Τα επερχόμενα γεγονότα, στην Ελλάδα και διεθνώς.
1

«Σήμερα όλοι μιλούν για την ειρήνη και φτιάχνουν βόμβες»! -Άγιος Παΐσιος (+1994).

1. Εισαγωγή. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός προειδοποίησε ότι «όταν ακούσετε
πολέμους και ακαταστασίες, μη πτοηθείτε. ∆ιότι πρέπει αυτά να γίνουν πρώτα, αλλά το
τέλος δεν ακολουθεί άμεσα». (Λουκ. 21:9). Και «μη φοβηθείτε από των αποκτενόντων
(φονευόντων) το σώμα». Να ενδιαφέρεσθε για την ψυχή σας και να φοβείσθε (μόνο) τον
Κύριο «τον έχοντα εξουσία να σας βάλει στη γέεννα (Κόλαση)». (Λουκ. 12:4-5). Και επειδή ο
άνθρωπος είναι από τη φύση του καλός (ως εικόνα του Θεού), ο διάβολος σαν παντομίμητος
ζωγράφος, κατά τον άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, προσπαθεί να τον ξεγελάσει εμφανίζοντας
ψευδείς χριστούς και ψευδοπροφήτες, οι οποίοι τον κάνουν να αγωνίζεται για ψευτοαρετές
(ψευτο-ειρήνη, ψευτο-αγάπη, γήινες απολαύσεις κλπ) που κινούνται από τα πάθη του, και όχι
από τον αληθή Θεό. «Θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα
παρουσιάσουν (ψευτο)θαύματα μεγάλα και φόβητρα, ώστε να πλανήσουν, αν ήταν
δυνατόν, και τους εκλεκτούς». (Ματθ. 24:-24).
Και επειδή οι ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες φθάνουν ως τις μέρες μας, καλό είναι να
εστιάσομε στην πνευματική διάσταση των πολιτικό-θρησκευτικών ζυμώσεων που ετοιμάζουν το
επερχόμενο γεμάτο πλάνες σκηνικό της κατάστασης πριν τον παγκόσμιο πόλεμο.
2. Από την διεθνή επικαιρότητα.
2α. Αρχές του 2020,2 είχαμε μια έντονη αντιπαράθεση ΗΠΑ - ΙΡΑΝ που έκανε πολλούς
να αναρωτηθούν πόσο κοντά είναι ένας γενικευμένος πόλεμος, όταν υπάρχει μεγάλη ένταση
στις σχέσεις βαριά οπλισμένων χωρών και δημιουργηθεί ένα μικρό
επεισόδιο. Μια ξαφνική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, όπως το χτύπημα
των πυρηνικών εγκαταστάσεων του ΙΡΑΝ θα είναι η 2η προειδοποιητική
Ουαί,3 που θα δηλώνει ότι ο 3ος παγκ. πόλεμος είναι αναπόφευκτος.
Τα οπλοστάσια των "υπερδυνάμεων" έχουν παραμεγαλώσει,
δίνοντας τον έλεγχο τεράστιας καταστροφικής δύναμης στα χέρια λίγων
ανθρώπων. Ο άγιος Παΐσιος (+1994), έλεγε: «Η τύχη του κόσμου κρέμεται
από τα χέρια μερικών, αλλά ακόμη ο Θεάς κρατά φρένο. Χρειάζεται να
κάνουμε πολλή προσευχή με πόνο, για να βάλει ο Θεάς το χέρι Του. Να το πάρουμε στα
ζεστά και να ζήσουμε πνευματικά. Είναι πολύ δύσκολα τα χρόνια».4
2β. ∆εν είναι μόνο οι φανεροί ηγέτες των χωρών, με τους συμβούλους και υποστηρικτές
τους, που ρυθμίζουν τις τύχες των ανθρώπων. Ο πρόεδρος Τραμπ συχνά αναφέρεται σε ένα
αντίπαλο σ' αυτόν και στον Αμερικανικό λαό «Βαθύ Κράτος» (Deep State). Αυτό
υποστηρίζεται, όπως λέει, και από τους «αποτυχημένους πολιτικούς του (πρόσφατου)
παρελθόντος»:5 «Ακόμα (μετά 3 χρόνια εξουσίας του Τραμπ) το Βαθύ Κράτος και η
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Αθανάσιος Ρακοβαλής, «Ο πατήρ Παΐσιος μου είπε», έκδοση 10η, 2001, σελ. 79.
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Στις 3 Ιανουαρίου, ο επικεφαλής της δύναμης των «Quds» των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Κασέμ
Σολεϊμανί, δολοφονήθηκε στο ∆ιεθνή Αερολιμένα της Βαγδάτης σε αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ, η οποία
διατάχθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ιρανοί ανταπέδωσαν με βομβαρδισμό Αμερικανικών βάσεων
στο Ιράκ, ευτυχώς χωρίς ανθρώπινα θύματα και προσωρινά η ένταση εκτονώθηκε.
https://www.pentapostagma.gr/2020/01/ηπα-αποκαλύψεις-για-φωτογραφίες-του-ν.html
3

∆είτε για τα «3 ΟΥΑΙ»: https://www.imdleo.gr/diaf/2010/08/3ue.pdf Ακόμη, αναφορά από «τα σημεία των καιρών»:
https://www.imdleo.gr/diaf/2019/sim-kairwn.html Και video: https://www.imdleo.gr/htm/poly-new/v14.html
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Αγ. Παϊσίου Αγιορείτου: ΛΟΓΟΙ Β’ «Πνευματική Αφύπνιση». «Για να περάσεις στην βουλή του Θεού, πρέπει να
γίνεις ʺβουλευτήςʺ του Θεού, όχι ʺβολευτήςʺ του εαυτού σου».
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∆είτε: ΒΑΘΥ ΚΡΑΤΟΣ (DEEP STATE) - TRUMP - ΠΑΠΑΣ: https://www.imdleo.gr/diaf/2020/Deep_State.html
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αποτυχημένη (πρώην) κυβερνώσα τάξη (∆ημοκρατικοί κλπ) προσπαθούν να αντισταθούν σε
κάθε αλλαγή των αποτυχημένων πολιτικών του παρελθόντος».
Είναι ενδιαφέρουσα η επίσημη αναγνώριση, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, μηχανισμού
επέμβασης στην εξουσία («Βαθύ Κράτος») μη ελεγχόμενου από τον λαό, που όμως κάποιοι
από τους πολιτικούς το υποστηρίζουν! Το Ινστιτούτο σφυγμομετρήσεων του πανεπιστημίου του
Monmouth (NJ) βρήκε ότι: «Μόνο 1 στους 5 (Αμερικανούς) λέει ότι δεν υπάρχει Βαθύ
Κράτος. Η πίστη στην πιθανή ύπαρξη ενός βαθιού κράτους προέρχεται από
περισσότερους από 7 στους 10 Αμερικανούς σε κάθε κόμμα»...6
Στο «Βαθύ Κράτος» εντάσσει, ο πρόεδρος Τραμπ, όσους πιέζουν τις εκλεγμένες
κυβερνήσεις των χωρών (μέσω Ο.Η.Ε., διεθνών συμφωνιών κλπ) να προωθήσουν την
παγκοσμιοποίηση και μάλιστα διά της Συμφωνίας του Παρισιού (για την αντιμετώπιση της
υποτιθέμενης "κλιματικής αλλαγής"): «Πιστεύουν ότι είναι δικαίωμά τους να σας κυβερνούν
και να ανακατανέμουν τον πλούτο σας σε όλο τον κόσμο. Όχι, ευχαριστούμε! Όχι,
ευχαριστούμε. Γι' αυτό σταματήσαμε τη Συμφωνία του Παρισιού». Αυτή τη συμφωνία
ανέλαβε, όμως, να προωθήσει ο πάπας, καλώντας σαν αρχηγός των αρχηγών
«εκπροσώπους από διάφορες θρησκείες, ΜΚΟ, ακαδημαϊκούς και πολιτιστικούς και πολιτικούς
ηγέτες» στο Βατικανό στις 14 Μαΐου 2020. Ελπίζει να υιοθετήσουν το «Παγκόσμιο Σύμφωνο για
την Εκπαίδευση», ώστε η "φροντίδα για το επίγειο κοινό σπίτι μας" να γίνει η υπέρτατη
θρησκεία όλων.7 Οι πολιτικοί ηγέτες δεν προσκλήθηκαν τυχαία από τον πάπα. Αυτοί θα πρέπει
να εισάγουν ειδική "εκπαίδευση" στα σχολεία και επειδή «πρέπει η αδελφοσύνη να επιτραπεί
να ανθίσει και οι διακρίσεις να μείνουν στην άκρη»8 θα πρέπει να αντιμετωπίσουν με
κάποιο "αντικλιματικό νόμο" όσους αμφισβητούν δημόσια την "κλιματική αλλαγή" και δεν θέλουν
να χρηματοδοτούν τον ΟΗΕ για να αναδείξει τον παγκόσμιο "κλιματικό" ηγεμόνα...9
Αυτό, λοιπόν, το οποίο προωθείται από τον πάπα, είναι η διά της οικολογίας σύνδεση
με την νεοταξική πολιτική όλων των θρησκειών, οι οποίες μεταξύ τους ήδη συνδέονται με
μια μορφή Πανθρησκείας, με γενικό στόχο τη "φροντίδα για το επίγειο κοινό σπίτι μας"! Το
εγχείρημα στηρίζει ο πάπας με τη διπλή εξουσία του, θρησκευτική και πολιτική. Στο τέλος του
κόσμου θα υπάρχει στενή σχέση Αντιχρίστου - Ψευδοπροφήτη και ο δεύτερος, ως δικέρατο
αρνίο κατά την Αποκάλυψη,10 θα υποχρεώνει τους ανθρώπους να προσκυνούν τον πρώτο.
Σύντομα, αν ευοδωθούν τα σχέδια του πάπα, θα ζήσομε σε μια κατάσταση προεικόνισης
του Αποκαλυπτικού αυτού γεγονότος, γιατί ότι συμβαίνει πριν τον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο
αποτελεί προεικόνιση των γεγονότων της Συντελείας.11 Για το θέμα αυτό προείπε ο άγιος
Κοσμάς: «Θαρθεί μια φορά ένας ψευδοπροφήτης· μη τον πιστέψετε και μη τον χαρείτε.
Πάλι θα φύγει και δεν θα μεταγυρίσει». (107η προφητεία). Ψευδοπροφήτης, που επαγγέλεται
ευημερία και ειρήνη θα είναι, εκτός του πάπα, και ο αποκρυφιστής (αντίχριστος) ηγέτης που θα
αναδειχθεί με την υπόδειξη του πάπα.
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∆ευτέρα, 19 Μαρτίου 2018. ...Όταν ο όρος «Deep State», περιγράφεται ως ομάδα μη εκλεγμένων κυβερνητικών
και στρατιωτικών (και άλλων) αξιωματούχων που χειραγωγούν ή κατευθύνουν κρυφά την εθνική πολιτική, σχεδόν 3
στους 4 (74%) λένε ότι πιστεύουν ότι αυτό το είδος μηχανισμού υπάρχει στην Ουάσιγκτον... Μόνο 1 στους 5 λέει
ότι δεν υπάρχει (16% πιθανώς όχι και 5% σίγουρα όχι). Η πίστη στην πιθανή ύπαρξη ενός βαθιού κράτους
προέρχεται από περισσότερους από 7 στους 10 Αμερικανούς σε κάθε κόμμα...
https://www.monmouth.edu/polling-institute/reports/monmouthpoll_us_031918/
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∆ιαβάστε: 14 Mαΐου 2020. https://www.imdleo.gr/diaf/2020/14-5-2020.pdf
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Είναι τα λόγια του πάπα: «Στα μονοπάτια της αδελφοσύνης» https://www.imdleo.gr/diaf/2020/14-5-2020.pdf
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∆ιαβάστε πχ: Aντίχριστος & David Mayer de Rothschild https://www.imdleo.gr/diaf/2011/01/Antichrist-DMR.pdf
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«Και είδα άλλο θηρίο να ανεβαίνει από τη γη, και είχε δύο κέρατα όμοια με Αρνίο, αλλά μιλούσε σαν δράκος»,
δηλ. Σατανικά λόγια. (Αποκ. 13:11).
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Ακόμα και αριθμητική (1/3) κατά την Αποκάλυψη! (κεφ. 9ο). https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_d.pdf
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Όταν ο άγιος Παΐσιος (+1994) ρωτήθηκε για τον ηγέτη του μεγάλου πολέμου αν είναι
(αποκρυφιστής) Εβραίος, απάντησε: «Ναι, Εβραίος θα είναι. Θα συνεργαστεί πολύ κι ο
πάπας, γιατί όλα τα παιδιά του διαβόλου τα θεωρεί δικά του και θα τους υποδεικνύει να
ακολουθούν τον (τότε) αντίχριστο. Γι' αυτό και ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είπε «τον πάπα
να καταράσθε διότι αυτός θα είναι η αιτία». Ο Άγιος εννοούσε αυτόν τον πάπα της
συγκεκριμένης εποχής που θα βοηθήσει στην ανάδειξη του αντιχρίστου (ηγέτη). Οι άλλοι
πάπες σε σχέση με εκείνον θα φαίνονται... σαν καλοί»! 12 Η οργανωμένη μεγάλη οικονομική
κρίση στην Ελλάδα έρχεται συγχρόνως με μία πίεση για αποδοχή αλλαγών (οικουμενιστικών
κλπ) στην πίστη,13 όπως προειδοποιεί ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Θαρθεί καιρός να σας
πάρουν οι εχθροί σας και τη στάχτη από τη φωτιά, αλλά σεις να μην αλλάξετε την πίστη
σας, όπως θα κάμνουν οι άλλοι». (5η. Ελέχθη εν Σιατίστη).14
2γ. Το μεταναστευτικό είναι διεθνές αλλά και Ελληνικό πρόβλημα. Οι πόλεμοι της
Νέας Τάξης διόγκωσαν το σύνηθες μεταναστευτικό ρεύμα και το έκαναν τσουνάμι που
κατακλύζει τις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες της ∆ύσης, γιατί η Ανατολή (Ρωσία, Κίνα,
Ιαπωνία αλλά και η Αυστραλία) δεν δέχεται να αλλάξει τα ήθη και έθιμα των πολιτών της προς
χάριν των μεταναστών. Αυτό όμως επιδιώκεται στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες, νομίζοντας
ότι κάτι τέτοιο είναι βιώσιμο. Αν και η Γερμανίδα Καγκελάριος Μέρκελ παραδέχτηκε δημόσια ότι
«ο πολυ-πολιτισμός στη Γερμανία απέτυχε»,15 φαίνεται σαν να υπάρχει κάποιο αφανές
διευθυντήριο ή «Deep State» με παγκόσμια εμβέλεια και δράση που επιμένει να καθοδηγεί
τους πολιτικούς να πάρουν τις αποφάσεις που αυτό θέλει, και χρηματοδοτεί τη μετακίνηση των
μεταναστών. Υπάρχουν πράγματι τώρα οι G20, οι G7, το Νταβός, η Μπίλντερμπεργκ και άλλες
λέσχες, τα ιδρύματα Σόρος, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με πόρους από ΕΕ κλπ.
Στην Ελλάδα, ο υπουργός προστασίας του πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε, με βάση
τα επίσημα δεδομένα: «Ο χρόνος μας κυνηγά. Μας κυνηγά γιατί οι βάρκες στο Αιγαίο δεν
σταματούν να έρχονται. Και όσο περνούν οι μέρες έρχονται και περισσότεροι. Γιατί έτσι έχει
αποφασίσει η γείτων χώρα».16 Περιμένει λύση από την Ε.Ε. η οποία όμως χρηματοδοτεί την
Τουρκία για να φέρνει περισσότερους μάλλον (ακόμα κι από την Αφρική!) παρά για να διώχνει
μετανάστες. Ο πρόεδρος Τραμπ, ως αντίθετος σε ότι βλάπτει τα συμφέροντα της Αμερικής από
την παγκοσμιοποίηση, προσπαθεί με πολλούς τρόπους και έχει καταφέρει να περιορίσει τους
μετανάστες στη χώρα του σε λογικό επίπεδο. Ο πάπας Φραγκίσκος δεν συμφωνεί σ' αυτό.
Χαίρεται μόνο με τον (τότε πρωθυπουργό) Τσίπρα που τον υποδέχεται στη Λέσβο (16-4-2016),
γιατί αφήνει τα σύνορα της Ελλάδας αφύλακτα! Την υποτελή στα ξένα κέντρα αποφάσεων
πολιτική του Τσίπρα ακολουθεί, παρά τις διακηρύξεις του, ο νυν πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, τόσο στο "Μακεδονικό" όσο και στο μεταναστευτικό.17
2δ. Το σφράγισμα των ανθρώπων είναι διεθνές αλλά και Ελληνικό πρόβλημα. Αυτό
έρχεται με την δουλική ένταξη στο παγκόσμιο ηλεκτρονικό σύστημα της "Νέας Τάξης" πρώτα με
τη μορφή ταυτοτήτων και μετά λίγα χρόνια18 με σφράγιση πάνω στο σώμα. Τώρα δεν είναι η
εποχή του τελικού Αντιχρίστου για να δοθεί το τελικό σφράγισμα. Αλλά όποιος λάβει τις
12

Βλ. Τόμο των Προφητειών σελ. 36: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/06_gPaisios.pdf
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Ήδη γίνονται οικουμενιστικές συμπροσευχές, διδάσκονται διαθρησκειακά θρησκευτικά στα σχολεία κλπ.
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Προφητείες του αγίου Κοσμά: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/02_AgKosmas.pdf
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∆είτε περισσότερα: https://www.imdleo.gr/diaf/2019/nwo2.html#26
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https://sputniknews.gr/politiki/201910315073511-xrysohoidis-prosfygiko-roes-metanasteytiko/
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Ο ίδιος παραδέχεται ότι δεν πρόκειται για πρόσφυγες! «Το 50% είναι Αφγανοί και Πακιστανοί που
μετακινούνται οργανωμένα από διακινητές, αλλά και μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική». (vimaorthodoxias)
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Το έλεγε ο άγιος Πορφύριος: https://www.imdleo.gr/diaf/2019/agPorfyrios-emfylios.pdf Το τελικό σφράγισμα το
υπολόγιζε 7-9 χρόνια μετά τις ταυτότητες και ο γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης.
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ταυτότητες του αντιχρίστου συστήματος της Νέας Τάξης ή τις πρώτες μορφές σφραγίσματος με
chip RFID, διά των οποίων θα μπορεί να πουλάει και να αγοράζει, αυτός βλάπτεται ψυχικά.
Ο άγιος Παΐσιος έλεγε: «Με το σφράγισμα αρνείται κανείς. Ακόμα και ταυτότητα».19
Και η γερόντισσα Λαμπρινή (+2002) έλεγε για την ταυτότητα ότι όποιος την πάρει αμέσως
ξεβαπτίζεται.20 Από τη Ρωσία, ο πρωθιερεύς π. Νικολάι Ραγκόζιν (+1981) είπε παρόμοια για
όποιον πάρει τη σύγχρονη Ρωσική ταυτότητα ότι «ήδη έχει το ένα του πόδι στην Κόλαση».21
Ο Ρώσος πατριάρχης Κύριλλος είχε προειδοποιήσει: «Ο Αντίχριστος θα ελέγχει το
ανθρώπινο γένος με το Internet & τα smartphones»...! Ουσιαστικά πρόλαβε (γιατί είχε
πληροφορίες προφανώς) να χαρακτηρίσει την επιχειρούμενη από την πολιτεία, ταυτοποίηση
μέσω κινητού σαν επινόηση του Αντιχρίστου! Ήδη στη Ρωσία άρχισε να χρησιμοποιείται
ταυτοποίηση + πληρωμές μέσω κινητού... Από τις 3 Απριλίου 2019, οι Ρώσοι είδαν τις
κάρτες για τις συντάξεις να αντικαθίστανται από ένα εξατομικευμένο αριθμό PIN που
χρησιμοποιείται για ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές κλπ)!...22
Σύμφωνα με την «Ατζέντα 2030» του ΟΗΕ, θα πρέπει ως τότε (2030) να έχουν όλοι οι
άνθρωποι της Γης ταυτοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένων και των νεογέννητων! Γι' αυτό τώρα η
ΕΕ προωθεί νέα Ευρωπαϊκή ταυτότητα και η Αμερική ομοίως, ενώ στην Ρωσία και την Κίνα ήδη
εκδίδεται τέτοια ταυτότητα. Ήρθε πλέον η εποχή που πρέπει οι Χριστιανοί να είναι πολύ
προσεκτικοί και στο ζήτημα αυτό των ταυτοτήτων. Γιατί όταν παλιότερα οι πιστοί έλεγαν στον
άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη: - «Γέροντα, κάθονται και ασχολούνται με τον Αντίχριστο και το
χάραγμα και δεν ασχολούνται με τον Χριστό», ο άγιος απαντούσε: - «Όχι να φοβόμαστε και να
αγχωνόμαστε μ' αυτό, αλλά να είμαστε ενημερωμένοι. Μη τυχόν και βρεθούμε
σφραγισμένοι, χωρίς να το καταλάβομε, και δεν γίνεται τίποτα μετά».23
2ε. Οι διώξεις των Χριστιανών, εγκληματικές σε κάποιες χώρες και ηπιότερες σε άλλες,
βρίσκονται σε άνοδο. Στην αρχή του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο χριστιανικός πληθυσμός της
Μέσης Ανατολής έφθανε περίπου στο 20% του συνολικού. Σήμερα είναι περίπου 4%. Εκτιμάται
ότι έχουν απομείνει περίπου 13 εκατομμύρια χριστιανοί στην περιοχή και ο αριθμός αυτός
ενδέχεται να μειωθεί περαιτέρω λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη αποσταθεροποίηση των
χωρών. Στο Ιράκ ο αριθμός των χριστιανών μειώθηκε κατά δέκα φορές· παλαιότερα
ανέρχονταν σε περίπου 1,5 εκ. ενώ τώρα έχουν μείνει λιγότεροι από 150 χιλιάδες... Η Maalula
στη Συρία έχει γίνει πόλη φάντασμα. Οι μαχητές της Αλ-Νούσρα τζιχαντιστικής ομάδας που
συνδέεται με την Αλ Κάιντα έχουν βεβηλώσει εκκλησίες, βίασαν, σκότωσαν χριστιανούς σε μία
από τις αρχαιότερες χριστιανικές πόλεις.
Και στην Κίνα αυξάνονται δραματικά οι διωγμοί των Χριστιανών. Από τις αρχές του
2014 οι κομμουνιστές αξιωματούχοι στη Zhejiang έχουν κατεβάσει με τη βία σταυρούς σε
περισσότερες από 400 εκκλησίες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προκάλεσαν βίαιες
συγκρούσεις με τα μέλη του εκκλησιάσματος.24 Η έρευνα που διέταξε το Υπουργείο Εξωτερικών
της Βρετανίας το 2018 για το κατά πόσο διώκονται οι Χριστιανοί, βρήκε ότι πάνω από 215
εκατομμύρια χριστιανοί διώχθηκαν πέρυσι ενώ γυναίκες και παιδιά βιώνουν ακόμα και
σεξουαλική κακοποίηση για την πίστη τους στον Ιησού Χριστό.25
19
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https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/04_Taytotites.pdf σελ. 7.
https://www.imdleo.gr/diaf/2016/vid4/gLabrini.html
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https://www.imdleo.gr/diaf/2018/pNik_Ragozin.pdf σελ. 12.
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Περισσότερα: https://www.imdleo.gr/diaf/2017/pNik_Ragozin2.html & https://www.imdleo.gr/diaf/2019/Rus-pin.pdf
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Αθανάσιος Ρακοβαλής, «Ο πατήρ Παΐσιος μου είπε», έκδοση 10η, 2001, σελ. 141.

24

Αποσπάσματα από άρθρο της Μαρίας Καρατσάλου-Γεωργούλα, Προέδρου Π.Χ.Ο.Ο.Ι. Πηγή:

http://www.in-agiounikolaoutouneou.gr/apps/gr/spag/3_1436277587.html
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∆είτε: https://www.imdleo.gr/diaf/2018/Xrist-diwxeis.pdf
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Αλλά και στον ίδιο τον δυτικό (και θεωρούμενο Χριστιανικό κόσμο) οι Χριστιανοί
διώκονται, γιατί ο λόγος του Θεού που πολεμάει την αμαρτία θεωρείται λόγος μίσους...! Επειδή
ο αληθινός Θεός δεν φοβάται τον έλεγχο, οι Χριστιανικές αυτές κοινωνίες, μέχρι να ξεκινήσει η
Νέα Τάξη, είχαν την ελευθερία του λόγου. Στους Χριστιανούς, όμως, περιορίζεται πλέον η
ελευθερία της έκφρασης, με διάφορες προφάσεις. Γι' αυτό έρχεται ο «πόλεμος του νερού»26
στο υλικό πεδίο, με το στέρεμα των νερών του Ευφράτη, σαν εικόνα της πνευματικής ξηρασίας.
∆ιότι οδηγεί στην απώλεια η ελάττωση του Πνευματικού ύδατος27 που διά της διδασκαλίας
του Χριστού αρδεύει τις ψυχές των ανθρώπων και τους οδηγεί στη σωτηρία διά των Μυστηρίων
της Εκκλησίας, με πρώτο αυτό του Βαπτίσματος, που γίνεται με νερό.28
2στ. Έντονος ανταγωνισμός στους εξοπλισμούς των υπερδυνάμεων. Τελευταία
είχαμε επινοήσεις πυραύλων και υποβρυχίων χωρίς πλήρωμα, που μεταφέρουν πυρηνικά όπλα
και τρέχουν με μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες,29 ώστε να έχουν τεράστια εμβέλεια, με
ταχύτητες πολλαπλάσιες των συνηθισμένων.
2ζ. Οικονομία. Η ελεγχόμενη από το πληθωριστικό χρήμα των μεγαλοτραπεζιτών
παγκόσμια οικονομία μπορεί να σωριασθεί απότομα και τη ζημιά να την πληρώσουν (πάλι) οι
λαοί. Είναι γνωστό ότι το δολάριο ελέγχεται από τη FED, ένα ιδιωτικό τραπεζικό οργανισμό.
Παρόμοια, το Ευρώ εκδίδεται από ένα ιδιώτη, την ΕΚΤ, η οποία απαγορεύει στα κράτη μέλη της
Ε.Ε. να εκδώσουν δωρεάν δικό τους χρήμα, για να το παίρνουν αναγκαστικά με τόκο από
αυτήν, μάλιστα όχι απ' ευθείας αλλά μέσω κερδοσκοπικών ιδιωτικών τραπεζών!30 Η γερόντισσα
Λαμπρινή από την Άρτα (+2002) προείπε για το Ευρώ ότι αυτό εξ αρχής έγινε για να
εξαπατήσει, γι' αυτό δεν έχει την ευλογία του Θεού: «Αυτό το νόμισμα είναι ένα ανθρώπινο
κατασκεύασμα που δεν είναι ευλογημένο από το Θεό. Αυτό το νόμισμα έγινε για να
εξυπηρετήσει κάποιους σκοπούς του σκότους»! 31
Το θέμα δεν είναι μόνο χρηματικό. Μέσω της οικονομίας που ελέγχεται από αντίχριστα
πρόσωπα και συμφέροντα επιδιώκεται η άνοδος αντίχριστου (αποκρυφιστή) ηγέτη, που θα
φέρει πόλεμο και όχι ειρήνη, όπως διακηρύσσεται. ∆ηλ. αντίθετα προς τη Θεία Οικονομία, το
Μυστήριο της σωτηρίας των ανθρώπων, κατά την οποία γεννήθηκε ο Χριστός, η χρηματική
οικονομία της διαφθοράς και απάτης, των εσχάτων καιρών μας, θα αναδείξει με το «Μυστήριο
της ανομίας» (2η Θεσ. 2:7), πρώτα τον αντίχριστο που θα είναι η αιτία του Γενικού πολέμου,
όπως είπε ο άγιος Παΐσιος, και αργότερα τον τελικό Αντίχριστο. Η Βρετανία από τις 31
Ιανουαρίου 2020 αποχωρεί από την Ε.Ε. για να μπορεί να ασκήσει ανεξάρτητη εθνική
πολιτική.32
26

Κατά τον άγιο Παΐσιο. Μαρτυρία στην Κυπριακή TV: https://www.imdleo.gr/diaf/2012/vid/sygrisi_proph.htm
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Είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που δίνεται διά του Κυρίου Ιησού Χριστού. «Ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ
τὸ τέλος. Ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν». (Αποκ. 21:6). Και διότι «ἐὰν μή
τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ». (Ιω. 3:5).
28

Και εδώ αιτία πικρίας στις ψυχές των Χριστιανών είναι ο πάπας και η Πανθρησκεία του που ξεκίνησε
επίσημα το 1986, συγχρόνως με την ένωση των χρηματαγορών, τη χρονιά του Τσέρνομπιλ ή Αψίνθου, που
«πικράθηκαν τα νερά». (Αποκ. 8:11). Βίντεο: https://www.imdleo.gr/diaf/2011/vid11/28-10-1986.htm Περισσότερα
στο Γ Τεύχος της Αποκάλυψης: https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_c.pdf σελ. 54, και στο ∆ Τεύχος:
https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_d.pdf σελ. 19.
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Πρώτα από τους Ρώσους.
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Τα τραπεζογραμμάτια του Ευρώ δεν έχουν καμμιά αξία σε περίπτωση γενικευμένης κρίσης, διότι δεν είναι
«πληρωτέα άμα τη εμφανίσει» όπως ήταν αυτά της δραχμής. ∆ημ. Καζάκης: https://youtu.be/fd9g4ND-OdY
31
32

Γερ. Λαμπρινή: https://www.imdleo.gr/diaf/2015/07/oxi.html#Labrini

«Τι θέλομε από την Ευρώπη; Αν θέλουμε εμπόριο, φιλία, συνεργασία, αμοιβαιότητα, δεν χρειαζόμαστε μια
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν χρειαζόμαστε ένα Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, δεν χρειαζόμαστε αυτούς τους θεσμούς και
όλη αυτή τη δύναμη... Αγαπάμε την Ευρώπη αλλά μισούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση»! Ο Nigel Farage,
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Η Ελλάδα αντίθετα, μη έχοντας δική της πολιτική, θα χρεοκοπήσει κάποιο καλοκαίρι...
Γέροντας Νεκτάριος Βιτάλης (+8/2/2018): «Κάποια μέρα του καλοκαιριού θα ξυπνήσουμε και
θα ακούσουμε από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση ότι η Ελλάδα κήρυξε πτώχευση.
Τότε οι οποιεσδήποτε καταθέσεις στις Τράπεζες θα παρακρατηθούν για να πληρωθούν
τα χρέη». (Βλ. υποσ. 31).
3. Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι που αφορούν την Ελλάδα.
3α. Η Ελλάδα γειτονεύει με τις περιοχές ανάφλεξης που θα υποχρεώσουν τις
υπερδυνάμεις να αναλάβουν δράση οι ίδιες και να ξεκινήσει ο 3ος Παγκόσμιος πόλεμος. Η μία
είναι γνωστή: Η Μέση Ανατολή. Εκεί οι ΗΠΑ έχουν εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισραήλ. Είπαμε
(στο 3 ΟΥΑΙ) ότι αναμένεται μια πολύ ισχυρή σύγκρουση μεταξύ των κρατών της περιοχής, που
θα αποτελεί και προειδοποίηση ότι ο μεγάλος πόλεμος είναι πλέον αναπόφευκτος. Αυτή η
προειδοποίηση λέγεται ότι θα είναι το χτύπημα των πυρηνικών εγκαταστάσεων του ΙΡΑΝ από
το Ισραήλ.33
Άλλη περιοχή ανάφλεξης είναι, βόρεια, το Κόσσοβο. Εκεί οι δυτικοί ενισχύουν τους
Αλβανούς να κάνουν στρατό. Τώρα έχουμε και συνεχή εκπαίδευση των Κοσοβάρων από τις
τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ έχουμε δεκάδες Αλβανούς Κοσοβάρους που φοιτούν σε
τουρκικές στρατιωτικές σχολές, καθώς κάθε χρόνο υλοποιούνται κοινές στρατιωτικές ασκήσεις
ανάμεσα στις δύο πλευρές.34 Η Αγία Νεομάρτυς Χρυσή, που καταγόταν από ένα χωριό κοντά
στα σύνορα με τα Σκόπια που σήμερα φέρει το όνομά της προειδοποιεί, με εμφάνισή της το
2011, ότι «την κυνηγούν οι Τούρκοι».35 ∆ηλώνοντας με τον τρόπο αυτό ότι εκτός από τους
Τούρκους στο Αιγαίο, θα έχομε να αντιμετωπίσομε και Τουρκαλβανούς στο Βορρά.
Ο μεγάλος πόλεμος θα έχει δύο πιθανές εστίες γενικής ανάφλεξης, διότι σ' αυτές θα
έχουν ξεκινήσει γεγονότα: Τη Μέση Ανατολή αφ' ενός, και το Κόσσοβο αφ' ετέρου. Ο άγιος
Κοσμάς το λέει με τον τρόπο του: «Αν ο πόλεμος πιαστεί από κάτω, λίγα θα πάθετε· αν
πιαστεί από πάνω (Κόσσοβο), θα καταστραφείτε». (72α). Από πάνω η αιτία θα είναι από τα
∆ελειατά (μάλλον την Πρίστινα) λέει άλλη προφητεία: «Η αιτία θα έλθει από τα ∆ελειατά» (80ή).
Από κάτω, ο πόλεμος άρχισε σαν εμφύλιος από τη Συρία (στις 18 Μαρτίου 2011), και δεν
πρόκειται να τελειώσει πριν να γενικευθεί, όπως απεκάλυψε ο μακαριστός μητροπολίτης
Σιατίστης Αντώνιος, λίγο πριν κοιμηθεί. Και κατά τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό: «΄Οταν ακούσετε
ότι ο πόλεμος πιάστηκε από κάτω, τότε κοντά θα είναι». (71η). Επομένως, ο άγιος σαν
ισαπόστολος, ανώτερος από απλό προφήτη, γνώριζε και μας πληροφορεί ότι τελικά ο μεγάλος
πόλεμος θα «πιαστεί» από κάτω. Μάλιστα οι «σύμμαχοι» θα θελήσουν να μας βάλλουν να
πολεμήσουμε γι' αυτούς σ' αυτόν τον πόλεμο. Προείπε όμως ο άγιος Κοσμάς: «Θα ζητήσουν
να σας πάρουν και στρατιώτες, δεν θα προφθάσουν όμως»! (69η).36 Θα πάμε στο τέλος σαν
νεκροθάφτες, επίσης κατά τον άγιο Κοσμά: «Ο πόλεμος θα ξεκινήσει από ένα μικρό κρατίδιο
Οθωμανών. Οι Έλληνες θα πάνε στον πόλεμο τελευταίοι, για νεκροθάφτες. Στο τέλος οι
Χριστιανοί θα νικήσουν»! (102η της συλλογής Τριανταφύλλου).
3β. Ο πόλεμος στο Αιγαίο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας είναι ένα μικρό, σχετικά με τα
επερχόμενα, γεγονός. Εντάσσεται στις συγκρούσεις, εδώ από τη μεριά της Τουρκίας, για την
απόκτηση και εκμετάλλευση περιοχών πλουσίων σε υδρογονάνθρακες, κυρίως υποθαλασσίων.
υπέρμαχος του «Brexit», στην τελική ομιλία του στις Βρυξέλες. https://youtu.be/xjQvSGwPY40
∆είτε ακόμη:
«Άγιος Παΐσιος: Είναι πολύ ζεστό ακόμη το αίμα...»! https://www.imdleo.gr/diaf/2015/01/gPaisios.html#agP
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∆είτε (βίντεο) με τον μητρ. Μόρφου: «2 σημεία πριν τα παγκόσμια γεγονότα»: α. ο Ερντογάν θα
εξουδετερωθεί και β. θα γίνει επίθεση στο Ιράν. https://www.imdleo.gr/htm/poly-new/v14.html
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https://www.pentapostagma.gr/kosmos/balkania/6920149_ihoyn-seirines-apo-tin-mosha-pro-ton-pylon-i-m-albania

https://www.imdleo.gr/diaf/2011/11/agXRYSH-Turks.pdf
Προφητείες του Αγίου Κοσμά: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/02_AgKosmas.pdf
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Αυτοί αντλούνται από φρέατα, που με σύγχρονη τεχνολογία τρυπούν τον βυθό στα βαθειά νερά
των θαλασσών, όπως προβλέπεται στην 5η σάλπιγγα της Αποκάλυψης. Είναι ο «πόλεμος
του πετρελαίου», όπως τον αποκαλούσε ο άγιος Παΐσιος. Στα πλαίσια αυτού του πολέμου θα
κατέβουν οι Ρώσοι στην Κωνσταντινούπολη. Θα θέλουν να προασπίσουν τα συμφέροντά τους
στη Μεσόγειο και όχι να ξεκινήσουν τον Γενικό πόλεμο. Όμως το ΝΑΤΟ, οι σταυροφόροι του
πάπα (και όχι του Χριστού) θα κινηθούν εναντίον τους και τότε ο πόλεμος θα γενικευθεί. Ο άγιος
Παΐσιος έλεγε σχετικά: «Οι Ρώσοι θέλουν τώρα να βγουν στη Μεσόγειο. Αυτό θα είναι το
ελατήριο. Όμως, δεν θα είναι αυτή η πραγματική αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός τους
προσκαλεί ως όργανά Του. Κατεβαίνοντας αυτοί θα σβήσουν και θα αφανίσουν τη
Τουρκική λαίλαπα μέσα σε μία εβδομάδα. Κι όταν κατέβουν οι φίλοι της Τουρκίας (οι
απόγονοι δηλαδή των σταυροφόρων) το ΝΑΤΟ, για να τη σώσουν, τότε εκεί θα γίνει η
Μεγάλη Σύρραξη και θα σφαγούν».37 Μετά τον «πόλεμο του πετρελαίου» έρχεται ο
«πόλεμος του νερού», που θα εξελιχθεί σε Αρμαγεδδόνα.
3γ. Εσωτερική αναταραχή στην Ελλάδα θα βοηθήσει τους Τούρκους. Θα υπάρξει
«πολιτειακή ανωμαλία»,38 όπως έλεγε ο γέρων Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, υποδαυλιζόμενη
έξωθεν, με τάσεις να εξελιχθεί σε εμφύλιο,39 όταν θα χτυπήσουν οι Τούρκοι Ελληνικά νησιά.
Και ο γέροντας Γεννάδιος από το Ρέθυμνο: «Θα τα βάλουν οι δικοί μας (οι Έλληνες) μεταξύ
των και θα δημιουργηθεί σχεδόν εμφύλιος πόλεμος»...40 Οι Τούρκοι, επομένως, θα
"βοηθήσουν" τους Έλληνες να μην γενικευθεί ο εμφύλιος, όπως παλιότερα (1974) "βοήθησαν"
(με το αζημίωτο) τους Κυπρίους! Αυτό είναι ένα από τα θετικά της Τουρκικής εμπλοκής εναντίον
μας. Ο άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης το επιβεβαιώνει: «Εεε… τελικά κά' να δυο νησιά
θα μας πάρουνε, αλλά ο Θεός θα μας βοηθήσει να μην έχουμε μεταξύ μας εμφύλιο. Να
προσέχουμε τον εμφύλιο, να είμαστε μονιασμένοι και κοντά στον Θεό»…41 Το 2ο θετικό
που θα κάνουν άθελά τους οι Τούρκοι είναι να προκαλέσουν το κατέβασμα της Ρωσίας στην
Κωνσταντινούπολη, η οποία και θα τους διαλύσει. Ένα 3ο θετικό παρεπόμενο είναι ότι
επιτιθέμενοι οι Τούρκοι και αναστατώνοντας την Ελλάδα, όταν οι σύμμαχοι και το ΝΑΤΟ θα
σφυρίζουν αδιάφορα, θα προκαλέσουν την απεμπλοκή της χώρας μας από τη "Συμμαχία" και
τους εξοντωτικούς πολέμους του Αρμαγεδδόνα και της Κωνσταντινούπολης στους οποίους
αυτή θα συμμετάσχει. «Οι Έλληνες θα πάνε στον πόλεμο τελευταίοι, για νεκροθάφτες»,
όπως είπε ο άγιος Κοσμάς. «Θα γίνονται πόλεμοι παντού. Η Ελλάδα δεν θα αναμιχθεί
πουθενά και θα έχει μικρές απώλειες. Αλλά θα υπάρχει φτώχεια, λιμός, θα κλείσουν και
τα σύνορα. Εσύ θα ζεις, εγώ δεν θα ζω. Θα ζεις και θα το θυμάσαι. Τότε θα μείνουν δύο
εκατομμύρια Έλληνες πιστοί στον Κύριο. Από αυτούς θα βγουν μάρτυρες», έλεγε ο γέρων
Αμβρόσιος Λάζαρης (+2006).42
3δ. Γεωφυσικές αναταράξεις, μετακινήσεις πληθυσμών, βιαιότητες και ασθένειες.
Αυτά είναι μερικά ακόμη από τα αναμενόμενα να γίνουν, όχι τυχαία, αλλά για την αμετανοησία
που επικρατεί και διώχνει τη χάρη του Θεού. Έλεγε ο γέροντας Αμβρόσιος: «Από εδώ και
πέρα, δεν έχεις διανοηθεί τι θα δεις και τι θα ακούσεις. ∆εν έχουν ξαναγίνει ποτέ στον
κόσμο», είπε μια μέρα το καλοκαίρι του 2005.
- Στην Ελλάδα θα συμβούν;
37

Αυτό είναι χαρακτηριστικό απόσπασμα από το βιβλίο «Λόγοι σοφίας και χάριτος» του αγίου γέροντος Παϊσίου
του Αγιορείτου (+1994). Βλ. https://www.imdleo.gr/diaf/2017/kataigida_sta_Balkania.pdf
38

Για την πολιτειακή ανωμαλία από τον γέρ. Ιωσήφ: https://www.imdleo.gr/diaf/files/poly11/iosif_vatopaidinos_gr-rus.mp3

39

Εμφύλιος σε 5 πόλεις και για 5 μέρες στην Ελλάδα! https://www.imdleo.gr/diaf/2018/kyrM.html#5

40

https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/03_gGennadios.pdf

41

Περισσότερα από τον άγιο Πορφύριο: https://www.imdleo.gr/diaf/2019/agPorfyrios-emfylios.pdf

42

https://www.imdleo.gr/diaf/2012/gAmbrosios_b.pdf το 37ο, σελ. 111 του βιβλίου.
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- «Σε όλο τον κόσμο και σ’ εμάς. Και γιατί; Γιατί εμείς, λέει, είμαστε ο φάρος της
Ορθοδοξίας, αλλά καταντήσαμε από την αμαρτία χειρότεροι από τους άθεους».43 Και ο
γέρων Σίμων ο Αρβανίτης: «Θα έρθει ημέρα που δεν θα έχετε μέρος να θάβετε τους
νεκρούς και θα τους θάβετε ομαδικά σε λάκκους από τα ατυχήματα και τις αρρώστιες.
Αυτή είναι η κατάντια του ανθρώπου από την αμαρτία. Ξέχασε τον Θεό, τις νηστείες. ∆εν
προσέχει τίποτα ιερό».44 Από τις ασθένειες, ήδη τα νοσοκομεία είναι γεμάτα. Και από τα
θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα ένα χωριό 700 ατόμων, χάνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα!...45
Τα διαφόρων ειδών αδικήματα, η βία που τα συνοδεύει και η αναρχία, αυξάνουν σταθερά. Έτσι
από τα 190.213 διαπραχθέντα αδικήματα το 2014 φθάσαμε τα 210.272 το 2018. Από αυτά, τα
κακουργήματα ήταν 11.134 το 2014 και 12.258 το 2018.46 Μια φορά ρωτήθηκε ο πατήρ Σίμων:
«Τι γίνεται με τις βόμβες που πέφτουν συνέχεια στην Αθήνα»; Ήταν η χρονιά του 1982 ή 83 και
ο Γέροντας είπε: «Αυτά δεν είναι τίποτα. Πάρα πολλά θα δείτε. Πάρα πολλά για να
δοκιμαστεί ο λαός που δεν καταλαβαίνει». (25)
Θα γίνουν επίσης μεγάλης έντασης σεισμοί που θα προκαλέσουν μετακινήσεις
πληθυσμών. Η αιτία είναι και εδώ η περιφρόνηση των εντολών του Χριστού, μάλιστα όταν
γίνεται υπερήφανα, από ποικίλους καταπατητές (σαρκολάτρες, αιρετικούς, αποκρυφιστές κλπ).
Σαν αποκορύφωμα της διαστροφής άρχισε να προβάλλεται η αλλοιωμένη περί αγάπης, ειρήνης
και λοιπών αρετών θεολογία, που τελικά καταντά να υπηρετεί τα πάθη με προκάλυμμα τις
αρετές. Αυτή, η βλασφημία και διαστροφή των θείων, θα μεγιστοποιηθεί τον λίγο καιρό που
μας μένει πριν την έναρξη των μεγάλων συμφορών που θα πλήξουν την Ελλάδα και τον κόσμο
όλο. Και επειδή οι περισσότεροι των ανθρώπων ζουν με αμέλεια θα εξαπατηθούν και οι ψυχές
τους θα ταραχθούν και θα βρωμίσουν από την κακοσμία της ψευτοθεολογίας. Γι' αυτό και στη
γη, θα γίνονται μεγάλοι σεισμοί με έκλυση δύσοσμων και βλαβερών ενώσεων του θείου
(θειαφιού) ως εικόνα των συμβαινόντων στις ψυχές. Έτσι εξηγείται πνευματικά «το ΜΠΑΜ»
της Αθήνας,47 για το οποίο μίλησε η γερόντισσα Λαμπρινή και αφορά τον εκεί σεισμό και το
άδειασμα κατόπιν της πόλης από τη βρώμα που θα βγαίνει από τη Γη. Ο μητροπολίτης Μόρφου
Νεόφυτος αναφέρθηκε, επίσης, στο μεγάλο σεισμό.48
Οι σεισμοί στις πόλεις θα προκαλέσουν μετακινήσεις πληθυσμών προς την ύπαιθρο.
Αυτές δεν θα ταλαιπωρήσουν μόνο, αλλά και θα ωφελήσουν κατά δύο τρόπους. α. ∆εν θα
υπάρχει συσσωρευμένο πλήθος ανθρώπων στα μεγάλα αστικά κέντρα για να είναι εύκολος
στόχος όταν ξεκινήσουν εχθροπραξίες. Να ληφθεί υπ' όψιν ότι το 35,4% των κατοίκων της
χώρας διαμένει στην Αττική! 49 Και β. Θα μπορούν να επιβιώσουν από την επερχόμενη
πείνα όσοι καταφύγουν σε αγροτικές περιοχές. ∆ιότι, έλεγε ο γέροντας Σίμων, «θα έρθει μια
τέτοια πείνα, που η πείνα του 1941 δεν είναι τίποτα, μπροστά σ’ αυτή που έρχεται». Όταν
ρωτήθηκε αν θα γίνει πόλεμος απάντησε: «Κάτι άλλο θα γίνει, παιδί μου».50 Γιατί η
(κατασκευασμένη) οικονομική κρίση θα εξελιχθεί σε πείνα πριν αρχίσουν οι πόλεμοι.
43

Από το βιβλίο: Ιερά Μονή ∆αδίου «Παναγία η Γαυριώτισα». σελ. 178 Περισσότερα προφητικά αποφθέγματα:
Α: https://www.imdleo.gr/diaf/2009/img/g_Ambrosios.pdf & Β: https://www.imdleo.gr/diaf/2012/gAmbrosios_b.pdf

44

Αποφθέγματα π. Σίμωνος Αρβανίτη: https://www.imdleo.gr/diaf/2012/gSimon_Arban.pdf (26)

45

https://www.eea.gr/arthra-eea/trochea-atichimata-afti-i-mastiga/ Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οδικής
Ασφάλειας (2016). Χωρίς να ληφθούν υπ' όψιν άλλοι τόσοι (750 περ.) βαριά τραυματίες.
46

https://www.statistics.gr/documents/20181/1515741/GreeceInFigures_2019Q4_GR.pdf.pdf/16f95118-92f4-3883-dad1af09612381a4
47

Ζωντανά η γερόντισσα για το ΜΠΑΜ της Αθήνας: https://www.imdleo.gr/diaf/2016/vid4/gLabrini_bam.html

48

Για τον μεγάλο σεισμό στην Ελλάδα! Και γιατί θα γίνει... https://www.imdleo.gr/htm/poly-new/v4.html

49

https://www.statistics.gr/documents/20181/1515741/GreeceInFigures_2019Q4_GR.pdf.pdf/16f95118-92f4-3883-dad1af09612381a4 Από την Κατανομή (%) του Μόνιμου Πληθυσμού κατά περιφέρεια.
50

https://www.imdleo.gr/diaf/2012/gSimon_Arban.pdf (το 27ο, από τη σελ. 388 του Α βιβλίου).
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Ήδη ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, στην Ελλάδα, τα έτη 2014 2018 ήταν 34% κατά μέσο όρο.51
3ε. Συνοπτικά περί Ελλάδος αναφέρομε ότι οι δοκιμασίες που θα περάσουν οι Έλληνες
έχουν σχέση με τις αμαρτίες τους, και θα είναι τόσο έντονες όσο μεγαλύτερες είναι αυτές για τις
οποίες δεν μετάνοιωσαν, ώστε οι καλοπροαίρετοι να ταρακουνηθούν και να ενεργοποιηθούν
πνευματικά. Όσοι διαφυλάξουν την πίστη τους ή την επανεύρουν μέσα από τα γεγονότα θα
ωφεληθούν διπλά. Αφ' ενός θα έχουν πνευματικό μισθό και αφ' ετέρου θα ξεπεράσουν εύκολα
με τη χάρη του Θεού τα μύρια προβλήματα που θα ενσκήψουν. Κάποιοι, από τους δυνατούς
πνευματικά, μπορεί να αναδειχθούν ομολογητές ή και μάρτυρες. Οι αληθινοί Χριστιανοί θα
αισθάνονται σαν σταυρωμένοι από το αντίχριστο πνεύμα που θα επικρατεί, όπως προείπε στον
νυν μητρ. Μόρφου Νεόφυτο ο άγιος Παΐσιος.52 Τότε ο κλήρος θα πιέζεται να μη κηρύττει λόγο
Θεού ελεγκτικό της αμαρτίας και υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως αλλά να υμνεί τη διαστροφή.
Παρόμοια θα πιέζονται οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Οι άνθρωποι θα ωθούνται σε αλλαγή της
ανόθευτης Ορθόδοξης πίστης τους, θα αυξηθούν όσοι πίνουν ψυχοφάρμακα και ο καρκίνος
από τις στενοχώριες θα πληθυνθεί. Οι οικογένειες θα κινδυνεύουν περισσότερο να διαλυθούν.
Ήδη στα χρόνια του αγίου Παϊσίου είχαν αρχίσει τα νοσηρά κοινωνικά φαινόμενα. Έλεγε: «Από
τα γράμματα που μου στέλνουν ή καρκίνος θάναι, ή ψυχολογικά προβλήματα, ή
διαλυμένη οικογένεια. Αυτά τα τρία».53 Αλλά η περίοδος αυτή δεν θα διαρκέσει πολύ. Θα
αφανισθεί από τα πολεμικά γεγονότα. Τότε: «Θάρθει καιρός, θα με θυμηθείς, που κι αυτοί
ακόμη που δεν πιστεύουν ή πιστεύουν λίγο, θα αλλάξουν γνώμη και θα παραδεχτούν ότι
η θρησκεία είναι καλό πράγμα και βοηθάει τον άνθρωπο, την κοινωνία».54
Ο λόγος αυτός του αγίου επιβεβαιώνει, για μια ακόμη φορά, ότι μετά τα πολεμικά
γεγονότα έρχεται η ειρηνική περίοδος της «αναλαμπής της Ορθοδοξίας». ∆ιότι πρέπει ο
Ιησούς να μπει θριαμβευτικά και διά της Εκκλησίας, που είναι σώμα Του, στα
Ιεροσόλυμα (στο ιερό κέντρο αυτού του κόσμου, δηλ. στις καρδιές των ανθρώπων) λίγο πριν
τον τελικό Αντίχριστο και την 2α Παρουσία, όπως θριαμβευτικά εισήλθε ο Ίδιος, λίγο πριν τα
εκούσια πάθη και την Ανάστασή Του, στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Και στο θρίαμβο θα
συντελέσει η ανάσταση του φίλου του Χριστού Ορθόδοξου Ελληνισμού ή Ελλασσάρου ή
Λαζάρου, ο οποίος προηγουμένως θα «όζει» (βρωμάει) νεοταξίτικη σαπίλα μέσα στον τάφο
δηλ. τους φραγμούς και την απομόνωση που στήνουν ήδη γύρω του οι εωσφοριστές. «Φυλάει
ο Θεός την Ελλάδα, τώρα ιδιαιτέρως να την δοξάσει», έλεγε ο γέρων Σίμων. «Ήρθε η ώρα
πλέον -όχι η ∆ευτέρα Παρουσία- να καθαρίσει η ήρα από το στάρι». (70)
4. Σύντομος τρόπος ερμηνείας των γεγονότων (διεθνών και ντόπιων). Όταν θέλομε
να κατανοήσομε βαθύτερα τα διεθνή ζητήματα, και κατά ένα μέρος και τα Ελληνικά, πρέπει να
μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν κυρίως τρεις ομάδες ανθρώπων που έχουν την ισχύ να εξωθούν
τα παγκόσμια γεγονότα προς τις επιδιώξεις τους:
α. Οι έχοντες κοσμοκρατορικές βλέψεις Σιωνιστές (όχι οι απλοί πατριώτες),
β. οι αξιωματούχοι του Βατικανού παπικοί, και
γ. οι διεθνείς μεγαλοτραπεζίτες.
Στην πραγματικότητα το αφανές παγκόσμιο διευθυντήριο απαρτίζεται από τις τρεις αυτές
ομάδες. Αυτές είναι το πραγματικό «Βαθύ Κράτος» ή «Deep State» και όχι μια περιορισμένη
εκδοχή του, που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ.
51

Παρόλο που το κατώφλι κινδύνου φτώχειας μειώνεται αντί να αυξάνει, καθώς ο υπολογισμός του δεν γίνεται
με βάση τις πραγματικές ανάγκες: 2013: 5.023€, 2018: 4.718€ (!)
52

Ειπώθηκε όταν ο τότε Όμηρος (νυν Νεόφυτος) ήταν μόλις είκοσι χρονών. https://youtu.be/Oj72ByJgo84

53

Αθανάσιος Ρακοβαλής, «Ο πατήρ Παΐσιος μου είπε», έκδοση 10η, 2001, σελ. 93.

54

Αγίου Παϊσίου, από την ως άνω πηγή.
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Στην Αμερική, το πανίσχυρο Εβραϊκό λόμπυ ελέγχει τη διοίκηση και το χρήμα. Το
βεβαιώνει δήλωση του Αριέλ Σαρόν (Ariel Sharon) πρωθυπουργού του Ισραήλ στα ΜΜΕ (3-102001): «Κάθε φορά που εμείς κάνουμε κάτι, εσείς μας λέτε ότι η Αμερική θα κάνει αυτό και
εκείνο… Εγώ θέλω να σας πω κάτι πολύ ξεκάθαρα: Εμείς οι Εβραίοι διευθύνουμε την
Αμερική, και οι Αμερικανοί το ξέρουν αυτό».55
Η Αμερική, όπως λέει και το όνομά της (ότι δεν είναι μερική), ένωσε κάτω από κοινές
αξίες και ενδιαφέροντα ένα σύνολο πολιτειών για να μπορεί να οδηγήσει την ανθρωπότητα
προς μια ανάλογη ενότητα κάτω από βασικές Χριστιανικές και ∆ημοκρατικές αρχές.56 Γι' αυτό
και ο άγιος Παΐσιος λέει ότι, όπως ιδρύθηκε, «Ηνωμένη Αμερική ήταν καλό πράγμα»! Αλλά:
«Η ΕΟΚ (τώρα Ευρωπαϊκή Ένωση) δεν είναι Ηνωμένη Αμερική... Πίσω από εκεί κρύβεται
η δικτατορία αυτών των Σιωνιστών. Κατάλαβες τι γίνεται»;57
Τώρα και «Αμερική δεν υπάρχει. Οι Σιωνιστές είναι η Αμερική»! Αυτό το είπε ο άγιος
Παΐσιος σχολιάζοντας τους πολέμους που άρχισαν στην τότε Γιουγκοσλαβία. «Όσο για την
κατάσταση στην πρώην Γιουγκοσλαβία, αυτή είναι προϊόν του Βατικανού. Είναι οι "ευλογίες" του
Πάπα, του "μεγάλου Χριστιανού". Τα νοήματα όλων αυτών συλλαμβάνει ο διεθνής σιωνισμός. Το
διεθνές Χρηματιστήριο που ονομάζεται Αμερική. Αμερική δεν υπάρχει. Οι Σιωνιστές είναι η
Αμερική. Αυτοί λοιπόν αφού λάβουν τα μηνύματα τα σατανικά, τα προωθούν στο
Βατικανό, αυτό τα μετατρέπει σε σχέδια και στη συνέχεια καλεί το Ισλάμ να τα εφαρμόσει.
Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούν σήμερα τα σατανικά σχέδια. Αυτοί κατόρθωσαν κι
αιχμαλώτισαν τους ηγέτες μας».58
Συνεπώς, ο ρόλος των Σιωνιστών σε Αμερική και Ευρώπη είναι καθοριστικός για την
πορεία των τελευταίων. ∆ιεθνείς Οργανισμοί και Λέσχες εργάζονται για την προώθηση της
παγκοσμιοποίησης των Σιωνιστών εις βάρος των συμφερόντων των λαών. Όπως έγραψε η
εφημερίδα «The Spot Light» στις 10-07-1995, η κυρία Θάτσερ, πρώην πρωθυπουργός της
Βρετανίας, δήλωσε, ότι η μυστική Λέσχη Μπίλντερμπεργκ οργάνωσε την ανατροπή της.
«Για μένα είναι τιμή η απόρριψή μου από την Λέσχη Μπίλντερμπεργκ» δήλωσε, και συνέχισε.
«Όποιος δεχτεί να παραδώσει στη Λέσχη την αυτοκυριαρχία της χώρας του είναι
εκλεκτός, αλλιώς απορρίπτεται»… Η Λέσχη, συνέχισε η πρώην πρωθυπουργός της Αγγλίας,
θα αποτύχει στον στόχο της, να ιδρύσει μία Παγκόσμια Αυτοκρατορία μέχρι το 2002.
(Ήδη απέτυχαν στον στόχο αυτό). Θέση της Λέσχης είναι, να υποβαθμιστούν τα Έθνη και να
υπάρξει μία Νέα Παγκόσμια Τάξη πραγμάτων, αλλά θα αποτύχουν.
Ο παπισμός προσέγγισε τους Εβραίους τις τελευταίες δεκαετίες. Ο πάπας Ιωάννης
Παύλος Β΄ ήταν ο πρώτος που επισκέφτηκε τη συναγωγή της Ρώμης στις 13-4-1986,59 και
άρχισε "θεολογικές" προσεγγίσεις που συνέχισε ο πάπας Βενέδικτος 16ος. Ο πάπας έχει
αναλάβει την ψευδο-πνευματική υποστήριξη της Νέας Τάξης με την Πανθρησκεία του, την
προβολή της "ανάγκης" για ένα παγκόσμιο ηγεμόνα χάριν της ειρήνης κλπ. και τελευταία για την
οικολογία και την ...Κλιματική Αλλαγή!60 Παρά τις φιλειρηνικές διακηρύξεις του, ο πάπας θα
είναι η αιτία, να μετεξελιχθεί το κατέβασμα των Ρώσων στην Πόλη (διότι δεν θα του είναι
αρεστό), σε Γενικό Πόλεμο που θα φθάσει να γίνει Αρμαγεδδόνας στην περιοχή του Ισραήλ.
55

Περισσότερα για τη Νέα Τάξη (1): https://www.imdleo.gr/htm/nwo.htm (2): https://www.imdleo.gr/diaf/2019/nwo2.html

56

Ο ρόλος αυτός της Αμερικής σαν Μεγάλης Πόλης, που οδηγεί την Παγκόσμια Βαβυλώνα κατά την Αποκάλυψη,
θα της αφαιρεθεί λίγο πριν το τέλος του κόσμου. https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_11.pdf
57

https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/04_Taytotites.pdf σελ.3

58

Από το βιβλίο «Λόγοι σοφίας και χάριτος». https://www.imdleo.gr/diaf/2017/kataigida_sta_Balkania.pdf

59
60

https://www.imdleo.gr/htm/pope-hebrews.htm https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/23_theatro_JPII_Ratz.pdf

∆είτε πολλές αναφορές στο: https://www.imdleo.gr/diaf/2019/nwo2.html#GW Και για την αντιπαράθεση Τραμπ πάπα Φραγκίσκου δείτε: https://www.imdleo.gr/diaf/2020/Deep_State.html
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Οι Σιωνιστές δεν διστάζουν να ριψοκινδυνέψουν την ασφάλεια της ανθρωπότητας
ανοίγοντας πολέμους, στηριζόμενοι σε αποκρυφιστικές προβλέψεις μάλλον παρά στις
προφητείες, όπως αυτή του Ιεζεκιήλ (κεφ. 38-39), στην οποία παρέπεμπε και ο άγιος Παΐσιος,
που προβλέπει και αυτή τον 3ο παγκ. πόλεμο να φθάνει στο Ισραήλ. Ένας άνθρωπος του Αριέλ
Σαρόν (τότε Ισραηλινού πρωθυπουργού) φαίνεται από τις δηλώσεις του, το 2002, να νομίζει ότι
ο 3ος παγκ. πόλεμος θα ωφελήσει το Ισραήλ ή ότι είναι αναπόφευκτος: «Οι τρομοκρατικές
επιθέσεις της 11ης Σεπτ. (2001) και η ακραία αναταραχή στην Μέση Ανατολή σκοπεύουν
σε ένα πράγμα: - Τον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο!... Ο κόσμος πρόκειται να πολεμήσει είτε του
αρέσει είτε όχι. Είμαι σίγουρος».61 Αναπόφευκτοι, όμως, είναι οι πόλεμοι όταν δεν υπάρχει
μετάνοια και κανένας λογικός άνθρωπος δεν θέλει τα πυρηνικά να πέσουν στην αυλή του
σπιτιού του!
Οι διεθνείς μεγαλοτραπεζίτες είναι η τρίτη ομάδα του αφανούς παγκόσμιου
διευθυντηρίου. Το χρήμα των μεγαλοτραπεζιτών βοηθάει να προωθηθούν τα συμφέροντα
ατόμων και εταιριών που ελέγχονται από αυτούς. Οι πολιτικοί χρηματοδοτούνται από τις
τράπεζες και Ελληνικά κόμματα χρωστάνε μεγάλα δάνεια που πήραν (περιέργως) απ' αυτές και
τελικά με διάφορους τρόπους θα πληρώσει ο λαός. Οι συζητήσεις στην Ευρώπη για την
περίφημη "αναδιάρθρωση του Ελληνικού χρέους" έδειξαν ότι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί
προτίμησαν το συμφέρον των Τραπεζών, αν και γνώριζαν ότι θα συνεχιστεί η τραγωδία στην
Ελλάδα αν δεν ληφθεί άμεσα απόφαση "κουρέματος" του Ελληνικού χρέους.62
Χωρίς να αλλάξουν αυτή την γεμάτη αδικίες τακτική, οι μεγαλοτραπεζίτες επιθυμούν να
φτιάξουν ένα ενοποιημένο κόσμο, στον οποίο κάτω από διεθνείς νομοθεσίες θα είναι πιο εύκολο
να κινούνται και να κερδοσκοπούν. Ο Ντέϊβιντ Ροκφέλλερ (1915-2017), της γνωστής
μεγαλοτραπεζικής οικογένειας της Αμερικής, έχει γράψει: «Μερικοί ακόμη πιστεύουν ότι εμείς
(η οικογένεια Rockefeller) συμμετέχουμε σε μια μυστική σκευωρία που λειτουργεί ενάντια
στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτηρίζοντας την οικογένειά μου και
εμένα ως «διεθνιστές» και ότι συνωμοτούμε με άλλους σε όλο τον κόσμο για να
οικοδομήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη παγκόσμια πολιτική και οικονομική δομή - τον
ένα κόσμο, εάν το επιθυμείτε. Αν αυτό είναι η κατηγορία, παραμένω ένοχος και είμαι
υπερήφανος γι' αυτό»! (David Rockefeller, Memoirs, σελ. 405).63 Η άμεση επιδίωξη κέρδους από
τους τραπεζίτες παρεμποδίζει την εφαρμογή επαναστατικών επιστημονικών επιτευγμάτων,
όπως η σχεδόν δωρεάν καθαρή ενέργεια του Νίκολα Τέσλα64 που μπορεί να μεταδίδεται και
ασύρματα ώστε να επιλύσει όλα τα σύγχρονα προβλήματα για καθαρό περιβάλλον.65
Με το σφράγισμα των ανθρώπων οι Τραπεζίτες θέλουν να νομιμοποιήσουν και
διαιωνίσουν τον αυταρχικό τους ρόλο στον έλεγχο του χρήματος και των συναλλαγών. Οι
Σιωνιστές επωφελούνται για να έχουν υποταγμένους τους λαούς στον προετοιμαζόμενο από
αυτούς Αντίχριστο, ενώ ο πάπας εδραιώνεται σαν ηγέτης της Νεοταξίτικης Πανθρησκείας.
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Arizona Daily Star, Tucson, Saturday, April 27, 2002. «WW III Is Coming 'Whether They Like It Or Not': Top
Sharon Aide». Εκτενέστερα: https://www.imdleo.gr/htm/pope-hebrews.htm#2002
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Εάν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί καταλήξουν στην μετάθεση των αποφάσεων, κάτι που φοβούνται όλοι οι αναλυτές
πως θα συμβεί, αυτό, σύμφωνα με τον οικονομολόγο Μαξ Ότε, θα επιτείνει την ελληνική τραγωδία, διότι «αυτή η
κωλυσιεργία είναι προς το συμφέρον των τραπεζών. ∆ιότι μόνον αυτές θα έχουν ξανά κέρδη. Τελικά
παραμένουν όλα ως έχουν και αυτό είναι μοιραίο». (11-7-2011) https://www.dw.com/el/ η-πολιτική-εξυπηρετεί-τασυμφέροντα-των-τραπεζών/a-15225790
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Αποθηκευμένη σελίδα: https://www.imdleo.gr/diaf/2020/img-20/p-405-d-rockefeller.jpg
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Ίσως Νικολάου Θεσσαλού: https://www.nemeapress.gr/2019/05/02/nikola-tesla-nai-kai-omos-einai-ellinikis-katagogis/
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Η Τράπεζα Morgan σταμάτησε τη χρηματοδότηση του Τέσλα όταν κατάλαβε πόσο επαναστατικό ήταν αυτό που
έφτιαχνε, με την αιτιολογία ότι μάλλον δεν μπορούσαν να μπουν μετρητές αγοραπωλησίας της ηλεκτρικής
ενέργειας! https://ahtribune.com/opinion/426-nikola-tesla-j-p-morgan.html
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Η αντι-τριάδα (Σιωνιστές-πάπας-Τραπεζίτες) προσπαθεί να μας κάνει να ξεχάσουμε την
Αγία Τριάδα, επιμένοντας να μην σκέφτεται καθόλου τον ∆ημιουργό και προβάλλοντας την
τύφλα της αθεΐας σαν μόδα. Αλλά η παγκόσμια Βαβυλώνα που οδηγείται από αυτούς με
συμβούλους τους χωρίς Θεό «μάγους» της επιστήμης, θα καταστραφεί απ' τους ίδιους. «Ο
άγιος Κοσμάς είπε: Από τους γραμματισμένους θα έρθει το κακά... Ο Θεός άφησε τον
άνθρωπο να κάνει του κεφαλιού του, αφού δεν Τον ακούει, και έτσι τρώει το κεφάλι του.
Καταστρέφεται μόνος του ο άνθρωπος με αυτά που φτιάχνει», έλεγε ο άγιος Παΐσιος.
Υπάρχει, όμως, η Πρόνοια του Θεού για όλα, δεν μας αφήνει εντελώς αβοήθητους. «Πρέπει να
ξέρουμε άτι οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται την Χάρη του Θεού, και ο
Θεός - πώς να πει κανείς; - είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει μέσα σʹ αυτά τα
δύσκολα χρόνια».66
05. Συμπερασματικά. Τα θέματα πίστεως, ηθικά και δογματικά, είναι τα σπουδαιότερα,
διότι αφορούν κατ' ευθείαν την σωτηρία των ψυχών. Οι αποκρυφιστές παίρνουν ορισμένες
πληροφορίες από τα πονηρά πνεύματα, αλλά δεν μαθαίνουν την αλήθεια: Ότι πίσω από τις
δήθεν επιτυχίες των Ιλλουμινάτι, των Μασσόνων, των διαφόρων Λεσχών της Νέας Τάξης κλπ
έρχεται η καραδοκούσα αιώνια καταδίκη με τον θάνατο του κάθ' ενός. Όλα όσα γράφτηκαν μας
υπενθυμίζουν ότι χωρίς την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, θα υπάρχει η παρουσία του
πονηρού και η καταστροφή. Πρέπει, πάντως, να μη μένομε σε μια ψυχοφθόρα κατάσταση
κατάκρισης των "κακών" αλλά με σύνεση, αφού λάβαμε με όσα συνοπτικά αναφέρθηκαν μια
γνώση του κινδύνου, να αποφεύγομε τις σύγχρονες παγίδες του εχθρού του ανθρωπίνου
γένους. «Να μην καταδικάζουμε το κακό, αλλά να το διορθώνουμε», έλεγε χαρακτηριστικά ο
άγιος Πορφύριος (+1991),67 πρώτα και κύρια μέσα μας.
∆ιεθνώς68 και στην Ελλάδα θα περάσομε μια εποχή εντονότερου διωγμού του
Χριστιανικού πνεύματος και των ίδιων των Χριστιανών,69 αντίστοιχη μ' αυτή που πέρασαν οι
ευσεβείς Μακκαβαίοι από τον ειδωλολάτρη Αντίοχο τον επιφανή. Αυτό πριν έρθει ο τρίτος
παγκόσμιος πόλεμος και γίνει η σφαγή που έχει ετοιμάσει ο ανθρωποκτόνος Σατανάς σε όσους
εξαπάτησε, και μέχρι τώρα καθυστερεί ο Θεός. Στην Ελλάδα έχουν ήδη συσσωρευτεί και πολλά
εθνικά θέματα οπότε χρειάζεται προσοχή να μην φτάσουμε σε εμφύλιο.70 Η ανώδυνη επίλυση
των προβλημάτων της χώρας είναι διά της μετανοίας. Και όταν υπάρξει αυτή, τότε ο Θεός θα
δείξει τη δύναμή Του αποκαθιστώντας την εθνική κυριαρχία και δοξάζοντας την Ελλάδα. Πρώτα
από την Ελλάδα, το κέντρο του Ελληνορθόδοξου πολιτισμού, θα ξεκινήσει η αναγέννηση του
κόσμου, και μετά κάθε φιλόχριστος νους, και αυτός ως Λάζαρος71 θα εγερθεί ελευθερωμένος
από τα δεσμά της Νέας Τάξης.
30 Ιαν./12 Φεβ. 2020 Αγίων Τριών Ιεραρχών
Λεόντιος Μοναχός ∆ιονυσιάτης
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Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου: ΛΟΓΟΙ Α’, «Με Πόνο και Αγάπη».
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Από το βιβλίο: «ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», Κατάκριση.

68

∆ιαβάζομε (9-1-2020) «Ναι», από το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Βραζιλίας, στον γκέι Ιησού του Netflix. zarpanews
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Όπως είπε ο άγιος Παΐσιος για τον μητρ. Μόρφου Νεόφυτο. ∆είτε υποσημ. 52.
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Προσοχή στα μπερδέματα, όπως της Τάνιας Τσανακλίδου. https://www.imdleo.gr/diaf/2020/tsanakl-emfyl.pdf
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Κατά τον άγιο Κύριλλο Αλεξανδρείας. Βλέπε ∆ τεύχος ερμηνείας στην Αποκάλυψη υπό ΛΜ∆, σελ. 26:
https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_d.pdf
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