Το σκοτείνιασμα του ήλιου, όπως προβλέπεται από τις Προφητείες, δοκιμάζεται τώρα με
τεχνητό τρόπο...!
1. Από την είδηση:
25 Φεβ. 2021. Θεωρία συνωμοσίας (κατά τα συστημικά media) ισχυρίζεται ότι ο Μπιλ
Γκέιτς προσπαθεί να αποκλείσει (δηλ. να σκοτεινιάσει) τον ήλιο! (Gazetta)
Ένα σχέδιο που εμπλέκει τον Μπιλ Γκέιτς σε ένα επιστημονικό πρόγραμμα έχει ως
σκοπό να σκοτεινιάσει τον ήλιο. Το (υπαρκτό και καθόλου φανταστικό) πρόγραμμα
ονομάζεται «Stratospheric Controlled Disturbance Experiment», πιο γνωστό ως SCoPEx και
διεξάγεται από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Για να επιτευχθεί ο στόχος, η
λύση που μελετάται είναι ο ψεκασμός τόνων ανθρακικού ασβεστίου στην ατμόσφαιρα.
«Το SCoPEx, είναι ένα επιστημονικό πείραμα που προσπαθεί να κατανοήσει, πώς τα
αερολύματα της στρατόσφαιρας, μπορεί να σχετίζονται με την ηλιακή γεωμηχανική».1
2. Τι λένε οι προφητείες της Αγίας Γραφής:
Ο προφήτης Ιωήλ (κεφ. 3:4): «Ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκότος και η σελήνη σε
αίμα πριν να έλθει η ημέρα Κυρίου η μεγάλη και επιφανής (με ένδοξο φανέρωση)»... Εδώ
μιλάει για γεγονότα της Συντελείας.2 Τότε συμβαίνει η μεγάλη θλίψη, που ουδέποτε έγινε σαν
αυτή από την αρχή της ∆ημιουργίας (Ματθ. 24:21). Και ο Κύριος προσθέτει: «Ευθύς μετά τη
θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θα σκοτισθεί και η σελήνη δεν θα δώσει το φως της,
και οι αστέρες θα πέσουν από τον ουρανό, και οι δυνάμεις των ουρανών θα
σαλευθούν».3 (Ματθ. 24:29). Αυτά ...βιάζονται τώρα να τα πραγματοποιήσουν με τεχνητό τρόπο
οι σοφοί της Μεγάλης Βαβυλώνας, της Παγκοσμιοποίησης! Είναι κι αυτό ένα εσχατολογικό
σημάδι.
Να σημειωθεί ότι πριν τη 2α Παρουσία, η Εκκλησία σαν σώμα Χριστού, θα υποστεί κάτι
ανάλογο με ό,τι υπέστη εκουσίως ο Κύριος πριν την Ανάστασή Του. Γι' αυτό μιλάει και ο άγιος
Σεραφείμ του Σαρώφ (βλ. Επίτομο σελ. 104, και βίντεο). Το βλέπομε και στον προφήτη Ιωήλ, διότι
η συσκότιση που περιγράφει για τη Συντέλεια συνέβη, κατά ένα τρόπο, και κατά την Σταύρωση
του Κυρίου: «Από δε έκτης ώρας σκότος εγένετο επί πάσαν την γην έως ώρας ενάτης».
(Ματθ. 27:45). Παρομοίως προφητεύει και ο Ησαΐας.
Ο προφήτης Ησαΐας (κεφ. 50:3-6): «Θα ντύσω τον ουρανό σκότος και ως σάκκο θα
βάλω το φόρεμά του... Εγώ δε, δεν απειθώ ούτε αντιλέγω, την πλάτη μου έδωσα σε
μαστιγώματα, τα δε σαγόνια μου σε ραπίσματα, το δε πρόσωπό μου δεν το γύρισα από
την ντροπή των πτυσμάτων». Αυτά αναφέρονται στον καιρό των εκουσίων παθών του
Κυρίου, αλλά το σκοτείνιασμα του Ουρανού και στα γεγονότα της Συντελείας, για τα οποία
μιλάει και στο 13ο κεφάλαιο: «...Οι αστέρες του ουρανού και ο Ωρίων και πας ο κόσμος του
ουρανού δεν θα δώσουν το φως τους, και θα σκοτισθεί (ο ουρανός) όταν θα ανατέλλει ο
ήλιος, και η σελήνη δεν θα δώσει το φως της». (13:10). «...∆ιότι ο ουρανός θα θυμωθεί και
η γη θα σειστεί από τα θεμέλιά της για τον θυμό μετά οργής του Κυρίου Σαβαώθ, την ημέρα
που θα επέλθει ο θυμός Αυτού». (13:13).
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Και ο Θεοδόρητος ερμηνεύει: Αυτά και ο Κύριος στα ιερά Ευαγγέλια προείπε. ∆ιότι λέει: «Θα γίνουν σημάδια
(θαυμαστά) στον ουρανό και τον ήλιο και τη σελήνη και τα άστρα». Ημέρα δε, μεγάλη και επιφανή την ∆ευτέρα
του Σωτήρος μας επιφάνεια (ένδοξη φανέρωση) ονομάζει. (Στους 12 μικρούς προφήτες. MPG 81:1653)
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Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέροντας μαζί και τα προηγούμενα λόγια της προφητίας (αίμα και πυρ και
ατμίδα καπνού), λέει ότι εκείνα υπαινίσσονται την άλωση των Ιεροσολύμων από τους Ρωμαίους, ενώ το
σκοτείνιασμα, που τώρα μας ενδιαφέρει, τη μέλλουσα Κρίση (κατά τη 2α Παρουσία): «Ταῦτα καὶ περὶ τῆς
μελλούσης κρίσεως καὶ περὶ τῶν Ἱεροσολύμων τῆς ἁλώσεως λέγων αἰνίττεται. Αἷμα καὶ πῦρ, καὶ ἀτμίδα
καπνοῦ. Ὅρα, πῶς τὴν ἅλωσιν ὑπέγραψεν». (Στις Πράξεις των Αποστόλων. MPG 60:51)
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Και στον Εκκλησιαστή (βιβλίο της Παλ. ∆ιαθήκης) δίδεται (κεφ.12:1-2) πρώτα η
συμβουλή να είμαστε με τον Κύριο από τη νεότητά μας και μετά ορίζεται η Συντέλεια πάλι με το
σημάδι του σκοτεινιάσματος των ουρανίων σωμάτων: «Και να θυμάσαι τον ∆ημιουργό σου από
τις ημέρες της νεότητάς σου, πριν να έλθουν ημέρες που σε καταλάβει η κακία και φθάσουν έτη
στα οποία θα πεις: δεν έχω τώρα θέληση (να επιστρέψω στον Κύριο). Έως ότου δεν έχει
σκοτισθεί ο ήλιος και το φως και η σελήνη και οι αστέρες και αναστρέψουν τα νέφη από τη
βροχή»... ∆ηλ. εξηγεί ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: «Αποβάλοντας τα πάθη διά των οποίων
αγνόησες τον ∆ημιουργό και Κύριο, Τούτον ενθυμίσου από την νεότητά σου, πριν από το
τέλος της ζωής σου και (βέβαια) πριν σε προλάβουν οι θλιβερές ημέρες της Συντελείας,
και έρθουν καιροί κατά τους οποίους εκείνο που θα θέλεις να κάνεις δεν θα μπορείς. Και
(οπωσδήποτε) πριν να χάσουν ο ήλιος και η σελήνη και οι λοιποί αστέρες το φως τους
και να στραφούν οι νεφέλες σε ανομβρία». (Σχόλια στον Εκκλησιαστή). Και τέλος επίκαιρη:
Η Αποκάλυψη του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου: «Και είδα όταν άνοιξε τη
σφραγίδα την έκτη, και έγινε σεισμός μεγάλος. Και ο ήλιος έγινε μαύρος σαν σάκος
τρίχινος και η σελήνη όλη έγινε σαν αίμα»... (6:12) Επεξηγώντας το χωρίο αυτό της
Αποκάλυψης ο αρχιεπ. Αβέρκιος γράφει:4 «Η αφαίρεση της έκτης σφραγίδας συμβολίζει εκείνες
τις τρομερές συμφορές και τα σημεία των στοιχείων της φύσης που θα συμβούν στη γη κατά
την τελευταία περίοδο της ύπαρξής της πριν το τέλος του κόσμου - τη ∆ευτέρα Παρουσία
του Χριστού και την τελική Κρίση. Πρόκειται για τα ίδια εκείνα σημεία που ο Κύριος
προφήτευσε λίγο πριν το σταυρικό Του μαρτύριο».
3. Τι λέει προφητικά η Ρωσίδα γερόντισσα Μακαρία (+18 Ιουνίου 1993). Εντός
παρενθέσεως η ημερομηνία που το είπε.
- Ο ήλιος έλαμπε και τον χειμώνα. Τώρα δεν θα λάμπει ούτε το καλοκαίρι. Οι μάγοι θα
ρίξουν κατάρες στον ήλιο (27 Αυγούστου 1987).
- Οι μάγοι σκοτείνιασαν τον ουρανό για να μην φαίνονται οι πράξεις τους. Οι μάγοι
αγαπούν το σκοτάδι (5 Οκτωβρίου 1987).
- Στους σκοτεινούς ανθρώπους αρέσει να μαυρίζουν την γη, ενώ οι δυνάμεις του κακού
πολλαπλασιάζονται. Σύντομα ο καθένας θα ξέρει αυτήν την δουλειά (σ.σ. την μαγεία). Όλα τα
ακάθαρτα πνεύματα θα συγκεντρωθούν γύρω από τον κακό (δηλ. τον ∆ιάβολο). Θα τους
συγκεντρώσει και θα αρχίσουν. Η ζωή θα είναι άσχημη (28 Οκτωβρίου 1987)
- Τώρα ήρθε η ώρα τους, ενώ οι καλές εποχές τελειώνουν. Θα ξεγελάσουν τον λαό και
θα δείχνουν ο ένας τον άλλον με το δάχτυλο. (27 Μαρτίου 1987)
- Οι μάγοι θα καλύψουν όλο τον κόσμο με το σκοτάδι, ενώ χωρίς ήλιο τίποτα δεν
θα μεγαλώνει. (18 Φεβρουαρίου 1988)
- Ο ήλιος θα εμφανιστεί τέσσερις φορές και μετά θα είναι πάλι σκοτάδι. Θα ζούμε στα
σκοτεινά. (27 Αυγούστου 1987)
- ∆εν θα σας αφήνουν να ανάψετε τα φώτα. Θα λένε ότι πρέπει να κάνετε οικονομία στην
ενέργεια. (28 Ιουνίου 1988)...
… Αυτή είναι μόνο η αρχή. Σύντομα θα κάνει πολύ κρύο. Το Πάσχα θα έχουμε χιόνια,
ενώ ο χειμώνας θα αρχίζει από της Αγίας Σκέπης (σ.σ. 1 παλαιό Ιουλιανό / 14 Οκτωβρίου νέο
ημερολόγιο, στη Ρωσία. Στην Ελλάδα μεταφέρθηκε στις 28 Οκτ.).
- ∆εν θα βγαίνει χορτάρι μέχρι των Αγίων Αποστόλων (30 Ιουνίου). Ο ήλιος θα
σμικρυνθεί στο μισό (27 Αυγούστου 1987).
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- Θα είναι δύσκολα το καλοκαίρι και ακόμη πιο δύσκολα τον χειμώνα. Οι δρόμοι θα είναι
γεμάτοι με χιόνια και κανένας δεν θα τους καθαρίζει. Η παγωνιά θα είναι σκληρή και ανυπόφορη
(29 Απριλίου 1988).5
4. Συμπέρασμα.
Οι μάγοι - επιστήμονες της Νέας Παγκόσμιας Βαβυλώνας ή θυγατέρας Βαβυλώνας κατά
τον προφήτη Ησαΐα ή «New World Order» όπως λέγεται στην εποχή μας, έχουν όπως και στην
παλιά Βαβυλώνα πολύ πιο προχωρημένες γνώσεις από τους απλούς ανθρώπους. Αυτό
νομίζουν όμως ότι είναι ένα πλεονέκτημα που μπορούν να το χρησιμοποιούν χωρίς να
λογαριάζουν ότι οι άνθρωποι είναι, σαν πλάσματα του απροσωπόληπτου Θεού, ίσης αξίας.
Μόνο η αρετή ή η κακία τούς κάνει να διαφέρουν μεταξύ τους. Ο Θεός έδωσε στους μάγους επιστήμονες την σύγχρονη τεχνολογία για να μπορεί να ζήσει άνετα η πολυπληθής
ανθρωπότης, και όχι για να την χρησιμοποιούν αυτοί σαν αυτοχειροτόνητοι θεοί σε επικίνδυνα
πειράματα πλανητικών διαστάσεων και επιπτώσεων.
Κανείς σοφός - μάγος δεν θα καταφέρει να γλυτώσει τη σύγχρονη Βαβυλώνια κοινωνία
από την καταστροφή, αν αυτή έχει καταπατήσει τις εντολές του Χριστού όπως συμβαίνει από
τώρα στη ∆ύση. ∆ιότι πάνω από τους φυσικούς νόμους είναι οι πνευματικοί, που διορθώνουν
τα ανθρώπινα με ήπιο ή οδυνηρό τρόπο, ανάλογα με την απομάκρυνση των ανθρώπων από
τον νόμο του Θεού. Γι' αυτό όταν δεν υπάρχει πλέον διάθεση στους ανθρώπους να
συνετισθούν, έρχονται καταστροφές μεγάλου μεγέθους, όχι για διόρθωση αλλά για
εξολόθρευση. Τέτοιες είναι οι περιγραφόμενες στις «φιάλες» της Αποκάλυψης, κοντά στο τέλος
του κόσμου.
Στην 1η φιάλη προξενείται οδυνηρή πληγή στους σφραγισμένους με κάποιο από τα σύμβολα
του Αντιχρίστου (το 666, το χάραγμα ή το όνομά του). Και είναι ένας από τους σκοπούς της
Νέας Τάξης το σφράγισμα των ανθρώπων. Ο Gates ηγείται του project ID 2020 για παγκόσμια
ταυτοποίηση (ίσως και μέσω του εμβολίου, αλλά τώρα αστόχησε).
Στη 2η φιάλη η θάλασσα νεκρώνεται παντελώς.
Στην 3η μολύνονται τα γλυκά νερά.
Στην 4η ο ήλιος, παρ' όλα τα ψεκάσματα (ήδη γίνονται τέτοια με αεροπλάνα) προκαλεί
ανυπόφορο καύμα. ∆ηλ. οποιαδήποτε προστατευτική ασπίδα κι αν κατασκευαστεί από τους
«μάγους», θα καταστραφεί.
Στην 5η φιάλη χτυπιέται η διοίκηση των αντιχρίστων.
Στην 6η ξεραίνεται ο Ευφράτης και οι στρατοί μαζεύονται στον Αρμαγεδδόνα.
Στην 7η πλήττεται ο αέρας, και εκτός από τα εκεί φανόμενα (αστραπών, βροντών και φωνών),
γίνεται ο μεγαλύτερος σεισμός στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, μετακινούνται νησιά και
πέφτει χαλάζι με κόκκο ως 25 ή 40 κιλών. (Αποκ. κεφ. 16ο).
5. Η λοιπή είδηση. (συνέχεια από την 1η σελίδα)
Οι πρώτες δοκιμές θα γίνουν τον ερχόμενο Ιούνιο κοντά στην πόλη Kiruna στη Σουηδία.
Με τη βοήθεια ενός διαστημικού Σουηδικού γραφείου έχουν συμφωνήσει να υψωθεί ένα
μπαλόνι σε ύψος 20 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της γης, που θα μεταφέρει επιστημονικό
εξοπλισμό. Το μπαλόνι δεν θα ψεκάσει ανθρακικό ασβέστιο, αλλά θα λειτουργήσει ως δοκιμή
για τα επικοινωνιακά και λειτουργικά του συστήματα.
«Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μπαλόνι μεγάλου υψομέτρου για να υψώσουμε ένα
πακέτο οργάνων περίπου 20 χλμ στην ατμόσφαιρα. Μόλις τεθεί στη θέση του, μια πολύ μικρή
5

Περισσότερα: https://www.imdleo.gr/diaf/2012/g_Makaria.html
-3-

ποσότητα υλικού, θα απελευθερωθεί για να δημιουργήσει μια διαταραγμένη μάζα αέρα, μήκους
περίπου ενός χιλιομέτρου και διαμέτρου εκατό μέτρων. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσουμε το
ίδιο μπαλόνι, για να μετρήσουμε τις αλλαγές που προέκυψαν, στη διαταραγμένη μάζα αέρα,
συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στην πυκνότητα αερολύματος, την ατμοσφαιρική χημεία
και τη σκέδαση (ο διασκορπισμός των φωτεινών ακτίνων όταν προσπέσουν σε μικροσκοπικά
σωματίδια, έτσι ώστε να διαχέονται στον χώρο χωρίς να είναι ορατά) του φωτός», εξηγούν οι
επιστήμονες.
Η ακριβής ποσότητα του ανθρακικού ασβεστίου που θα χρειαστεί για να δροσίσει ο
πλανήτης δεν είναι ακόμη γνωστός και οι επιστήμονες του SCoPEx δεν είναι σε θέση να
επιβεβαιώσουν αν το συγκεκριμένο αέριο είναι το κατάλληλο για τη συγκεκριμένη δουλειά. Τα
πρώτα στάδια της έρευνας δείχνουν ότι η ουσία είναι σχεδόν ιδανική για να απορροφήσει
ακτινοβολία, προκαλώντας σημαντικά λιγότερη θερμοκρασία στην στρατόσφαιρα.
Οι "θεοί" της παγκοσμιοποίησης αποφάσισαν να μας ...σώσουν! Υπάρχουν και κάποιες
αντιρήσεις από τον κύκλο τους, πάντως:
Οι φόβοι των επιστημόνων: Όπως αναφέρει το «Forbes», οι επιστημονικοί αντίπαλοι αυτού
του έργουθεωρούν ότι η ηλιακή γεωμηχανική θα μπορούσε να φέρει κινδύνους και ακραίες
αλλαγές στις καιρικές συνθήκες, που θα ήταν παρόμοιες με τις τρέχουσες τάσεις της
υπερθέρμανσης. Παράλληλα αναφέρουν ότι οι περιβαλλοντολόγοι φοβούνται ότι μια δραματική
αλλαγή, θα δώσει το «πράσινο φως» στα αέρια του θερμοκηπίου, να συνεχίσουν να
εκπέμπονται χωρίς καμία μεταβολή στα τρέχοντα πρότυπα κατανάλωσης. (Gazetta)
+ + +
Ποια είναι η αληθινή σοφία και επιστήμη: «Ιδού η θεοσέβεια είναι σοφία, το δε να
απέχομε από τα κακά είναι επιστήμη», γράφεται στο βιβλίο του Ιώβ. (28:28).
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