμως εκπέμπει βαρύτητα, ακτινοβολία και 

ενέργεια. Αυτές οι χορδές δονούνται συνεχώς, αναγκάζοντας τα υποατομικά σωματίδια να 

«αναπηδούν» ενώ πέφτουν πάνω της. 

Μόλις το είδα, θυμήθηκα τι μας λέει ο Λόγος του Θεού: 

« Οστις, ων απαύγασμα της δόξης και χαρακτήρας της υπόστασης Αυτού και βαστάζων τα πάντα με τον 

λόγο της δύναμης Αυτού, αφού έκαμε δια εαυτού καθαρισμό των αμαρτιών μας, εκάθισε εν δεξιά της 

μεγαλωσύνης εν υψηλοίς»( Εβραίους 1:3 ). Όλη η δημιουργία εξακολουθεί να δονείται με τον 

συντονισμό της φωνής του Θεού! Παρατηρήστε ότι η «δόξα» και ο «λόγος της δύναμής Του» βρίσκονται 

στον ίδιο στίχο. 

«Και Αυτός είναι προ πάντων και τα πάντα συντηρούνται δια Αυτού». (Κολοσσαείς 1:17) 

«Δια πίστης εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίσθησαν με τον Λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν 

εκ φαινομένων». (Εβραίους 11:3). Αυτός ο κόσμος και το σύμπαν μας πλαισιώνονται και συγκρατούνται 

από κάτι που δεν μπορεί να φανεί. Τι είναι αυτό; Είναι η αόρατη δύναμη που αντηχεί τη φωνή του Θεού! 

Ήθελα να επαληθεύσω την ιδέα μου ότι οι χορδές μέσα στα λεγόμενα κουάρκ, αντηχούν με τον ήχο της 



φωνής του Θεού. Έπρεπε να μάθω τι είναι ο συνδυασμένος συντονισμός του πλανήτη μας. Ο αρμονικός 

συντονισμός του πλανήτη Γη βρέθηκε να είναι 7,83 Hertz.  

7 είναι ο αριθμός που αντιπροσωπεύει το σχέδιο σωτηρίας του Θεού. 

8 είναι ο αριθμός που υπόσχεται μια νέα αρχή, νέα γέννηση και νέο ουρανό και γη 

3 είναι ο αριθμός για πλήρη, ολοκλήρωση και τέλεια μαρτυρία του Θεού. 

Η ίδια η γη, για να συμπεριλάβει τα σώματά μας, αντηχεί με τους προαναφερόμενους 

βιβλικούς αριθμούς του συντονισμού, που περιγράφουν το λυτρωτικό σχέδιο του Θεού για την 

ανθρωπότητα! Στην πραγματικότητα, ο αριθμός 7,83 Hertz βρίσκεται εντός του εύρους των συχνοτήτων 

που μπορούν να ληφθούν από τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτός ο παλμός της γης είναι επίσης γνωστός 

ως συντονισμός Schumann. Ανακαλύφθηκε από τον καθηγητή W. O. Schumann στο Πανεπιστήμιο του 

Μονάχου το 1953. 

Στο βίντεο με τίτλο “Weapons of the New World Order”, ο Δρ. Nick Begich (επίσης συγγραφέας 

του βιβλίου “Angels Don't Play This HAARP: Advances in Tesla Technology”) μοιράζεται το γεγονός ότι 

υπάρχουν ήδη κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απαγορεύουν τη χρήση των μη 

θανατηφόρων όπλων, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα κύματα ELF (εξαιρετικά χαμηλής 

συχνότητας κύματα) παρόμοια με 7,83 Hertz, για να προβάλλουν σκέψεις η νοήματα στο μυαλό ενός 

στρατού που πλησιάζει. Επέδειξε αυτήν την τεχνολογία ενώπιον μιας υποεπιτροπής του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, που ερεύνησε τα μη θανατηφόρα όπλα ELF με μερικά απλά κομμάτια εξοπλισμού που 

πήρε από το Radio Shack. Στην επίδειξη του ενώπιον της υποεπιτροπής, η φωνή του Δρος Begich 

μεταδόθηκε μέσω της οικείας συσκευής υπερήχων που είχε κατασκευάσει και αντηχούσε στο σώμα 

ενός εθελοντή. Ο εθελοντής μπόρεσε να ακούσει καθαρά τη φωνή του χωρίς τη χρήση των ακουστικών 

αισθήσεων του! 

Ο συντονισμός Schumann θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη υγεία. Η NASA 

χρησιμοποιεί αντηχεία Schumann σε διαστημικές στολές, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και σε 

οποιοδήποτε διαστημικό σκάφος που ταξιδεύει έξω από την ατμόσφαιρα. Συμπερασματικά, ο 

συντονισμός αυτός απαιτείται για τη ζωή. 

                                                                                                                                          

                                                      Μια άλλη παραποίηση στην Ιστορία της γης 

 

«Εδώ είναι η σοφία. Όποιος έχει τον νου, ας  λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου. Γιατί είναι ο 

αριθμός  ανθρώπου και ο αριθμός του είναι εξακόσια εξήντα και έξι» (Αποκ. 13: 18). Εάν ο συντονισμός 

της γης είναι η φωνή του Θεού μέσα σε αυτόν και αυτός ο συντονισμός είναι η συχνότητα των 7,83 

Hertz, θα ήταν λογικό ότι ο εωσφόρος θα προσπαθούσε να μιμηθεί αυτόν τον συντονισμό. Φυσικά, δεν 

θα μπορούσε να ταιριάξει με αυτή τη συχνότητα του Παντοδύναμου Θεού. Τι γίνεται αν η φωνή του 

εωσφόρου και η συχνότητα του αντίχριστου μεταδίδονται στα 6,66 Ηertz; Αυτή η συχνότητα είναι 

επίσης εντός του εύρους που μπορεί να λάβει το ανθρώπινο μυαλό. Δίνει επίσης νέα κατανόηση τόσο 

στην πτώση των αγγέλων όσο και στην πτώση του ανθρώπου.                                                                                                                 

Στην περιγραφή του Ιεζεκιήλ για την πτώση του εωσφόρου, βρίσκουμε μερικές πολύ 

ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. 

«Εστάθης εν Εδέμ τω παραδείσω του Θεού. Ησουν περιεσκεπασμένος από παντός λίθου τιμίου, από 

σαρδίου, τοπαζίου και αδάμαντος, βηρυλλίου, όνυχος και ιάσπεως και σαπφείρου, σμαράγδου και 



άνθρακος και χρυσίου. Η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ( η έμφαση προστέθηκε) ήτο 

ητοιμασμένη για σένα την ημέρα που εκτίσθης.  

Ήσουν Χερούβ κεχρισμένο για να επισκιάζεις. Και εγώ σε έστησα. Ήσουν εν τω όρει τω αγίω του Θεού 

και περιεπάτεις εν μέσω λίθων πυρίνων» (Ιεζεκιήλ 28:13-14) 

Ο εωσφόρος δημιουργήθηκε με «αυλούς»,  η αλλιώς αντηχεία (resonators) μέσα σε αυτόν. 

Ήταν επίσης ο «κεχρισμένος Χερουβείμ που κάλυπτε». Τι κάλυπτε;  Έμενε πάνω από το θρόνο του Θεού. 

Οι ραβίνοι διδάσκουν ότι ο θρόνος του Θεού αποτελείται από τα Χερουβείμ. Αυτό θα έκανε τον 

εωσφόρο να καλύπτει τον θόλο. (Σημείωση: Η πτώση του είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους 

υπάρχουν δύο πανομοιότυποι άγγελοι που καλύπτουν τώρα το κάθισμα του ελέους, το οποίο είναι μια 

γήινη αναπαράσταση του θρόνου του Θεού στον ουρανό. Ανεξάρτητα από το πόσο τέλειο και όμορφο 

είναι ο άγγελος πάνω από τον θρόνο του Θεού, τώρα υπάρχει ένα πανομοιότυπο στην άλλη πλευρά. 

Έτσι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να ανασηκωθεί ένας από τους δύο αυτούς αγγέλους με 

υπερηφάνεια!).  

Ο εωσφόρος ανυψώθηκε πάνω από το θρόνο του Θεού, και μια μέρα μίλησε με μια 

επαναστατική φωνή (ή αντήχηση), και το ένα τρίτο των αγγέλων τον ακολούθησαν. Αυτός είναι ο λόγος 

που ο Ψαλμός 103: 20 μας λέει: «Ευλογήστε τον Κύριο, εσείς οι άγγελοί του, που υπερέχετε στη δύναμη, 

που κάνετε τις εντολές Του, υπακούοντας στη φωνή του Λόγου Του» (η έμφαση προστέθηκε). 

Αν τα επαναστατικά του λόγια λειτουργούσαν στον ουρανό επάνω, γιατί να μην 

λειτουργούσαν στη νέα Εδέμ που είχε δημιουργήσει ο Θεός για τον Αδάμ και την Εύα; Ο εωσφόρος 

ανυψώθηκε σε ένα δέντρο πάνω από τη δημιουργία του Θεού και αντήχησε με την ψεύτικη αντήχηση 

του και ο άνθρωπος, όπως και οι άγγελοι, ανταποκρίθηκε σε αυτό και έπεσε. 

Ο Ιησούς αντιμετώπισε επίσης αυτήν την τακτική: «Και εγώ, αν σηκωθώ από τη γη, θα 

προσελκύσω όλους τους ανθρώπους» Με άλλα λόγια σαν έλεγε στον σατανά «Το ξεκίνησες σε ένα 

δέντρο και εγώ θα το τελειώσω σε ένα δέντρο!» 

Η αληθινή φωνή του Θεού (και ο συντονισμός Του) είναι ενσωματωμένη στο ευαγγέλιο και 

στο κήρυγμα του Σταυρού. Όταν οι άνθρωποι ανταποκρίνονται στον συντονισμό του Αγίου Πνεύματος 

που ενεργείται στο μήνυμα, αναγεννιούνται. 

 

 

                                                                       Ο πρίγκιπας της δύναμης του αέρα 

 

Ο σατανάς αναφέρεται ως ο θεός (ή πρίγκιπας) της δύναμης του αέρα από τον Απόστολο 

Παύλο. «Στο παρελθόν περπατήσατε σύμφωνα με την πορεία αυτού του κόσμου, σύμφωνα με τον 

πρίγκιπα της δύναμης του αέρα, το πνεύμα που εργάζεται τώρα στους γιους της απείθειας» (Εφεσίους. 

2: 2). Σήμερα ο Σατανάς ανυψώνεται πάνω από τη γη που είναι γεμάτη από το συντονισμό του Θεού και 

μεταδίδει το δικό του συντονισμό: 6,66 Hertz. Όταν ο άνθρωπος έπεσε στον Κήπο της Εδέμ, έλαβε μια 

νέα φύση. Μέσα στην αμαρτία, η φύση αυτή είναι η τάση να συντονίζεται με τη συχνότητα του 

εωσφόρου και μας διδάσκει την ικανότητα να είμαστε παιδιά ανυπακοής. Όταν ανταποκρινόμαστε στο 

κήρυγμα του ευαγγελίου και αναγεννιόμαστε, το Άγιο Πνεύμα κινείται στις καρδιές μας και 

επαναπροσδιορίζει το πνεύμα μας στην αρχική συχνότητα του Θεού. Μαθαίνουμε σιγά-σιγά να 

διακρίνουμε τη φωνή του Θεού από εκείνη του εωσφόρου. 

 

 

                                  



                         Μεγάλες προσδοκίες αλλαγών συντονισμού της γης για την πραγματοποίηση  

                                              του ξαφνικού άλματος στην εξέλιξη του ανθρώπινου μυαλού 

 

Από τότε που το Άγιο Πνεύμα με ενημέρωσε για τον συντονισμό της γης (ή τον παλμό της γης), 

παρακολουθώ τις πολλές θεωρίες που διατυμπανίζονται στο τομέα της επιστήμης των πληροφοριών 

(Information Sciences). Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι ο παλμός της γης συνδέεται επίσης με τον 

τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου μυαλού. Φαίνεται να υπάρχει ένας τύπος συγχρονισμού μεταξύ του 

παλμού της γης και του ανθρώπινου μυαλού. (Θυμηθείτε ότι έχω ήδη σημειώσει ότι τα 7,83 Hertz 

μπορούν να ληφθούν απευθείας από τον εγκέφαλο.) Επομένως, εάν ο παλμός της γης θα άλλαζε, 

πιθανότατα θα επηρέαζε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα και πώς πιστεύουμε. 

Υπάρχει μεγάλη προσδοκία στο κίνημα της Νέας Εποχής ( που είναι η κεντρική θρησκεία της Νέας Τάξης 

των πραγμάτων) για τη μεταβολή στη συχνότητα του παλμού της γης. Αυτή η θεωρία τροφοδοτήθηκε 

από την εικασία πολλών επιστημόνων ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας γεωμαγνητικής αντιστροφής. 

Ο Δρ Schumann διαπίστωσε ότι ο παλμός της γης δημιουργείται βασικά από δύο παράγοντες: τα 

μαγνητικά πεδία γύρω από τον πλανήτη μας και την αλληλεπίδρασή του με τον κεραυνό. Εάν οι πόλοι 

της γης μας πράγματι κάνουν απότομη αλλαγή των θέσεων τους (flip-flop), αυτό θα επηρεάσει τη 

συχνότητα του παλμού. Πολλοί στο κίνημα της Νέας Εποχής πιστεύουν ότι η αλλαγή του γήινου παλμού 

θα προκαλέσει ένα κβαντικό (ξαφνικό) άλμα στην εξελικτική ανάπτυξη του ανθρώπινου μυαλού. 

 

 

                                           Τώρα συνδέοντας το DNA με τον συντονισμό (resonance) 

 

Ο Δρ Leonard Horowitz, μια σεβαστή αυθεντία για την υγειονομική περίθαλψη, τον έλεγχο του 

μυαλού και των δραστηριοτήτων της ελίτ των πεφωτισμένων (Illuminati), έχει δώσει μαρτυρία ενώπιον 

του Κογκρέσου σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης και ελέγχου του μυαλού σε πολλές περιπτώσεις. 

Στη διάλεξή του, «Η ελεγχόμενη Αμερική», αναφέρει άνετα μια ανακάλυψη που πραγματοποιήθηκε 

από ερευνητές του Πανεπιστημίου Harvard και είναι υψίστης σημασίας για τη μελέτη μας: Μέσα στη 

δομή του DNA, φαίνεται να υπάρχει κάποιος τύπος συστοιχίας κεραιών για τη λήψη κοσμικών 

δονήσεων (δηλαδή συντονισμός). Αυτό είναι περισσότερο απόδειξη ότι είμαστε ενσύρματοι (wired) σε 

όλο το σώμα μας μέχρι το επίπεδο του DNA για να ακούμε τη φωνή του Θεού! Ο εωσφόρος έχει έναν 

διεστραμμένο συντονισμό και η πτώση του διευκόλυνε την τάση μας να ακούμε τη φωνή του. 

 

 

                                             3) Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 

 

Ως Χριστιανός εκπαιδευτικός, προσπάθησα να διαβάσω κάθε βιβλίο συστηματικής θεολογίας 

που γράφτηκε στα Αγγλικά. Καθώς είδα πρόσφατα πολλά βίντεο στο YouTube ενός έμπειρου ανθρώπου 

του Θεού που ονομάζεται R. T. Kendall, παρατήρησα ότι είχε εκτυπώσει τις διαλέξεις που διεξήγαγε ως 

ποιμένας του Westminster Chapel. Ήμουν τόσο ευλογημένος από τα βίντεο που αποφάσισα να διαβάσω 

το έντυπο υλικό για να ξαναθυμηθώ αυτό το βίντεο. Αυτές οι διαλέξεις ονομάζονται «Κατανοώντας τη 

Θεολογία». Καθώς διάβαζα λοιπόν, ήρθα σε αυτό το απόσπασμα: «Η συνείδηση είναι αυτό που μένει 

από την εικόνα του Θεού μέσα μας, ανίκανη να μας σώσει και να μας αφήσει χωρίς δικαιολογία».               

Ακόμα και στον αμαρτωλό άνθρωπο, η εικόνα του Θεού παραμένει (αν και αλλοιωμένη) και 



εκδηλώνεται ως συνείδηση. Διάβασα την πρόταση περίπου δέκα φορές και έσκυψα στην καρέκλα μου 

καθώς αυτά τα λόγια επηρέασαν το πνεύμα και το μυαλό μου. 

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω: 

1) Το DNA διαθέτει απίστευτους όγκους πληροφοριών που μπορούμε να αρχίσουμε να κατανοούμε.  

2) Το DNA έχει μια σειρά κεραιών για τη λήψη πλανητικών ή κοσμικών δονήσεων (συντονισμός)  

3) Ο συντονισμός των 7.83 Hertz είναι απαραίτητος για τη ζωή. Εάν ο συντονισμός αλλάξει, θα 

επηρεάσει τον τρόπο της σκέψης και δράσης του ανθρώπου.                                                                                                           

4) Η συνείδηση είναι η εικόνα του Θεού μέσα μας (αν και αλλοιώνεται συνεχώς μετά την πτώση). 

Αυτή η εικόνα είναι ζωντανή και μιλάει - η συνείδησή μας λέει πότε έχουμε κάνει κάτι λάθος.  

5) Η εικόνα του Θεού μέσα αποκαθίσταται μέσω της νέας γέννησης. Η συνείδηση του ανθρώπου 

αναζωογονείται και σιγά σιγά μαθαίνουμε να ακούμε τη φωνή του Θεού με σαφήνεια.  

 

                                                                                     Τι αν; 

 

«Και εδόθη σε αυτόν  να δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου, ώστε η εικόνα του θηρίου να 

μιλά και  και να κάμει  όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου να θανατωθούν. 

Και κάνει  όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και σκλάβους, να λάβουν 

ένα χάραγμα στο δεξί τους χέρι, ή στο μέτωπό τους, και  κανένας άνθρωπος δεν θα μπορεί να αγοράσει 

ή να πουλήσει, εκτός από αυτόν που έχει το χάραγμα, ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος 

του. Εδώ είναι η σοφία. Όποιος έχει τον νου ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, γιατί είναι αριθμός 

ανθρώπου και ο αριθμός του είναι εξακόσια εξήντα και έξι.» (Αποκάλυψη. 13: 15–18)                                

Παρατηρήστε την ακολουθία με την οποία η Αποκάλυψη αποκαλύπτει το σχέδιο του εωσφόρου: Ο 

ψευδοπροφήτης έχει τη δύναμη να δώσει ζωή στη εικόνα του θηρίου. Είναι σε θέση να μιμηθεί το Άγιο 

Πνεύμα και να σβήσει την εικόνα του Θεού μέσα στον άνθρωπο και να την αντικαταστήσει με την εικόνα 

του θηρίου (πιθανώς μια επαναφορά του DNA μέσω της βιοχημικής επαναδιάταξης του ανθρώπινου 

DNA  για να σχηματίσει ένα νέο και «ανώτερο» είδος). Έτσι ο άνθρωπος δεν θα έχει πλέον συνείδηση. 

Θα είναι αδύνατο να ανταποκριθεί στο ευαγγέλιο και να μετανοήσει. Οι άνδρες και οι γυναίκες δεν θα 

μπορούν να λυτρωθούν. 

Οι άνθρωποι θα λατρέψουν την εικόνα του θηρίου. Πώς λατρεύουμε τον Θεό; Προσευχόμαστε 

σε Αυτόν. Ανταποκρινόμαστε στην ηγεσία του Πνεύματος Του. Δίνουμε σεβασμό στο Λόγο Του. Ίσως η 

λατρεία του θηρίου εδώ είναι ότι όσοι λαμβάνουν το χάραγμα ακούνε μόνο το θηρίο. Είναι 

εφοδιασμένοι εσωτερικά αυτοί με τον απαραίτητο μηχανισμό, ώστε να ανταποκρίνονται μόνο στον 

λόγο και τη φωνή του θηρίου. Η λατρεία που χρησιμοποιείται στην Αποκάλυψη 13:15 στα ελληνικά, 

είναι το ρήμα προσκυνώ, που σημαίνει «σέβoμαι, κλίνω το κεφάλι προς τα κάτω με φόρο τιμής», με 

άλλα λόγια, πλήρης υποταγή στη νέα εικόνα του θηρίου μέσα μας: πνεύμα, ψυχή και σώμα. Όσοι δεν 

θα λατρεύσουν την εικόνα του θα πεθάνουν. Ο Charles Darwin θα ήταν περήφανος για αυτό. Μας 

διδάσκουν στο βιβλίο του, «On the Origin of Species by Means of Natural Selection», η στο «Preservation 

of Favored Races» για την πάλη της ζωής, ότι καθώς η ανθρωπότητα εξελίχθηκε στο είδος homo sapiens, 

το νέο είδος αναπτύχθηκε και σκότωσε το παλιό είδος. Αυτό εισχώρησε στο μυαλό των παιδιών μας, 

στα σχολικά μας συστήματα για αρκετές γενιές. Σύμφωνα με τη λογική του Darwin, ο νέος, βελτιωμένος 

άνθρωπος homo perfectus θα  εξελισσόταν ψηλότερα  για να εξαλείψει την παλιά και κατώτερη φυλή 

(παρόμοια με τη λογική που χρησιμοποίησαν οι Ναζί κατά τον Β παγκόσμιο πόλεμο). Αυτή η σφαγή θα 

μπορούσε να τροφοδοτηθεί από την εικόνα του θηρίου μέσα στον άνθρωπο. 



Οι άνθρωποι θα έχουν την επιλογή να πάρουν το χάραγμα του θηρίου. Εάν αλλάξετε τη βασική 

γενετική κωδικοποίηση της ανθρωπότητας, πιθανότατα θα άλλαζε η εμφάνιση του ανθρώπου. Έχω 

ακούσει από διάφορες πηγές ότι τα μέλη των πεφωτισμένων (Illuminati) διατηρούν τον έλεγχο των 

σεναριογράφων για τηλεοπτικά προγράμματα και ταινίες. Αυτά τα ισχυρά άτομα καυχώνται ότι 

προλέγουν συνεχώς τα σχέδιά τους μέσω των σεναρίων που προβάλλουν. Το τηλεοπτικό δίκτυο CW έχει 

μεταδώσει μια συγκεκριμένη σειρά για δύο σεζόν τώρα: The beauty and the beast. Ο Vincent, ο κύριος 

χαρακτήρας της σειράς, είναι θύμα γενετικών αλλαγών για την παραγωγή ενός σούπερ στρατιώτη σε 

ένα μυστικό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί από την κυβέρνηση. (Είναι πολύ ενδιαφέρον να σημειωθεί 

ότι η γενετική κωδικοποίηση προήλθε από ένα θηρίο που ήταν στη γη πριν από τρεις χιλιάδες χρόνια - 

δηλαδή, το λεγόμενο nefelim.) Όταν ο Vincent μεταμορφώνεται σε «κατάσταση θηρίου», υπάρχουν 

ξεχωριστές αλλαγές στο σώμα του, ιδιαίτερα στο μέτωπο και χέρια του. Οι συγγραφείς αυτής της 

παράστασης έχουν σκεφτεί πώς αν  η αλλαγή του γενετικού κώδικα θα άλλαζε την εμφάνιση κάποιου, 

εκτός από την περίπτωσή μας που θα γίνει στο μέλλον, δεν θα υπήρχε πιθανότητα αλλαγής και 

επαναφοράς πίσω στην προηγούμενη κατάσταση πριν την μεταμόρφωση του και επίσης της 

επανάληψης της μεταμόρφωσης του σε θηρίο. Η εμφάνιση του ανθρώπου(και η ψυχή του) στην 

περίπτωση της μεταμόρφωσης του για πρώτη φορά, θα άλλαζε για πάντα.   

                                                                         

 

                                                   Ο αριθμός του θηρίου θα είναι 666.             

                                                                                                                     

Ο εωσφόρος έχει πλέον εκπληρώσει την υπόσχεση που έκανε στον Αδάμ και την Εύα στον κήπο 

της Εδέμ. Αναδημιουργούνται τώρα με την εικόνα του εωσφόρου και όχι του Θεού. Το 6 είναι βιβλικά 

ο αριθμός του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι πλέον πλήρες πνεύμα, ψυχή και σώμα χωρίς Θεό και 

φαίνεται να είναι το επόμενο εξελικτικό βήμα για την ανθρωπότητα. Αυτός ο σούπερ άνθρωπος τώρα 

συντονίζεται μόνο στον συντονισμό του ίδιου του εωσφόρου. 

                                                       

 

  Πώς επηρεάζει αυτή η αλλαγή το σενάριο της επερχόμενης μάχης χριστιανών εναντίον χριστιανών 

 

«Αλλά όπως ήταν οι ημέρες του Νώε, έτσι θα είναι και ο ερχομός του Υιού του ανθρώπου» 

(Ματθαίος 24:37). Όπως και στη Γένεση 6, ο εχθρός θα υπόσχεται αναβάθμιση στην ανθρωπότητα 

(Human 2.0). Το ερώτημα που πρέπει να αναρωτηθούμε είναι, «θα συμβεί αυτό μέσα στην εκκλησία 

μας;» Η εκκλησία δυστυχώς βιώνει έναν ατυχή και γρήγορο μετασχηματισμό. Με ανησυχεί και λυπάμαι 

για όσα έχω δει, εκτός από αυτά που μαθαίνω από αναφορές άλλων διακόνων του ευαγγελίου σε 

ολόκληρη τη χώρα μας. Οι βασικές αρχές της εκκλησίας ξαναγράφονται για να κατευνάσουν τις σαρκικές 

επιθυμίες των ανθρώπων. Εκείνοι που έχουν το δώρο της διάκρισης ηχούν τον συναγερμό ως προς την 

δαιμονική διείσδυση μέσα στις εκκλησίες. Η κίνηση του Αγίου Πνεύματος αντικαθίσταται πλέον με 

θρησκευτικές δραστηριότητες, γιορτές και προσόψεις, και τα δόγματα των θρησκευτικών πνευμάτων 

διαδίδονται στις εκκλησιαστικές υπηρεσίες και στα χριστιανικά κανάλια. Τα θρησκευτικά πνεύματα 

μπορούν να εκδηλωθούν ως χριστιανοί, μουσουλμάνοι, βουδιστές, σατανιστές, εωσφοριστές ακόμη και 

άθεοι. Θεωρώ ότι ένας άθεος ενδυναμώνεται από ένα θρησκευτικό πνεύμα που επιβάλλει τη θρησκεία 

του εαυτού του (που είναι το καύσιμο της αναζωογόνησης του υπερανθρωπιστικού  κινήματος ). Αυτό 

είναι ένα τέλειο παράδειγμα του αντιχριστιανικού πνεύματος, επειδή η ίδια η βάση αυτού του 

πνεύματος είναι « ο εαυτός μου». Ο εωσφόρος ήθελε να υψώσει τον εαυτό του για να γίνει ίσος με τον 



Θεό. Οι πέντε διακηρύξεις του για το «εγώ» δημιούργησαν μια πλαστή χάρη (πέντε είναι ο βιβλικός 

αριθμός για χάρη) που αφορούσε τον εαυτό του. Αυτά τα θρησκευτικά πνεύματα έχουν αποκτήσει 

προπύργιο στις εκκλησίες και έχουν διαπεράσει τα ίδια τα θεμέλια του συστήματος πίστης μας. 

 

                                                                                                    

                                                                     Η προσέγγιση της σύγκλισης                                                                                                                                                                                            

 

Όχι μόνο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη, αλλά ίσως και όλα τα θρησκευτικά πνεύματα 

οδηγούν εκεί επίσης. Ο σημερινός Πάπας έχει κάνει μερικές ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις, όπως: 

 

1) Δηλώνει ότι όλες οι θρησκείες είναι ορθές.                                                                                                                                                  

2) Θεωρεί τους Προτεστάντες ως Καθολικούς που εξέπεσαν και τους ζητά να επιστρέψουν στην 

εκκλησία του (και πολλοί είναι). Αυτό είναι μόνο η αρχή της μετάβασης σε μια ενιαία παγκόσμια 

εκκλησία. Ένα από τα κρίσιμα σημεία που δεν έχουμε εξετάσει πλήρως για τη δήλωση του Ιησού, «όπως 

στις ημέρες του Νώε», είναι η μάζα των θρησκευτικών πνευμάτων που τροφοδοτούσαν το κίνημα της 

ανθρωπότητας και  ενισχυόταν από τους κακούς παρατηρητές αγγέλους ( watchers) κατά την εποχή του 

Νώε. Αυτό το θρησκευτικό πάθος ήταν τόσο ισχυρό σε όλη τη γη που μόνο ο Νώε και η οικογένειά του 

δεν είχαν επηρεαστεί. Η Γένεση 6:5 μας λέει ότι το μυαλό του ανθρώπου είχε γίνει τόσο έμμονο με 

αυτήν τη δαιμονική ατζέντα που η φαντασία του και κάθε σκέψη του καταναλώνονταν από το κακό 

(ίσως η εικόνα του Θεού είχε χαθεί εντελώς και δεν είχαν πλέον συνείδηση του Θεού).                                                                                             

Αυτή η σύγκλιση των θρησκευτικών πνευμάτων σαρώνει σήμερα εκκλησίες, τζαμιά, ναούς, 

πολιτικά γραφεία και επιστημονικά εργαστήρια. Ο νέος πύργος της Βαβέλ μπορεί να γίνει μια 

βελτιωμένη σπείρα DNA. Εάν το συμπέρασμα πολλών είναι σωστό, ότι ένας Πάπας θα χρησιμοποιηθεί 

μια μέρα ως ψευδοπροφήτης, τότε το τελικό κλειδί για το ξεκλείδωμα του προγράμματος Human 2.0 

θα μπορούσε πιθανότατα να βρίσκεται στη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη αποκρυφιστικών γνώσεων στον 

πλανήτη, το Βατικανό! Τι σημαίνουν όλα αυτά; Υπάρχει μια ερχόμενη διαίρεση στον Χριστιανισμό! Ενώ 

όλοι μιλάνε για ενότητα, οι κήρυκες της Βασιλείας του Θεού βλέπουν διαχωρισμό. Το εκλεκτό υπόλοιπο 

θα διαχωριστεί από εκείνα που ακολουθούν θρησκευτικά πνεύματα αντί για το Πνεύμα του Ζωντανού 

Θεού. Όπως έχουμε δει σε όλη την ιστορία και ειδικά στη ναζιστική Γερμανία, θα υπάρξουν μεγάλοι 

διωγμοί σε όσους δεν ακολουθούν τη νέα θρησκευτική γραμμή! (Πράγματι ο ναζισμός βασίστηκε σε 

αποκρυφιστικές πρακτικές, επομένως, ήταν μία  θρησκεία.) Έχουμε επίσης δει στη Σοβιετική Ένωση και 

στην κομμουνιστική Κίνα ότι η μεγαλύτερη απειλή για το εκλεκτό υπόλοιπο ήταν οι ονομαστικοί 

Χριστιανοί που εντάχθηκαν στο νέο κίνημα των θρησκευτικών πνευμάτων ! 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

                      Τι μπορεί να κάνει το εκλεκτό υπόλοιπο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού 

 

Υπάρχουν μερικά πράγματα που πιστεύω ότι είναι σημαντικό για τους αληθινούς πιστούς να 

κάνουν για να προετοιμαστούν για την καταιγίδα που έρχεται: 

 

Να γνωρίζετε ότι έρχεται η καταιγίδα. Δεν μπορούμε πλέον να είμαστε η παροιμιώδης 

στρουθοκάμηλος με το κεφάλι της μέσα στην άμμο. Πρέπει να ακούσουμε την προφητική φωνή του 

Θεού που βρίσκεται στη γη σήμερα, να αγιαστούμε στον Κύριο με τέτοια αφοσίωση που ποτέ αυτή η 

σημερινή γενιά δεν έχει δει και να καθοδηγούμαστε από το Άγιο Πνεύμα. 



 

Μάθετε από τον Νώε και τον Αβραάμ. Το σπίτι σας πρέπει να γίνει το κέντρο της 

συναναστροφής και της λατρείας σας με τον Θεό. Ο Βιβλικός Χριστιανισμός είναι πρώτα το άτομο, μετά 

το σπίτι και τέλος η κοινότητα. Όπως έγραψε πρόσφατα ο φίλος μου ο Δρ John Garr, «Ήρθε η ώρα να 

επιστρέψουμε στην οικογενειακή λατρεία. Είναι καιρός να μετατρέψουμε τα σπίτια μας σε σπίτια του 

Θεού. " 

Να κάνετε διάκριση των παρόμοιων πνευμάτων. Πρέπει να σταματήσουμε να οδηγούμαστε 

από τίτλους, ονόματα και παραπλανητικές και διαφημιστικές εκδηλώσεις. Οι άνθρωποι μπορούν να 

λένε όλα τα σωστά πράγματα αλλά να έχουν όμως λάθος πνεύμα. Ζητήστε από τον Θεό να σας βοηθήσει 

να αντιλαμβάνεστε περισσότερο με την καρδιά σας και λιγότερο με τα μάτια και τα αυτιά σας. Το 

σημερινό σύστημα της Βαβυλώνας έχει αποκτήσει εξειδίκευση σε παραπλανητικές επιθέσεις και 

σύμβολα για να οδηγήσει τις μάζες στην ατζέντα της νέας εποχής.            

                                                                                                                                             

Γίνετε αυθεντικοί πιστοί. Μελετάτε βαθιά τις Γραφές και πραγματοποιήστε τη δική σας 

έρευνα. Το ψεύτικο θρησκευτικό πνεύμα οδηγεί σε γρήγορες απαντήσεις στις Γραφές, έξω από τα 

συμφραζόμενα, που δεν είναι τίποτα περισσότερο από προσχήματα. Πάνω από όλα, αυτά τα πνεύματα 

μισούν τη λεπτομερή εξέταση. Για τον πιστό άνθρωπο του Θεού που προσεύχεται, οι βιτρίνες αυτών 

των θρησκευτικών πνευμάτων ξεσκεπάζονται εύκολα και οι απάτες εκτίθενται γρήγορα. Γίνετε βαθιά 

στοχαστές και ευσεβείς αναζητητές του Προσώπου του Θεού. Ένα τέτοιο πνευματικό άτομο μπορεί 

γρήγορα να δει μέσα από τα άκαρπα περιβάλλοντα που δημιουργούν τα θρησκευτικά αυτά πνεύματα. 

Προσευχήσου για προστασία.  Εφόσον γνωρίζουμε ότι ο Σατανάς χρησιμοποιεί τις 

προηγμένες τεχνολογίες της εποχής μας, είναι σημαντικό να προσευχηθούμε ανάλογα. Ακριβώς όπως 

θα χρειαζόταν μια πράξη του Θεού να παρακάμψει το νόμο της βαρύτητας, χρειαζόμαστε τη βοήθειά 

Του για να εμποδίσουμε τις επιβλαβείς μεταδόσεις μέσω των ποικίλων καναλιών του σατανά. Ο Λόγος 

του Θεού μας λέει ότι είναι η ασπίδα μας. Μέρος των καθημερινών προσευχών της οικογένειάς μου 

είναι μια αναφορά στον Παντοδύναμο Θεό να μας προστατεύει από τις εκπομπές του εχθρού μέσω των 

καναλιών του , των τηλεοράσεων, των υπολογιστών, των τηλεφώνων (smartphones), των ηλεκτρικών 

γραμμών και των δορυφόρων. Ζητούμε επίσης από τον Πατέρα μας να εφαρμόσει το αίμα του Ιησού 

στα μάτια και τα αυτιά μας ως φίλτρο, ξεπερνώντας τις προβολές και τις εκπομπές του εχθρού. 

 

 

Τέλος, κάνετε τον αυτοέλεγχο καθημερινή προσωπική  σας φροντίδα.  Πρέπει να πάρουμε 

τον απόλυτο έλεγχο στην καρδιά μας,  να δούμε πού βρισκόμαστε στα βήματα μας με τον Θεό. Στην 

πραγματικότητα, πρέπει να είμαστε απόλυτα τίμιοι με τον Κύριο μας, αν τον αποκαλούμε Κύριο μας. Η 

αυτοεξέταση και το να ζητάμε από τον Κύριο μας να μας δείχνει οποιονδήποτε τομέα στη ζωή μας που 

χρειάζεται διόρθωση, μας προετοιμάζει για το καθημερινό ταξίδι ως μέρος του εκλεκτού υπολοίπου του 

Θεού. Πρέπει να στηριχθούμε στο τρυπημένο χέρι του Ιησού Χριστού με απόλυτη παράδοση. Η υπακοή 

στο Λόγο του Θεού μαζί με τον καλόκαρδο έλεγχο της καρδιάς μας και τη διόρθωση του Αγίου 

Πνεύματος θα μας οδηγήσουν με ασφάλεια στη νίκη. 

 

Μετάφραση από το αγγλικό: Τέλης Παπαδάτος 

 

                                                        

 



 


