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Όταν ο εχθρός παρατηρεί 

Η Ελλάδα και η Κύπρος έρχονται σε ευθυγράμμιση με το Ισραήλ για πρώτη φορά σε 2.000 χρόνια! Ο εχθρός το 

έχει παρατηρήσει. Η Ελλάδα/ η Κύπρος ήταν αντισημιτικά έθνη, αλλά μέσω των προσευχών των αγίων, ο 

αντισημιτισμός μειώνεται πολύ γρήγορα, ενώ αυξάνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου. Ο 

εχθρός σήκωσε το κεφάλι του επειδή παρατηρεί ότι η φυσική και πνευματική λεωφόρος του Αποστόλου Παύλου 

μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας ανοικοδομείται. 

 

Όπως ίσως γνωρίζετε, η Ισλαμική Τουρκία έχει περάσει στα Ελληνικά και Κυπριακά ύδατα με ένα ερευνητικό 

πλοίο, πολεμικά πλοία και υποβρύχια διεκδικώντας επικράτεια και προκειμένου να αναγκάσει την Ελλάδα-Κύπρο 

να υποχωρήσει όχι μόνο από την προστασία των δικών τους αποκλειστικών οικονομικών ζωνών, αλλά και να 

σταματήσει το σχέδιο με το Ισραήλ να κατασκευαστεί ο μεγαλύτερος αγωγός φυσικού αερίου στον κόσμο! Ο 

αγωγός θα πηγαίνει από το Ισραήλ, στην Κύπρο, στην Ελλάδα και παραπέρα μέσω της Ιταλίας στη δυτική Ευρώπη. 

Αυτά είναι ακριβώς τα βήματα των ιεραποστολικών ταξιδιών του Αποστόλου Παύλου! Ο Θεός μας δείχνει ότι το 

«στον Εβραίο πρώτα και στον Έλληνα» (Ρωμαίους 1:16), έχει μια κυριολεκτική εφαρμογή καθώς και μια 

πνευματική, που υπόσχεται να είναι μια τεράστια ευλογία σε αυτήν την περιοχή. Ο Κύριος επιθυμεί να ευλογήσει 

αυτή την περιοχή φέρνοντας την Ελλάδα, την Κύπρο, την υπόλοιπη περιοχή της Μεσογείου και την Ευρώπη σε 

σωστή ευθυγράμμιση για να ευλογήσουν το Ισραήλ και όπως υποσχέθηκε, να ευλογηθούν από τον Κύριο σε 

αντάλλαγμα. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού. Αυτό είναι το πρότυπο του Θεού. 

 

Το Βιβλίο του Νεεμία σχετίζεται πολύ με την εποχή μας και με αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ανατολική 

Μεσόγειο. Σε αυτό το Βιβλίο αναφέρεται ξεκάθαρα τι συμβαίνει όταν αρχίζουμε να εκπληρώνουμε τους σκοπούς 

του Θεού με υπάκουη αγάπη, ειδικά σε σχέση με το Ισραήλ. Περίμενα ο εχθρός να επιτεθεί στην Ελλάδα και την 

Κύπρο, επειδή δεν μπορείς να μπεις στους σκοπούς του Θεού, δεν μπορείς να μπεις στην ευθυγράμμιση του 

Θεού, δεν μπορείς να αρχίσεις να ευνοείς το Ισραήλ και να μην έχεις ισχυρά αντίποινα από τον εχθρό. Δεν μπορείς 

να είσαι φίλος με το Ισραήλ και να μην μπεις στις ίδιες μάχες που το Ισραήλ πολεμά σε αυτούς τους τελικούς 

καιρούς. 

 

Στο Βιβλίο του Νεεμία, βλέπουμε ότι το τείχος της Ιερουσαλήμ καταστράφηκε από τους εχθρούς του Θεού. Ο 

Κύριος είχε ήδη τοποθετήσει τον Νεεμία ως οινοχόο του Πέρση Βασιλιά, για να λάβει την εύνοια του βασιλιά για 

την ανοικοδόμηση του τείχους. Είχε τοποθετήσει την Εσθήρ. Είχε τοποθετήσει τον Δανιήλ. Είχε τοποθετήσει τον 

Ιωσήφ. Θέτει τους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση για την κατάλληλη στιγμή για όταν πρόκειται να κινηθεί. 

Σήμερα τα τείχη εδώ στα εδάφη της Βίβλου έχουν καταστραφεί στο Πνεύμα και στη φυσική σφαίρα λόγω 

λανθασμένης θεολογίας, λανθασμένης διδασκαλίας, ειδωλολατρίας, επειδή η Ελλάδα και η Κύπρος βρισκόταν σε 

λάθος πλευρά. Τώρα που έχουν γίνει σύμμαχοι με το Ισραήλ, ο Κύριος θέλει να χτίσει αυτόν τον πνευματικό και 

φυσικό αγωγό, να ευλογήσει την περιοχή και να διατηρήσει την ισχυρή συνέργεια που έχει ήδη ξεκινήσει και να 

φέρει αναζωπύρωση. Ο εχθρός το έχει παρατηρήσει. 

 

Νεεμίας 2:19 «Αλλ' όταν το άκουσαν ο Σαναβαλλάτ ο Ορωνίτης, και ο Τωβίας ο δούλος, ο Αμμωνίτης, και ο Γησέμ ο 

Άραβας, μας περιγέλασαν, και μας περιφρόνησαν, λέγοντας: Τι είναι αυτό το πράγμα που κάνετε; Θέλετε να 

επαναστατήσετε ενάντια στον βασιλιά;» 
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Αγαπημένε, αυτή είναι η ίδια φωνή και τα ίδια ψέματα του εχθρού που έχει δει ότι ο Κύριος σηκώνεται σε όλη τη 

Μεσόγειο για να χτίσει και να ευλογήσει. 

 

Ο Νεεμίας απαντά έτσι στους εχθρούς του Θεού: 

Νεεμίας 2:20 «Κι εγώ τους αποκρίθηκα, και τους είπα: Ο Θεός τού ουρανού, αυτός θα μας ευοδώσει· γι' αυτό, 

εμείς οι δούλοι του, θα σηκωθούμε και θα οικοδομήσουμε· εσείς, όμως, δεν έχετε μερίδα ούτε δικαίωμα ούτε 

θύμηση στην Ιερουσαλήμ.» 

 

Αγαπημένε, το πνεύμα του Ισλάμ θέλει να ανατρέψει την αναζωπύρωση που θα διακηρύξει για άλλη μια φορά τον 

Γιό του Θεού σε αυτήν την περιοχή της Βίβλου. Οι φωτιές του Θεού θα αρχίσουν να καίγονται ξανά πριν από τον 

ερχομό του Κυρίου και ο εχθρός θέλει να σβήσει αυτές τις φωτιές πριν ακόμη αναφλεγούν. 

 

Όταν ο Νεεμίας και οι άνθρωποι του συνέχιζαν να χτίζουν το τείχος, ο εχθρός άρχισε να χλευάζει το σχέδιο του 

Θεού και προσπάθησε να το καταρρίψει: 

Νεεμίας 4:1 «Και όταν ο Σαναβαλλάτ άκουσε ότι εμείς οικοδομούμε το τείχος, οργίστηκε, και αγανάκτησε πολύ, 

και περιγέλασε τους Ιουδαίους.» 

 

Ο Νεεμίας προσεύχεται και λαμβάνει τη σοφία του Θεού: Βάλε σκοπιά ενάντια στους εχθρούς μέρα και νύχτα! 

Αγαπημένε, μία σκοπιά πρέπει να μπει μέρα και νύχτα σε αυτήν την περιοχή για να προετοιμάσει μια μεγάλη 

κίνηση του Πνεύματος του Θεού! 

 

Ο Νεεμίας δεν λαμβάνει μόνο τη σοφία του Κυρίου να βάλει μία σκοπιά, αλλά επίσης λαμβάνει τη στρατηγική για 

το πώς α δουλεύουν οι άνθρωποι! Πρέπει να έχουν ένα εργαλείο στο ένα χέρι και ένα όπλο στο άλλο και μια 

τρομπέτα προειδοποίησης και λατρείας. Πνευματικά μιλώντας, πρέπει να έχουμε ένα όπλο πολέμου στο ένα χέρι 

και ένα εργαλείο για την οικοδόμηση της Βασιλείας του Θεού στο άλλο. Και να σαλπίσουμε τη σάλπιγγα!    

Νεεμίας 4:16-20. 

 

Ο Νεεμίας λέει επίσης στους ανθρώπους να παραμείνουν μέσα στην Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν 

πρέπει να φύγουν από την πόλη αλλά να είναι φρουροί για εκείνους που εργάζονται μέρα ή νύχτα. Και εμείς 

πρέπει να φρουρούμε το έργο, να φρουρούμε ο ένας τον άλλον μέρα και νύχτα. Δεν θα έχουμε την άνεση μας ενώ 

η μάχη μαίνεται. 

 

Νεεμίας 4:23 «Και ούτε εγώ ούτε οι αδελφοί μου ούτε οι δούλοι μου ούτε οι άνδρες της προφύλαξης, που με 

ακολουθούσαν, κανένας από μας δεν έβγαζε τα ιμάτιά του· μόνον για να λούζεται τα έβγαζε κάθε ένας.» 

 

Οι οικοδόμοι δεν έβγαζαν τα ρούχα τους, να φορέσουν τις πιτζάμες τους για να κοιμηθούν άνετα στα κρεβάτια 

τους. Όπως η Σουναμίτισσα στο Άσμα του Σολομώντα, «κοιμήθηκα αλλά η καρδιά μου ήταν ξύπνια», πρέπει να 
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αναζητούμε συνεχώς το πρόσωπο του Κυρίου στις καρδιές μας, να είμαστε προσεκτικοί στη φωνή Του και να Τον 

ακολουθούμε. Είναι καιρός να είμαστε άγρυπνοι! Ο Θεός κάνει εξαιρετική δουλειά, ακόμη και κατά τη διάρκεια 

που σείει το Ισραήλ. Κάνει εξαιρετική δουλειά στην Ανατολική Μεσόγειο. Ενώνει Εβραίους και Έλληνες για πρώτη 

φορά στη σύγχρονη ιστορία και ο εχθρός το έχει παρατηρήσει! Θέλει να σταματήσει το έργο ακόμη και πριν 

ξεκινήσει! 

 

Ο Θεός θέλει η δόξα Του να γεμίσει τη γη όπως τα νερά καλύπτουν τη θάλασσα. Θέλει να δοξασθεί το όνομα Του 

στην Ανατολική Μεσόγειο. Αντιμετωπίζουμε έναν εχθρό αυτή τη στιγμή που προσπαθεί να διαλύσει την ενότητα 

και την ειρήνη που σφυρηλατείται στη Μεσόγειο. Πιστεύουμε στον Θεό για μια μεγάλη νίκη και για την 

«Λεωφόρο του Αποστόλου Παύλου» που θα ολοκληρωθεί στις μέρες μας πριν από τον ερχομό του Κυρίου Ιησού 

Χριστού. Παρακαλώ προσευχήσου μαζί μας αγαπητέ φίλε. 

 

Γκρέτα Μαύρο 


