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Η Γερμανία θα γίνει ορθόδοξη μετά την καταστροφή της κατά τον επικείμενο
γενικό πόλεμο, σύμφωνα με προφητείες
Γράφει ο Χρήστος Μαντζιάρης
Τα γεγονότα δείχνουν ότι πρωτοφανείς καταστάσεις έρχονται γρήγορα, χωρίς να φαίνεται
ότι η ροή τους µπορεί ν’ αλλάξει. Όλος ο πλανήτης βρίσκεται σε ανασφάλεια και
αναβρασµό. Τις περισσότερες ευθύνες για την κατάσταση στην Ευρώπη τις έχει η Γερµανία
µε αποτέλεσµα να ξεµένει από φίλους, αλλά όχι από φιλικούς ηγέτες, διότι οι ηγεσίες των
χωρών έχουν όµοιες απόψεις και κοινό σκοπό, εν
αντιθέσει µε τις µάζες που διοικούν. Φυσικά, το “τι” και το “πότε” θα γίνει κάτι, ανήκει στην
αποκλειστική εξουσία του Θεού, πλην όµως πολλοί προφήτευσαν τα µελλούµενα κατά θεϊκή
παραχώρηση. Για την Γερµανία έχουν προφητεύσει ο Αγαθάγγελος και ο Ιωσήφ
Βατοπαιδινός.Ο Αγαθάγγελος προφητεύει πολλά για την Γερµανία. Το Β’ Κεφάλαιο µε τις
προφητείες του είναι αφιερωµένο ολόκληρο σ’ αυτήν, και έχει ιδιαίτερη σηµασία η αναφορά
του στο πως δηµιουργήθηκε η ισχυρή Γερµανία. Προείπε κάτι που ισχύει σήµερα. Η τωρινή
ισχύς που έχει η Γερµανία οφείλεται στο ότι την εξουσιάζει ο αντίχριστος, από τον οποίο
αντλεί την δύναµή της και αυτός την ικανοποιεί µε ευεργετήµατα. Και νοµίζει, ότι είναι
ζηλευτή χώρα καθώς και ότι πράττει το σωστό, σύµφωνα πάντα µε τον Αγαθάγγελο.
Ο Αγαθάγγελος λοιπόν έγραψε επ’ ακριβώς «… και εγκολπώσει σε (Γερµανία) ο
αντίχριστος· αυτός δώσει σε δύναµιν, και ικανοποιήσει σε, και νοµίσεις σεαυτήν ζηλήµονα,
είναι και ορθόδοξον. Αλλ’ εγώ βλέπω σε εξηπατηµένην, και µηνύω σε τούτο άνευ
υπερβολής, τουτέστιν απλώς· ότι µενείς άνευ ιερωσύνης, καθάπερ οι Ιουδαίοι οι
θανατώσαντες τον υιόν του Θεού εν πόλει Δαβίδ· ναι, έστι µεν ούτως ως έχει η αλήθεια·
αυτός οίδα ότι έση ισχυρά δια µέσου τοιούτου συµβάντος· έση µεν δεδοκιµασµένη από των
νεοφανών αιρέσεων, αλλ’ έση βλασφηµουµένη δια την αποστασίαν· …»
Όπως τα προείπε ο Αγαθάγγελος έτσι ακριβώς έγιναν. Η Γερµανία προωθώντας την Νέα
Εποχή στην Ευρώπη, την εποχή του Αντίχριστου, κατεστάθη ισχυρή ως αντιστάθµισµα της
προσφοράς της προς τους ευεργέτες της. Δεν ήταν µόνο ο καγκελάριος Α. Χίτλερ που
εργάστηκε προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την προώθηση της Νέας εποχής µέσω
κακουργιών και καταστροφών. Ο Κ. Μάρξ, του οποίου οι ιδέες τόσο πολύ ταλαιπώρησαν
και ταλαιπωρούν τον πλανήτη οδηγώντας τον στην Νέα Τάξη, ήταν γερµανός. Αλλά
χειρότεροι όλων, είναι οι γερµανοί Ρότσιλντ. Αυτοί, οικογενειακώς, ελέγχουν το χρήµα στον
πλανήτη εδώ και πολλές δεκαετίες. Ευνοούν την Γερµανία και αυτή µε την σειρά της
προωθεί τα σχέδια των αφεντικών της. Υπόψη ότι ο Χίτλερ και ο Μάρξ ήταν µέλη της
οικογένειας Ρότσιλντ.
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Μετά την άνοδο της Γερµανίας, η οποία επιτελέσθη, έρχεται η καταστροφή της. Διηρηµένη,
χωρίς φίλους, χωρίς φυσική και πνευµατική ηγεσία, θα καταστραφεί. Νέµεσις; Ο
Αγαθάγγελος την χαρακτηρίζει «δεινόν πτώµα», κάτι που σηµαίνει ότι η Γερµανία θα
υποστεί πολύ µεγάλη καταστροφή.

ΓΕΓΓΟΝΟΤΑ (33)

Γράφει ο Αγαθάγγελος «… το τέλος αναιρεί όλην την καλήν αρχήν· βλέπω την επί σοι
αποστασίαν εισφεροµένην, τους φίλους σου απηλλοτριωµένους, επεισάγοντας τοσαύτας
νεοφανείς αιρέσεις, … βλέπω απωθουµένας τας εορτάς, χωλαίνουσαν την πίστην,
εξουθενηµένας τας θυσίας και τα υπέρ έννοιαν ιερά, τους µεταγενέστερους διεστραµµένους
ίππους, απολελυµένους και αχαλίνωτους, πλοιάριον άνευ πηδαλίου και κυβερνήτου, η
εκκλησία σου χωρίς οδηγού, και η πίστις σου άνευ βάσεως. Δεινόν το πτώµα, λυπηρά η
τύχη, ω Θεέ!… ».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ (2601)

Και τότε, µέσα από την συµφορά της, µέσα από την καταστροφή της, ο λαός της Γερµανίας
θ’ ασπασθεί την Ορθοδοξία, βλέποντας την Ελλάδα να µην καταστρέφεται. Και ως
ορθόδοξη πλέον χώρα, θα ευτυχήσει ξανά. Και ως νεοσύστατη ορθόδοξη χώρα, στην
προσαρµογή της θα την βοηθήσουµε εµείς οι Έλληνες. Αυτή λέτε να ‘ναι η «εκδίκησή» µας;
****

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ (15)

Η περιγραφή του Αγαθαγγέλου έχει ως εξής « … εξ αυτής της αιρετικής Γερµανίας, και διά
αυτής ανυψωθήσεται µετά ταύτα η αλήθεια, και η αψευδής λατρεία της ορθοδόξου πίστεως·
αύτη µάλλον των άλλων φυλών εκδικήσει σταθερώτατα την αποστολικήν αλήθειαν. Ούτω
σοι έστι, και ούτως σοι έσται, αµήν· εν τη ανατολή έσται η ευτυχία σου, το ανατολικόν δόγµα
εν αυτή αναλάµψει· αµήν, αµήν, αµήν.».
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Από την άλλη, ο Ιωσήφ Βατοπαιδινός θέλοντας να δείξει το μέγεθος της καταστροφής της
Γερμανίας αλλά και να τονίσει την προσχώρηση της Γερμανία στην Ορθοδοξία, είχε πει ότι
«τα ποτάμια της Γερμανίας θα κοκκινίσουν από το αίμα, αλλά η Γερμανία θα είναι η πρώτη
χώρα που θ’ ασπασθεί την Ορθοδοξία, διότι και άλλες χώρες θα γίνουν ορθόδοξες».
Έτσι έχει το μέλλον της Γερμανίας σύμφωνα με τις προφητείες. Έφθασε φαίνεται ο καιρός
να διαψευσθεί ο φημισμένος γερμανός φιλόσοφος Φρήντριχ Νίτσε ο οποίος είχε πει για
τους συμπατριώτες του ότι «οι Γερμανοί είναι ανίκανοι να αντιληφθούν το υψηλό σε
οποιαδήποτε μορφή».
logixaritoskaisofias.blogspot.gr
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ΑΝ ΘΕΛΗΣΟΥΝ ΝΑ ΣΑΣ ...
Άγιος Ιουστίνος ο Απολογητής και
φιλόσοφος. 1 Ιουν...
ΕΊΠΕ ΜΟΝΑΧΟΣ. Ζούμε και
κινούμαστε και υπάρχουμε ε...
Η Εκκλησία των Σκοπίων αφήνει το
«Μακεδονία», επισ...
«Με μιας θα ανάψη η φωτιά από μικρή
αιτία, κραυγή ...
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΗΣΥΧΙΟΥ
Ένας Ρουμάνος γέροντας μου
διηγήθηκε την εξής ιστο...
Αὐτοί μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μας, θά
ἀναστήσουν τό Ἒ...
π. Ανδρέας Κονάνος : Κι όταν είσαι
άσωτος, σ’ αγαπ...
Όσιος Ισαάκιος ο Ομολογητής
ηγούμενος Μονής Δαλμάτ...
Τά συμβάντα πρίν την Άλωση και οι
ομοιότητες με τη...
Συγκλονιστική «εξομολόγηση» του
Μεσογαίας Νικολάου...
Οσία Υπομονή.
Ἡ ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης.
Έχουμε ευθύνη.
Έρχεται ο ‘’μεγάλος και δυσβάστακτος
φόρος’’ του Π...
Ο παπα-Γιώργης από τη Νιγρίτα προς
τον κ. Τσίπρα: ...
Αγιος Γέροντας Πορφύριος: «Αυτά τα
κάνει το Άγιο Π...
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗ...
Βλέπω τι μας περιμένει γι αυτό πονάω.

5 von 8

08.06.18, 14:26

Ορθόδοξα Θέματα: Η Γερμανία θα γίνει ορθόδο...

https://orthodoxathemata.blogspot.com/2018/05...

Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος.
Εκατομμύρια χρήματα διατίθενται από
τους ξένους δι...
"Το ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής
είναι από τις μεγά...
Τι γιορτάζουμε σήμερα Κυριακή της
Πεντηκοστής
Αυτό το ξέρετε; Γιατί γονατίζουμε την
Κυριακή της ...
ΤΟ ΕΠΤΑΣΦΡΑΓΙΣΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΣΤΗ
ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ: Η πρ...
Νετανιάχου : Ο Ναός στην Ιερουσαλήμ
θα ξαναχτιστεί...
Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.
Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2. Ο ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ
ΔΙ...
Στήν ἁγία Πεντηκοστή.
Ποιος Ερντογάν ; Το Παγκόσμιο
κεφάλαιο φτιάχνει ατ...
Πότε θα ξεκινήσουν τα γεγονότα;
Έκλεισε, ή άνοιξε ο κύκλος του
κατήφορου και της ν...
Τρία δέντρα αναπτύχθηκαν σε έναν
από τους λόφους. ...
Η γενιά της αδιαφορίας.
Μετανοια,Καταστροφή.
Για το Βατικανό ανεχώρησε ο
Οικουμενικός Πατριάρχη...
Ποιά τα σπουδαιότερα πνευματικά
προβλήματα;
Ό όσιος Συμεών ό Στυλίτης, ο εν τω
Θαυμαστώ 'Όρει....
Ό άγιος Διονύσιος, τρία χρόνια μετά τη
μεταστροφή ...
Τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος για το Ισραήλ
και τον τρί...
Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης: «Παιδιά μου,
σήμερα οι και...
Ο διάβολος είναι ένα πνεύμα, καθώς
και η ψυχή μας ...
Στα 100 εκατ. ευρώ το έργο έκδοσης
νέων ταυτοτήτων...
Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Πέργης
Ευάγγελος.
«Ουαί υμίν Νομοθέτες βουλευτές καί
γιατροί υποκριτ...
Ένα ΜΥΣΤΙΚΟ καλά κρυμμένο
περιμένει να φανερωθεί γ...
Ο ασκητής που αποστόμωσε τον
Καζαντζάκη.
Το σκούπισμα θα το «φάτε» στην
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και εξ αι...
Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ έδειξε στην
κάμερα μία αφίσ...
Σημεία του Τέλους: Θεομηνίες,
καταστροφές, πόλεμοι...
Μη δειλιάζετε, μη χάνετε το θάρρος
σας, μην αφήνετ...
Πώς είναι η εμπειρία να έχεις γύρω
σου αγγέλους κα...
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Με ποιο τρόπο θα σωθούμε Γέροντα ;
Πως οδηγήθηκαμε στο σχισμα του
1054; Ποιές οι διαφ...
ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ - ΑΓΙΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ.
Άγιος Βασιλίσκος.
Η προφητεία του Αγαθάγγελου: «Πότε
θα μεγαλώσει η ...
"Το 2020 πρωτεύουσα της Ελλάδος θα
είναι η Κωνσταν...
Ζούμε σε ημέρες Λώτ και Σοδόμων, να
περιμένουμε τώ...
Η χαρά στις σχέσεις της οικογένειας.
Από άποψη πίστεως, πόσες
κατηγορίες ανθρώπων έχουμ...
Tα ιερά λείψανα του Αγ. Νικολάου στη
Ραφήνα - To π...
Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη οι
Ισαπόστολοι.
«Επικατάρατος ο ποιών τα έργα
Κυρίου αμελώς»
ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ.
Συγκλονιστικές οι αποκαλύψεις του
σοφού Ιωάννη Μάζ...
Γέροντας Παΐσιος και Πατροκοσμάς: Ο
κόσμος θα σιχα...
ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΆΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.
Ό Θεός θά δώση τήν λύση
Θαυμαστή εμφάνιση της Αγίας Ελένης.
ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ
ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ & Μ...
Λουτρό αίματος στην Τσετσενία:
Τρομοκρατική επίθεσ...
ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Όταν
βλέπετε να πάνε άλλο...
Το τάμα της Μπόσνιακ στην Παναγία
της Τήνου.
Μάχη με τους δαίμονες σε μοναστήρι
έξω από τα Μέγα...
Ο Μ.Μόρφου Νεόφυτος αποκαλύπτει
μια συγκλονιστική ...
Μέγα σημείο: Δάκρυσε εικόνα της
Αγίας Παρασκευής (...
Σταυρός στάζει «αίμα»! Δέος στο
εκκλησάκι των Αγίω...
«Ποιος δεν γεννήθηκε, αλλά πέθανε;»,
«Ποιος γεννήθ...
Γέροντα, πώς τά βλέπετε τά πράγματα;
Η Μεγαλύτερη Γέφυρα της Ευρώπης
στην Κριμαία που θ...
ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΦΟΡΆ.
Οι αποφάσεις της Αγίας και Ιεράς
Συνόδου του Πατρι...
17 Μαΐου: Εορτή της Αναλήψεως του
Κυρίου.
Συγκλονιστικό θαύμα στη Βασιλική της
Γεννήσεως (ΦΩ...
Η εμφάνιση του σταυρού στον ουρανό
στη Γιορτή της ...
Παιδί μου, είμαι ο Άγιος Θεράπων ( +
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14 Μαϊου ) κα...
Παναγία Αρτοκωστά: Η εικόνα που
ήθελε το σπίτι της...
Γιατί η Εκκλησία εορτάζει την Ανάληψη
του Ιησού Χρ...
Τα συγκλονιστικά λόγια του γέροντα
Πορφύριου: Εσεί...
Το ψευτορωμαίικο τους αρρώστησε
πολλές φορές και τ...
Η οικονομική κατάρρευση της Ε.Ε. θα
ξεκινήσει από ...
Γιατί ανησυχεί τους Τούρκους η Αγιά
Σοφιά.
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ AΓΝΩΣΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ. “Ωραι...
Διαβάστε το όσοι έχετε μεγάλο άγχος
και θα σας περ...
Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ.
ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ.
► Απριλίου (189)
► Μαρτίου (233)
► Φεβρουαρίου (200)
► Ιανουαρίου (205)
► 2017 (2355)
► 2016 (2181)
► 2015 (1508)
► 2014 (1519)
► 2013 (1489)
► 2012 (889)
► 2011 (179)
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Θέμα Παράθυρο εικόνας. Από το Blogger.
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