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Γιατί όλος αυτός ο πανικός 

 
Αυτές είναι πραγματικά σοβαρές μέρες που ζούμε. Στα τέλη Φεβρουαρίου ήμουν σε μια συνάντηση προσευχής για την 

Ελλάδα και το Ισραήλ και είδα μπροστά μου τη λέξη: ΠΑΝΙΚΟΣ. Ήταν πάρα πολύ καθαρή. Άρχισα να προσεύχομαι γι’ αυτό 

και μετά το ξέχασα. Από τότε έχει υπάρξει ΠΟΛΥΣ ΠΑΝΙΚΟΣ. Θέλω να μοιραστώ μαζί σου τι μου έδειξε ο Κύριος γι’ αυτόν 

τον πανικό. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι ένας πανικός για τον Κοροναϊό και πιστεύω ότι αυτός είναι ο 

καταλύτης, αλλά αυτό που μου είπε ο Θεός είναι ότι αυτός ο πανικός προέρχεται από κάτι πολύ βαθύτερο και εκθέτει 

κάτι πιο έντονο στην ανθρώπινη ψυχή και είναι το εξής: ο φόβος του θανάτου! Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ προκαλεί ΠΑΝΙΚΟ 

σε όλο τον κόσμο επειδή αυτή είναι η ανθρώπινη κατάσταση. 

 

Κάθε ανθρώπινο πλάσμα έχει τον φόβο του θανάτου, όποιος δεν γνωρίζει τον Ιησού Χριστό και το αίμα του Αρνιού. 

Οπότε ο πανικός αυτή τη στιγμή είναι ο φόβος του θανάτου. Οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν ένα εμβόλιο, 

προσπαθούν να βρουν κάποιο είδος φαρμάκου ενάντια σ’ αυτόν τον ιό, αλλά ο φόβος του θανάτου δεν έχει φάρμακο. 

Δεν υπάρχει φάρμακο εναντίον του. Δεν υπάρχει εμβόλιο κατά του φόβου του θανάτου! Δεν υπάρχει ένεση, δεν υπάρχει 

γιατρός ή χειρουργός ή χειρουργική επέμβαση ή έρευνα που θα έρθει με μια θεραπεία και ελευθερία από τον φόβο του 

θανάτου, επειδή ο φόβος του θανάτου έχει μόνο μία θεραπεία και ένα φάρμακο, και αυτό είναι το αίμα του Ιησού 

Χριστού! Αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να απελευθερώσει την ανθρώπινη φυλή από το φόβο του θανάτου. Και 

γι’ αυτό ήρθε ο Ιησούς. 

 

Θέλω να σας ενθαρρύνω σήμερα να καλέσετε το όνομα του Κυρίου. 

 

Καθώς προσευχόμουν με μερικούς φίλους πρόσφατα, είχα μια καταπληκτική εμπειρία. Προσευχόμουν για την κρίση του 

Θεού. Έβαλε στην καρδιά μου ότι αυτός ο κοροναϊός ήταν μία κρίση, αλλά τι είδους κρίση; Καθώς άρχισα να 

προσεύχομαι για αυτό, ξαφνικά είχα μια πολύ δυνατή εικόνα στο πνεύμα μου. Είδα έναν δικαστή σε μια αίθουσα 

δικαστηρίου να χτυπάει την έδρα με το σφυρί. Πολλοί από εσάς το έχετε δει αυτό πολλές φορές. Ο δικαστής, όταν 

αναγγέλλει μια ετυμηγορία ή κρίση, χτυπά το σφυρί. Όταν το είδα, ήξερα ότι ο Θεός έλεγε: Αυτή είναι μια ΚΡΙΣΗ! Τότε 

ξαφνικά είχα την πιο απίστευτη εικόνα. (Η εικόνα) Άλλαξε, και είδα τον Κύριο Ιησού Χριστό την ημέρα της σταύρωσης 

Του. Είδα το ίδιο σφυρί του δικαστή, να χτυπά τα καρφιά που μπήχτηκαν στα χέρια του Κυρίου. Ήταν ένα σφυρί, ήταν μια 

κρίση. Ήταν η κρίση του Θεού που επιτράπηκε να πέσει πάνω στον δικό Του Γιο. 

 

Λέει στον Ησαΐα 53: Ευχαρίστησε τον Κύριο να συντρίψει τον Γιο Του, επειδή έκανε τον εαυτό Του θυσία εξιλέωσης. Το 

ίδιο σφυρί του δικαστή, ήταν το ίδιο το σφυρί που χτύπησε τα καρφιά που τρύπησαν τα χέρια που Τον κράτησαν στον 

σταυρό. Η κρίση που ήταν για σένα και για μένα και για όλη την ανθρωπότητα, έπεσε στο αγνό Αρνί του Θεού, το Αρνί, το 

άμωμο Αρνί. Υπάρχει ακόμη ελευθερία από την κρίση σήμερα. Αν απλώς ανοίξεις την καρδιά σου και δεχθείς τον Κύριο 

Ιησού Χριστό, αποδεχτείς το κόστος που πλήρωσε, ότι πήρε την δική σου κρίση περί αμαρτίας, την πλήρη οργή του 

Πατέρα πάνω στο δικό Του σώμα, ώστε εσύ κι εγώ να είμαστε ελεύθεροι. 
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Προσευχήθηκα με μερικούς φίλους για τον Κοροναϊό ως μία κρίση του Θεού, και συνειδητοποιήσαμε ότι ο μόνος τρόπος 

με τον οποίο μπορεί να αρθεί αυτή η πανδημία, είναι εάν προσευχηθούμε και μετανοήσουμε στον Θεό για τις αμαρτίες 

μας και διακηρύξουμε ότι αυτή η κρίση έπεσε ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥ. Το ίδιο το σφυρί του Δικαστή χτύπησε τα καρφιά που 

μπήχτηκαν στο σώμα του Γιού του Θεού για να μπορέσουμε να ελευθερωθούμε από τον Κοροναϊό, την πορνεία, κάθε 

είδους ασθένεια, μοιχεία, μίσος, κουτσομπολιά, το λάθος είδος ζήλιας, κάθε είδος αμαρτίας. Μπορείς να ελευθερωθείς 

σήμερα, φίλε μου. Το τέλειο Αρνί του Θεού πήρε την κρίση σου. Πλήρωσε το πλήρες κόστος της οργής του Θεού, ώστε να 

μπορείς να είσαι ελεύθερος σήμερα. Κάλεσε το όνομα του Ιησού! Επέτρεψε στο Αρνί του Θεού να πάρει τη θέση σου 

στην κρίση, ώστε να είσαι ελεύθερος να ζήσεις τη ζωή σου στον Θεό! Αμήν. 

 

Εβραίους 2:14-15 Επειδή, λοιπόν, τα παιδιά έγιναν κοινωνοί σάρκας και αίματος, κι αυτός παρόμοια έγινε μέτοχος από τα 

ίδια, για να καταργήσει, διαμέσου τού θανάτου, αυτόν που έχει το κράτος τού θανάτου, δηλαδή, τον διάβολο, και να 

ελευθερώσει εκείνους, όσους εξαιτίας τού φόβου τού θανάτου ήσαν σε ολόκληρη τη ζωή υποκείμενοι στη δουλεία. 

 

Ιωάννης 8:51 Σας διαβεβαιώνω απόλυτα: Αν κάποιος φυλάξει τον λόγο μου, δεν θα δει θάνατο στον αιώνα. 

 

 

Με την αγάπη του Αρνίου, 

Γκρέτα Μαύρο 


