
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ  ΙΩΑΝΝΟΥ 
 
Σι λέει και πος η  αποκάλςτη για ηο “ηζίμπημα” ηος  ζκοππιού …ηλθε  2021 
Ίζσο δελ έρεηε αλνίμεη θαη δηαβάζεη θαη κειεηήζεη  πνηέ ηελ Αγία Γξαθή θαη εηδηθά ηελ Απνθάιπςε . 

Θα ζαο δεηήζσ πξηλ λα πξνρσξήζεηε ζε νπνηαδήπνηε “επέκβαζε” ή ηζίκπεκα πάλσ ζην ζώκα ζαο ηηο 

επόκελεο εκέξεο ,απιά λα γλσξίδεηε απηό ην “ρσξίν ” ηεο Απνθάιπςεο . 

Θα ζαο παξαζέζσ απηό ην  κέξνο ηεο Απνθάιπςεο ηνπ Θσάλλνπ,πνπ κηιά γηα “ηζίκπεκα”  . 

 

Η αμαπηίερ μαρ έθεπαν ηην πέμπηη “ζάλπιγγα ”  

Αποκ. 9,1           Καὶ ὁ πέκπηνο ἄγγεινο ἐζάιπηζε· θαὶ εἶδνλ ἀζηέξα ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ πεπησθόηα εἰο 

ηὴλ γῆλ, θαὶ ἐδόζε αὐηῷ ἡ θιεὶο ηνῦ θπέαηορ ηῆρ ἀβύζζος, 
Αποκ. 9,2           θαὶ ἤλνημε ηὸ θξέαξ ηῆο ἀβύζζνπ, θαὶ ἀλέβε καπνὸρ ἐκ ηοῦ θπέαηορ ὡο θαπλὸο 

θακίλνπ θαηνκέλεο, θαὶ ἐζθνηίζζε ὁ ἥιηνο θαὶ ὁ ἀὴξ ἐθ ηνῦ θαπλνῦ ηνῦ θξέαηνο. 

(ζπκεζείηε ηνλ θαπλό από ηηο  θαηόκελεο  πεηξειaiνπεγεο ηωλ Ιξαθ – θαη ηελ  αηζαινκηριε παλω 

από ηηο πόιεηο  ινγω ηωλ  θαπζαεξηωλ ) 

 

Αοπκ. 9,3      θαὶ ἐθ ηνῦ θαπλνῦ  ἐμῆιζνλ ἀθξίδεο εἰο ηὴλ γῆλ, θαὶ ἐδόζε αὐηαῖο ἐμνπζία ὡο ἔρνπζηλ 

ἐμνπζίαλ νἱ ζθνξπίνη ηῆο γῆο·  

(  νη  αθξίδεο  πεηαλε  θαη πξνζγεηώλνληαη ζηελ ΓΗ   όπωο ηα  ειηθνπηεξα – 

αεξνπιαλα  πνπ θηλνπληαη από ην πεηξέιαην  πνπ βγαίλεη από ηηο πεηξειαηνπεγεο= 

θξέαηα )  
Αποκ. 9,4      θαὶ ἐῤῥέζε  αὐηαῖο ἵλα  κὴ  ἀδηθήζσζη ηὸλ ρόξηνλ ηῆο γῆο νὐδὲ πᾶλ ρισξὸλ  νὐδὲ πᾶλ 

δέλδξνλ, εἰ κὴ ηνὺο ἀλζξώπνπο  νἵηηλεο  νὐθ  ἔρνπζη ηὴλ ζθξαγῖδα ηνῦ Θενῦ ἐπὶ ηῶλ κεηώπσλ  

αὐηῶλ.  

 (Οη  αθξηδεο  απηέο ( αεροπλάνα )   ζθνηώλνπλ  ηνπο αλζξώπνπο  όρη ηα θπηά ηνπο 

άλζξωπνπο  πνπ  δελ πηζηεπνπλ ζε ζεό θαη ,  ζρεδηάδνπλ ηνπο πνιέκνπο . 
 

Αποκ. 9,5      θαὶ ἐδόζε αὐηαῖο ἵλα κὴ ἀπνθηείλσζηλ  αὐηνύο, ἀιι᾿ ἵλα βαζαληζζῶζη κῆλαο πέληε· 

θαὶ ὁ βαζαληζκὸο αὐηῶλ ὡο βαζαληζκὸο  ζθνξπίνπ, ὅηαλ παίζῃ ( κηυπήζη-θεληξίζεη ) ἄλζξσπνλ.   

(Οη  5 κελεο  βαζαληζκνύ  πηζαλνλ λα ζεκαηλεη ην δηάζηεκα πνπ ζα βαζαληδνληαη νη αλζξωπνη  

αιιά πηζαλνλ λα  ερεη ζρεζε  κε ηνλ αξηζκν  5  πνπ είλαη  ε λέα ηερλνινγηα  5G νζνη θάλνπλ απηό 

ην εκβόιην (ηζιμπημα ζκορπιού ) ζα ηνπο βάινπλ θαη ηα  λαλνζωκαηίδηα  ζην ζώκα ηνπο πνπ ζα 

ηνπο  ειέγρνπλ  - βαζαλίδνπλ με ηην  ηερλνινγία  5G  ) 

 

Αποκ. 9,6      θαὶ ἐλ ηαῖο ἡκέξαηο ἐθείλαηο  δεηήζνπζηλ νἱ ἄλζξσπνη  ηὸλ ζάλαηνλ θαὶ νὐ κὴ 

εὑξήζνπζηλ αὐηόλ, θαὶ  ἐπηζπκήζνπζηλ ἀπνζαλεῖλ, θαὶ θεύμεηαη ἀπ᾿ αὐηῶλ ὁ ζάλαηνο. 

δελ ζα ηνλ εύξνπλ, θαη  ζα επηζπκήζνπλ λα πεζάλνπλ, θαη ν ζάλαηνο ζα θεύγε από απηνύο.  

(Λεγεηαη όηη  ηα  εκβόιηα  επηδξνπλ  ζην  γελλεηηθό πιηθό  ηνπ  αλζξώπνπ θαη ζα γελλεζνύλ  

κεηαιαγκέλνη  άλζξωπνη- δόκπη  ειεγρόκελνη  κέζω  ηεο ηερλνινγηαο θαη  ζα κπνξνπλ νη  

θπβεξλώληεο  λα   κηθξαίλνπλ ε ζα  απμάλνπλ ην όξην δωήο ηνπο ) 

 

Σο ποιόρ είναι ο “ζκοππιόρ” , πος πεπιμένει να μαρ ηζιμπήζει ,είναι 

ζηην διακπιηική εςσέπεια ηος καθενόρ να καηαλάβει . Ο  ζκοππιόρ  

ηλθε  2020-21  και ηζιμπαει  

( εκβνιηαδεη  με δειεηεξην) ηοςρ  ανθπυποςρ  ηώπα  και πεπιμενοςμε  

ηον  βαζανιζμο  ηοςρ    (δηλαδή ηιρ  παξελέξγεηεο   )  μεηά από 1-2 

σπονια .......... 
Καιή θώηηζε  

 

https://www.triklopodia.gr/wp-content/uploads/2020/12/611822420180508094121-2.jpg


ΠΡΟΦΗΣΔΙΑ  ΟΙΟΤ  ΝΔΙΛΟΤ     (  Έλα  ηκήκα  ) 

 

Ο Όζιορ Νείλορ καηαγόηαν (ζύμθωνα με ηην Ακολουθία ηου που εκδόθηκε ηο 1847 μ.Χ.) από ηνλ 

Άγην Πέηξν  Κπλνπξίαο θαη  έδεζε θαηά  ην πξώην  ήκηζπ  ηνπ 17νπ  αηώλα κ.Υ. 

Πποθηηεία   ηοῦ Ὁζίος  Νείλος ηοῦ  Νέος ηοῦ καὶ Μςποβλύηος, ηοῦ ἐν  ηῷ  Ἁγίῳ Ὄπει ηοῦ 

Ἄθυνορ    ἀζκήζανηορ,   ππὸ   600 ἐηῶν, πεπὶ ηῆρ  ἐλεύζευρ  ηοῦ   Ἀνηισπίζηος καὶ ηῶν  ἐν ηέλει 

ηοῦ  αἰῶνορ  ἀνθπώπυν.    «Καηὰ ηὸ 1900   ἔηνο   βαδίδνληεο  πξὸο  ηὸλ  κεζαζκὸλ  ηνῦ 

8νπ αἰῶλνο   ἄξρεηαη ὁ θόζκνο ηνῦ θαηξνῦ   ἐθείλνπ, λὰ γίλεηαη  ἀγλώξηζηνο. 

................................................................................................................................... 

Αἱ  ποπνεῖαι,  μοισείαι,  ἀπζενοκοιηίαι,  κλοπαὶ  καὶ  θόνοι, θὰ   πολιηεύυνηαι, ἐν 

ηῷ καιπῷ ἐκείνῳ καὶ δηὰ ηὴλ ἐλέξγεηαλ ηῆο κεγίζηεο ἁκαξηίαο θαὶ ἀζειγείαο, νἱ 

ἄλζξσπνη  ζέινπλ ζηεξεζῇ ηὴλ ράξηλ ηνῦ  Ἁγίνπ   Πλεύκαηνο  ὅπνπ  ἔιαβνλ εἰο ηὸ  

Ἅγηνλ   Βάπηηζκα  ὡο θαὶ ηὴλ ηύςηλ ηῆο ζπλεηδήζεσο.  

 Η  ΕΠΑΛΗΘΕΤΗ  ΣΗ  ΠΡΟΦΗΣΕΘΑ ΗΜΕΡΑ, ΟΣΘ  ΟΘ ΟΜΟΦΤΛΟΦΤΛΟΘ  

ΘΑ  ΑΝΑΓΝΩΡΘΖΟΝΣΑΘ  ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΟΛΘΣΕΘΑ  Ω ΚΑΣΘ  ΣΟ  ΦΤΘΟΛΟΓΘΚΟ  
.......................................................................................................................................................... 

Μαύπη  μέπα γιά ηό  Εὐπωκοινοβούλιο. Ἡμέπα νηποπῆρ για ηήν Ἑλλάδα ηῆρ παπάδοζηρ 
και  ηῶν ἀξιῶν.   Ἡ 4η Φεβποςαπίος 2014 καηαγπάθεηαι ὡρ μιά ἀπό ηίρ σειπόηεπερ μέπερ 
ζηήν ἱζηοπία ηοῦ Εὐπυπαφκοῦ Κοινοβοςλίος. Τήν μέπα αὐηή πέπαζε μέ μεγάλη πλειονοτηθία 
τήθιζμα ὑπέπ ηῆρ ἐπιβολῆρ ὡρ θςζιολογικῆρ ηηρ νοοηποπίαρ καί ηῆρ ἠθικῆρ ηυν 
ὁμοθςλοθίλυν  ζηούρ πολίηερ  ηῆρ  Εὐπυπαφκῆρ Ἕνυζηρ! 
..................................................................................................................................................................... 

Παπούζερ  ζηο Pride   ΤΡΙΖΑ-   ΠΑΟΚ   και ΝΔ .. Athens  Pride ή Φεζηιβάλ Υπεπηθάνειαρ 
ηηρ Αθήναρ  2017 ζηην πλαηεία Σςνηάγμαηορ ηο Σάββαηο 10 Ιοςνίος 2017. EUROKINISSI  
.................................................................................................................................................................................. 

Πποκληηικέρ   δηλώζειρ   από   Κυζηα  Μπακογιάννη   Δίμαι   ςπέπ ηος γάμος  ομοθςλοθίλυν, 

ηηρ ηεκνοθεζίαρ   και ςπέπ ηηρ νομιμοποιήζευρ   ηηρ κάνναβηρ»… Μαΐ 6, 2018     
   ΠΗΓΗ voicenews     

................................................................................................................................ 
Γεπμανία  : Η Gay Pride ηος Βεπολίνος έγινε γιοπηή για ηον γάμο ηυν 

ομοθςλοθίλυν  22/07/2017    

Με ηον δήμαπσο Θεζζαλονίκηρ   Γιάννη  Μποςηάπη  να πποποπεύεηαι ξεκίνηζε  

ππιν από λίγο η παπέλαζη ςπεπηθάνειαρ -ηος 5ος Thessaloniki Pride.  25/06/16  

   

Γεγονόρ ο ππώηορ βαζιλικόρ gay γάμορ  Ο ιόξδνο Ivar Mountbatten, μάδεξθνο ηεο 

βαζίιηζζαο Ειηζάβεη, παληξεύηεθε ηνλ ζύληξνθν ηνπ, James Coyle, 

πξαγκαηνπνηώληαο ηνλ πξώην βαζηιηθό γάκν.  Γημοζίεςζη    26/9/2018  

Ο πρωθυπουργός  του  Λουξεμβοφργου  με τον -  την  Γυναίκα  του     16 Μάι 2015  
Ο 42σπονορ ππυθςποςπγόρ ηος Λοςξεμβούπγος Ξαβιέ Μπεηέλ, και ο απσιηέκηοναρ Γκοηιέ 
Νηεζηενέ, πανηπεύηηκαν ζηο δημαπσείος ηος Λοςξεμβούπγος.  

 https://www.enikos.gr/international/317295/o-prothypourgos-tou-  

ΓΙΑ  ΠΡΩΣΗ  ΥΟΡΑ  ΣΗΝ  ΙΣΟΡΙΑ  ΣΟΤ  ΚΟΜΟΤ   Η  ΠΟΛΙΣΕΙΑ   
ΔΕΦΕΣΑΙ  ΣΟΝ  ΓΑΜΟ  ΣΩΝ  ΟΜΟΥΤΛΟΥΤΛΛΩΝ 

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ  ΗΜΑΔΙ  ΣΟΤ  ΣΕΛΟΤ   ΣΟΤ  ΚΟΜΟΤ 
 

 

https://voicenews.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD/
https://www.enikos.gr/international/317086,O-prw8ypoyrgos-toy-Loyxemvoyrgoy-pantreyetai-shmera-ton-agaphmeno-toy-FWTO.html
https://www.enikos.gr/international/317295/o-prothypourgos-tou-louxemvourgou-pantreftike-ton-agapimeno-tou-photo

