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       Η ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑ-ΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΣΑΡΚΙΚΗ ΑΜΑΡΤΙΑ 

 

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ  ΠΕΡΙ  ΙΩΝ,  ΧΩΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ  

ΑΚΑΘΑΡΣΙΑΣ,  ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΟΥ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, 

ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ  ΘΑΝΑΤΟ. 
 

Φαίνεται , καί ἀπό τήν ἀναφορά τῆς γερόντισσας Γαλακτίας  (θά 

διαβάσετε  μέρος της παρακάτω) ὅτι ὁ κορώνα-ἰός εἶναι ἀποτέλεσμα 

ἁμαρτιῶν τῆς ἀνθρωπότητας, καί ἰδιαίτερα τῶν ἁμαρτιῶν τῆς 

σαρκός.   Τό  λίπος (τό βρώμικο) ἀναφέρεται καί στήν Παλαιά 

Διαθήκη ἐπεξηγηματικά   ὡς ἡ σαρκική καί παράνομη ἡδονή.   Ἔτσι 

λοιπόν περιτυλίχθηκε ἡ ὑφήλιος ἀπό αὐτά τά  φοβερά δηλητήρια , 

τά βρωμερά ἐκεῖνα λίπη πού ὁμοιάζουν μέ λίγδα ἤ  γλίδα (κατά τήν 

ἀναφορά τῆς γερόντισσας)  πού ἐπέφεραν  τούς   κορώνα-ἰούς  καί τά 

θανατηφόρα  ψευτοεμβόλια. Διότι ὁ κορώνα-ἰός ἦρθε 

προγραμματισμένος  ὅπως φέρει τά δηλητήρια= τά ψευτοεμβόλια. 

 

Ἀπό τό βιβλίο τῆς Παλαιάς Διαθήκης Κεφάλαιον  στήν σελίδα 80 

διαβάζουμε (ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ) Στιχ. 3-14 .  Προσοχή εἰς τά 

ἁμαρτήματα  τῆς σαρκός. 

 

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ  - ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ,   κεφ. ε’   

3   μὴ πρόσεχε φαύλῃ γυναικί·   μέλι γὰρ ἀποστάζει ἀπὸ χειλέων 

γυναικὸς πόρνης, ἣ πρὸς καιρὸν λιπαίνει σὸν φάρυγγα, 4 ὕστερον 

μέντοι πικρότερον χολῆς εὑρήσεις καὶ ἠκονημένον μᾶλλον 

μαχαίρας διστόμου. 

 

Σημείωση: εἶναι γνωστό  ὅτι ἕνα ἀπό τά συμπτώματα τοῦ κορώνα-

ἰοῦ εἶναι τό πείραγμα του στόν φάρυγγα τοῦ λαιμοῦ, ἐκεῖ  

ἀγκιστρώνεται  ὡς μάχαιρες=  οἱ  ἀκίδες- πρωτεΐνες τοῦ ἰοῦ, ἤ καί 

τοῦ ὀνομαζόμενου ὡς «ἐμβολίου»  πού ἀγκιστρώνεται  (ὡς ἀκίδα-

μάχαιρα) σέ ἄλλα ὄργανα τοῦ σώματος μας, ἀφοῦ εἰσέλθει μέσα 

μας.  

 

Στήν σελίδα 75 στό βιβλίο τῆς Παλαιάς Διαθήκης (ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ) διαβάζουμε στήν ἐπεξήγηση τῆς σαρκικῆς 
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ἁμαρτίας  : « Σημαίνει δέ τό λίπος τήν ἡδονήν, ἀπό τήν ὁποίαν 

γεννᾶται «ἡ ἀκαθαρσία˙ ἧς ἔκγονον(=τέκνον), κακία καί ἄγνοια˙ 

ὧν οὐδέν ἐστί πικρότερον ἐν τοῖς γεγονόσιν εὑρεῖν ἐν ἡμέρα 

κρίσεως» (Ω). 

 

Καί παρακάτω λίγο διαβάζουμε: « Πόρνη φιλεῖν (=νά ἀγαπᾷ) οὐκ 

ἐπίσταται, ἀλλ' ἐπιβουλεύει μόνον˙ ἰόν ἀυτῆς ἔχει τό φίλημα, καί 

φάρμακον δηλητήριον τό στόμα.  

 

Σημειώση:  Ἄρα, ἐδῶ μαθαίνουμε ὅτι τό ἁμαρτωλό φίλημα (ἡ ἀγάπη 

στήν ἁμαρτία) στήν πόρνη (ἔργα πορνείας, ὁμοφυλοφιλίας, μοιχείας,  

καί τα ὅμοια τους ) ἐπιφέρουν  τόν θανατηφόρον ἰόν στήν 

ἁμαρτωλή ἀνθρωπότητα, καί ἔρχεται τώρα τό φάρμακο 

δηλητήριον, ποιό εἶναι αὐτό; μά τό ψευτοεμβόλιον, ποιό ἄλλο ;  .   

Ἴσως γι' αὐτό εἶχε μιλήσει καί ὁ γέροντας Ἐφραίμ  Φιλοθεΐτης  γιά  

ἀρρώστεια   πού  ἔρχεται,  ἡ ὁποία θά σαπίζει τό στόμα καί τό χέρι. 

 

 

Γεροντισα Γαλακτία : «  Εἶδα ἀπόψε ἕναν ἀστραφτερό ἄνδρα νά 

κάθεται σέ θρόνο φοβερό!   Κρατοῦσε ἕνα τοπάκι σάν μπίλια.      

Πάνω στήν μπίλια ἄρχισαν  νά μεγαλώνουν κάτι σάν ἀόρατα 

μικρόβια. Ὅταν συνῆλθα  παρακαλοῦσα τόν Θεό νά μοῦ ἐξηγήσει τί 

ἦταν αὐτό πού εἶδα. Ἔλαβα πληροφορία στήν καρδιά μου, ὅτι ὁ 

Καθήμενος ἐπί τοῦ θρόνου εἶναι ὁ Παλαιός τῶν Ἡμερῶν!   Ὁ Κύριος 

ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός!   Ἡ μικρή μπίλια πού κρατοῦσε εἶναι τό 

σύμπαν.   Δέν εἶναι οὔτε κόκκος ἄμμου στά ἄχραντα χέρια Του.  

Αὐτοί πού ψηλώσανε πάνω στό σύμπαν εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι. 

Μᾶς φουσκώνει ὁ ἐγωισμός  καί νομίζουμε ὅτι εἴμαστε σπουδαῖοι 

καί πανύψηλοι.  Εἴμαστε, βέβαια, σπουδαῖοι γιατί εἴμαστε παιδιά τοῦ 

Θεοῦ καί ὅλο τό σύμπαν δημιουργήθηκε γιά μᾶς.   Ἀλλά γιά νά τό 

νοιώσουμε αὐτό πρέπει νά αἰσθανόμαστε ἕνα τίποτα μπροστά στόν 

Κύριο μας καί μεταξύ μας.  Ὄχι νά σηκώνουμε μπόι καί νά τόν 

βλασφημοῦμε καί νά νομίζουμε πῶς εἴμαστε Θεοί χωρίς 

Αὐτόν.   Ζήτησα μετά νά δῶ  τήν γῆ.   Τήν εἶδα νά τήν κρατεῖ σάν 

σφαιρίδιο καί πάλι. Εἶδα ὅμως ὅτι εἶχε γύρω - γύρω κάτι πού 

βρωμοῦσε . Ἦταν κάτι σάν διάφανη μεμβράνη.   Τσίπα, ὅπως λέμε, 
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γλίδα καλύτερα. Ἦταν παχύρρευστη καί σιχαμερή καί εἶπε ὁ 

Θεός:   "Μιχαήλ βγάλε αὐτήν τήν βρώμικη φέτσα (σ.σ. ἀποξηραμένα 

κατακάθια ἀπό κάποιο ὑγρό) μέ τό σπαθί σου!   Μᾶς ἀηδίασε ἡ 

βρώμα τους μέ τά στοματικά τους ὄργια, τίς μοιχεῖες τους, τούς 

Σοδομισμούς τους καί ὅλα τα πονηρά ἔργα τους". . » 

 

 

Ἀπό τό βιβλίο τῆς Παλαιάς Διαθήκης Κεφάλαιον Ε'   1. Καλεῖ εἰς 

προσοχήν, στιχ. 1-2,  στίς προηγούμενες σελίδες σελίδα 78  (ἔκδοση 

τρίτη) βλέπουμε τήν λέξη ἰόν= δηλητήριον. Διαβάζουμε:  « Μή 

λησμονῆς ὅτι «ἰόν (δηλητήριον) ἔχει τῆς πόρνης τό φίλημα˙ ιόν 

λανθάνοντα και εγκεκρυμμενον» ˙ 

 

Σημείωση :     Ὁ ἰός   σημαίνει το βέλος, το δηλητήριο, τον νοσογόνο 

παράγοντα πού εἶναι κυρίως  το βρώμικο λίπος, ἡ μολυσματική 

σκουριά.   Ἡ ρίζα του εἶναι το  ρῆμα εἶμι , πού χρησιμοποιεῖται  ἐπ' 

ἀνθρώπων   καί   δηλώνει κίνηση.   Χαρακτηρίζεται  ὅμως  ὡς πολύ 

ἐπικίνδυνη   καί  ἐγωκεντρική κίνηση, κίνηση ὑπερήφανη-φονική ἐκ 

ἑνός  σκλαβωμένου ἀνθρώπου  στούς δαίμονες, ἀκραίου ἐγωιστοῦ 

(ἐγώ εἶμαι πάνω, καί  ἄλλος, ὁ λαουτζίκος  κατώτερος ἐμοῦ) :  > Βλέπε 

πρίγκιπας  Φίλιππος τῆς Ἀγγλίας, ὅπου συναισθανόμενος πλησίον  

του τόν ἐπίγειο θάνατο του ,  τό χάσιμο τῶν ἐπίγειων ἀγαθῶν καί 

ἐπίγειων προνομίων καί πολυτελοῦς βίου  (γιατί  γερνώντας δέν 

παρέμεινε αἰώνια ἡ σάρκα του  ἐπί τῆς γῆς, κάτι  πού τούς 

κακοφαίνεται  ἡ . .  ὑψηλότητα τους ) ἔριξε τό φαρμακερό ὅπλο του 

(τόν ἰό) ,  δηλαδή βλασφήμησε  ἐκδητικῶς  κατά   τοῦ Θεοῦ 

στοχεύοντας τά πλάσματα του, τούς ἀνθρώπους, πού πληθύνονται 

καί αὐξάνονται (κατά τό θέλημα Τοῦ Θεοῦ) , καί μάλιστα πού 

παρόλο φτωχοί ξεπερνοῦν ἡλικιακά τήν ἰδικήν τους κάστα, ἐκείνη  

τῶν δαιμονισμένων πλουσίων, τούς ξεπερνοῦν  σέ ἡλικία ἐν ζωή˙  

ἔτσι  λοιπόν τόν ἀκούσαμε (δημόσια δήλωση του ) μέ κακία, 

ἐπικαλυμμένη μέ τοόν μανδύα τοῦ ἀγγλικοῦ «χιοῦμορ» νά λέει 

κάποτε,  καί βεβαίως νά ἀποκαλύπτεται , ὅτι ὅταν πεθάνει σέ 

περίπτωση  πού   μετενσαρκωθεῖ   θά ἤθελε   νά   ἐπιστρέψει  

στήν γῆ   ὡς   ἕνας   θανατηφόρος  ἰός γιά νά συμβάλει  στήν 

ἐπίλυση τοῦ  ὑπερπληθυσμοῦ  στόν  πλανήτη.    Ἐκεῖνος λοιπόν (ὁ 
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δαίμονας, πού τήν ἔβαλε στό στόμα του) πού γνωρίζει,  καί τήν 

χρησιμοποιεῖ (αὐτήν τήν λέξη: ἰός)    σημαίνει :  ἔρχομαι  ἤ  πηγαίνω, 

ἀπέρχομαι, εἰσέρχομαι, διέρχομαι,  ἐπιστρέφω .  Τό ἀντίστοιχο ρῆμα 

γιά τά ζῶα εἶναι το   ἵημι .  Ἡ ὑποτακτική τοῦ  εἶμι είναι ἴω , από την 

οποία ο ιός έλαβε το θέμα.    Ὁ ἰός , λοιπόν, ὡς βέλος, ἀπέρχεται 

(φεύγει) ἀπό τό τόξο καί εἰσέρχεται στόν στόχο.   Τήν σημασία τοῦ 

δηλητηρίου τήν ἀπέκτησε ἐπειδή ἄλειφαν μέ αὐτό τό βέλος. Μέ τήν 

ἴδια λογική, ὁ προσφιλής μας ἰός ὀνομάστηκε ἔτσι ἐπειδή 

προσβάλλει (εἰσέρχεται) στό  ἀνθρώπινο σῶμα καί ἡ σκουριά, 

ἐπειδή προσβάλει καί εἰσέρχεται στό μέταλλο, εἴτε ὡς λίπος εἴτε ὡς 

μέταλλο σκουριᾶς καί ἐπιβλαβές  εἰσέρχεται στό σῶμα .  Ἡ  διεθνής 

του ὀνομασία σέ ὅλες τίς  γλῶσσες εἶναι ἴδια μέ τό λατινικό virus , 

πού κράτησε τό δίγαμμα ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ (F)ἰός> F-irus>Virus .  

Ἔτσι ἐξηγῆται καί ἡ μεταλλική σκουριά τῶν  δηλητηριασμένων 

μεταλλικῶν σκονῶν ἐκ τῶν ἀεροψεκασμῶν, ἡ μεταλλική γεύση σέ 

ὅσους προσβάλλονται ἀπό τόν κορώνα-ἰό, κλπ,  σκοπός νά βλάψει 

τό ὑγιές σῶμα στόν πλανήτη μας, τό χῶμα (τόν πηλόν) πού 

χρησιμοποίησε ὁ Θεός νά δημιουργήσει τό πλάσμα του, τόν 

ἄνθρωπο.  Δέν εἶναι τυχαῖο πού ἡ μεταλλική γεύση  μουδιάζει τήν 

γλῶσσα στό στόμα μας, τήν ἀποστερεῖ  τῆς ἁφῆς καί τῶν 

αἰσθήσεων.   Οἱ λέξεις:  Σῶμα+χῶμα ,  σέ  ἕνα γράμμα διαφέρει,  τά 

ἀρχικά,  τυχαῖο;   ὄχι βέβαια, ἡ ἀποκαλυπτική ἑλληνική γλῶσσα μας 

τό ἀποκαλύπτει περίτρανα  (βλέπε :  Ἡ Ἀποκάλυψη στήν Ἁγία 

Γραφή).    Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἀποκάλυψε  ἐπίσης ὅτι τό μαῦρο 

χρῶμα τοῦ δέρματος τῶν Ἀφρικανῶν  ὀφείλεται ὅτι ἡ Ἀφρικανική 

ἤπειρο εἶχε  (σέ πολλά σημεῖα της) μαῦρο χρῶμα στό χῶμα της, 

τρώγοντας τά προϊόντα τῆς γῆς  οἱ ἄνθρωποι σέ αὐτήν τήν ἤπειρο, 

καί σέ ἐκεῖνα τά ἐδάφη πού πρωτοευρέθησαν  μέ τόν καιρό ἔλαβαν 

αὐτό τό χρῶμα (καί ὄχι ἀπό τόν ἥλιο, ὅπως ἔλεγαν κάποιοι 

ἐπιστήμονες).    Τό ἴδιο συνέβη καί μέ τήν κίτρινη φυλή στήν Ἀσία 

(Κίνα, κλπ),  τό χῶμα τῶν χωρῶν τους εἶχε κίτρινο χρῶμα (βλέπε: 

κίτρινος ποταμός στήν Κίνα). Τό ἴδιο καί στήν ἤπειρο τῆς Ἀμερικῆς, οἱ 

ἰνδιάνοι γιατί ὀνομάσθηκαν ἐρυθρόδερμοι;   Ἀπάντηση: διότι τό 

χῶμα σέ αὐτό τό σημεῖο τῆς Ἀμερικανικῆς ἠπείρου ἦταν χρώματος 

ἐρυθρό. Χρῶμα-σῶμα-χῶμα. Τρεῖς  λέξεις πού διαφέρουν μόνον σέ 

ἕνα γράμμα. 
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ΒΙΒΛΙΟ: ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ  -ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ  σελ. 

103 κεφ. Ζ’ .   

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ :  τό ψευτοεμβόλιο τῶν δαιμόνων πού τό προωθοῦν 

ἐν γνώση ἤ ἐν ἀγνοία του οἱ ἄνθρωποι-ὄργανα τους.  Τό τροπικό 

φίδι, τό πτηνόν (τό ἀνόητον), ὁ σκύλος (πού γαυγίζει ἀνοήτως), τό 

θύμα-ἐλάφι, ὅλα αὐτά ἀντιπροσωπεύουν τόν ἄνθρωπο πού πίστεψε 

καί ἄφησε , ἤ δέν μερίμνησε νά ἀμυνθῆ, καί νά φτάση στό σημεῖο  

νά τρυπηθεῖ   ἀπό τό ψευτοεμβόλιο τῶν ἀντιχρίστων τῆς 

παγκοσμιοποιήσεως. 

 

ΒΙΒΛΙΟ: ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ  -ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ  σελ. 103 κεφ. Ζ’ :    «Κάθε ἁμαρτία, ἰδιαιτέρως 

ὅμως τό σαρκικό πάθος, ὁμοιάζει πρός τό τροπικό φίδι, πού 

καθισμένον κάτω ἀπό τά δέντρα τοῦ δάσους στρέφει τά θελκτικά 

μάτια του πρός ὁ ἀνύποπτον πτηνόν, τό ὁποῖον κελαηδεῖ 

εὐτυχισμένον εἰς τό φύλλωμα τῶν δέντρων. Μόλις δέ τό ἀμέριμνον 

πτηνόν κοιτάξη τά γεμάτα μαγείαν μάτια τοῦ φιδιοῦ, θέλγεται καί 

μαγνητίζεται τόσον, ὥστε πίπτει εἰς τό ἀνοικτόν φαρμακερόν στόμα 

τοῦ φιδιοῦ ! « 

Τό πτηνόν κέπφος (μικρόν θαλάσσιον πτηνόν) πού τρέχει εἰς τήν 

παγίδα, παρ' ὅλον ὅτι βλέπει νά συλλαμβάνωνται εἰς  αὐτήν ἄλλοι 

σύντροφοι του.  Ἀκολουθεῖ τήν μοιχαλίδα, ὅπως σύρεται τό 

ἀνύποπτον βόδι εἰς τήν σφαγήν  καί τό σκυλί εἰς τήν ἁλυσίδα, μέ τήν 

ὁποίαν τό δένουν˙   ἤ ὅπως συλλαμβάνεται τό ἐλάφι τό πληγωμένον 

μέ τόξον εἰς τό συκώτι.   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :   Ἐδῶ βλέπουμε ὅτι ὁ σημερινός ἰός εἶναι δηλητήριον, 

καί προέρχεται ἀπό τίς ἁμαρτίες τῆς σαρκός πλήττοντα τήν ὑφήλιο 

ὅλη.    Εἶναι γνωστόν ὅτι προσδένεται πρῶτα στόν φάρυγγα τοῦ 

λαιμοῦ μας.   Ὅσο ἀφορᾶ τήν λιπώδη σύσταση του ἐπίσης μαρτυρᾶ 
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τήν γενετήσια ἁμαρτωλήν ἡδονήν, ἀφοῦ καί στήν Ἁγία Γραφή το 

λίπος παρομοιάζεται μέ τήν αὐτήν κολάσιμη ἡδονή (τήν παράνομη 

δηλαδή).  Το  ὅτι εἶναι τό ψευτεμβόλιο καί προϊόν γενετικῆς 

μετάλλαξης μᾶς μαρτυρᾶ τήν γενετήσια ἁμαρτωλή ἡδονή ὡς ρίζα 

τοῦ κακοῦ.   Τό ἴδιο καί ὅπως ἀναφέρεται ὡς γονιδιακή «θεραπεία».                  

Τό  τροπικό φίδι, τό πτηνόν κάπφος, το ἀνύποπτον  βόδι, τό σκυλί 

πού δένεται στήν ἁλυσίδα, τό πληγωμένο στό συκώτι ἐλάφι, ὅλα 

ἐκεῖνα ἀντιπροσωπεύουν τόν ἄνθρωπο πού ἔπεσε στήν παγίδα τοῦ 

δηλητηρίου= ἰοῦ, καί ἐξ αὐτοῦ στήν ἑπόμενη μεγαλύτερη  φάκα, 

τό τρύπημα του μέ τό ψευτοεμβόλιον.  Γιά νά πέσει ὅμως ἐκεῖ 

ἀπεπλανήθη ἀπό πολλές ὁμιλίες πορνῶν, ὅπως ἀπό τά κανάλια τῶν 

τηλεοπτικῶν σταθμῶν, τούς πορνόγερους τῆς ἐπιστήμης πού τήν 

μετατρέψαν χρυσοχοεῖο τῶν ἀμοιβῶν τους, προδίδοντας ἱερά καί 

ὅσια, τόν ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτη, τόν ἄνθρωπο πού κλίθηκαν νά 

ὑπηρετοῦν, καί πρό παντός τον Θεό καί την πατρίδα τους. 

Ἀκολουθοῦν βεβαίως  καί οἱ παρατρεχάμενοι φαγάδες, ἔχοντας γιά 

θεό τους το χρῆμα καί την ἁμαρτωλή καρριέρα. 

 

          Ἀπό  την Παλαιά Διαθήκη – Παροιμίαι Σολομῶντος 

 διαβάζουμε:  

ἀρ. 7,21 ἀπεπλάνησε δὲ αὐτὸν πολλῇ ὁμιλίᾳ βρόχοις τε 

τοῖς ἀπὸ χειλέων ἐξώκειλεν αὐτόν.  
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Σημείωση:   βρόχος < ἀρχαία ἑλληνική  : βρόχος.  (Λόγιο):  ἡ θηλιά 

σέ μία κρεμάλα, παράδειγμα:    Αὐτοκτόνησε  κάνοντας βρόχο μέ τό 

καλώδιο τῆς σόμπας. (κατ' ἐπέκταση) ὁτιδήποτε σφίγγει καί πνίγει. 

(Προγραμματισμός): σύνολο ἐντολῶν προγραμματισμοῦ πού 

ἐπαναλαμβάνονται κυκλικά ὅσο ἱκανοποιεῖται μία συγκεκριμένη 

συνθήκη.   (Ἠλεκτρολογία) κλάδοι δικτύου πού ἀναπτύσσονται σέ 

κλειστή (κυκλική) διαδρομή. 

 

                                    ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ- ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ  

Παρ. 7,21 Ἔτσι δέ ἡ δολία καί φαύλη αὐτή γυναίκα  τόν 

ἀπεπλάνησε μέ τά παραπλανητικά γλυκόλογά της. 

Ὡσάν μέ δίκτυα (βρόχους), πού βγῆκαν ἀπό τά 

χείλη της, ἐξεγέλασε τόν ἀνόητον νέον καί τόν 

ἔκαμε νά ἐξοκείλη πρός τό κακόν, ὅπως πέφτει ἔξω 

τό πλοῖον καί ναυαγεῖ εἰς τήν βραχώδη ἀκτήν.  

Παρ. 7,22 ὁ δὲ ἐπηκολούθησεν αὐτῇ κεπφωθείς, ὥσπερ δὲ 

βοῦς ἐπὶ σφαγὴν ἄγεται καὶ ὥσπερ κύων ἐπὶ 

δεσμοὺς  

Παρ. 7,22 Αὐτός δέ, ὡσάν τό ἠλίθιον θαλασσοπούλι κέπφος 

πού  παρασύρεται ἀπό τόν ἄνεμον, τήν ἠκολούθησε 

ἀνοήτως.  Ἔτσι δέ σύρεται ὁ ταλαίπωρος ὡσάν τό 

βόϊδι πού ὁδηγεῖται πρός τό σφαγεῖον, καί ὡσάν τό 
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σκυλί τό δεμένο ἀπό τήν ἁλυσίδα του.  

Παρ. 7,23 ἢ ὡς ἔλαφος τοξεύματι πεπληγὼς εἰς τὸ ἧπαρ, 

σπεύδει δὲ ὥσπερ ὄρνεον εἰς παγίδα, οὐκ εἰδὼς 

ὅτι περὶ ψυχῆς τρέχει.  

Παρ. 7,23 Ἡ ὡσάν ἐλάφι, τό ὁποῖον ἐπληγώθη μέ τόξον στό 

συκώτι, σπεύδει ὁ  ταλαίπωρος αὐτός νέος, ὡσάν τό 

πτηνόν εἰς τήν παγίδα, χωρίς νά γνωρίζη ὅτι 

διατρέχει  ἄμεσον τόν κίνδυνον νά χάση καί ζωήν 

καί  ψυχήν.  

 

Σημείωση:    Σχετικό μέ τόν τραυματισμό τοῦ ἐλαφιοῦ στό συκώτι.   

 

Ἡ ἰσχύς ἑνός δηλητηρίου ὀνομάζεται  τοξικότητα καί αὐτή καθορίζει 

τήν βαρύτητα τῶν βλαβῶν πού αὐτό προκαλεῖ, σέ συνδυασμό μέ τήν 

προσλαμβανόμενη ποσότητα τοῦ δηλητηρίου. Ὁρισμένα δηλητήρια 

εἶναι ἐπίσης τοξίνες, οἱ ὁποῖες εἶναι κάθε δηλητήριο πού παράγεται 

ἀπό τά ζῶα, τά λαχανικά ἤ  τά βακτήρια, καί ἄλλα  ὅπως οἱ 

βακτηριακές πρωτεΐνες πού προκαλοῦν τέτανο καί ἀλλαντίαση.  

Ἐπαφή   ἤ  ἀπορρόφηση δηλητηρίων μπορεῖ νά προκαλέσει ταχύ 

θάνατο  ἤ  βλάβη. Παράγοντες οἱ ὁποῖοι δροῦν στό νευρικό σύστημα 

μπορεῖ νά παραλύσουν σέ δευτερόλεπτα ἤ  συντομώτερα, καί 

περιλαμβάνουν τόσο βιολογικῶς συμπληρωματικές νευροτοξίνες 

ὅσο καί τά λεγόμενα ἀέρια νεύρων, τα ὁποία μποροῦν νά συντεθοῦν 

γιά πόλεμο   ἤ  καί γιά εἰρηνικούς σκοπούς, ὅπως γιά τήν ἰατρική καί 

χημική  βιομηχανία  (οὐσιῶν καί προϊόντων.   Ἀγνοοῦμε ὅμως ὅτι ἡ 

ἰατρική σήμερα ἔγινε πολέμιος τῆς ἀνθρωπότητας, διότι οἱ δαίμονες 

κατέλαβαν τά ἠνία τῆς ὑγείας,  ὅπως τήν σκλαβώσουν,  μέ τελικό 

στόχο  τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου.   Πολλές οὐσίες ἐπίσης  πού 

θεωροῦνται δηλητήρια εἶναι τοξικά μόνον ἔμμεσα, ἀπό μετατροπή  

τῶν χημικῶν ἑνώσεων σέ πιό τοξικές μορφές.  Πολλά μόρια τῶν 
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φαρμάκων   ἤ φαινομενικά ἀκίνδυνων δηλητηρίων  σέ συνδυασμούς  

μεταξύ των  γίνονται τοξικά  καί πολύ βλαβερά  γιά τόν ἀνθρώπινο 

ὀργανισμό  στό ἧπαρ. 

 

 

 

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ    ΙΩΒ 10: 9   μνήσθητι ὅτι πηλόν με ἔπλασας, 

εἰς δὲ γῆν με πάλιν ἀποστρέφεις.  

Ἐνθυμήθητι, δέομαι, ὅτι ὡς πηλόν με ἔκαμες· καί εἰς χῶμα θέλεις μέ 

ἐπιστρέψει.   Γέν 2:7, Γέν 3:19  

Τό  ὅτι τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι φτιαγμένο ἀπό χῶμα, εἶναι 

ἀποδειγμένο ἀπό τήν ἀναλυτική Χημεία. Ὁ,τί στοιχεῖα περιέχει τό 

χῶμα, περιέχει καί τό σῶμα.  Σῶμα+χῶμα  δύο λέξεις πού τίς 

χωρίζουν ἕνα γράμμα στήν ἀρχή, καί δίνει τό σῆμα ὅτι ἔχουν κοινή 

ρίζα.  Τό ἀνοσοποιητικό σύστημα τοῦ ἀνθρώπου (πού εἶναι χῶμα)  

ὀφείλεται ἀρχικά ἀπό τίς καλές κυτοκίνες (πού εὑρίσκονται στό 

χῶμα).   Ἄρα, ἡ δύναμη τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ εὑρίσκεται στό χῶμα. 

Ἐπίσης, μπορεῖ νά εἰσέλθει κάτι καλό, μή βλαβερό ἀρχικά, καί μέσα 

στό   σῶμα (ἐάν ὑπερισχύουν οἱ τοξικές οὐσίες) μεταλλάσσουν ἤ 

νικοῦν τίς πρότερες καλές˙ ἄρα, ἐνῶ μπῆκαν μή μολυσματικές 

οὐσίες στό  σῶμα μετά μπορει να ἐξέλθουν μολυσματικές 

(μεταλλαγμένες). 

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος 

Β΄»    «Οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοὶ τὸν ἄνθρωπον 

ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος» (Μθ. 15, 11) (α)  

«Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς·  ἀκούετε καὶ 

συνίετε·  οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, 

ἀλλὰ τὸ  ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ τὸν 

ἄνθρωπον.  

Ματθαίου (Ματθ. ιε΄ 12-21) 20 ταῦτά ἐστι τὰ κοινοῦντα τὸν 

ἄνθρωπον· τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶ φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 

https://ebible.gr/mnb-ref/gen.2.7
https://ebible.gr/mnb-ref/gen.3.19
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ   20   Αὐτά εἶναι ἐκεῖνα πού 

μολύνουν τήν πνευματική φύση τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή τήν ψυχή. 

Τό νά φάει ὅμως κανείς μέ ἄπλυτα χέρια, αὐτό δέν τόν κάνει 

ἀκάθαρτο. Ἐνδέχεται  βέβαια νά μολύνει τόν ὀργανισμό του, ἡ ψυχή 

του ὅμως παραμένει ἀμόλυντη καί καθαρή. 

Σημείωση  :     Μπορεῖ  βέβαια μία ἀκάθαρτη τροφή νά σέ μολύνει, 

ἐάν φάει κάποιος μέ ἄπλυτα χέρια, διότι δέν γνωρίζουμε τήν 

σύσταση τοῦ ἐδάφους,   ἕνα τρόφιμο δηλαδή πού ἔχει κυλιστῆ στήν 

ἀκαθαρσία,  καθώς ἐκεῖ μπορεῖ νά ἔχουν ἀφοδεύσει ἄρρωστα ζῶα, ἤ 

ἀφοδεύσει  ἤ φτύνουν ἄρρωστοι ἄνθρωποι, κλπ, ἤ νά ἔχουν 

ἀπόβλητα νοσοκομείου (ἐκτρώματα ἐμβρύων-ὅπως στά νέα σημερινά 

«ἐμβόλια»- , χειρουργικά μέλη παθολογικά, κλπ), καί στήν ὑλική 

ἀκαθαρσία,  ἐκεῖνο πού δέν γνωρίζουν οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι, 

εἶναι ὅτι  πάντα ἑνώνονται οἱ πνευματικοί δεσμοί  μέ τούς ὑλικούς 

δεσμούς (παθογόνοι μικροοργανισμοί)  ὅπως  αὐτό γνωρίζουν πολύ 

καλά νά κάνουν οἱ δαίμονες, γι' αὐτό μυρίζουν δυσάρεστα οἱ 

δαίμονες , καί ὅπου παρουσιάζονται, διότι ἑνώνεται ἡ ὑλική 

ἀκαθαρσία μέ τήν πνευματική ὕπαρξη τους,   ἀλλά  πέραν αὐτῶν 

ὅλων   ὑπάρχει καί τό ὑγιές χῶμα , ὅπως εἴδαμε, μέ τίς κυτοκίνες, 

καί πού εἶναι ἀπαλλαγμένο  ἀπό παθογόνους μικροοργανισμούς, 

μία ἐκ φύσεως  πρόνοια τοῦ Θεοῦ, θέλουμε νά πιστεύουμε νά 

σχετίζεται μέ τήν ἀνοσοποιητική ἄμυνα τοῦ ἀνθρώπου. 

 

Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας : «Ἔχουν εὐλογία τοῦ 

Θεοῦ μόνον ἐκεῖνα τά λόγια καί οἱ πράξεις μας πού εἶναι 

σύμφωνα μέ τόν  νόμο Του. Μόνο αὐτό πού βρίσκεται σέ 

ἀπόλυτη συμφωνία μέ τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἰσχυρό, 

εἶναι αἰώνιο, καί δέν μπορεῖ νά κλονιστῆ.  Ὅλα τά ἄλλα πού δέν 

τά φύτεψε ὁ Θεός, ἀλλά εἶναι ἀνθρώπινα προϊόντα καί δέν 

θεμελιώνονται στίς ἐντολές του Χριστοῦ, αὐτά θά ξερριζωθοῦν.» 

 

Ἄρα, τό ψευτοεμβόλιο δέν ἀποτελεῖ παρασκευή σύμφωνα μέ τόν 

νόμο τοῦ Θεοῦ,  ὅπως ἡ φύση, πού ὑπακούει στούς νόμους τῆς 

φύσεως, καί πού αὐτοί οἱ νόμοι ἔχουν ρίζα τόν Θεό.  Οὔτε μέ τίς 

ἐντολές Του (διότι ὑπάρχουν φόνοι, τά ἐκτρώματα ἐκ ἐμβρύων, πού 

εἶναι μέσα στά ἐμβόλια).   Οὔτε μέ τόν τόπο, τρόπο, χρόνο,  διότι εἶναι 
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100%  ἀνορθόδοξοι  ἐξ  ἀρχῆς  οἱ λειτουργίες των.  Συγκεκριμένα, μέ 

τόν χρόνο ,  διότι τά ἀληθινά ἐμβόλια δέν φτιάχνονται μέσα σέ ἕνα 

χρόνο, ἀλλά ἀπαιτοῦν τουλάχιστον μία δεκαετία, καί μέ τόν 

παραδοσιακό  ἐπισφαλῆ  δοκιμασμένο  τρόπο.  Οὔτε μέ τόν τόπο, 

διότι  οἱ τοποθεσίες  (χῶρες τῆς ὑφηλίου), ἀρχές γινομένης τό Ἰσραήλ 

τίς  Η.Π.Α. καί τήν Εὐρώπη  δείχνουν  μία παγκόσμια  ὑπακοή καί 

κυριαρχία τοῦ ἑνός (Ἀντιχρίστου).   Οὔτε μέ τήν ἐπιβολή νόμων μέ 

ἀπειλή  τό χρηματικό πρόστιμο, κλπ, νά κάνουμε τό «ἐμβόλιο» ὅπως 

διατάσσει   τό  κράτος, στερώντας  τήν ἐλεύθερη ἐπιλογή τοῦ 

ἀνθρώπου, στερώντας του τήν ἐλευθερία.  Διότι, ἔτσι θά ἐπιβληθῆ 

(καί ἤδη ἐπιβάλλεται) καί τό ἑπόμενο, πού θά εἶναι τό χάραγμα (666)  

, στό χέρι ἤ στό κεφάλι.  Οὔτε στερώντας τήν ἐλεύθερη βούληση τοῦ 

ἀνθρώπου.   Ὁ Θεός καί Χριστός εἶπε: ««Θέλεις ὑγιής γενέσθαι;». 

(Ἰωαν. 5, 1-15),  δηλαδή ἀκόμα καί γιά νά θεραπεύσει τόν ἄνθρωπο ὁ 

Κύριος μας  δέν παραβίασε το ἐλεύθερο τῆς βουλήσεως του, τόν 

ρώτησε.  Ἐδῶ τώρα «μέ τό ἔτσι θέλω» ἐπιβάλουν οἱ κυβερνήσεις τό 

ψευτοεμβόλιο τους , αὐτό φανερώνει  συλλογικά αὐταρχισμό, 

θράσος, ἀδικία,  πού προέρχεται σαφῶς ἀπό δαιμονική ρίζα,  πού 

σύν τῶν ἄλλων  ἔχει ἀποδειχθῆ μέ χιλιάδες ἀποδείξεις ὡς δηλητήριο 

θανατηφόρο (τό «ἐμβόλιο» ἐκεῖνο) καί μέ δεκάδες παρενέργειες! 

Καθημερινά ἡ ἀνθρωπότητα βιώνει τραγωδίες ἐξ αἰτίας ἀνθρώπων 

πού «ἐμβολιάζονται»,   ὅπως : ἀνακοπή καρδίας, ἐγκεφαλικά, 

παραλύσεις, καί δεκάδες ἄλλες σοβαρές παρενέργειες, πού 

φαίνονται  μή ἀναστρέψιμες, καί μέ ἀποδείξεις ἔχουν περιέλθει ὅλες 

οἱ χῶρες σέ αὐξήση  τῶν προώρων θανάτων (ἀπό κάθε ἀσθένεια) 

λόγω τῶν «ἐμβολίων» πού φαίνεται  ολοκαθαρα πλέον  ὅτι 

παρασκευάσθηκαν  ἀπό ἕνα σκοτεινό νοῦ, εἰδικευμένο  δαίμονα 

σίγουρα, πού εἰσχώρησε στόν νοῦ βλάσφημων ἐπιστημόνων, γιά νά 

βρίσκουν τήν «Ἀχίλλειο  φτέρνα» κάθε ἀσθένειας  (καθώς μέ τό 

προπατορικό ἁμάρτημα οἱ δαίμονες ἔφεραν ἐξ ἀρχῆς τίς ἀσθένειες 

καί τόν θάνατο, καί αὐτά τά δύο τά γνωρίζουν πολύ καλά), τώρα ὅμως  

γρηγορότερα (πρόωρες ἀσθένειες καί θάνατοι)  καί μέ τραγικά 

ἀποτελέσματα γιά τόν δυστυχῆ ἄνθρωπο, τόν ἄνθρωπο πού 

ἀπομακρύνθηκε ἀπό τόν Θεό.  - 

 
 


