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Όταν ο Θεός έκανε τον ήλιο, τη σελήνη και τα άστρα στη δημιουργία, είπε, “Ας είναι δια ΣΗΜΕΙΑ,
και καιρούς, και ημέρας, και ενιαυτούς”. Γένεση 1 (α) : 14. Έτσι, δεν πρέπει να μας εκπλήττει όταν 
μας δίνει ο Θεός σημεία της επιστροφής Του στον ουρανό. Το είχε σχεδιάσει από την αρχή.

Σεισμός στη Λισαβώνα της Πορτογαλίας
1 Νοεμβρίου 1755

“Η έκτη σφραγίδα ανοίγει με μεγάλες δονήσεις της γης. Ένας από τους πιο εκτεταμένους σεισμούς 
που καταγράφηκε ποτέ, έγινε την 1η Νοεμβρίου, 1755. Μερικές φορές ονομάζεται “ο σεισμός της 
Λισαβώνας”, επειδή το μεγαλύτερο μέρος της πόλης εκείνης καταστράφηκε με την απώλεια 60.000
μέχρι 90.000 ψυχών. Η θάλασσα ανέβηκε πάνω από 15 μέτρα από το συνηθισμένο ύψος της.
“Ο μεγάλος σεισμός της 1η Νοεμβρίου, 1755, κάλυψε μια έκταση τουλάχιστον 10.360.000 
τετραγωνικών χιλιομέτρων...διαπέρασε το μεγαλύτερο μέρος των ηπείρων της Ευρώπης, της 
Αφρικής, και της Αμερικής” Robert Sears, ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, σελ. 50,58 – 
ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, σελ, 17.
Μέχρι αυτό το σημείο στην ιστορία της ανθρωπότητας, αυτός ο σεισμός ήταν, πιθανώς, η 
μεγαλύτερη φυσική καταστροφή από τον καιρό του κατακλυσμού του Νώε.

Η Σκοτεινή Ημέρα – Βόρεια Αμερικής
19 Μαΐου, 1780

“Σχεδόν, εάν όχι απόλυτα, το πιο μυστηριώδες και μέχρι τώρα ανεξήγητο φαινόμενο του είδους 
του, στην πολυποίκιλη σειρά γεγονότων της φύσης, αποτελεί η σκοτεινή ημέρα της 19ης Μαΐου 
1780 – μια τελείως ανεξήγητη συσκότιση όλων των ορατών ουρανών και της ατμόσφαιρας της 
Νέας Αγγλίας”. R.M. Devens, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΑΣ ΑΙΩΝΑΣ, σελ, 89,90.
Ο Noah Webster, στο “Αμερικάνικο Λεξικό της Αγγλικής γλώσσας” (έκδοση 1882), λέει για τη 
σκοτεινή ημέρα, “Η πραγματική αιτία του αξιοσημείωτου φαινομένου είναι άγνωστη”. Έκτοτε, 
μερικοί έχουν εξηγήσει αυτό το παράξενο φαινόμενο επί της φυσικής βάσης. Μπορεί να υπάρχει 
μια φυσική αιτία. Στο κάτω κάτω, ο Θεός μεταχειρίσθηκε ένα φυσικό τρόπο να ανοίξει της Ερυθρά 
θάλασσα για τον Ισραήλ, Έξοδος 14 (ιδ) : 21. Το σπουδαίο σημείο είναι ότι μια παράξενη, σκοτεινή
ημέρα έγινε στο σωστό καιρό, όπως είπε ο Ιησούς ότι θα γινόταν. Ακολούθησε, σχεδόν αμέσως, η 
περίοδος του διωγμού που ονομάζεται μερικές φορές, “Οι Σκοτεινοί Αιώνες”.

Η Σελήνη Κόκκινη σαν Αίμα – Βόρεια Αμερικής
19 Μαΐου, 1780

Η νύχτα που ακολούθησε τη σκοτεινή ημέρα, ήταν τόσο σκοτεινή, που ένα φύλλο άσπρο χαρτί δε 
φαινόταν που ήταν μπροστά στα μάτια. Οι άνθρωποι έψαχναν για τη σελήνη, αλλά, όπως και ο 
ήλιος, ήταν συσκοτισμένη. Περίπου τα μεσάνυχτα, το παράξενο σκοτάδι διαλύθηκε, και φάνηκε η 
σελήνη, αλλά ήταν κόκκινη σαν αίμα. Ο Milo Bostwick περιγράφει αυτό το γεγονός με αυτά τα 
λόγια, “H σελήνη, που ήταν πανσέληνος, φαινόταν σαν αίμα. Ο φόβος που δημιουργήθηκε, και η 
συχνή συζήτηση, μου έκαναν μεγάλη εντύπωση”. Η ιστορία του Stone, Beverly, Massachusetts”.

Η Πτώση των Άστρων – Βόρια Αμερική
13 Νοεμβρίου, 1833

“Το πρωί  της 13 Νοεμβρίου 1833, έμεινε αξέχαστο από μια επίδειξη του φαινομένου που λέγεται 
διάτοντες αστέρες, το οποίο ήταν, πιθανόν, πιο εκτεταμένο και μεγαλοπρεπές από οποιαδήποτε 
άλλο όμοιο, που μέχρι τότε είχε καταγραφεί...πιθανόν, κανένα άλλο ουράνιο φαινόμενο δεν έχει 
λάβει χώρα σ’ αυτή τη χώρα, από τότε που αποικήθηκε, που να παρακολουθήθηκε με τόσο 



θαυμασμό και απόλαυση από μια άλλη. Για αρκετό καιρό μετά το γεγονός, αυτό το μετεωρικό 
φαινόμενο ήταν το κυριότερο θέμα της συζήτησης σε κάθε κύκλο¨. Αμερικάνικο περιοδικό 
Επιστήμης και Τέχνης. Τόμος ΧΧV, 1834.
Ο R.M. Devens, μιλώντας για τη μεγάλη βροχή αστέρων, είπε, “Ολόκληρο το στερέωμα σ’ όλες τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν σε φλογερή αναστάτωση”. Τα μεγάλα Γεγονότα της Ιστορίας μας, σελ, 
214,215.
Γι’ αυτό το γεγονός, ο Charles A. Young, καθηγητής Αστρονομίας στο πανεπιστήμιο του Princeton 
λέει, “Πιθανώς, το ΠΙΟ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟ από όλες τι μετεωρικές πτώσεις...ήταν αυτή των 
Λεονίδων, 12 Νοεμβρίου 1833.. Ο αριθμός...υπολογίσθηκε σε 2.000.000 την ώρα, επί πέντε η έξι 
ώρες.” Εγχειρίδιο της Αστρονομίας, σελ, 469. Οι ουρανοί ήταν φλεγόμενοι από την πτώση των 
αστέρων. Οι άνθρωποι νόμισαν ότι πράγματι είχε φτάσει η Ημέρα της Κρίσης.
Για την έκταση της ορατότητας της μετεωρικής αυτής επίδειξης, διαβάζουμε στην 
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΑ, κάτω από το άρθρο ‘ΜΕΤΑΩΡΙΤΕΣ’ τα εξής: “Αυτό το 
θέαμα...ΟΡΑΤΟ Σ’ ΟΛΗ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ...δημιούργησε τεράστιο 
ενδιαφέρον...Εκατοντάδες χιλιάδες διάττοντες αστέρες έπεσαν...Μερικοί θεατές σύγκριναν τον 
αριθμό με τις χιονονιφάδες σε χιονοθύελλα, ή τις σταγόνες νερού σε μια μπόρα βροχής”. Το θέαμα 
ήταν υπέροχο. Άρχισε γύρω στις εννέα το βράδυ, και συνέχισε αρκετά μετά την αυγή.
Ο Elijah Burritt λέει: “Το πιο υπέροχο φαινόμενο των διάττοντων αστέρων (13 Νοεμβρίου, 1833) 
ΚΑΛΥΨΕ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ...σκεπάζοντας ολόκληρο το
θόλο του ουρανού με μυριάδες μπάλες φωτιάς”. Γεωγραφία των Ουρανών, σελ. 157. Μέσα σε μισό
αιώνα μετά τη συσκότιση του ήλιου και της σελήνης, αυτή η σημαντικότερη όλων των μετεωρικών 
πτώσεων έλαβε χώρα.
Όταν το μεγάλο προφητικό ρολόι του Θεού χτύπησε την ώρα, τα γεγονότα που είχαν προφητευθεί 
έλαβαν χώρα: 
1. 1η Νοεμβρίου, 1755 – Ο μεγάλος σεισμός
μετά 25 χρόνια 2. 19η Μαΐου, 1780 – Η σκοτεινή ημέρα και η σελήνη σαν αίμα
μετά 53 χρόνια 3. 13η Νοεμβρίου, 1833 – Η πτώση των αστέρων


