Το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος ενώνουν:
Προφητική διορατικότητα
Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε έλαβα αυτό, αλλά αυξανόταν σε μένα για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, ακόμα και προτού
να σωθώ! Θυμάμαι τον πόλεμο του 1973 στο Ισραήλ και μετά τον πόλεμο στην Κύπρο το 1974 και αναρωτήθηκα γιατί το
Ισραήλ είχε νίκη και η Κύπρος είχε μια τόσο τραγική ήττα που χώρισε το νησί. Νόμιζα ότι "πρέπει να είναι στην ίδια πλευρά.
Δεν έχουν μόνο τον ίδιο Θεό, αλλά και τον ίδιο εχθρό". Τώρα τους βλέπουμε να ενώνονται μαζί. Έτσι έγραψα τελικά μερικές
από αυτές τις προφητείες χρόνια πριν οι τρεις αρχίσουν να ενώνονται σε μια ισχυρή συμμαχία που μετατοπίζει την
ισορροπία δυνάμεων και επαναπροσδιορίζει την Ανατολική Μεσόγειο.

Το Ισραήλ (ως επιλεγμένο έθνος μοντέλου του Θεού) και η Ελλάδα (ως εκπρόσωπος των εθνών) κλήθηκαν να περπατήσουν
στην ενότητα. Ως εκ τούτου, είναι κρίσιμο, όχι μόνο πώς πηγαίνει το Ισραήλ, αλλά και πως πάει η Ελλάδα, όπου
ευθυγραμμίζεται, γιατί τα έθνη θα ακολουθήσουν, ακόμα κι αν την ακολουθήσουν σε εξαπάτηση (Ο περισσότερος δυτικός
πολιτισμός βασίζεται σε εσφαλμένη ελληνιστική σκέψη).
Όπως είναι αλήθεια ότι το Ισραήλ και η Ελλάδα έχουν τον ίδιο Θεό, τώρα τελικά εκτίθεται ότι έχουν και τον ίδιο εχθρό!
Καθώς το κυβερνών πνεύμα πάνω από την Τουρκία χρησιμοποιήθηκε πολύ διακριτικά για να διαχωρίσει το Ισραήλ, την
Ελλάδα και την Κύπρο μπροστά στα μάτια του κόσμου και το ένα το άλλο, τώρα χρησιμοποιείται για να τα ενώσει. Όπως
γνωρίζουν ήδη πολλοί από εσάς, η φιλία μεταξύ Ισλαμικής Τουρκίας και Ισραήλ έχει σχεδόν αποσυντεθεί. Η σημερινή
εξέλιξη της ενότητας μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας/ Κύπρου δεν θα μπορούσε να συμβεί με άλλο τρόπο.
Ο Ιάβαν (Εβρ.: Ελλάδα), ο γιος του Ιαφέθ και ο Κιτίμ (Εβρ.: Κύπρος), ο γιος του Ιάβαν, καλούνται να κατοικήσουν στις σκηνές
του Σειμ (Γένεση 9:26-27; 10:1-5). Αυτό είναι το κάλεσμα του Ιάβαν (Ελλάδα), του Κιτίμ (Κύπρος) και της υπόλοιπης
Ευρώπης (των άλλων γιων του Ιαφέθ). Όπως είναι σίγουρο ότι ο Θεός έχει αποκαταστήσει τον Ισραήλ στη γη της υπόσχεσής
του, έτσι θα προκαλέσει να εγκατασταθεί ο Ιαφέθ στις σκηνές του Σειμ. Δεν τηρεί μία υπόσχεση και παραμελεί τον άλλο.
Είναι ο ίδιος Θεός του Σειμ και του Ιαφέθ και οι δύο περπατώντας μαζί θα καλύψουν τις αμαρτίες των προγόνων τους
(Γέν. 9:23).
Ένα Ηνωμένο Ισραήλ, Ελλάδα/ Κύπρος:
1. Μαζί, το Ισραήλ και η Ελλάδα/ Κύπρος θα μπορέσουν να κυριαρχήσουν στη Μεσόγειο. Κανένα έθνος δεν μπορεί να το
κάνει μόνο του και αυτά τα ύδατα είναι στρατηγικά και διακυβεύονται. Το πνεύμα του Ισλάμ θέλει αυτό το πέρασμα. (Αυτό
αποδείχθηκε αληθινό κατά τη διάρκεια της κρίσης του στόλου, όπου η Ελλάδα και η Κύπρος ήταν για πρώτη φορά μαζί με
το Ισραήλ, με τη συμφωνία και το σχέδιο του αγωγού φυσικού αερίου, τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις κλπ)
2. Το Ισλαμικό πνεύμα που κυβερνάει στην Τουρκία ήθελε την Κύπρο (εγγονό του Ιαφέθ) και προσπάθησε να πάρει το
έδαφος το 1974 για να μπερδέψει, να οικοδομήσει μια σφήνα μεταξύ της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ισραήλ, να χτυπήσει
απευθείας το Ισραήλ και να κυριαρχήσει πάνω στη Μεσόγειο. Η Κύπρος είναι βασικός παράγοντας στη μάχη για τα ύδατα
μεταξύ Ισραήλ και Ευρώπης. Μια αληθινή Χριστιανική Κύπρος προορίζεται να προστατεύσει και να υποστηρίξει το Ισραήλ,
όχι να τον πληγώσει. Τα νησιά των Δωδεκανήσων στοχεύουν επίσης στο πνεύμα του Ισλάμ για τον ίδιο σκοπό. Ένα ενωμένο
Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος θα έχουν τη δύναμη να περιορίσουν το Ισλάμ, να τον εμποδίσουν να προχωρήσει και ακόμη
και να το εξαλείψουν.
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3. Το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος ενωμένα στο αληθινό Πνεύμα του Μεσσία θα σπάσουν την ελληνιστική επιρροή στις
χώρες τους σε αρκετές σφαίρες που δεν είχαν καμία εξουσία να το κάνουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.
4. Οι ειδωλολατρικές και παγανιστικές πρακτικές θα απομακρυνθούν από τους δύο λαούς με την είσοδο τους σε έναν
υψηλότερο και μεγαλύτερο σκοπό μέσω του Μεσσία. Θα υπάρξει επίσης μια εξαιρετικά μεγάλη αύξηση της ελευθερίας
και της δύναμης στο Πνεύμα από τους δύο ενωμένους.
5. Η ελληνική επιρροή της νέας διαθήκης στο Ισραήλ θα αντισταθμίσει την επιζήμια ελληνιστική επιρροή του παρελθόντος.
6. Οι εβραϊκές πνευματικές ρίζες θα ενισχύσουν και θα κάνουν την Εκκλησία στην Ελλάδα/ Κύπρο να στέκεται πιο σταθερά.
7. Η ανομία στην Ελλάδα και το νομικίστικο πνεύμα στο Ισραήλ θα μετριάζονται από αυτήν την ενότητα, καθιστώντας ένα
εντελώς νέο σύνολο (Έναν Νέο Άνθρωπο) από την επιρροή του ενός στην άλλη με βάση την αληθινή χάρη. (Έφ. 2:14)
8. Η Ελλάδα/ Κύπρος το να στραφεί και πάλι στο Ισραήλ είναι μια εικόνα της επιστροφής στον Θεό! Είναι μια εικόνα των
Ελλήνων που αναζητούν την αιωνιότητα με ρίζες! Αυτή είναι η κληρονομιά της και οι ρίζες της στο Θεό του Ισραήλ μέσω
του Αποστόλου Παύλου (Εβραίων!) Που ταξίδεψε στην Ελλάδα/ Κύπρο για να εδραιώσει την πίστη στον αληθινό και
ζωντανό Θεό μέσω του Μεσσία.

Όλα τα παραπάνω είναι προετοιμασία για ανανέωση, αναζωπύρωση και αποκατάσταση τις τελευταίες μέρες σε ολόκληρη
την περιοχή.

Γκρέτα Μαύρο
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