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(µέρος 3
ο
) 

 

“Υπάρχει οδός ήτις φαίνεται ορθή εις τον άνθρωπον,  

αλλά τα τέλη αυτής είναι οδοί θανάτου”  

(Παροιµίαι 16:25) 

 

Είναι αναµφισβήτητο ότι οι επιλογές που κάνουµε στη ζωή µας έχουν τις συνέπειές 

τους, τις οποίες άλλες τις συνειδητοποιούµε άµεσα και άλλες αργότερα. Όταν 

µάλιστα πρόκειται για σηµαντικές αποφάσεις ο άνθρωπος βεβαίως αναζητεί όλες 

εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν να πάρει τη σωστή 

απόφαση που θα έχει και τις ευεργετικές συνέπειες στη ζωή του.  

 

Μακάριος είναι ο άνθρωπος που για σύµβουλό του έχει το Λόγο του Θεού. Μακάριος 

είναι ο άνθρωπος που δεν κρίνει κατά την όψη των πραγµάτων αλλά κρίνει και 

αποφασίζει µε γνώµονα το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή. 

 

Και αυτή η όψη των πραγµάτων διαµορφώνεται και παρουσιάζεται έτσι ώστε να 

κάνει τους ανθρώπους να δεχθούν τελικά και να λάβουν στο δεξί τους χέρι ή στο 

µέτωπό τους “ το χάραγµα, ή το όνοµα του θηρίου, ή τον αριθµό του ονόµατος 

αυτού”. (Αποκάλυψις 13:17). 

 

Στα δύο προηγούµενα αφιερώµατά µας είδαµε το ιστορικό και το ότι βρισκόµαστε 

τώρα στη διαδικασία τελειοποιήσεως του νέου αυτού συστήµατος οικονοµικών 

συναλλαγών και ταυτοποίησης προσώπων. Η ταχύτητα εξέλιξης είναι ιλιγγιώδης. 

Μόλις πριν από λίγες ηµέρες διαβάσαµε για τους νέους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

που θα έχουν σαν βάση το DNA (γενετικό υλικό του ανθρώπου). Ένας τέτοιος 

υπολογιστής µεγέθους κύβου ζάχαρης (1cm
3
) θα έχει χωρητικότητα όση ένα 

τρισεκατοµµύριο δίσκων (CD’s)! 

 

Είναι λοιπόν πολλοί αυτοί που έχουν αρχίσει να προσπαθούν, µε λογικά 

επιχειρήµατα, να πείσουν τον κόσµο για την “αναγκαιότητα” να λάβουν οι άνθρωποι 

στο σώµα τους το chip. 

 

Μετά την 11
η
 Σεπτεµβρίου του 2001 όλος ο κόσµος ζει κάτω από την επόµενη 

επικείµενη τροµοκρατική απειλή. Μάλιστα καθώς γράφονταν αυτές οι γραµµές 

συνέβη το αποτρόπαιο τροµοκρατικό κτύπηµα της 11
ης

 Μαρτίου στα τραίνα της 

Μαδρίτης. Όλο και περισσότερες φωνές ακούγονται για το ότι “πρέπει” ορισµένες  

οµάδες ανθρώπων π.χ οι πιλότοι των αεροπλάνων να επισηµανθούν µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να είναι σίγουρο για το ποιοι  είναι. Αλλά γιατί µόνο αυτοί και όχι και οι οδηγοί 

των τρένων, ή των υπολοίπων µέσων µεταφοράς, ή όλοι οι µετανάστες µίας χώρας, ή 

µίας ηπείρου.. Τελικά πρέπει όλοι να επισηµανθούν για να είµαστε “σίγουροι”. 

 

Τι θα γίνει µε τη φοροδιαφυγή και την γενικότερη διαφθορά που µαστίζει όλο το 

πλανήτη; Αν καταργηθεί το χρήµα και παρακολουθούνται όλες οι συναλλαγές τότε 

κανείς δεν θα τολµά να φοροδιαφεύγει ή να συναλλάσσεται  µυστικά. Ακόµη και οι 

έµποροι ναρκωτικών θα χάσουν τη πελατεία τους αφού οι συναλλαγές θα ελέγχονται 

και οι έµποροι θα εντοπίζονται αµέσως. 



Ο ιατρικός φάκελος των ανθρώπων θα µπορεί να ανασύρεται on line και αµέσως όλες 

οι πληροφορίες που χρειάζονται οι θεράποντες ιατροί να είναι άµεσα διαθέσιµες. 

Ακόµη και ο ασθενής να είναι σε τέτοια κατάσταση που να µη µπορεί να δώσει 

πληροφορίες για το ιστορικό του ή τα φάρµακα που παίρνει, όλα αυτά θα µπορεί να 

τα δώσει το “σύστηµα”… 

 

Tελικά τίποτε δεν θα µπορεί να γίνει έξω από το “σύστηµα”. Ο άνθρωπος έξω από το 

σύστηµα θα είναι σαν να µην υπάρχει…Όσοι είναι µέσα στο σύστηµα θα χάσουν την 

ελεύθερη βούλησή τους και θα έχουν τη µερίδα τους µε το θηρίο (τον αντίχριστο). 

“Και τρίτος άγγελος ηκολούθησεν αυτούς λέγων µετά φωνής µεγάλης, Όστις 

προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού, και λαµβάνει χάραγµα επί του 

µετώπου αυτού, και αυτός θέλει πίει εκ του οίνου του θυµού του Θεού, του 

κεκερασµένου ακράτου εν τω ποτηρίω της οργής αυτού και θέλει βασανισθή µε 

πύρ και θείον ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου. Και ο καπνός 

του βασανισµού αυτών αναβαίνει εις αιώνας αιώνων, και δεν έχουσιν ανάπαυσιν 

ηµέραν και νύκτα όσοι προσκυνούσι το θηρίον και την εικόνα αυτού, και όστις 

λαµβάνει το χάραγµα του ονόµατος αυτού” (Αποκάλυψις 14: 9-11). 

 

Ο Θεός όµως έχει προβλέψει για τους πιστούς Του να εκφύγουν, διά της αρπαγής της 

εκκλησίας, από όλα αυτά τα φοβερά τα οποία πρόκειται γίνουν. Μας συµβουλεύει 

λοιπόν: “Προσέχετε δε εις εαυτούς, µήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από 

κραιπάλης και µέθης και µεριµνών βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ’υµάς η 

ηµέρα εκείνη διότι ως παγίς θέλει επέλθει επί πάντας τους καθηµένους επί 

πρόσωπον πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόµενοι εν παντί καιρώ, διά να 

καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα µέλλοντα να γείνωσι και να σταθήτε 

εµπροσθεν του Υιού του ανθρώπου.” (Λουκάς 21:34-36). 

 

Και στο άγγελο της εκκλησίας της Φιλαδέλφειας ο Κύριος λέγει: “Επειδή εφύλαξας 

τον λόγον της υποµονής µου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του 

πειρασµού ήτις µέλλει να έλθη επί της οικουµένης όλης, διά να δοκιµάση τους 

κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχοµαι ταχέως, κράτει εκείνο το οποίον έχεις, 

δια να µη λάβη µηδείς το στέφανό σου”. (Αποκάλυψις 3:10-11). 

 

Η αγκαλιά του Σωτήρα Χριστού είναι ανοιχτή. Ας  σπεύσουµε κοντά Του όσο είναι 

ακόµη καιρός. 

 

Α. Περάκης 

 

Πηγή: Εφηµερίδα «Χριστιανισµός», φύλλο Μαΐου 2004 


