
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
-------------------------------------------------------------------------------- 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ! 

Στον κόσμο σήμερα, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι, Αλλά στην πραγματικότητα δύο 

δρόμοι: Ζωή ή Θάνατος. Δύο προορισμοί: Ουρανό ή κόλαση. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που 

έχει τη δύναμη να σας φέρει στον Παράδεισο σε κάθε διασταύρωση πάνω στην Διαδρομή Ζωής 

που σας μιλάει: "Ιδού, έθεσα μπροστά σας τον τρόπο ζωής και τον τρόπο του θανάτου - Έτσι 

επιλέξτε τη ζωή για να ζήσετε." Η επιστροφή του Ιησού είναι επάνω μας! Ασυνήθιστος καιρός οι 

μεταβολές, οι αυξημένες καταστροφές και η ανομία είναι όλοι πρόδρομοι που προβλέπονται στην 

Αγία Γραφή για να σηματοδοτήσουν την επιστροφή του Ιησού. Να ενημερώνεστε για το τι πρέπει 

να γίνει σύντομα. Προετοιμαστείτε να σταθείτε μπροστά Του 

Ο Ουρανός κι Κόλαση περιμένουν: Επιλέξτε το αιώνιο σπίτι σας σήμερα! 

 

Συναντήστε τον πραγματικό Ιησού: Ποιόν Ιησού γνωρίζετε και πώς τον 

συναντήσατε; Συναντήσατε τον πραγματικό Ιησού - Αυτόν που σας αγαπά 

βαθύτατα, ανεξάρτητα από τη φυλή, το φύλο, την κοινωνική σας κατάσταση ή τις 

αμαρτίες του παρελθόντος; Ξέρετε τον Άνθρωπο που κλαίει.  δοκιμών τους, τα 

αλιεύματα και σκουπίζει τα δάκρυα του πόνου, μοναξιά και θλίψη και τους κρατά 

σφιχτά και δεν θα τους αφήσει να πάνε; Έχετε συναντήσει ακόμα τον Πατέρα 

που προστατεύει. Ο Ποιμενικός που καθοδηγεί. Ο μόνος Θεός που έβαλε τη 

ζωή Του για η ανθρωπότητα, χτύπησε τις πύλες της κόλασης και άνοιξε τις πύλες του ουρανού για 

σένα; Γνωρίζετε τον Ιησού που είναι αστείο, παιχνιδιάρικο, Δίνοντας ειρήνη, αγάπη και χαρά; 

Ξέρετε τον άνθρωπο που είναι οικείος, χορεύει με τη νύφη του και το παντρεύει; Αυτός που 

ερωτεύεται εσένα κάθε μέρα! Αυτός είναι ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΙΗΣΟΥΣ, ο Θεός του σύμπαντος. Είναι 

η μόνη ελπίδα για την ανθρωπότητα, αλλά απορρίφθηκε από τους περισσότερους. Σας λέει: 

"Σήμερα, θέλω να το κάνετε συνάντησέ με!" Και αν ακούσετε τη φωνή του, μην σκληρύνετε τις 

καρδιές σας! Εκείνοι που τον απέρριψαν και πέθαναν χωρίς Αυτον έχουν χάσει και είναι στην 

κόλαση για πάντα!  

Τι θα γίνει σύντομα; Η Επιστροφή για να λάβετε τον πιστό 

Το πιο συναρπαστικό γεγονός που δεν θα θέλετε να χάσετε, στο οποίο θα είναι μόνο η καλά 

προετοιμασμένη νύφη του Ιησού υπερφυσικά απομακρυνθεί για να συναντήσει τον Κύριο στον 

αέρα! Αυτοί είναι αυτοί που ακολουθούν πλήρως τον Λόγο του Θεού (Αγία Γραφή). Στην  ημέρα 

της αρπαγής, ο Ιησούς θα στείλει τους αγγέλους Του με μια δυνατή κλήση τρομπέτα. σε μια 

στιγμή, σε ένα ροζ μάτι,  τα όργανα των εκλεκτών ξαφνικά θα μετατραπούν σε ένδοξα ουράνια 

σώματα για να συναντήσουν τον Κύριο στον αέρα και να αρπαχθούν στον ουρανό. Μετά από αυτό 
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το γεγονός, οι άνθρωποι θα λείπουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό το αεροπλάνο είναι η πρόσκλησή 

σας από τον ΙΗΣΟΥ! 

▪ Αυτοί που αγαπούν αυτόν τον υλικό κόσμο και δεν έχουν χωριστεί από την αμαρτία θα 

μείνουν πίσω στη Μεγάλη Θλίψη! "Σεεκείνες τις μέρες, οι άνδρες θα αναζητήσουν θάνατο 

και δεν θα το βρουν. θέλουν να πεθάνουν και ο θάνατος φεύγει από αυτούς  

(Αποκάλυψη 9: 6) 

▪ Κανείς δεν γνωρίζει την ημέρα ή την ώρα της Κοπής 

▪ Ετοιμαστείτε ανά πάσα στιγμή! Μην ακολουθείτε κανέναν που προβλέπει την ημερομηνία 

της αρπαγής. Τα σημάδια των τελικών χρόνων είναι όλα γύρω μας. "Ακόμη κι εσύ, όταν 

βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα, αναγνωρίσεις ότι είναι κοντά, ακριβώς στην πόρτα." 

(Ματθαίος 24:33) 

Αντίχριστος: Ο Ιησούς μας προειδοποίησε για έναν άνθρωπο αμαρτίας που θα έρθει στο τέλος 

των χρόνων. Από έξω, θα μοιάζει με ενα υπέροχο άτομο που σκοπεύει να κάνει καλό, αλλά στο 

εσωτερικό του είναι εξαιρετικά κακό. "Και προκαλεί όλα, τα μικρά και τα μεγάλα, και οι πλούσιοι και 

οι φτωχοί, οι ελευθεροί και οι σκλάβοι, να τους δοθεί ένα σημάδι στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπό 

τους, και προβλέπει ότι κανείς δεν θα είναι σε θέση να αγοράσει ή να πουλήσει, εκτός από αυτόν 

που έχει το σήμα, είτε το όνομα του θηρίου είτε τον αριθμό του ονόματός του. Εδώ είναι σοφία. 

Αφήστε αυτόν που έχει κατανόηση να υπολογίσει τον αριθμό του θηρίου, για το ο αριθμός είναι 

αυτός ενός ανθρώπου. και ο αριθμός του είναι εξακόσιο εξήντα έξι " (Αποκάλυψη 13:16-18). Δεν 

θα είναι συνηθισμένος αλλά ένας ευφυής κυβερνήτης του οποίου ο ερχομός είναι σύμφωνος με τη 

δραστηριότητα του Σατανά που του δίνει την εξουσία του να κυβερνά στη γη. 

▪ Θα εξαπατήσει τον κόσμο με την εκτέλεση σημάτων και θαύματα μέσα από τη δύναμη του 

Σατανά 

▪ Θα εφαρμόσει νόμους που προωθούν την αμαρτία στη γη και θα δείχνουν τους ανθρώπους 

στους τρόπους της αμαρτίας - Συμφορές  

▪ Θα εφαρμόσει το σήμα του θηρίου 666 και θα αναγκάσει τους ανθρώπους να το πάρουν 

▪ Αυτοί που λατρεύουν τον Αντίχριστο και παίρνουν το σημάδι του θα καταλήξουν στην 

κόλαση 

▪ ΜΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ Ή ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ! ΜΗΝ ΔΕΧΕΣΤΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ  

666 

Το σημάδι του θηρίου 666: Έχει αποκαλυφθεί σε πολλούς υπηρέτες του Θεού ότι 

το σήμα του θηρίου θα μπορούσε να κανει - Την Ανατολή, Να λάμπει να είναι ένα 

εμφυτευμένο μικροτσίπ που ο Αντίχριστος θα αναγκάσει τους ανθρώπους να 

αναλάβουν το δεξί τους χέρι ή το μέτωπό τους (Αποκάλυψη13:16). Αυτό θα είναι ένα 

σημάδι της ύπαρξης του Σατανά. Η αποδοχή αυτού του σημείου είναι η μη αναστρέψιμη πράξη 

πώλησης τηςψυχής σας στον σατανά που θα του δώσει νομικούς λόγους για να ελέγξει το μυαλό 

σας και να απομακρύνει την ελεύθερη βούλησή σας. Μην πάρετε το σήμα του θηρίου για να μην 

είναι πάντα καταδικασμένη στην κόλαση για πάντα! Δεν υπάρχει καμία συγχώρεση, ΟΧΙ σωτηρία, 
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ΟΧΙ ελπίδα και ΟΧΙ δεύτερη ευκαιρία να εισέλθουν τον ουρανό για όποιον το λαμβάνει! (Αποκ. 14: 

9-11). 

Ψευδοπροφήτες, ψεύτικοι Χριστιανοί, εξαπάτηση & ψέματα: Τις τελευταίες 

μέρες, πολλοί ψευδοπροφήτες θα παραπλανήσουν ακόμα και τους εκλεκτούς αν 

είναι δυνατόν. Ντυμένοι με τα ρούχα των προβάτων, μπορεί να μοιάζουν με τους 

Χριστιανούς στο εξωτερικό, αλλά θα αναμειγνύουν την αλήθεια με την εξαπάτηση 

και τα ψέματα, ώστε να φαίνεται πιστευτή! 

▪ Πολλοί προφήτες θα δώσουν την ημερομηνία της επιστροφής του Κυρίου! Μην 

ακολουθήσετε κανέναν που δίνει τις ημερομηνίες της επιστροφής του Κυρίου! 

▪ Πρέπει να διαβάσετε τη Βίβλο σας, να γνωρίσετε την αλήθεια και να ασχοληθείτε με τη 

διάκριση "Τότε αν σας πει κάποιος, κοιτάξτε, εδώ είναι ο Χριστός ή κοιτάξτε, είναι εκεί! Δεν 

το πιστεύω. Διότι οι ψευδοί Χριστιανοί και οι ψευδοπροφήτες θα αναστηθούν και θα δείξουν 

μεγάλες ενδείξεις και θαύματα, ώστε να εξαπατήσουν, ει δυνατόν ακόμη και οι εκλεκτοί. 

Αλλά προσέξτε. Βλέπετε, σας είπα όλα τα πράγματα εκ των προτέρων (Ματθαίος 24: 23-

24; Μάρκος 13: 21-23). Επομένως, αν σας λένε, κοιτάξτε, είναι στην έρημο! Μην βγεις έξω; 

ή κοιτάξτε, είναι στα εσωτερικά δωμάτια! Δεν το πιστεύω. Διότι όπως ο αστραπής που 

αναβοσβήνει από ένα μέρος κάτω από τον ουρανό - την Ανατολή, λάμπει στο άλλο μέρος 

κάτω τον ουρανό - τη Δύση, έτσι και ο ερχομός του Υιού του ανθρώπου θα είναι "(Ματθαίος 

24: 26-27, Λουκάς 17: 23-24). 

Η Κόλαση: Ένας τόπος ταλαιπωρίας για όλη την αιωνιότητα δεν έχει έξοδο και είναι αιχμαλωσία 

για όλους τους ανθρώπους που δεν μετανοούν τις αμαρτίες τους και αρνούνται να δεχτούν τον 

Ιησού. Οι αμετανόητοι Χριστιανοί πηγαίνουν στην κόλαση. Θυμηθείτε ότι οι 

άνθρωποι στην κόλαση παρακαλώ να έρχονται στη γη για ένα λεπτό μόνο για μια 

δεύτερη ευκαιρία να μετανοήσουν τις αμαρτίες τους αλλά δεν μπορούν. Εσείς έχετε 

αυτό το προνόμιο, μην το χάνετε! 

Ο Ουρανός: Ένας μεγαλοπρεπής κόσμος της αιώνιας ύπαρξης, του οποίου ο σχεδιαστής και 

οικοδόμος είναι ο Παντοδύναμος Θεός. Πότε Δημιούργησε τον Ουρανό, ο Θεός 

τοποθετούσε μέσα του την αιώνια αξία: ομορφιά, δόξα, χαρά, μεγαλοπρέπεια και 

μυστήρια. Εάν η συνολική αξία ολόκληρης της γης προστεθεί μαζί, δεν θα είναι σε 

θέση να ισούται με την τιμή ακόμη και ενα κτίριο στον ουρανό. 

Επιλέξτε τον Ουρανό Σήμερα: Ο Ιησούς είναι ο μόνος που έχει τη δύναμη να σας φέρει στον 

ουρανό (Ιωάννης 14: 6). Κανείς δεν μπορεί να εισέλθει τον ουρανό με τις καλές πράξεις, την ηθική, 

τη θέληση του εαυτού του ή με την πίστη σε οποιοδήποτε άλλο από τον Ιησού Χριστό. Σε όλη την 

ιστορία, δεν υπάρχει κανένας αλλού που έχυσε το αίμα Του και πέθανε στο σταυρό για σένα εκτός 

από τον Ιησού Χριστό. Είναι ο Δημιουργός σας, ο μόνος που νίκησε θάνατος και ανέβηκε από 

τους νεκρούς, τον Μόνο Σωτήρα (Πράξεις 4:12)! Επιλέξτε τον ουρανό σήμερα. Αποδεχτείτε 

τον Ιησού από την καρδιά σας: 
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▪ Παρακαλώ και μετανοείτε από όλες τις αμαρτίες σας. Ο Ιησούς θα σας συγχωρήσει 

αμέσως. (1 Ιωάννης 1: 9) 

▪ Προσευχή: "Αγαπητέ Κύριε Ιησού, αφού σας παρουσιάσω, σας δέχομαι τώρα ως Κύριο και 

Σωτήρα μου. Πιστεύω ότι εσείς πέθανατε για τις αμαρτίες μου και ανέβηκατε ξανά από τους 

νεκρούς. Πληκτρολογήστε το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής και μάθετε μου τους τρόπους 

σας." 

▪ Ξεκινήστε να μιλάτε καθημερινά στον Θεό μέσα από την προσευχή 

▪ Εκκίνηση σε μια εκκλησία που πιστεύει στο Πνεύμα που γεμίζει την Αγία Γραφή 

▪ Κρατήστε την ημέρα του Κυρίου ιερή. Την Κυριακή, πηγαίνετε στην εκκλησία, τιμήστε τον 

Θεό και μην ακολουθείτε τη δική σας ευχαρίστηση (Ησαΐας 58:13) 

▪ Διαβάστε τη Βίβλο κάθε μέρα, ξεκινώντας με το βιβλίο του Ιωάννη. Κάνε ό, τι σου λέει η 

Βίβλος. 
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