Τα Ηνωμένα Έθνη υποστηρίζουν την υπόθεση των εξωγήϊνων:
Τέλος Σεπτεμβρίου (2010) εφημερίδες, όπως η αγγλική Τέλεγκραφ, προαναγγέλλουν την
τοποθέτηση από τα Ηνωμένα Έθνη πρεσβευτού για την υποδοχή εξωγήϊνων! «Τα Η.Ε.
πρόκειται να διορίσουν πρέσβη του διαστήματος για να καλοσωρίσει εξωγήϊνους επισκέπτες»,
όπως λέει ο παρακάτω τίτλος άρθρου της Τέλεγκραφ, στις 26-9-2010.

Όταν τα Η.Ε. επέλεξαν την αστροφυσικό κυρία Mazlan Othman για να διευθύνει το
Γραφείο για τις Υποθέσεις του Εξώτερου Διαστήματος1 (UN's Office for Outer Space Affairs ή
UNOOSA) με έδρα τη Βιέννη της Αυστρίας, οι χαρακτηρισμοί της σαν πρεσβευτού υποδοχής
των εξωγήϊνων επαναλήφθηκαν πιο έντονα. Πάλι από την
Αγγλία, από την Υπηρεσία Διαστήματος του Ηνωμένου
Βασιλείου, ο
καθηγητής Κρόουθερ (Prof Richard
Crowther), είπε στις Sunday Times ότι η κυρία Μαζλάν
θα είναι η κοντινότερη επαφή για να της πουν οι
εξωγήϊνοι: «φέρτε μας στον ηγέτη σας»! Επειδή η
είδηση αναμεταδόθηκε από πολλά άλλα μέσα
ενημέρωσης, προκλήθηκε αναστάτωση του κοινού ίσως
μεγαλύτερη από ότι είχε υπολογισθεί, και κατά την Guardian2 η κ.
Μαζλάν διέψευσε με email της ότι ο ρόλος της είναι επί της υποδοχής των Εξωγήϊνων. Επίσης
ενώ επρόκειτο να μιλήσει για αυτό το θέμα στη Βασιλική Εταιρία (Royal Society), δήλωσε ότι θα
μιλήσει για «κοντινά στη Γη αντικείμενα» (near-Earth objects).
Όμως η ίδια, με αφορμή την αναζήτηση πλανητών κατάλληλων για ζωή που κάνει η NASA,
είχε δηλώσει σε συναδέλφους της ότι: «Η συνεχής αναζήτηση για εξωγήινη επικοινωνία
στηρίζει την ελπίδα ότι κάποια στιγμή ο άνθρωπος θα λάβει σήματα από εξωγήινους. Και όταν
θα λάβουμε τέτοια σήματα θα πρέπει να έχουμε µια συντονισμένη απάντηση, λαμβάνοντας
υπόψιν όλες τις παραμέτρους του θέματος. Ο ΟΗΕ είναι ένας έτοιμος µηχανισµός». Και η
Βασιλική Εταιρία στο site της διαψεύδει την κ. Μαζλάν Οθμάν, διότι αναγράφει σχετικό με
εξωγήινους θέμα του Συνεδρίου: «Towards a scientific and societal agenda on extra-terrestrial
life», δηλ. «Προς μια επιστημονική και κοινωνική αντζέντα για την εξωγήινη ζωή».
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http://www.unoosa.org/oosa/en/OOSA/index.html
αποθηκ. σελίδα: www.imdleo.gr/diaf/2010/11/UN_plan_for_alien_ambassador.pdf ή
www.guardian.co.uk/news/blog/2010/sep/27/un-alien-ambassador-mazlan-othman, ή
και από το PC magazine: www.imdleo.gr/diaf/2010/11/Astrophysicist_denies_UN-alliens.pdf
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Αριστερά άποψη του site3 της Βασιλικής Εταιρίας που
αναγγέλλει το Συνέδριο για την εξωγήινη ζωή, με
ομιλήτρια, μεταξύ άλλων, και την κ. Μαζλάν Οθμάν, που
κατάγεται από την Μαλαισία, και είχε και παλιότερα
(1999-2002) διατελέσει διευθύντρια4 στο ίδιο Γραφείο του
Ο.Η.Ε. Η προβολή της σαν ατόμου επί της υποδοχής
των Εξωγήινων, οφείλεται στον Αγγλικό αρχικά τύπο και
τους Βρετανούς επιστήμονες.
Οι πνευματικές επιπτώσεις από
αναζητήσεις μάταιες, που κινούνται σε
χώρο
μεταξύ
φαντασίας
και
πραγματικότητας, θα είναι εξαιρετικά
επιβλαβείς, διότι κυρίως στη φαντασία
δρουν τα πνεύματα της πλάνης.
Η εμπλοκή της παπικής εκκλησίας στο
θέμα, δίνει αφορμές για φανταστικές
εκκλησιολογικές προεκτάσεις, όπως με την παραπάνω “εικόνα”, και τον πάπα με τον εξωγήινο,
που προβάλλονται μέσα από κοσμικές ειδήσεις5. Τα πράγματα χειροτερεύουν από πνευματική
άποψη όταν οι ιδέες περί εξωγήινων διαδίδονται από ανθρώπους6 του Βατικανού. Κάποτε η
καταιγίδα παρασύρει και τις άλλες θρησκείες7, λόγω του ότι όλοι ακολουθούν τον πάπα, όπως
φαίνεται στις Πανθρησκευτικές εκδηλώσεις (χάριν δήθεν της ειρήνης και της ασφάλειας κλπ, ή
λόγω της κοσμικής ισχύος του).
Ο αστρονόμος αριστερά Guy Consolmagno του Βατικανού
πήγε στην Αγγλία (κι αυτός...) για να μιλήσει στο Φεστιβάλ
Βρετανικής Επιστήμης8 του Μπίρμπιγχαμ στις 18-9-2010.
Στην Guardian γράφεται9 ότι δήλωσε έτοιμος να βαπτίσει
εξωγήινους, αλλά μόνο αν οι ίδιοι το θέλουν! Επίσης
δήλωσε ότι οι Αμερικανοί «Δημιουργιστές» (creationists)
είναι φονταμενταλιστές όπως και το πρότυπο της ευφυούς
Δημιουργίας που υποστηρίζουν (intelligent design), το οποίο χαρακτήρισε «κακή θεολογία».
Αυτός υποστηρίζοντας το τυχαίο της Εξέλιξης τι θεολόγος είναι; Του Βατικανού ή κάποιου
Αμερικάνικου καζίνου; Είχαμε γράψει10 πως από την αρχαιότητα ήταν διακριτός ο χώρος της
αποκάλυψης από τον χώρο του πειραματισμού της επιστήμης. Συνεπώς η ανάμειξη που κάνει
το Βατικανό επιστήμης και θρησκείας είναι μια ακόμη πνευματική πτώση του, άσχετα αν δέχεται
την μία θεωρία και απορρίπτει την άλλη. Εμείς, οι Ορθόδοξοι, μόνο όπου θίγονται δογματικά
θέματα επεμβαίνουμε για να ενημερώσουμε, όχι για να κάψουμε στην πυρά Ιερών Εξετάσεων,
τους πλανηθέντες. Καμμιά κοσμική θεωρία δεν διατηρήθηκε, ούτε και πρόκειται να καταφέρει
κάποια να διατηρηθεί για πολύ. Γρήγορα όλες ξεπερνιούνται. Η ίδια η θεωρία της Εξελίξεως
άλλαξε πολύ από τότε που πρωτοξεκίνησε από τον Δαρβίνο. Μπορεί λοιπόν και οι
Δημιουργιστές να πέφτουν σε λάθος εκτιμήσεις και παραδοχές, αλλά αποφεύγουν το
μεγαλύτερο σφάλμα: «να δώσουν κέρασμα στην τύχη». (Ησαΐας 65,11) Γιατί αυτό θεωρείται όχι
ανθρώπινο σφάλμα, αλλά δαιμονική πλάνη, και τιμωρείται δια μαχαίρας:
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http://royalsociety.org/extra-terrestrial-life/
www.imdleo.gr/diaf/2010/11/IAF-Mazlan Othman.pdf (αποθ.)
5
Vatican and ET Disclosure: http://www.youtube.com/watch?v=O5hbwNj6MeQ
6
Π.χ. «Άνθρωπος του Βατικανού λέει ότι οι Εξωγήινοι υπάρχουν και τους περιγράφει»: www.youtube.com/watch?v=5MYCfq4uA7k
7
Vatican Prepares World for "ALIEN CONTACT" http://www.youtube.com/watch?v=CgGbdDwUVKk&feature=related
8
http://www.britishscienceassociation.org/web/britishsciencefestival/
9
www.imdleo.gr/diaf/2010/11/pope-astronomer-baptise-aliens.pdf
10
Δείτε στο «CERN», πως οριοθετούσε τα πράγματα ο Αριστοτέλης: www.imdleo.gr/htm/2008.htm#CERN
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«Εσάς δε, που Με εγκαταλείψατε και ξεχνάτε την σαν όρος μεγαλόπρεπη Εκκλησία
Μου, και ετοιμάζετε στο δαιμόνιο τράπεζα, και γεμίζετε με κέρασμα την τύχη, Εγώ θα σας
παραδώσω σε μάχαιρα, όλοι θα πέσετε σφαγμένοι». Και ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος
έρχεται για να πληρώσει το Βατικανό και για τις υπόλοιπες αμετανόητες, όπως φαίνεται στην
πράξη, αμαρτίες του...
Οι φαντασιόπληκτες θεωρίες, αντί να βοηθήσουν πνευματικά, καθηλώνουν τον ήδη
υλοστρεφή άνθρωπο στο υλικό πεδίο, και στην πίστη ότι θα λάβει βοήθεια από τους
εξωγήινους...
Ζώντας ο κόσμος σε κατάσταση πνευματικής αμέλειας, ενδιαφερόμενος μόνο για την
καθημερινότητα, μαθαίνει από τα μέσα ενημέρωσης πχ ότι «Το Βατικανό κοιτάει στους
ουρανούς για σημάδια εξωγήινης ζωής» (Vatican looks to heavens for signs of alien life)
όπως λέει το Associated Press11 και δένεται ακόμη περισσότερο με τα πρόσκαιρα της ζωής
αυτής, μη υποπτευόμενος ότι υπάρχει και κάτι άλλο, που το έχει εντελώς ξεχάσει, γιατί δεν έχει
καμμιά σχέση με τους υλικούς ουρανούς του κόσμου αυτού που κοιτάει το Βατικανό. Έτσι μένει
αποκομμένος από τον Δημιουργό, και γίνεται μόνιμα προσδεμένος στη φθαρτή δημιουργία και
το νέο ευαγγέλιο της Εξελικτικής (“θεάς”) Τύχης.
Το γενικότερο κλίμα φαίνεται να είναι τόσο α-πνευματικό12 που επηρέασε ακόμη και τον
Χώκιν (Stephen Hawking), ο οποίος ανήκει στην Ποντιφική Ακαδημία Επιστημών, για να
αποφανθεί στο νέο του βιβλίο «Grand Design», ότι εφόσον υπάρχουν φυσικοί νόμοι δεν
είναι απαραίτητος ο Δημιουργός! Μάλιστα θεωρεί αχρείαστο «δυϊσμό» το να υπάρχουν
συγχρόνως φυσικοί νόμοι και Θεός... Βέβαια οι πάπες θεωρούσαν ως τώρα τον εαυτό τους
εκπρόσωπο του Θεού στη Γη. Τον Θεό είχαν απομονώσει στον Ουρανό. Τώρα ο Χώκιν εισάγει
την (αιρετική ως προς το παπικό αυτό δόγμα άποψη) ότι οι φυσικοί νόμοι αντικαθιστούν το Θεό
στο υλικό πεδίο13. Έτσι ο πάπας φεύγει από τη μέση, αν και το ίδιο το Βατικανό τον
περιθωριοποίησε όταν αποδέχθηκε τη θεωρία της Εξέλιξης. Οι Ποντιφικοί επιστήμονες
υποτίθεται ότι στηρίζουν τον πάπα και τους καρδιναλίους να μην πέφτουν σε επιστημονικά
λάθη, όμως δημιουργούν άλλα εκεί που δεν υπάρχουν, από ότι φάνηκε στην περίπτωση αυτή.
Ο Consolmagno πάντως δεν θέλησε να θίξει τη χαζομάρα αυτή του
Χώκιν. Απλώς είπε, όταν ρωτήθηκε, ότι ο Χώκιν είναι ένας
«λαμπρός επιστήμων»... Αυτό και μόνο δείχνει ότι το Βατικανό
κινείται κατά προτεραιότητα στο υλικό πεδίο των επιστημών, και
κατόπιν, αν του μείνει καιρός, (ψευτο)θεολογεί. Ευτυχώς ένας αρχιραββίνος, ο Ιωνάθαν Σακς (Jonathan Sacks14, στη φωτό), ανέλαβε
να υπερασπισθεί τη Βίβλο όταν οι υπόλοιποι σιωπούσαν. Εξηγεί,
όσο μπορεί, στον Χώκιν ότι «υπάρχει διαφορά μεταξύ Επιστήμης και
Θρησκείας». Και συνεχίζει: «Αλλά υπάρχουν περισσότερα για να λάβουμε σοφία από την
επιστήμη. Αυτή δεν μπορεί να μας πει γιατί είμαστε εδώ, ή πως να ζούμε. Η επιστήμη
μασκαρεμένη σαν θρησκεία είναι τόσο άπρεπο, όσο και η θρησκεία μασκαρεμένη σαν
επιστήμη». Προφανώς υπάρχουν και Εβραίοι που δεν ενδιαφέρονται μόνο για χρήμα, αλλά
διαβάζουν και τη Βίβλο. Από αυτούς θα προσέλθουν αρκετοί στην Ορθοδοξία. Δεν είναι
δυνατόν να πάνε κάπου αλλού, διότι οι άλλοι κάνουν αυτό το οποίο καυτηριάστηκε: παπικοί
και προτεστάντες ανακατεύουν επιστήμη και θρησκεία. Εμάς ιδιαίτερα τους Έλληνες βοηθάει
επί πλέον η μεγάλη φιλοσοφική μας κληρονομιά, έτσι όπως εντάχθηκε στην Ορθοδοξία.
Σαν παρένθεση αναφέρομε ένα περιστατικό από το βίο του οσίου γέροντος Ιωσήφ του
11

www.imdleo.gr/diaf/2010/11/AP-Vatican-alien_life.pdf
Σαν πνευματικό αναφέρεται ότι έχει σχέση με τα πνευματικά χαρίσματα, άσχετα από το αν χρησιμοποιείται
πολύ ή λίγο η ανθρώπινη διάνοια.
13
Σε προηγούμενο βιβλίο του «Μια σύντομη ιστορία του χρόνου» (A Brief History of Time), ο Hawking υπεστήριζε
ότι η επιστημονική κατανόηση του Σύμπαντος δεν ήταν ασυμβίβαστη με ένα Δημιουργό. «Εάν ανακαλύψουμε μια
πλήρη θεωρία... αυτό θα ήταν ένας εξαιρετικός θρίαμβος της αιτίας ύπαρξης των ανθρώπων - διότι τότε θα
μπορούσαμε να γνωρίσουμε το νου του Θεού». Πρόκειται βέβαια για επιστημονικές κουταμάρες, που επαληθεύουν
το Αποστολικό: «ουχί εμώρανεν ο Θεός την σοφίαν του κόσμου τούτου»; (Α΄ Κορ. 1,20). Και: «το μωρόν του
Θεού σοφώτερον των ανθρώπων εστί»! (Α΄ Κορ. 1,25).
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σπηλαιώτη: «Κάποτε ένας θεολόγος πλησίασε τον γέροντα Ιωσήφ τον σπηλαιώτη. Ο γέρων
ησθάνθη µία δυσοσµία, την οποία και ανακοίνωσε εις τον θεολόγο, προτρέπων αυτόν να
εξομολογηθεί. Και απεδείχθη ότι αιτία της δυσοσμίας ήτο η πεπλανημένη πίστις του
θεολόγου εις την Δαρβίνειο θεωρία περί καταγωγής του ανθρώπου». (Αθων. Γεροντ. σελ. 311)
Φαίνεται ότι ο Βέρνερ Φον Μπράουν είχε δίκιο. Το τελευταίο χαρτί που θα παιχτεί για την
επικράτηση της παγκοσμιοποίησης είναι αυτό των «Εξωγήινων» (ET). Γι’ αυτό ακούγεται πολύ
το θέμα των ET τελευταία.
Και από την ΕΡΤ:
«Οι επιστήμονες που αναζητούν εξωγήινη ζωή στο
αχανές Σύμπαν καλά θα έκαναν, για καλό και για κακό, να
εμπλέξουν τις κυβερνήσεις και τον ΟΗΕ στις έρευνές τους,
μήπως χωρίς να το θέλουμε, πέσουμε πάνω σε τίποτε
εχθρικούς εξωγήινους, προειδοποίησε ένας Βρετανός
αστρονόμος»15...
Μετά το άνοιγμα του θέματος των ΕΤ και από τη μεριά
του Βατικανού, όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό φαίνονται πιο
σοβαροί τώρα από παλιά, γι’ αυτό γίνονται και πιο εκδηλωτικοί.
Ιδιαίτερα όμως οι Άγγλοι. Γιατί; Μήπως η καμπάνια των
εφημερίδων προετοιμάζει τα γεγονότα εν όψει του «ανθρώπου
τους» το 2012, που θα εμφανισθεί στην Αγγλία16;
Το ότι η Βασιλική Εταιρία είναι πίσω από την προβολή του
θέματος στην Αγγλία, δίνοντας τροφή, με επιστημονικές ανακοινώσεις και Συνέδρια, στις
εφημερίδες και τα άλλα μέσα ενημέρωσης, σημαίνει ότι και το παλάτι εκεί είναι μυημένο στο
σχέδιο των διεθνιστών όπως το εξέθεσε περιληπτικά ο Βέρνερ Φον Μπράουν, με τελευταίο
χαρτί αυτό των εξωγήινων! Αυτό επίσης σημαίνει ότι οι παγκοσμιοποιητές έχουν προχωρήσει
αρκετά στα σχέδιά τους, για να φτάσουν να ενεργοποιήσουν το τελευταίο σενάριο, αυτό των
εξωγήινων17. Από τα προηγούμενα άλλα έτρεξαν (όπως ο ανταγωνισμός εξοπλισμών με τους
σοβιετικούς), και άλλα (τρομοκρατία, επικίνδυνες χώρες - άξονας του κακού, αστεροειδείς)
τρέχουν ακόμη.
Υπενθυμίζομε, όπως γράψαμε στις «πνευματικές οντότητες18», ότι πίσω από τα UFO
μπορεί να κρύβονται πνευματικές δυνάμεις του κακού, εκτός από τεχνολογίες γήινες που
για στρατιωτικούς λόγους παραμένουν κρυφές ή απλές παραισθήσεις. Ο Βέρνερ Φον Μπράουν
γνωρίζοντας πολύ καλά την αεροδιαστημική τεχνολογία μας προειδοποίησε για τα γήινα
σενάρια των παγκοσμιοποιητών, αλλά επειδή οι πνευματικές δυνάμεις είναι ασυγκρίτως
ισχυρότερες και από τα ισχυρότερα όπλα, υπάρχει πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος από αυτές αν
δεν είμαστε προστατευμένοι από τα Μυστήρια της Εκκλησίας.
Στο «Τι θα γίνει το 2012» είχαμε αναφέρει ότι υλοποιημένοι δαίμονες εμφανίζονται στις
υπόγειες πόλεις που χτίζονται κάτω από μερικές χώρες, κυρίως στην Αμερική. Αυτοί παίρνουν
ποικίλες μορφές και χρώματα, και θεωρούνται από τους αφελείς σαν εξωγήινοι που ανήκουν σε
διάφορες φυλές. Έχουν πάρει εξουσία, αφενός γιατί οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από το
Θεό αμαρτάνοντας χωρίς να γνωρίζουν ότι υπάρχουν συνέπειες, και αφετέρου διότι στα
υπόγεια αυτά μέρη δεν γίνεται κανενός είδους ιεροπραξία (ούτε εκκλησία υπάρχει, ούτε
αγιασμός ή κάποιο Μυστήριο τελείται).
Ο ρόλος των υπογείων αυτών πόλεων αναγράφεται στην Αποκάλυψη: «και οι βασιλείς
της γης και οι μεγιστάνες και οι χιλίαρχοι και οι πλούσιοι και οι ισχυροί και πας δούλος
και ελεύθερος έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και εις τας πέτρας των ορέων». Αυτό θα
14
15
16
17
18

www.imdleo.gr/diaf/2010/11/rabbi_Sacks-Hawking.pdf
www.imdleo.gr/diaf/2010/11/ERT-aliens.pdf
Δείτε «Τι θα γίνει το 2012»: http://www.imdleo.gr/diaf/files/2012/2012.pdf
www.imdleo.gr/diaf/2010/10/Werner_Von_Braun_Predictions-gr.pdf
www.imdleo.gr/diaf/2009/10/Bible-angels-aliens.pdf και www.imdleo.gr/htm/2009b.htm#Vat-ufo
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γίνεται μαζικά την εποχή του τελικού Αντιχρίστου, αλλά και ενδιάμεσα η υποδομή αυτή θα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προστασία σε περίπτωση πολέμου. Το προέλεγε ο Άγιος
Κοσμάς ο Αιτωλός: «Οι βράχοι και οι λάκκοι θα είναι γεμάτοι κόσμο» (73η). Και: «Θα δείτε
να πετάνε άνθρωποι στον ουρανό σαν μαυροπούλια και να ρίχνουν φωτιά στον κόσμο.
Όσοι θα ζουν τότε θα τρέξουν στα μνήματα και θα φωνάξουν: Εβγάτε σεις οι πεθαμένοι
να μπούμε εμείς οι ζωντανοί» (120η).
Αλλά αν τα πονηρά πνεύματα εμφανίζονται τώρα σαν αγαθά, για να εξαπατήσουν όσους
δεν γνωρίζουν από πνευματικό πόλεμο γιατί βρίσκονται εκτός Εκκλησίας, είναι προφανές ότι θα
παρουσιάζουν τους αγίους αγγέλους και τον ίδιο τον Χριστό σαν πονηρούς και επικίνδυνους δια
την ασφάλεια των ανθρώπων.
Αν υπάρχει απειλή από το διάστημα όπως έλεγε ο πρόεδρος Ρήγκαν μιλώντας στον ΟΗΕ,
τότε είτε αυτή εντάσσεται στο στημένο σχέδιο μεταφοράς όπλων στο διάστημα που εξέθεσε ο
Βέρνερ Φον Μπράουν, είτε εξυπηρετεί κατευθείαν τα πνεύματα της πονηρίας που δίνουν
εντολές σε όσους έρχονται σε επαφή μ’ αυτά μέσω του αποκρυφισμού. Και ο αποκρυφισμός
ενεργείται από τους Καμπαλιστές (εβραίους και μη), τους μασόνους στους ανώτερους ειδικά
βαθμούς, τους μάγους, Ιλλουμινάτι, και άλλες μυστικές εταιρίες (σε μια απ’ αυτές συμμετείχε
και ο Ρήγκαν). Ο συνδυασμός μάλιστα αποκρυφισμού και τεχνολογίας συνηθίζεται τελευταία.
Έτσι λοιπόν οργανώνουν τώρα υπόγεια καταφύγια, ελπίζοντας ότι και με τον τρόπο αυτό
(και τα υπερόπλα) θα δυνηθούν να αντισταθούν στην έλευση του Σωτήρος μετά των αγγέλων
του κατά την ημέρα της Κρίσεως, όπως λέγει ο άγιος Εφραίμ ο Σύρος.
Όταν όμως πλησιάζει η Συντέλεια μπαίνουν στα καταφύγια από φόβο, γιατί βλέπουν τη
γενική αλλαγή στο Σύμπαν, με το σκοτείνιασμα του ήλιου και το κόκκινο σαν αίμα φως της
Σελήνης, και καταλαβαίνουν την αδυναμία τους: «και λέγουσι τοις όρεσι και ταις πέτραις.
Πέσατε εφ’ ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και
από της οργής του αρνίου, ότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού, και τις δύναται
σταθήναι»; (Αποκ. ΣΤ 16-17). Ούτε να σταθεί κανείς δεν θα μπορεί τότε.
κάτω τοιχογραφία από την Τράπεζα της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους, με θέμα από
την 6η σφραγίδα της Αποκαλύψεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου:

16/29-11-2010, Ματθαίου του Ευαγγελιστού
Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης
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