
ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ …ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ! 
 

 Ο πνευματικός π. Θεόδωρος (Rafanovich) της Ρωσικής Εκκλησίας των 
Κατακομβών, που εκοιμήθη το 1975 είπε: Οι κομμουνιστές έχουν εξαπολυθεί κατά της 
Εκκλησίας σαν ένα λυσσασμένο σκυλί. Το σοβιετικό τους έμβλημα, το σφυροδρέπανο, 
αντιστοιχεί στην αποστολή τους. Με το σφυρί χτυπάνε τους ανθρώπους στο κεφάλι, και με 
το δρεπάνι κατακόπτουν τις εκκλησίες. Αλλά κατόπιν οι Μασόνοι θα παραμερίσουν τους 
κομμουνιστές και θα πάρουν τον έλεγχο της Ρωσίας… 

Όπως αναγγέλθηκε επίσημα από την Πράβδα, ο Γέλτσιν είναι Μασόνος, και η 
Μασονία έχει επανεγκατασταθεί στην Ρωσία κάτω από την προστασία του… 

 
 Ο γέροντας Λαυρέ ν τ ι ο ς  του C h e r n i g o v , συνήθιζε να μιλάει με τα 

πνευματικά του παιδιά για τους έσχατους καιρούς, για να είναι σε εγρήγορση: 
«Σήμερα ψηφίζομε - όλα εντάξει. Δεν πρόκειται ακόμη για ένα μοναδικό 

ηγεμόνα επί όλου του κόσμου. Αλλά αν μία ψήφος έπρεπε να ριχτεί για ένα και 
μοναδικό ηγεμόνα – αυτός ήδη είναι γνωστός (ο Αντίχριστος) και δεν πρέπει κανείς 
να τον ψηφίσει!». Είπε ακόμη: 

«Θα έρθει καιρός που θα παρακαλάνε για ένα μοναδικό άρχοντα σ’ όλη τη Γη. Και οι 
άνθρωποι θα καταγραφούν πλήρως. Θα μπαίνουν στα σπίτια, (οι άνθρωποι του 
Αντιχρίστου), και η σύζυγος θα προσπαθεί να πείσει τον άνδρα της: -Έλα καλέ μου, ας το 
υπογράψομε. Εξ άλλου έχομε παιδιά, δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε τίποτε γιαυτά.- Και 
ο σύζυγος θα λέει: -Αγαπητή μου γυναίκα κάνε όπως θέλεις, αλλά εγώ είμαι έτοιμος να 
πεθάνω παρά να υπογράψω ότι συντάσσομαι με τον Αντίχριστο-… Αυτό είναι ένα σκηνικό 
από το μέλλον κατέληξε ο γέροντας». Είπε ακόμη: 
 «Θάρθει καιρός που θα ανακαινίσουν ακόμη και τις κλειστές εκκλησίες, και θα τις 
στερεώσουν όχι μόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Θα χρυσώνουν τους θόλους και τα 
καμπαναριά. Αλλά όταν αυτός ο καιρός περάσει, θα μπει η εποχή της βασιλείας του 
Αντιχρίστου. Προσεύχεσθε στον Κύριο να δώσει παράταση χρόνου, που θα μπορούσαμε 
να στερεώσουμε τους εαυτούς μας, διότι τρομερά χρόνια μας περιμένουν. 
Δεν βλέπετε πόσο υποκριτικά έχουν ετοιμασθεί όλα; Όλες οι εκκλησίες θα είναι απόλυτα 
μεγαλοπρεπείς, όπως ποτέ πριν. Αλλά κανείς δεν πρέπει να πηγαίνει σ’ αυτές τις 
εκκλησίες (την εποχή του Αντιχρίστου, τονίζεται). Ο Αντίχριστος θα στεφθεί βασιλιάς σε 
ένα μεγάλο ναό στην Ιερουσαλήμ, με τη συμμετοχή κλήρου και του Ρώσου Πατριάρχη! 
 Θα υπάρχει ελεύθερη προσπέλαση προς και από την Ιερουσαλήμ. Αλλά 
προσπαθήστε να μην πάτε εκεί, διότι όλα θα έχουν γίνει για να εξαπατήσουν. 
 Ο Αντίχριστος θα γεννηθεί από πόρνη (που θα υποκρίνεται την Παρθένο), μια 
Εβραία από την 12η φυλή “της διαστροφής”. Ενώ είναι ακόμη νέος, θα είναι πολύ ικανός 
και έξυπνος. Σαν παιδί δώδεκα ετών, περπατώντας μέσα στον κήπο με την μητέρα του, 
συναντά τον Σατανά που θα έρθει από την Άβυσσο και θα μπει σ’ αυτόν. Και αυτό το αγόρι 
θα μεγαλώσει και θα γίνει ο Αντίχριστος. (Επειδή κανένα δεν θέλει ο Θεός να χαθεί, δεν 
αφήνει έρμαιο στην κακή του προαίρεση κανένα από την αρχή, αλλά όπως έκανε υπομονή 
με τον Ιούδα, τον υποκριτή μαθητή Του και μόνον κατά το Μυστικό Δείπνο επέτρεψε να 
κυριευθεί πλήρως από το Σατανά, έτσι και τώρα, η πληρότητα της κακίας του Σατανά 
ενεργεί μέσα στον Αντίχριστο από τότε που αδίστακτα επιμένει να ακολουθήσει τον κακό 
δρόμο, και αυτό όπως λέγει ο γ. Λαυρέντιος θα οριστικοποιηθεί όταν φθάσει στην ηλικία 
των 12 ετών. -ΛΜΔ)  Στην στέψη του, κατά την ορκωμοσία, θα περικόψει τις λέξεις 
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που αναφέρονται στο Θεό, και θα αναγνωρίσει μόνο τον εαυτό του. Τότε ο Πατριάρχης θα 
αναφωνήσει ότι είναι ο Αντίχριστος και γιαυτό θα φονευθεί… 
 Οι Προφήτες Ηλίας και Ενώχ θα έχουν ήδη έρθει από τον Ουρανό, και αυτοί θα 
εξηγούν επίσης σε όλο τον κόσμο και θα κραυγάζουν: “Αυτός είναι ο Αντίχριστος, μην τον 
πιστεύετε”. Kαί θα τους φονεύσει, αλλά αυτοί θα αναστηθούν και θα ανέβουν στον 
Ουρανό… 
  Ο Αντίχριστος θα είναι πολύ καλός γνώστης κάθε σατανικής τέχνης, και θα κάνει 
ψευδή σημεία (ψευτοθαύματα). Όλος ο κόσμος θα τον ακούει και θα τον βλέπει... Μακάριος 
και τρισμακάριος ο άνθρωπος που δεν θα δει το Θεομίσητο πρόσωπο του Αντιχρίστου και 
δεν θα ακούσει τα βλάσφημα λόγια του, που θα υπόσχονται κάθε γήινη ευλογία. Αυτοί 
που θα τον ακούσουν, θα πεισθούν και θα τρέξουν να τον υπηρετήσουν. Και θα 
τιμωρηθούν μαζί με αυτόν, τόσο, όσο διαρκεί η αιωνιότης. Θα καίγονται στην αιωνιότητα! 
Ρωτήσαμε: «Πως θα γίνει»; Και μας απάντησε (ο γέροντας), με δάκρυα: «Το βδέλυγμα 
της ερημώσεως θα στηθεί σε άγιο τόπο, και θα προβάλει τους παραπλανητάς 
του κόσμου, που θα κάνουν ψευτοθαύματα, και θα ξεγελάσει όλους τους 
ανθρώπους που έχουν απομακρυνθεί από τον Θεό. Και μετά θα εμφανισθεί ο 
Αντίχριστος»...   

Στην ερώτηση: «Σε ποιο άγιο τόπο, στην εκκλησία;» ο σεβαστός γ. Λαυρέντιος 
απάντησε: «όχι στην εκκλησία, αλλά στο σπίτι»! Πριν από καιρό ένα τραπεζάκι  
χρησιμοποιόταν συνήθως (για μελέτη ιερών βιβλίων) στη γωνιά όπου ήταν οι άγιες εικόνες. 
Μετά, εντούτοις, ο χώρος θα καταλαμβάνεται από όργανα παραπλάνησης για την 
εξαπάτηση των ανθρώπων. Πολλοί που έχουν απομακρυνθεί από την Αλήθεια θα λένε: 
«Χρειάζεται να παρακολουθούμε τα νέα! Και θα συμβεί, στα νέα ο Αντίχριστος να 
εμφανισθεί, και θα τον αποδεχτούν»! (από την τηλεόραση!!! -ΛΜΔ) 

…Θα απεχθάνεται τους Χριστιανούς. Θα σφραγίσει όλους τους ανθρώπους του με 
ένα σημάδι. Θα ξεκινήσει την τελική καταδίωξη των Χριστιανών που αρνούνται να λάβουν 
το σημείο του Σατανά. Η καταδίωξη θα ξεκινήσει άμεσα από το έδαφος της Ιερουσαλήμ, και 
κατόπιν θα επεκταθεί παντού σ’ όλο τον κόσμο. Αίμα θα χύνεται στο όνομα του Λυτρωτού 
Κ. Ιησού Χριστού. Κάποια, από σας παιδιά μου, μπορεί να ζείτε αυτά τα τρομερά 
χρόνια. 
 Το σημάδι θα είναι τέτοιο που θα είναι άμεσα εμφανές αν ένα πρόσωπο το έχει λάβει 
ή όχι. Οι Χριστιανοί δεν θα μπορούν να αγοράζουν ή να πωλούν οτιδήποτε. Αλλά μην 
απελπίζεσθε. Ο Κύριος δεν θα εγκαταλείψει τα παιδιά Του. Κανείς δεν πρέπει να 
φοβάται. 

Θα υπάρχουν εκκλησίες, αλλά οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν πρέπει να 
πηγαίνουν σ’ αυτές, διότι η αναίμακτη Θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού δεν θα 
προσφέρεται εκεί. Αντ’ αυτού θα γίνονται σατανικές συναθροίσεις. Και εξ αιτίας της 
ανομίας, η Γη θα αρνείται να προσφέρει καρπούς. Από την ξηρασία η γη θα διαρραγεί, 
σχηματίζοντας τέτοια ρήγματα που ένα άτομο θα μπορεί να πέσει μέσα. 

Θα τιμωρούν τους Χριστιανούς ή θα τους εξορίζουν σε έρημα μέρη.  Οι Εβραίοι θα 
είναι επίσης περιορισμένοι σε ένα τόπο. Μερικοί Εβραίοι που αληθινά έζησαν με τον Νόμο 
του Μωϋσέως, δεν θα δεχθούν το σημάδι του Αντιχρίστου. Θα περιμένουν και θα 
παρατηρήσουν τις πράξεις του. Ξέρουν ότι οι πρόγονοί τους δεν αναγνώρισαν τον Χριστό 
σαν Μεσσία, αλλά εν προκειμένω, ο Θεός θα φωτίσει τα μάτια τους για να ανοιχτούν και να 
μη δεχτούν το σημάδι του Αντιχρίστου. Θα αναγνωρίσουν τον Χριστό και θα βασιλεύσουν 
με τον Χριστό. Αλλά ο ασταθής κόσμος θα ακολουθήσει τον Σατανά, και όταν η γη δεν θα 
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παράγει κανένα καρπό θα έρθουν προς αυτόν με αίτημα να τους δώσει ψωμί. Αλλά θα 
τους απαντήσει: “H γη δεν δίνει καθόλου γεννήματα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα”. 

Δεν θα υπάρχει σχεδόν καθόλου νερό. Όλοι οι ποταμοί και οι λίμνες θα ξεραθούν. Η 
συμφορά θα κρατήσει 3,5 έτη. Αλλά προς χάριν των εκλεκτών ο Κύριος θα συντομεύσει 
αυτές τις ημέρες. Κατ’ εκείνες τις ημέρες θα υπάρχουν ισχυροί πολεμιστές, Στύλοι 
Ορθόδοξοι, που θα καλύπτονται υπό την πανίσχυρη επίδραση της Ευχής του Ιησού (την 
αδιάλειπτη επίκληση: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με). Ο Κύριος θα τους καλύψει με το 
μέγα του έλεος, και δεν θα δουν εκείνα τα ψευτοσημεία που θα είναι για όλους (τους 
άλλους) ανθρώπους. 

Ξανά σας επαναλαμβάνω: Κανείς δεν πρέπει να πηγαίνει σε εκείνες τις εκκλησίες. 
Θα είναι στερημένες ελέους!... 

Θα γίνει ένας πόλεμος, συνέχισε ο μπάτιουσκα, και όπου θα λάβει χώρα, κανένας 
άνθρωπος δεν θα μείνει! Αλλά πριν από αυτόν ο Κύριος θα στείλει ασθένειες στους 
αδύνατους (πνευματικά) ανθρώπους, και θα πεθάνουν… 

Ο  3ος  Παγκόσμιος  Πόλεμος  δεν  θα  είναι  για  μετάνοια ,  αλλά  για  
εξολόθρευση . (Εδώ εννοεί μάλλον το θάνατο των πολλών, δυστυχώς, αμετανοήτων 
αμαρτωλών, όπως είδαμε σε άλλους Πατέρες –ΛΜΔ). Μία αδελφή ρώτησε. -Τότε όλοι θα 
τιμωρηθούν;-  

«Αν κάποιοι πιστοί πλυθούν με αίμα, θα ενωθούν με τους Μάρτυρες. Αλλά οι μη 
πιστοί θα πάνε στην Κόλαση», απήντησε ο μπάτιουσκα. 

«Και μέχρι ο αριθμός των πεσμένων από τον Ουρανό Αγγέλων να συμπληρωθεί, (με 
πιστούς) ο Κύριος δεν θα έρθει σε Κρίση.» … 

…Πηγαίνετε στην εκκλησία ενώ ακόμη υπάρχει καιρός, ειδικότερα για τη 
Λειτουργία, κατά την οποία η αναίμακτη θυσία προσφέρεται για τις αμαρτίες όλου του 
κόσμου. Να εξομολογείσθε και να λαμβάνετε το Σώμα και Αίμα του Κυρίου Ιησού πιο 
συχνά, και ο Κύριος θα σας στερεώσει. 

Ο γέροντας συχνά σκυθρώπιαζε και με δάκρυα προσευχόταν. Οι αδελφές τον 
παρηγορούσαν αλλά αυτός τους αντέτασσε: «Πως μπορεί κανείς να μην κλαίει όταν η 
Άβυσσος είναι γεμάτη ανθρώπινες ψυχές»; 

Μετά μία ασθένεια λίγων μηνών, ο γέροντας Λαυρέντιος εκοιμήθη, την εορτή των 
Θεοφανείων του 1950, όπως είχε προείπει. Το σώμα του έμεινε σε παρεκκλήσι, κάτω από 
τη μεγάλη εκκλησία, για 40 ημέρες. Μία αδελφή άκουσε το πρωί στις 3 η ώρα καθαρά ένα 
χορό με πολυφωνική ψαλμωδία. Έτρεξε όπου ήταν το σώμα του γέροντος αλλά δεν 
υπήρχε κανείς. Μόνο ένας ιερέας που διάβαζε σιωπηλά το Ευαγγέλιο. Φοβισμένη του είπε 
ότι είχε ακούσει ψαλμωδία. Αυτός θαύμασε, και της είπε ότι η ψυχή του εκλιπόντος 
συναντήθηκε με τους αγγέλους για να οδηγηθεί στον Ουρανό.             

(Περιοδικό Nadezhda #14, pps 298-304)   
και:  http://www.rocor.org.au/stjohntheforerunnerchurch 

 

 Ο επίσκοπος Θεοφάνης του Poltava είπε και αυτά: 
…Το (ρωσικό) έθνος θα γυρίσει (μετά τον αθεϊσμό) σε μετάνοια, στην πίστη. Θα συμβεί 
εκείνο που κανείς δεν περιμένει. Η Ρωσία θα αναστηθεί από το θάνατο και όλος ο κόσμος 
θα εκπλαγεί. Η Ορθοδοξία σ’ αυτήν θα αναγεννηθεί και θα θριαμβεύσει. Αλλά η Ορθοδοξία 
που υπήρχε προηγουμένως δεν θα υπάρξει πλέον. Διότι θα αποκατασταθεί η Ορθόδοξη 
Μοναρχία. Ένας κραταιός Τσάρος (βασιλιάς) θα τοποθετηθεί στο θρόνο από τον ίδιο τον 
Κύριο. Θα είναι μεγάλος μεταρρυθμιστής, και ισχυρός στην Ορθόδοξη πίστη.  Θα 
απομακρύνει τους άπιστους ιεράρχες της Εκκλησίας. Αυτός ο ίδιος θα είναι μία 
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εξαιρετική προσωπικότης, με καθαρή και αγία ψυχή. Θα διαθέτει ισχυρή βούληση. Θα είναι 
από τη δυναστεία των Ρομανώφ, μέσω της μητέρας του. Θα είναι εκλεκτός του Θεού, 
υπάκουος στον Κύριο σε όλα. Θα μεταμορφώσει τη Σιβηρία (πνευματικά μάλλον-ΛΜΔ). 
Αλλά αυτή η Ρωσία θα κρατήσει για πολύ μικρό διάστημα. Σύντομα μετά πρόκειται να 
περάσει αυτά τα οποία ο Απόστολος Ιωάννης λέγει στην Αποκάλυψη… 

Είπε επίσης: …Ο μελλοντικός Τσάρος, πριν απ’ όλα θα βάλει τάξη στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία, απομακρύνοντας όλους τους ψευδείς, αιρετικά διδάσκοντας και χλιαρούς 
ιεράρχες. Και πραγματικά πάρα πολλοί, σχεδόν όλοι, εκτός λίγων εξαιρέσεων, θα 
απομακρυνθούν απ’ αυτόν. Ενώ νέοι αληθινοί και σταθεροί ιεράρχες, θα πάρουν τις 
θέσεις τους… Η Ρωσία θα γίνει ένα σθεναρό κράτος, αλλά μόνο για μια σύντομη περίοδο. 
Μετά ο Αντίχριστος θα έρθει στον κόσμο, με όλα τα φοβερά του τέλους (του κόσμου), 
όπως περιγράφονται στην Αποκάλυψη.    

St. Stefan Of Perm' Guild, The Russian Cultural Heritage Society, Translator G. Spruksts 
Text prepared by Protodeacon Basil Yakimov, Canberra Parish of the Russian Orthodox Church 

 Η αγία Μάρτυς - γερόντισσα Duniushka της Σιβηρίας (+1918), είπε και τα 
εξής: … Ο Τσάρος θα εγκαταλείψει την χώρα του (o Νικόλαος ΙΙ παραιτήθηκε αρχικά, μετά 
δολοφονήθηκε), πράγμα που δεν έπρεπε να γίνει, αλλά αυτό του προελέχθη άνωθεν. Δεν 
υπάρχει τρόπος να το αποφύγει. Γιαυτό θα λάβει ένα μαρτυρικό διάδημα στη γη, για το 
οποίο θα του ανταποδοθεί ένα αιώνιο διάδημα στον Ουρανό… Θα είναι αδιάλειπτα 
προσευχόμενος για το έθνος και το λαό… Η καταστροφή στη γη θα διασκορπίσει τους 
ανθρώπους (της Ρωσίας). Θα σκορπίσουν σε διάφορες χώρες, χάνοντας την επαφή μεταξύ 
τους, αλλά όπου και να πάνε οι Ρώσοι, θα φέρουν τον πολιτισμό και την θρησκεία τους… 

…Σε ένα μακρινό όριο της Ρωσίας, θα γίνει ένας τερατώδης σεισμός. Τα νερά θα 
μπουν από τον ωκεανό, κατακλύζοντας την ήπειρο και πολλά κράτη θα καταστραφούν. 
Πολλές ασθένειες, πέρα από κάθε αντίληψη, θα εμφανισθούν… Το πρόσωπο της γης θα 
αλλάξει… Οι άνθρωποι θα κατανοήσουν την ενοχή τους. Θα φτάσουν να καταλάβουν πόσο 
μακριά βρέθηκαν από τον Θεό και τη διδασκαλία του. Και μετά θα αρχίσουν να 
αναγεννώνται πνευματικά, βαθμηδόν καθαριζόμενοι και φυσικά. Οι άνθρωποι θα γίνουν 
φυτοφάγοι. Κατ’ αυτή την εποχή πολλά ζώα θα εκλείψουν… Οι άνθρωποι δεν θα 
ενδιαφέρονται για την πολιτική, και οι πνευματικές αξίες κάθε έθνους θα έχουν μεγαλύτερη 
σημασία… 

Η Ρωσία θα γίνει μεγάλη στον κόσμο. Το όνομά της θα είναι «Αγία Ρωσία» και 
μάλιστα κατά το αρχαίο ιδίωμα «Αγία Ρώς». Όλες οι θρησκείες και οι αιρέσεις θα 
μεταστραφούν στην Ορθοδοξία. Αλλά η Ορθοδοξία, και κατ΄ ουσίαν μιλώντας, η 
Θρησκεία, θα μοιάζει πολύ με αυτό που ήταν κατά τους Αποστολικούς χρόνους…  Στην 
Αγία Ρωσία ένας πρίγκιπας θα κυβερνήσει, που θα προέρχεται από το έθνος που μας 
έδωσε τη θρησκεία μας (Βυζάντιο – Ελλάδα). Θα είναι ένα πολύ πνευματικό άτομο, που θα 
παράσχει την ευκαιρία για ανόρθωση των ηθικών και πνευματικών αξιών του έθνους… 
Κάποτε η Ασία θα ενεργοποιηθεί. Θα προσπαθήσει να διεισδύσει στην Ευρώπη, αλλά οι 
προσπάθειές της θα είναι μάταιες. Κανείς δεν πρόκειται να καταβάλλει την «Αγία Ρωσία», 
και δι’ αυτής θα έλθει σωτηρία στον κόσμο…  

(Εννοείται ότι τα χρόνια που θα δώσει ο Θεός, στους Ορθοδόξους λαούς, 
φωτισμένους ηγεμόνες, κανείς εχθρός δεν πρόκειται να τους πειράξει. Πριν όμως ή μετά θα 
υπάρχουν προβλήματα, πόλεμοι κλπ. -ΛΜΔ). 

 Ο γέροντας Αριστοκλής από τη Μόσχα (+1918), είπε: «Ένα κακό θα βρει 
την Ρωσία, και οπουδήποτε αυτό το κακό (κομμουνισμός) θα πάει, ποταμοί από αίμα θα 
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κυλίσουν». Δεν είναι η Ρωσική ψυχή, αλλά μια επιβολή στην ρωσική ψυχή. Δεν είναι 
ιδεολογία, ούτε φιλοσοφία, αλλά ένα πνεύμα από την Κόλαση…  

…Στις έσχατες μέρες η Γερμανία θα διαιρεθεί. Η Γαλλία θα είναι ένα τίποτα. Η Ιταλία 
θα τιμωρηθεί από φυσικές καταστροφές. Η Βρετανία θα χάσει την αυτοκρατορία της και 
όλες τις αποικίες της και θα γίνει σχεδόν ένα ερείπιο, αλλά θα διασωθεί από τις προσευχές 
εναρέτων γυναικών του θρόνου. Η Αμερική θα τρέφει τον κόσμο, αλλά τελικά θα 
καταρρεύσει. Η Ρωσία και η Κίνα θα καταστρέψουν η μία την άλλη. Τελικά η Ρωσία θα είναι 
ελεύθερη, και από τους πιστούς της θα προοδεύσει και θα επιστρέψει πολλά έθνη στο 
Θεό…  

Θα γίνει μία εντελώς ξεχωριστή έκρηξη και ένα θαύμα του Θεού θα φανερωθεί. Ο 
Θεός θα απομακρύνει όλους τους ηγέτες1, έτσι ώστε ο Ρωσικός λαός να προσβλέπει μόνο 
σε Αυτόν...  Και θα υπάρξει μια εντελώς διαφορετική ζωή, αλλά όλα αυτά δεν θα 
κρατήσουν για πολύ…                    

 Ο  γ. Υάκινθος ηγούμενος της Μονής Πούτνα της Ρουμανίας (1924-1998), 
έλεγε κάποτε για τους αγίους (της Μονής): «...Υπάρχει μια σχέσις μ’  αυτούς που 
αναπαύονται πέριξ της Μονής μας, καί επικοινωνούν μαζί μας και μετά θάνατον...  Έτσι 
εξηγείται το γεγονός ότι προσκυνούμε τα ιερά Λείψανα τους, όπως του αγίου νεομάρτυρος 
Ιωάννου της Σουτσεάβας και του αγίου Καλλινίκου Τσερνίκας, ο οποίος μας είπε και 
μερικά προφητικά λόγια για τους καιρούς μας»: 

• ότι "θα φύγει η ειρήνη από τον κόσμο", 
• ότι "αλλοίμονο σ' αυτούς που θα κατευθύνουν τον κόσμο αυτή την περίοδο", 
• ότι "τα στοιχεία της φύσεως θα εκδικηθούν τον άνθρωπο"... 

 Είναι λυπηρόν, αλλά βλέπουμε στην συνέχεια τί γίνεται στον κόσμο μας…  
(Από το βιβλίο ο γ. Υάκινθος Ουντσιουλεάκ, αρχιμ. Μελχισεδέκ, έκδ. «Ορθόδοξος Κυψέλη», Θεσ. 2001). 

 

 Από τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρώφ (  2/1/1833).  
«Θα υπάρξει ένας Τσάρος που θα με τιμήσει (κατά την αγιοποίηση, ο Νικόλαος ο ΙΙ, στις 
19/7/1903 –ΛΜΔ), μετά τον οποίο θα υπάρξει μία μεγάλη αναταραχή στη Ρωσία. Πολύ 
αίμα θα ρέει, διότι θα ξεσηκωθούν εναντίον του Τσάρου και της αυτοκρατορικής εξουσίας, 

αλλά ο Θεός θα δοξάσει τον Τσάρο». «Περισσότερος από μισός 
αιώνας θα περάσει. Τότε οι αμαρτωλοί θα σηκώσουν τα χέρια 
ψηλά. Αυτό θα συμβεί χωρίς πτώση. Ο Κύριος βλέποντας την 
αμετανόητη κακία των καρδιών τους, θα επιτρέψει τα τολμήματά 
τους, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά η αρρώστια τους 
θα πέσει πάνω στα κεφάλια τους, και η αδικία των καταστροφικών 
τους σχεδίων θα πέσει επάνω τους. Η Ρωσική γη θα βαφεί 
κόκκινη με ποταμούς από αίμα…»  
 «Η τρομερή αυτή επανάσταση και μια μακριά πολεμική 
περίοδος θα λάβουν χώρα πριν την γέννηση του Αντιχρίστου. 
Για την αιματηρότητά της (η επανάσταση, εννοεί την 

κομμουνιστική) θα είναι η πιο τρομερή. Οι επαναστάσεις του Ryazan, Pugachev και η 
Γαλλική Επανάσταση δεν θα είναι τίποτε συγκρινόμενα με αυτά που θα συμβούν στην 
Ρωσία. Πολλοί άνθρωποι που θα είναι πιστοί στη γη των πατέρων τους θα διωχθούν. Η 
εκκλησιαστική περιουσία και τα Μοναστήρια θα ληστευθούν. Οι εκκλησίες του Θεού θα 

                                            
1  Η έκρηξη είναι η εντελώς αναπάντεχη έκρηξη του 3ου Παγκ. Πολέμου, και η γενική καταστροφή θα 
συνοδεύεται από απουσία κεντρικού ελέγχου από κυβέρνηση, κοινοβούλιο κλπ. για ένα διάστημα. 
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βεβηλωθούν. Καλοί άνθρωποι θα ληστευθούν και θα φονευθούν. Ποταμοί από ρωσικό αίμα 
θα κυλίσει… Αλλά ο Κύριος θα συγχωρήσει την Ρωσία, και θα την επαναφέρει από την οδό 
των μεγάλων θλίψεων στην δόξα». 
 «Ο Κύριος απεκάλυψε σε μένα τον άθλιο Σεραφείμ, ότι θα υπάρξουν μεγάλες 
δυστυχίες στη ρωσική γη. Η Ορθόδοξη πίστη θα καταπατηθεί, και οι ιεράρχες της 
Εκκλησίας του Θεού και άλλοι κληρικοί θα απομακρυνθούν από την καθαρότητα της 
Ορθοδοξίας. Και για αυτό ο Κύριος θα τους τιμωρήσει δριμύτατα. Εγώ, ο άθλιος Σεραφείμ, 
ικέτευσα εναγωνίως τον Κύριο για τρεις ημέρες και τρεις νύκτες, ότι θα μπορούσε να με 
αποστερήσει από το Βασίλειο του Ουρανού, και να δώσει συγχώρηση σε εκείνους».  

Αλλά ο Κύριος απάντησε: «Δεν πρόκειται να δώσω συγχώρηση σε εκείνους, διότι 
διδάσκουν διδασκαλίες ανθρώπων, και με τη γλώσσα τους με τιμούν, αλλά η καρδιά τους 
απέχει μακριά από Εμένα» 

«Αλλά όταν η Ρωσία διαιρεθεί και ένα μέρος καθαρά παραμείνει με τους αντάρτες, 
και το άλλο καθαρά σταθεί με τον Τσάρο και την γη των Πατέρων και την Εκκλησία, και ο 
Τσάρος και όλη η Βασιλική Οικογένεια θα προστατευθούν αοράτως από το χέρι του 
Κυρίου, θα δώσει (ο Κύριος) πλήρη νίκη σ’ αυτούς που θα έχουν πάρει τα άρματα γι’ 
αυτόν, για την Εκκλησία και το καλό της αδιαίρετης Ρωσικής γης. Αλλά δεν θα χυθεί (από 
τους διωγμούς των κομμουνιστών, εννοείται) τόσο αίμα, όσο όταν η δεξιά μεριά, που είναι 
με τον Τσάρο, βγει νικήτρια και συλλάβει όλους τους προδότες και τους παραδώσει στην 
δικαιοσύνη. Δεν θα στέλνουν πια κανένα στη Σιβηρία, αλλά θα τους εκτελέσουν όλους 
αυτούς. 

Και σ’ αυτό το σημείο περισσότερο αίμα θα χυθεί από πριν. Αλλά θα είναι το 
τελευταίο αίμα. Αίμα καθάρσεως, διότι μετά ο Κύριος θα ευλογήσει τον κόσμο του με 
ειρήνη, και θα αναδείξει τον εκλεκτό του (σαν τον) Δαβίδ, υπηρέτη Του, άνδρα κατά την 
καρδίαν Του»2. (Εννοείται ότι ο Τσάρος εγκαθίσταται στο θρόνο του μετά τα γεγονότα της 
Κωνσταντινουπόλεως και τον τότε γενικό πόλεμο, και μετά τον ακολουθούντα εμφύλιο που 
προβλέπει ο Άγιος Σεραφείμ, εάν η προφητεία αυτή του Αγίου έφθασε σε μας αναλλοίωτη. 
Σημειωτέον ότι τα περί νέου εμφυλίου στη Ρωσία, αμυδρά μόνο υπονοούνται και από τον 
στάρετς Σεραφείμ της Βύριτσα. -ΛΜΔ) 

Κατόπιν εξηγεί, ο Άγιος Σεραφείμ, όπως είδαμε σε προηγούμενες σελίδες, ότι 
επρόκειτο να ζήσει περισσότερο από 100 χρόνια. Αλλά επειδή μετά από καιρό οι 
επίσκοποι θα γίνουν τόσο ολιγόπιστοι που δεν θα πιστεύουν πλέον στο κυρίαρχο δόγμα 
της Χριστιανικής Πίστης (της Αναστάσεως), γι' αυτό φάνηκε ευάρεστο στον Κύριο να τον 
πάρει ενωρίτερα από την πρόσκαιρη ζωή, και μετά να τον επανεμφανίσει. (Η κοίμησή του 
έγινε όταν ο Άγιος ήταν 73 ετών, το 1833). Μετά την επανεμφάνισή του πήγε ήδη στο 
Ντιβέγιεβο και από εκεί ξεκίνησε το κήρυγμα για την μετάνοια όλου του κόσμου. Για το 
κήρυγμα αυτό και την θαυμαστή του επανεμφάνιση, ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων 
προσέρχονται στο Χριστό από όλα τα μέρη της Γης… (Το 1991 άνοιξε το Ντιβέγεβο, αφού 
επεστράφη στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και το καλοκαίρι του ιδίου έτους βρέθηκαν τα 
λείψανα του Αγίου Σεραφείμ σε αθεϊστικό μουσείο της Πετρούπολης. Επιστράφηκαν στο 
Ντιβέγεβο με πομπή ακολουθούμενη από χιλιάδες πιστούς. Το 2003 υπήρχαν ήδη 400 
μοναχές στο Κοινόβιο, αναδεικνύοντάς το το μεγαλύτερο της Ρωσίας). 

                                            
2 Εννοείται ότι ο Τσάρος εγκαθίσταται στο θρόνο του μετά τα γεγονότα της Κωνσταντινουπόλεως και τον 
τότε γενικό πόλεμο, και μετά τον ακολουθούντα εμφύλιο που προβλέπει ο Άγιος Σεραφείμ, εάν η προφητεία 
αυτή του Αγίου έφθασε σε μας αναλλοίωτη. Σημειωτέον ότι τα περί νέου εμφυλίου στη Ρωσία, αμυδρά μόνο 
υπονοούνται και από τον στάρετς Σεραφείμ της Βύριτσα. -ΛΜΔ 
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Για τους Σλάβους και Ιουδαίους προλέγει ο Άγιος Σεραφείμ: …Οι Ιουδαίοι 
διασκορπίσθηκαν πάνω στο πρόσωπο της γης, διότι δεν δέχθηκαν και δεν αναγνώρισαν 
τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αλλά στον έσχατο καιρό, αρκετοί Ιουδαίοι θα προσηλυτισθούν στο 
Χριστό, αφού θα καταλάβουν ότι ο Μεσσίας που λανθασμένα περιμένουν δεν είναι κανένας 
άλλος, παρά αυτός για τον οποίο ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε: «Εγώ ήρθα στο όνομα του 
Πατέρα μου, και δεν με λαμβάνετε. Αν έρθει ένας άλλος στο όνομα το δικό του, θα τον 
αποδεχτείτε». Γι’ αυτό, παρά το μεγάλο έγκλημά τους προς τον Σωτήρα, οι Ιουδαίοι (που 
θα πιστέψουν) θα γίνουν αγαπητοί στον Θεό, όπως υπήρξαν παλιά.  

Αλλά οι Σλάβοι είναι αγαπητοί στο Σωτήρα επειδή (πολλοί σε σχέση με άλλα έθνη -
ΛΜΔ) θα κρατήσουν την αληθινή πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό μέχρι το τέλος…, για το 
οποίο θα κριθούν άξιοι μεγάλων ευλογιών από τον Θεό. 

«Ο Ιησούς Χριστός, ο αληθής Θεός και άνθρωπος, ο Υιός του Θεού Πατρός, 
γεννήθηκε με την σύμπραξη του Αγίου Πνεύματος στην Ιουδαία, ενώ ο πραγματικός 
Αντίχριστος - άνθρωπος – ψευτοθεός θα γεννηθεί μεταξύ των Ρώσων - Σλάβων. 

Θα είναι ο γιος μιας ψευτοπαρθένου πόρνης από τη γενιά του Δαν, και γιος του 
διαβόλου διά μέσου μεταφοράς σ’ αυτήν ανδρικού σπέρματος, δια του οποίου το 
πνεύμα του σκότους θα κατοικήσει στη μήτρα της. Αλλά ένας από τους Ρώσους που θα 
ζουν στη γέννηση του Αντιχρίστου, παρόμοια με τον Άγιο Συμεών τον Θεοδόχο που 
ευλόγησε το παιδίον Ιησού και ανήγγειλε την ανανθρώπισή του στον κόσμο, θα 
αναθεματίσει τον Αντίχριστο κατά τη γέννα του και θα αναγγείλει ότι αυτός είναι ο όντως 
Αντίχριστος.  

Σημ. ΛΜΔ: Αν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι ο Αντίχριστος, κατά τους αρχαίους 
προφήτες και Πατέρες, ξεπροβάλλει από την περιοχή της Βασάν ή Σκυθοπόλεως, και ότι οι 
Σκύθες είναι λαός που κατοίκησε μέρη της Ρωσίας, τότε ο Άγιος Σεραφείμ αρχίζει να 
γίνεται κατανοητός.  

- Εγκυκλοπαιδικά: Σκύθες, νομαδικός λαός, του οποίου μια ομάδα ακολούθησε τους 
Κιμμερίους από τον Καύκασο της νότιας Ρωσίας, προς τη βορειοδυτική Περσία, τον 7ο 
π.Χ. αιώνα. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο επιτέθηκαν εναντίον των Αιγυπτίων, αλλά δεν 
κατάφεραν τίποτα, διότι οι αρχηγοί τους δωροδοκήθηκαν. Μερικοί από τους Σκύθες 
εγκαταστάθηκαν στη Βαίθ-σαν, η οποία μετονομάστηκε Σκυθόπολη (Ιησούς του Ναυή 
17:11, Κριτές 1:27, Β' Μακκαβαίων 12:29). Ο Γερμανός επιστήμονας δρ. Κάϊλ γράφει: «Οι 
Βυζαντινοί και οι Άραβες συγγραφείς, συχνά μνημονεύουν ένα λαό με το όνομα: “Ρως” και 
“Ρους”, που κοιτίδα είχε την περιοχή του Ταύρου, και σχετίζεται με τους “Σκύθες”». Ο 
Ιουδαίος ιστορικός Ιώσηπος, (1ος μ.Χ. αιώνας), αναφέρει ότι στην εποχή του υπήρχαν δύο 
λαοί που τους ονομάζει “Μοσχοβίτες” και “Θoβελίτες”, και προσθέτει ότι ΄΄Μαγώγ΄΄ ήταν 
εκείνοι που από τους ΄Ελληνες ονομάζονταν “Σκύθες”. Ο Εβραϊστής Γκιζένιους, γράφει 
στο λεξικό του, ότι το όνομα τής πόλης Μόσχα, προέρχεται από το “Μεσέχ”, και ότι 
“Θoβάλ”, ήταν ένας λαός που κατοικούσε κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, και Δυτικά από 
τους “Μεσέχ”. -  

Γίνεται επίσης κατανοητό το γιατί ο Θεός, μιλώντας εντελώς εσχατολογικά, (e¦p' 
e¦sxa£tvn tv°n h¥merv°n e©stai) εναντιώνεται τόσο πολύ στον άρχοντα της Ρως, σύμφωνα 
με τον Ιεζεκιήλ τον προφήτη: «Ιδού εγώ επί σε (εναντίον σου) Γωγ, άρχοντα Ρως και 
Μοσόχ και Θοβέλ»… Διότι ο Γωγ που σημαίνει σκότος είναι ο Αντίχριστος, το 
κατοικητήριο του Σατανά, που ξεπροβάλλει κάπου από τη Ρωσία, ίσως κατόπιν 
γεννετικών πειραμάτων σε κάποιο εργαστήριο! Και βέβαια, όλοι οι Πατέρες, τονίζουν 
ότι η γέννηση του Αντιχρίστου δεν είναι υπερφυσική, δηλ. δεν μπορεί να γεννηθεί, όπως ο 
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Χριστός, χωρίς σπέρμα.  –ΛΜΔ. Ας δούμε συντόμως τι λένε οι αρχαιότεροι πατέρες της 
Εκκλησίας: 

 

 Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού (Περί Αντιχρίστου):  …De‹ to…nun prîton 
khrucqÁnai tÕ eÙaggšlion ™n p©si to‹j œqnesi. «Kaˆ tÒte ¢pokalufq»setai Ð 
¥nomoj, oá ™stin ¹ parous…a kat' ™nšrgeian toà satan© ™n p£sV dun£mei kaˆ 
shme…oij kaˆ tšrasi yeÚdouj kaˆ ™n p£sV ¢p£tV tÁj ¢dik…aj ™n to‹j ¢pollumšnoij, 
Ön Ð kÚrioj ¢nele‹ tù ρ»mati toà stÒmatoj aÙtoà kaˆ katarg»sei tÍ parous…v tÁj 
™pifane…aj aÙtoà». OÙk aÙtÕj to…nun Ð di£boloj g…netai ¥nqrwpoj kat¦ t¾n 
toà kur…ou ™nanqrèphsin  - m¾ gšnoito -, ¢ll' ¥nqrwpoj ™k porne…aj t…ktetai kaˆ 
Øpodšcetai p©san t¾n ™nšrgeian toà satan©. Proeidëj g¦r Ð ΘeÕj tÕ ¥topon tÁj 
melloÚshj aÙtoà proairšsewj, paracwre‹ ™noikÁsai ™n aÙtù tÕn di£bolon.  

 T…ktetai to…nun ™k porne…aj, æj œfhmen, kaˆ ¢natršfetai lelhqÒtwj kaˆ 
a„fn…dion ™pan…statai kaˆ ¢nta…rei kaˆ basileÚei. Kaˆ ™n to‹j prooim…oij m�n tÁj 
basile…aj aÙtoà, m©llon d� turann…doj, Øpokr…netai dikaiosÚnhn· ¹n…ka d� 
™pikrat¾j gšnhtai, dièkei t¾n ™kklhs…an toà Θeoà kaˆ ™kfa…nei p©san t¾n 
ponhr…an aÙtoà. 'EleÚsetai d� «™n shme…oij kaˆ tšrasi yeÚdouj» peplasmšnoij 
kaˆ oÙk ¢lhqšsi kaˆ toÝj saqr¦n kaˆ ¢st»rikton t¾n b£sin tÁj diano…aj œcontaj 
¢pat»sei kaˆ ¢post»sei ¢pÕ Θeoà, éste skandalisqÁnai, «e„ dunatÒn, kaˆ toÝj 
™klektoÚj».  
     'Apostal»setai d� `Enëc kaˆ `Hl…aj Ð Qesb…thj kaˆ ™pistršyousi kard…aj 
patšrwn ™pˆ tškna, toutšsti t¾n sunagwg¾n ™pˆ tÕn kÚrion ¹mîn 'Ihsoàn CristÕn 
kaˆ tÕ tîn ¢postÒlwn k»rugma, kaˆ Øp' aÙtoà ¢naireq»sontai. Kaˆ ™leÚsetai Ð 
kÚrioj ™x oÙranoà, Ön trÒpon oƒ ¤gioi ¢pÒstoloi ™qe£santo aÙtÕn poreuÒmenon e„j 
tÕn oÙranÒn, ΘeÕj tšleioj kaˆ ¥nqrwpoj tšleioj, met¦ dÒxhj kaˆ dun£mewj kaˆ 
¢nele‹ tÕn ¥nqrwpon tÁj ¢nom…aj ,  tÕn uƒÕn tÁj ¢pwle…aj ,  tù pneÚmati toà 
stÒmatoj aÙtoà. Mhdeˆj to…nun ¢pÕ gÁj ™kdecšsqw tÕn kÚrion ,  ¢ll '  ™x 
oÙranoà ,  æj aÙtÕj ¹m©j ºsfal…sato .   
 

 Αγίου  Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρείας (Προς Αντίοχον):  
   'Erèt. rq. 'Alhq�j d�, Óti ™x A„gÚptou ™xšrcetai Ð 'Ant…cristoj, kaˆ shme‹Òn ti ™n 

tÍ ceirˆ tÍ mi´, kaˆ ™n tù Ñfqalmù tù ˜nˆ kškthtai;  

   'ApÒk. P£nta taàta graèdeij màqo… e„sin. `O g¦r 'Ant…cristoj oÙd�n shme‹on 

toioàton kškthtai· ¢ll¦ kaˆ ™k tÁj Galila…aj, Óqen Ð CristÕj ™xÁlqen, ™xšrcetai, 
éj fhsin ¹ Graf»· «SkÚmnoj lšontoj D¦n, kaˆ ™kphd»sei ™k Bas£n.» AÛth dš ™stin  
SkuqÒpolij .  (Όπως η γέννηση του Χριστού έγινε στην Βηθλεέμ που ανήκει στην 
Ιουδαία, και όχι στη Γαλιλαία, κατἀ ανάλογο τρόπο και η γέννηση του Αντιχρίστου δεν θα 
γίνει εκεί από όπου θα ξεκινήσει την παραπλάνηση του κόσμου. – ΛΜΔ) 
      …Perˆ d� tÁj ™ndÒxou deutšraj parous…aj toà Uƒoà toà Qeoà lšgei Dani¾l Ð 

prof»thj· «'Eqeèroun ™n Ðr£mati tÁj nuktÕj, kaˆ „doÝ met¦ tîn nefelîn toà 

oÙranoà æj UƒÕj ¢nqrèpou ™rcÒmenoj, kaˆ ›wj toà Palaioà tîn ¹merîn œfqase. 
Kaˆ πroshnšcqh aÙtù. Kaˆ aÙtù ™dÒqh ¹ ¢rc¾ kaˆ ¹ tim¾, kaˆ ¹ basile…a· kaˆ 

p£ntej oƒ laoˆ, fulaˆ, glîssai douleÚsousin aÙtù. `H ™xous…a aÙtoà ™xous…a 

a„ènioj, ¼tij oÙ pareleÚsetai· kaˆ ¹ basile…a aÙtoà oÙ diafqar»setai». 'IdoÝ 

safîj di¦ tîn e„rhmšnwn ™m£qomen, Óti aÙtÒj ™stin Ð UƒÕj toà Qeoà, Ð sarkwqeˆj 

kaˆ paqën di' ¹m©j, kaˆ ¢nast¦j ™k nekrîn, kaˆ ¢nalhfqeˆj ™n dÒxV prÕj tÕn 

˜autoà Patšra kaˆ p£lin mšllwn œrcesqai met¦ tîn nefelîn toà oÙranoà, met¦ 

dÒxhj a„wn…ou kr‹nai zîntaj kaˆ nekroÚj. Proe‹pe g¦r perˆ toÚtou Ð aÙtÕj 
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prof»thj Dani»l· «'Eqeèroun ›wj oá qrÒnoi ™tšqhsan, kaˆ PalaiÕj ¹merîn ™k£qhto· 
kaˆ tÕ œnduma aÙtoà leukÕn æseˆ ciën, kaˆ ¹ qrˆx tÁj kefalÁj aÙtoà æseˆ œrion 

kaqarÒn. `O qrÒnoj aÙtoà flÕx purÕj, oƒ trocoˆ aÙtoà pàr flšgon. PotamÕj purÕj 

eŒlken œmprosqen aÙtoà, c…liai cili£dej ™leitoÚrgoun aÙtù, kaˆ mÚriai muri£dej 

pare…sthkan aÙtù. Krit»rion ™k£qise, kaˆ b…bloi ºneócqhsan. 'Eqeèroun tÒte ¢pÕ 

fwnÁj tîn lÒgwn tîn meg£lwn, ïn tÕ kšraj ™ke‹no ™l£lei, ›wj ¢nVršqh tÕ qhr…on 

kaˆ ¢pèleto, kaˆ tÕ sîma aÙtoà ™dÒqh e„j kaàsin purÒj». PrÒdhlon d�, Óti tÕ 

qhr…on Ð 'Ant…cristÒj ™stin. `O g¦r UƒÕj toà Qeoà ™rcÒmenoj, ¢nele‹ aÙtÕn tù 

pneÚmati toà stÒmatoj aÙtoà, Óti aÙtù ¹ dÒxa kaˆ tÕ kr£toj e„j toÝj a„înaj tîn 

a„ènwn. 'Am»n.  (Ο Αντίχριστος και ο Σατανάς καταργούνται δια της αμέσου μετά από 
αυτούς ακολουθουμένης 2ας Παρουσίας του Χριστού. Ας μην λοιπόν παραπλανούνται οι 
πιστοί από τους Χιλιαστές ή άλλες προτεσταντικές ομάδες που διδάσκουν για χιλιετή 
βασιλεία επί της γης του Χριστού, μετά τον Αντίχριστο! - ΛΜΔ) 
 

 Αγίου  Κυρίλλου Πατριάρχου Αλεξανδρείας:  
'Iouda‹oi g¦r oƒ t£lanej œxw memen»kasi di' ¢pist…an, kaˆ ¼kista m�n ™f' ˜auto‹j 

e„j ¥rcont£ te kaˆ krit¾n katedšxanto tÕn CristÕn, ka… toi kathgmšnon ™x oÙranoà, 
qel»sei te kaˆ eÙdok…v toà Qeoà kaˆ PatrÕj, kaˆ prÕj toÚtoij Óti kaˆ ¥nqrwpon 

¢llÒtrion ™f' ˜auto‹j keceiroton»kasi tÕn tÁj ¢pwle…aj uƒÕn, toàt' œsti, tÕn 

'Ant…criston, œkfulÒn te kaˆ ¢llogenÁ, kaˆ oÙd' ™x a†matoj 'Isra¾l, ka… toi 

toà nÒmou dieipÒntoj safîj, «OÙ dun»sV katastÁsai ™pˆ seautÕn ¥nqrwpon 

¢llÒtrion, Óti oÙk ¢delfÒj soÚ ™stin.» (Περί της εν πνεύματι και αληθεία προσκυνήσεως και 
λατρείας, λόγος α΄, MPG 68: 132-1125, ή TLG 4090 096)  

(Εδώ λέγεται σαφώς, ότι ο Αντίχριστος δεν θα είναι καν εξ αίματος Ισραήλ! Ο 
Άγιος Κύριλλος, ως μεταγενέστερος του Αγίου Αθανασίου, διευκρινίζει τα λεγόμενα του 
τελευταίου περί Αντιχρίστου, και μας ενημερώνει ότι όντως δεν γεννάται στο Ισραήλ ο 
Αντίχριστος! Επειδή ο Χριστός γεννήθηκε χωρίς πατέρα επί της γης, η γενεαλογία του 
είναι αυτή της αειπαρθένου μητρός Του, ενώ ο Αντίχριστος δεν μπορεί να γεννηθεί χωρίς 
κατά σάρκα πατέρα, ο οποίος μάλιστα, πατέρας του, θα είναι έκφυλος, δηλ. δεν θα είναι 
Εβραίος! Η μητέρα του όμως, η οποία θα υποκρίνεται την παρθένο, θα είναι εκ της φυλής 
του Δαν. Παρ’ όλα αυτά κανείς συγγραφέας ή προφήτης δεν δίνει τα χαρακτηριστικά του 
πατέρα του Αντιχρίστου. Το μυστήριο αυτό εξηγείται από τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρώφ, ο 
οποίος υποδεικνύει τεχνητή μεταφορά σπέρματος στην μητέρα του, και αφήνει να εννοηθεί 
ότι θα έχει προηγειθεί επέμβαση της Γενετικής επιστήμης σ’ αυτό, μάλιστα στη Ρωσία, 
ώστε, κατά κάποιες κατά φαντασίαν προσδοκίες, να γεννηθεί σαν superman ο 
Αντίχριστος! Όμως τελικά θα είναι ενεργούμενος μόνο των πονηρών πνευμάτων. -ΛΜΔ). 

 
 Αγίου Ιππολύτου (περί Αντιχρίστου):   
Ἐpeˆ oân lšonta kaˆ skÚmnon lšontoj tÕn CristÕn proanefènhsan aƒ grafa…, 

tÕ Ómoion kaˆ perˆ toà ¢nticr…stou e‡rhtai. fhsˆ g¦r MwsÁj oÛtwj· «skÚmnoj 
lšontoj D¦n kaˆ ™kphd»setai ™k Bas£n» ¢ll' †na m¾ sfalÍ tij, nom…saj perˆ toà 

Cristoà e„rÁsqai tÕ ρhtÕn toàto, ™pisths£tw tÕn noàn. “D£n”, fhsi, “skÚmnoj 

lšontoj” t¾n ful¾n Ñnom£saj, t¾n toà D¦n, ™saf»nise tÕ proke…menon, ™x Âj mšllei 
Ð ¢nt…cristoj genn©sqai. ésper g¦r ™k tÁj 'IoÚda fulÁj Ð CristÕj gegšnnhtai, 
oÛtwj kaˆ ™k tÁj toà D¦n fulÁj Ð ¢nt…cristoj gennhq»setai. Óti d� oÛtwj œcei, t… 
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fhsin 'Iakëb: genhq»tw D¦n Ôfij ™f' Ðdoà kaq»menoj, d£knwn ptšrnan †ppou.” Ôfij 
oân t…j ¥ra À Ð ¢p' ¢rcÁj pl£noj, Ð ™n tÍ genšsei e„rhmšnoj, Ð plan»saj t¾n Eâan 

kaˆ ptern…saj tÕn 'Ad£m; ¢ll' ™peid¾ di¦ pleiÒnwn marturiîn de‹ ¢pode‹xai t¦ 

proke…mena, oÙk ¢ton»swmen.  Óti m�n g¦r Ôntwj ™k tÁj fulÁj D¦n mšllei genn©sqai 
kaˆ ¢n…stasqai tÚrannoj, basileÝj, krit¾j deinÒj, uƒÕj toà diabÒlou, fhsˆn Ð 

prof»thj: “D¦n krine‹ tÕn ˜autoà laÒn, æseˆ kaˆ m…an ful¾n ™n 'Isra»l.” ¢ll' ™re‹ 

tij· toàto ™pˆ tÕn Samyën e‡rhtai, Öj ™k tÁj fulÁj toà D¦n gennhqeˆj œkrine tÕn 
laÕn e‡kosin œth. tÕ m�n ™pˆ toà Samyën merikîj gegšnhtai, tÕ d� kaq' Ólou 

plhrwq»setai ™pˆ tÕn ¢nt…criston. 
Λšgei g¦r kaˆ `Ierem…aj oÛtwj· “spoud¾n ™k D¦n ¢kousÒmeqa ÑxÚthtoj †ppwn 

aÙtoà, ¢pÕ fwnÁj cremetismoà ƒppas…aj †ppwn aÙtoà ™se…sqh p©sa ¹ gÁ.” lšgei d� 

kaˆ ›teroj prof»thj· “sun£xei p©san dÚnamin aÙtoà ¢pÕ ¹l…ou ¢natolîn mšcrij 

¹l…ou dusmîn· oÞj kekl»kei kaˆ oÞj oÙ kekl»kei poreÚsontai met' aÙtoà· leukane‹ 
t¾n q£lassan ¢pÕ tîn ƒst…wn tîn plo…wn aÙtoà kaˆ melane‹ tÕ ped…on ¢pÕ tîn 

qureîn kaˆ tîn Óplwn· kaˆ p©j Öj ¨n sunant»sei aÙtù ™n polšmJ, ™n maca…rv 

pese‹tai.” Óti m�n oân taàta oÙk ™p' ¥llon tin¦ e‡rhtai ¢ll' À ™pˆ tÕn tÚrannon kaˆ 
¢naidÁ kaˆ qeom£con, de…xomen di¦ tîn ˜xÁj.  lšgei g¦r `Hsa�aj oÛtwj: “kaˆ œstai 

Ótan suntelšsV kÚrioj p£nta poiîn ™pˆ tù Ôrei Siën kaˆ `Ierousal»m, ™p£xei ™pˆ 

tÕn noàn tÕn mšgan, ™pˆ tÕn ¥rconta tîn 'Assur…wn kaˆ ™pˆ tÕ Ûyoj tÁj dÒxhj tîn 
Ñfqalmîn aÙtoà. e�pe g£r tÍ „scÚi poi»sw kaˆ tÍ sof…v tÁj sunšsewj ¢felî Ória 

™qnîn, kaˆ t¾n „scÝn aÙtîn pronomeÚsw”.  
…Ἀll' ¢postele‹ 'Adwna� kÚrioj e„j t¾n s¾n tim¾n ¢tim…an, kaˆ e„j t¾n s¾n 

dÒxan pàr kaiÒmenon kauq»setai… Ὁ ¯dhj k£tw ™pikr£nqh sunant»saj soi, 

sunhgšrqhs£n soi p£ntej oƒ g…gantej, oƒ ¥rxantej tÁj gÁj, oƒ ™ge…rontej ™k tîn 

qrÒnwn aÙtîn p£ntaj basile‹j ™qnîn. ¤pantej ¢pokriq»sontai kaˆ ™roàs… soi. Kaˆ 
sÝ ˜£lwj ésper kaˆ ¹me‹j, ™n ¹m‹n d� katelog…sqhj; katšbh e„j ¯dhn ¹ dÒxa sou, ¹ 

poll¾ eÙfrosÚnh sou, Øpok£tw sou strèsousi sÁyin, tÕ d� katak£lumm£ sou 

skèlhx. pîj œpesen ™k toà oÙranoà Ð ˜wsfÒroj Ð prw� ¢natšllwn; sunetr…bh 
e„j t¾n gÁn Ð ¢postšllwn prÕj p£nta t¦ œqnh. sÝ d� e�paj tÍ diano…v sou. E„j tÕn 

oÙranÕn ¢nab»somai, ™p£nw tîn ¥strwn toà oÙranoà q»sw tÕn qrÒnon mou, kaq…sw 

™n Ôrei Øyhlù ™pˆ t¦ Ôrh Øyhl¦ t¦ prÕj borr©n, ¢nab»somai ™p£nw tîn nefelîn, 
œsomai Ómoioj tù Øy…stJ. nunˆ d� e„j ¯dhn katab»sV kaˆ e„j t¦ qemšlia tÁj gÁj. oƒ 

„dÒntej se qaum£sousin ™pˆ soˆ kaˆ ™roàsin. Oátoj Ð ¥nqrwpoj Ð paroxÚnwn t¾n 

gÁn, Ð se…wn basile‹j, Ð qeˆj t¾n o„koumšnhn Ólhn œrhmon, kaˆ t¦j pÒleij kaqe‹len, 
toÝj ™n ™pagwgÍ oÙk œlusen. p£ntej oƒ basile‹j tîn ™qnîn ™koim»qhsan ™n timÍ, 

¥nqrwpoj ™n tù o‡kJ aÙtoà, σÝ d� rif»sV ™n to‹j Ôresin, æj nekrÕj ™bdelugmšnoj, 

met¦ pollîn peptwkÒtwn ™kkekenthmšnwn maca…rv, katabainÒntwn e„j ¯dhn. 
... Ὅn trÒpon ƒm£tion ™n a†mati pefurmšnon oÙk œstai kaqarÒn, oÛtwj oÙd� sÝ 

œsV kaqarÒj, Óti t¾n gÁn mou ¢pèlesaj kaˆ tÕn laÒn mou ¢pškteinaj. oÙ m¾ me…nVj 

e„j tÕn a„îna crÒnon, spšrma ponhrÒn. ˜to…mason t¦ tškna sou sfagÁnai ta‹j 
¡mart…aij toà patrÒj sou, †na m¾ ¢nastîsi kaˆ t¾n gÁn klhronom»swsin.”  

(Στην τελευταία αυτή πρόταση προαναγγέλλεται η τιμωρία των τέκνων (οπαδών) του 
Αντιχρίστου διότι διέπραξαν όλες τις αμαρτίες που διδάχθηκαν υπό του Σατανά, πατρός, 
πνευματικά του Αντιχρίστου, για να μην αναστηθούν σε ανάσταση ζωής και 
κληρονομήσουν την γη της αιωνιότητος των δικαίων. Προηγουμένως όμως βλέπομε τον 
Σατανά να καυχάται ότι με τη «σοφία της συνέσεως» θα καταργήσει όρια εθνών. Αυτό 
θυμίζει τη χρήση των θεοσοφικών – μασονικών στοών, στην προώθηση σήμερα της 
χωρίς σύνορα Νέας Παγκόσμιας Τάξης!  -ΛΜΔ) 
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 Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου, του Ναζιανζηνού:  
Ο Αντίχριστος θα είναι παγκόσμιος άρχων, και θα παραπλανήσει τους 

(πλείστους) των Ιουδαίων (μεταφρασμένο):  «…Λέγεται βδέλυγμα της ερημώσεως που 
στέκεται σε τόπο Άγιο, διότι ο Ναός των Ιεροσολύμων θα οικοδομηθεί ύστερα, καθώς θα 
πιστευθεί ο Αντίχριστος από τους Ιουδαίους ότι είναι ο Χριστός, και θα καθίσει (επί 
θρόνου), και θα θεωρηθεί βασιλιάς όλης της Οικουμένης. Θα έλθει δε για να ερημώσει 
τον Κόσμο, διότι είναι βδέλυγμα της ερημώσεως (κατά την έκφραση του προφήτου Δανιήλ, 
αλλά και του ίδιου του Κυρίου.)»   (Υπόμν. στον Ιεζεκιήλ, TLG 2022 053) 

 Αγίου Θεοδωρήτου Κύρου (Ερμηνεία στις επιστολές του Απ. Παύλου, τόμος 82): 
     «“Oti ™¦n m¾ œlqV ¹ ¢postas…a prîton, kaˆ ¢pokalufqÍ Ð ¥nqrwpoj tÁj 

¡mart…aj, Ð uƒÕj tÁj ¢pwle…aj· (d.) Ð ¢ntike…menoj kaˆ ØperairÒmenoj ™pˆ p£nta 

legÒmenon qeÕn, À sšbasma, éste aÙtÕn e„j tÕn naÕn toà Qeoà æj qeÕn kaq…sai, 
¢podeiknÚnta ˜autÕn Óti œsti qeÒj». 'Apostas…an aÙtÕn ™k£lese tÕn 'Ant…criston, 
¢pÕ toà pr£gmatoj aÙtù toÜnoma teqeikèj. 'ApostÁsai g¦r ¤pantaj tÁj ¢lhqe…aj 

peir©tai. ”Anqrwpon d� aÙtÕn ¡mart…aj proshgÒreusen, ™peid¾ ¥nqrwpÒj ™sti t¾n 

fÚsin, p©san ™n ˜autù toà diabÒlou decÒmenoj t¾n ™nšrgeian· uƒÕn d� ¢pwle…aj, æj 

kaˆ aÙtÕn ¢pollÚmenon, kaˆ ˜tšroij prÒxenon toÚtou ginÒmenon. Mime‹tai g¦r Ð tîn 

¢nqrèpwn ¢l£stwr toà Qeoà kaˆ SwtÁroj ¹mîn t¾n ™nanqrèphsin· kaˆ ésper aÙtÕj 

¢nqrwpe…an fÚsin ¢nalabën, t¾n ¹metšran ™pragmateÚsato swthr…an· oÛtwj 

™ke‹noj ¥nqrwpon ™klex£menoj p©san aÙtoà dšxasqai dun£menon t¾n ™nšrgeian, di' 
aÙtoà p£ntaj ™xapatÁsai toÝj ¢nqrèpouj peir£setai, CristÕn ˜autÕn kaˆ QeÕn 

Ñnom£zwn, kaˆ tîn kaloumšnwn qeîn dielšgcwn tÕ yeàdoj, Óper aÙtÕj ™n to‹j 

parelhluqÒsi crÒnoij ™kr£tune. NaÕn d� Qeoà t¦j ™kklhs…aj ™k£lesen, ™n aŒj 

¡rp£sei t¾n proedre…an, qeÕn ˜autÕn ¢podeiknÚnai peirèmenoj. Taàta kaˆ Ð qe‹oj 

prohgÒreuse Dani»l. ”Efh g£r· «Kaˆ ™pˆ qeoÝj tîn patέrωn aÙtoà oÙ sun»sei, kaˆ 

qeÕn Mawzeˆm ™pˆ tÒpJ ˜autoà dox£sei»· ¢ntˆ toà, QeÕn „scurÕn ˜autÕn Ñnom£sei. 
(TLG 4089 030)  

(Αναφέρεται εδώ, ότι ο Απόστολος, σαν Ναό Θεού ονόμασε τις εκκλησίες! Άρα αν 
και θα κτισθεί χάριν του Αντιχρίστου ο Ναός της Ιερουσαλήμ, εν τούτοις ο Αντίχριστος 
θα καταλάβει την προεδρεία όλων των εκκλησιών και θρησκειών! Δηλ. θα ιδρύσει 
την Πανθρησκεία αλλά με παραμέριση των δογμάτων των άλλων θρησκειών και 
αποκλειστικά δική του “λατρεία” μέσα σ’ αυτές. Και έτσι θα καταργήσει τις ψευδείς 
θρησκείες που ο ίδιος ο Σατανάς μέχρι τότε στερέωνε! Οι διάφορες λοιπόν 
πανθρησκειακές συναθροίσεις σήμερα, που στηρίζονται στη θεωρεία των 
«κλάδων», είναι ένα βήμα απλώς πριν την γενική κατάργηση των θρησκειών! Δεν 
πρόκειται όμως να αφήσει και τις εκκλησίες του Χριστού ελεύθερες, αλλά θα τις καταλάβει 
και θα καταργήσει τη λατρεία του αληθινού Θεού. –ΛΜΔ) 

Του ιδίου περί του «κατέχοντος»:  «Kaˆ nàn tÕ katšcon o‡date, e„j tÕ 

¢pokalufqÁnai aÙtÕn ™n tù ˜autoà kairù.» Tin�j tÕ  katšcon ,  t¾n `Rwma ϊk¾n 

™nÒhsan basile…an ·  tin�j d�  t¾n c£rin toà PneÚmatoj .  KatecoÚshj g¦r, 
fhsˆ, tÁj toà PneÚmatoj c£ritoj, ™ke‹noj oÙ parag…netai. 'All' oÙc oŒÒn te 

paÚsasqai pantelîj t¾n c£rin toà PneÚmatoj. Pîj g¦r œnesti tîn ™ke…nou 

perigenšsqai mhcanhm£twn toÝj tÁj pneumatikÁj ™pikour…aj ™sterhmšnouj; 'All' 
oÙd� t¾n `Rwmaϊk¾n basile…an ˜tšra diadšxetai basile…a. Di¦ g¦r toà tet£rtou 
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qhr…ou kaˆ Ð qeiÒtatoj Dani¾l t¾n `Rwmaϊk¾n Æn…xato basile…an. 'En d� toÚtJ tÕ 

mikrÕn kšraj ™bl£sthse tÕ poioàn pÒlemon met¦ tîn ¡g…wn. AÙtÕj d� oátÒj ™sti, 
perˆ oá t¦ pro¸ρhqšnta e�pen Ð qe‹oj 'ApÒstoloj. OÙdšteron toÚtwn o�mai f£nai tÕn 

qe‹on 'ApÒstolon, ¢ll¦ tÕ par' ˜tšrwn e„rhmšnon ¢lhq�j e�nai Øpolamb£nw. …O�mai 

d� kaˆ ˜tšran œcein di£noian tÕ ρhtÒn. Memaqhkëj g¦r Ð qe‹oj 'ApÒstoloj e„rhkšnai 

tÕn KÚrion, æj khrucqÁnai de‹ tÕ EÙaggšlion e„j p£nta t¦ œqnh, kaˆ tÒte g…nesqai 

tÕ tšloj· Ðrîn d� kratoàsan œti tîn e„dèlwn t¾n qerape…an, tÍ DespotikÍ 

didaskal…v ˜pÒmenoj, œfh prÒteron kataluq»sesqai tÁj deisidaimon…aj tÕ kr£toj, 
kaˆ pantacoà dial£myein tÕ swt»rion k»rugma, (κατά την Βυζαντινή – νεορωμαϊκή 
περίοδο –ΛΜΔ), kaˆ tÒte (μετά την αποστασία των Χριστιανών από την πίστι τους -ΛΜΔ) 
fan»sesqai tÕn tÁj ¢lhqe…aj ¢nt…palon. (Πράγματι μετά το Ορθόδοξο Ελληνικό 
κράτος, μια αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας θα υπάρξει, αλλά μόλις ο κόσμος, 
όπως και στα χρόνια μας, απομακρυνθεί από το Θεό, τότε μαζί με την αποστασία, που ήδη 
άρχισε, η χάρη του Θεού θα συσταλεί, και θα φανεί ο Αντίχριστος. -ΛΜΔ)  

   Proo…mion εις το ποίημα της Κυριακής της Απόκρεω, περί της 2ας Παρουσίας 
του Κυρίου, Ρωμανού του μελωδού: 
…`UpÕ ¢ggšlwn ØmnoÚmenoj ¢nel»luqe met¦ dÒxhj Ð ΚÚrioj, blepÒntwn tîn maqhtîn  

aÙtoà· oÛtw protrecÒntwn tîn ¢ggšlwn ™leÚsetai fanerîj, kaqëj gšgraptai·  
Óte kaˆ t¦ oÙr£nia kaˆ t¦ ™p…geia ¤ma t¦ katacqÒnia doxolog»sei kaˆ proskun»sei    

CristÕn tÕn staurwqšnta kaˆ safîj Ðmolog»sei æj ΘeÒj ™sti kaˆ Κt…sthj,   
tÒte 'Iouda‹oi  Ôyontai qrhnoàntej e„j Ónper ™xekšnthsan· oƒ d…kaioi d� l£myousi  

kraug£zontej· «DÒxa soi, krit¦ dikaiÒtate.»  
TÁj m�n protšraj ™leÚsewj toà Qeoà ¹mîn 'Iw£nnhj prošdramen khrÚttwn p©si  

met£noian· prÒdromoj 'Hl…aj tÁj deutšraj gen»setai parous…aj Ð d…kaioj.  
Malac…aj prof»thj aÙtÕn proek»ruxe lšgwn· «'Apostal»setai prÕ tÁj ¹mšraj tÁj toà  

Κur…ou 'Hl…aj Ð Qesb…thj·» kaˆ Matqa‹oj d� suggr£fei pîj ™d…daskej, Σwt»r mou, 
perˆ 'Iw£nnou, «OátÒj ™sti, lšgwn, ¨n qšlete prosdšxasqai, Ð mšllwn ™leÚsesqai  

'Hl…aj» khrÚttwn se,  krit¦ dikaiÒtate.  ”Alla meg£la kaˆ ¢pÒrrhta paradšdwke kaˆ 
safîj ™xed…daxen e„j t¾n aÙtoà 'Apok£luyin kaˆ Ð qeolÒgoj 'Iw£nnhj kaˆ œdeixen  

          æj 'Hl…aj ™leÚsetai· sÝn aÙtù d� Øpšfhnen æj parag…netai kaˆ 'Enëc Ð mak£rioj, 
«toÝj dÚo, lšgwn, ™xaposte…lw prof»taj ™n tù kÒsmJ· perib£lwntai d� s£kkouj kaˆ  

  khrÚxws… me p©si». ToÚtouj d� cil…aj kaˆ diakos…aj ˜x»konta dišgrayen ¹mšraj 

protršcein soi  prÕ tÁj parous…aj sou, krit¦ dikaiÒtate. P£nta safîj proem»nuse     
  t¦ ™sÒmena Dani¾l Ð qespšsioj, ¨n ¢kribîj ™reun»swmen, «m…an ˜bdom£da, lšgwn, 
q»sw diaq»khn», kaˆ eÙqšwj ™p»gagen· «E„j tÕ ¼misu tÁj ˜bdom£doj ¢rq»setai     

  tÁj latre…aj tÕ kaÚchma·» kaˆ ˜rmhneÚei æj tr…a œth kaˆ ¼misu khrÚxei ¹ du¦j ¹ tîn 

¡g…wn t¾n deutšran parous…an· ¥llon d� tosoàton crÒnon kurieÚsei Ð ¥dikoj  
  'Ant…cristoj deinîj timwroÚmenoj toÝj s� perimšnontaj, krit¦ dikaiÒtate.  
EÛrV d� ρ…zan pikra…nousan Ð 'Ant…cristoj kaˆ ™k taÚthj tecq»setai, t¾n toà Cristoà  
 ™nanqrèphsin qšlwn ™kmime‹sqai Ð deinÕj kaˆ pamm…aroj, Ð misîn t¾n ¢l»qeian.  
TÁj aÙtoà ponhr…aj ™p£xion Ôrganon ¢nal»yetai sèmatoj· ™k gunaikÕj m�n ta‹j  
 fantas…aij genn©tai ¢kaq£rtou· ™kplan»sei d� ¢nÒmouj æj parqšnoj aÙtÕn t…ktei·  
tšrata poi»sei di¦ fantas…aj Ð yeÚsthj kaˆ ¢nÒsioj Ön stšrxousin ¥nomoi,     
 kaˆ s� ¢parn»sontai, krit¦ dikaiÒtate.  
“Ina d� oÛtwj Ñfq»setai Ð kat£ratoj kaˆ ¢l£stwr di£boloj, Ð to‹j kalo‹j ¢ntike…menoj,  
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Ð tÁj ¢pwle…aj ØιÕj ™pairÒmenoj æj qeÕj proskunoÚmenoj  

par¦ tîn planhqšntwn to‹j toÚtou fant£smasin,  par' aÙtîn kaˆ decq»setai, tîn t¾n  
¢g£phn tÁj ¢lhqe…aj Cristoà m¾ dexamšnwn, ¢ll¦ m©llon pisteus£ntwn ™n tù 

yeÚdei tù toà pl£nou· lÒgouj d� lal»sei  kat¦ toà Øy…stou Ð dr£kwn Ð ¢n»meroj, kaˆ  
p©sin ™pšrcetai to‹j s� perimšnousin, krit¦ dikaiÒtate.  

NaÕn d� tÒte poi»setai perioÚsion tîn `Ebra…wn tÕ sÚsthma, planîn kaˆ ¥llouj Ð ¥nomoj,  
Ótan peplasmšnaj fantas…aj ™rg£shtai kaˆ shme‹a Ð tÚrannoj·  

™k morfÁj e„j ˜tšran morf¾n metab£lletai, e„j ¢šra di…ptatai kaˆ schmat…zei ésper  
¢ggšlouj toÝj da…monaj panoÚrgwj to‹j aÙtoà Øphrete‹sqai ™pit£gmasi spouda…wj. 

Ql‹yij kaˆ ¢n£gkh œstai to‹j ¢nqrèpoij meg£lh te kaˆ ¥metroj, di' Âj dokim£zontai oƒ   
doàlo… sou ¤pantej, krit¦ dika…otate. `O m�n limÕj mšgaj gen»setai, kaˆ ¢rn»setai kaˆ 

¹ gÁ toÝj karpoÝj aÙtÁj, kaˆ Ômbroi Ólwj oÙk œsontai· p£nta t¦ fut¦ d� maranq»setai  
¥qroon kaˆ bot£nai xhra…nontai. 'ApÕ tÒpou e„j tÒpon oƒ ¥nqrwpoi feÚxontai kaˆ 

qrhn»sousin ¥pausta· Ð diwgmÕj d� ™pikrat»sei Ð kat¦ tîn ¡g…wn, kaˆ ™n Ôresin ™r»moij  
kaˆ bouno‹j kaˆ to‹j sphla…oij g…nontai fug£dej fÒbJ toà tur£nnou, tÕn dr£konta 

™kkl…nontej, boîntej· «'Ep…bleyon kaˆ sîson toÝj doÚlouj sou, krit¦ dikaiÒtate».  
`UpÕ pollÁj doliÒthtoj Ð pagk£kistoj ésper pr©oj ™leÚsetai, æj Ð poim¾n Ð kalÕj 

¹mîn· toÚtou g¦r mime‹tai t¾n fwn¾n kaˆ protršpetai ™k tÁj m£ndraj t¦ prÒbata·   
kaˆ polloˆ ØpakoÚsontai kaˆ ¢peleÚsontai prÕj aÙtÕn ¢patèmenoi, kaˆ t¾n 

sfrag‹da t¾n toà swtÁroj ™k toÚtwn ¢faire‹tai kaˆ sfrag‹da ¢pwle…aj æj „d…oij  
™gcar£ttei· Ósoi d� nooàsi toÚtou t¾n ¢p£thn misoàsi kaˆ bdelÚssontai aÙt¾n t¾n 

fwn¾n aÙtoà kaˆ mÒnon s� stšrgousi, krit¦ dikaiÒtate. `Roizoàtai tÒte Ð dÒlioj     
kaˆ pagk£kistoj dusmenîj ÑrgizÒmenoj, kaˆ ésper dr£kwn ¢n»meroj p©si to‹j 

¢nqrèpoij æj ™cqrÕj ™peleÚsetai, to‹j ¡g…oij d� m£lista· kaˆ prob£lletai tÕn  
kekrummšnon „Õn aÙtoà kat¦ p£ntwn Ð ¥splagcnoj·  kin»sei fÒbon kaˆ fantas…aj kaˆ 

ktÚpouj ™n ¢šri ™mpoioàntaj fr…khn p©san kaˆ deil…an to‹j ¢nqrèpoij· se…etai t¦  
π£nta gÁj kaˆ tÁj qal£sshj· t¦ ¤gia ¢rq»setai·  diÒper oƒ d…kaioi·  «'Emf£nhqi, 

kr£zousi, krit¦ dikaiÒtate».  “Wste kaˆ p£ntej (σχεδόν) qan»sontai diwkÒmenoi oƒ CristÕn  
¢namšnontej· yalmoˆ kaˆ Ûmnoi pauq»sontai, oÙd� leitourg…a, oÙc ¡g…asma œsetai, 

prosfor¦ À qum…ama· ™pˆ tre‹j g¦r kaˆ ¼misu crÒnouj ¢rq»setai ¹ qus…a, æj gšgraptai.  
         Seismoˆ kaˆ qn»seij kaˆ p©sa ql‹yij krat»sei ™n tù kÒsmJ, kaˆ ™kle…yousi paid…a 

™n to‹j kÒlpoij tîn mhtšrwn· qnÇskei g¦r kaˆ m»thr  kaˆ prÕ toà paid…ou·  ™n  
¢gor´ t¦ le…yana Ð q£ptwn oÙ fa…netai·  ™ge…reij d� ¤pantaj, krit¦ dikaiÒtate… 

(Τα επτά -7- τελευταία χρόνια της Γης θα είναι κρίσιμα! –ΛΜΔ). 
Συνεχίζομε με στοιχεία από νεώτερους Πατέρες: 

 
 Για το πόσοι σώζονται, από τον γέροντα  Λαυρέ ν τ ι ο  του C h e r n i g o v :  

 
Ο σεβαστός γέροντας Λαυρέντιος επενελάμβανε συχνά ότι οι ψυχές πηγαίνουν στην 

Κόλαση, όπως φεύγει το πλήθος από την εκκλησία μία ημέρα που είναι γιορτή, αλλά 
πηγαίνουν στον Ουρανό όπως ο κόσμος πηγαίνει στην εκκλησία μία καθημερινή. Ο 
παπούλης συχνά καθόταν και έκλαιγε. Λυπόταν τον κόσμο που χανόταν. 
«Πόσοι άνθρωποι είναι εκεί, που είναι στοιβαγμένοι στην Φωτιά σαν ρέγγες σε ένα 
βαρέλι»! Τα πνευματικά του τέκνα τον παρηγορούσαν, αλλά αυτός πάλι απαντούσε με 
δάκρυα:  «Εσείς δεν βλέπετε. Αν μπορούσατε να δείτε… Πόσο θλιβερό είναι!  Και στις 
έσχατες μέρες η Κόλαση θα γεμίσει από νέους». 
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 Ο ιερομόναχος Σεραφείμ (Vyritsky) από τη Μόσχα (+1942):   
Όταν η Ανατολή (Κίνα – Ινδία κλπ -ΛΜΔ) γίνει ισχυρότερη, όλοι θα αρχίσουν να 

τρέμουν. Υπάρχουν αφ’ ενός οι αριθμοί. Αλλά όχι μόνον αυτό. Έχουν εγκρατείς 
εργαζομένους και κόσμο για την Βιομηχανία, ενώ υπάρχει τόση κραιπάλη (από ποτό) σε 
εμάς… Θα έρθει μία εποχή που η Ρωσία θα κοπεί σε κομμάτια. Πρώτα θα την διαιρέσουν, 
και μετά θα αρχίσουν να ληστεύουν τα αγαθά της. Η Δύση θα κάνει το παν για να βοηθήσει 
στην καταστροφή της Ρωσίας, και για ένα διάστημα θα συγκατανεύσει να πάρει τα 
ανατολικά μέρη της η Κίνα. Η μακρυνή Ανατολή θα πέσει στα χέρια των Ιαπώνων, και η 
Σιβηρία στους Κινέζους, που θα αρχίσουν να μετακινούνται στην Ρωσία, να παντρεύονται 
Ρωσίδες, και στο τέλος με πανουργία και επιδεξιότητα θα καταλάβουν την περιοχή της 
Σιβηρίας μέχρι τα Ουράλια. Αλλά όταν η Κίνα θα θελήσει να πάει μακρύτερα, η Δύση θα 
αντιταχθεί και δεν θα το επιτρέψει αυτό. Η Ανατολή θα βαπτισθεί στη Ρωσία. Όλος ο 
Ουράνιος Κόσμος, μαζί και αυτός της Γης, το αντιλαμβάνονται, και προσεύχονται για το 
φωτισμό της Ανατολής». 

 Ο γέροντας Θεοδόσιος (Kashin) του Minvody (+1948):  
Είπε κοντά στο ξέσπασμα του πολέμου με την Γερμανία το 1941: «Αλήθεια, νομίζετε 

ότι αυτός ήταν ο πόλεμος (1941-45); Ο πόλεμος έχει καιρό ακόμη για να έρθει. Θα 
ξεκινήσει από την Ανατολή. Και μετά από όλες τις μεριές, σαν ακρίδες, οι εχθροί θα 
απλωθούν πάνω από όλη τη Ρωσία… Αυτός θα είναι ο πόλεμος»!!  

«Κατά τη διάρκεια αυτής της αξιομνημόνευτης 
συζήτησης» γράφει ο Αρχιμανδρίτης Τyapochkin, ο 
γέροντας είπε ότι του είχαν αποκαλυφθεί τα γύρω από το 
μέλλον της Ρωσίας. Δεν έδωσε ημερομηνίες. Μόνο 
τόνισε ότι ο χρόνος για την επαλήθευση των λόγων του 
είναι στα χέρια του Θεού. Ο γέροντας τόνισε ότι η 
καταστροφή της Ρωσίας, παρά την παρούσα δύναμή 
της, και τη σκληρή αποφασιστικότητα της εξουσίας, θα 
ελάμβανε χώρα πολύ γρήγορα. 

Πρώτα οι Σλαβικοί πληθυσμοί θα χωρισθούν, 
κατόπιν οι Δημοκρατίες της Ένωσης θα απομακρυνθούν: 
Η Βαλτική, η Κεντρική Ασία και οι Καυκάσιες 

Δημοκρατίες, και η Μολδαβία. Μετά από αυτό η κεντρική εξουσία στη Ρωσία θα αδυνατίσει 
ακόμη περισσότερο, ώστε αυτόνομες δημοκρατίες και περιοχές θα αρχίσουν να 
ανεξαρτητοποιούνται. Μετά μία μεγάλη καταστροφή θα λάβει χώρα: Η κεντρική εξουσία 
θα παύσει από του να αναγνωρίζεται de facto από τις αυτόνομες περιοχές, οι οποίες 
θα προσπαθούν να ζήσουν ανεξάρτητα, και δεν θα δίνουν πλέον καμία προσοχή στις 
εντολές της Μόσχας.  

Η μεγαλύτερη τραγωδία θα είναι η κατάληψη της Σιβηρίας από τους Κινέζους. 
Αυτή δεν θα γίνει με πολεμικά μέσα. Σε συνδιασμό με την αδυναμία της εξουσίας και τα 
ανοιχτά σύνορα, μάζες Κινέζων θα μετακινηθούν στην Σιβηρία, θα καταλάβουν ξαφνικά 
ιδιοκτησίες, επιχειρήσεις και διαμερίσματα. Όλα θα γίνουν με τέτοιο τρόπο που κάποια 
ημέρα οι Ρώσοι που ζουν στην Σιβηρία θα ξυπνήσουν … σε Κινέζικη πολιτεία. …Οι Κινέζοι 
θα αντιδρούν ωμά σε κάθε απόπειρα αντίστασης. Η Δύση θα επιβοηθεί αυτή την κατάληψη 
της γης μας, και με κάθε τρόπο θα υποστηρίζει τη στρατιωτική και οικονομική βούληση της 
Κίνας λόγω μίσους προς την Ρωσία.  
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Αλλά θα αντιληφθούν το κίνδυνο για τον εαυτό τους, και όταν οι Κινέζοι 
προσπαθήσουν να κατακτήσουν τα Ουράλια, αυτή τη φορά με στρατιωτική ισχύ για να 
πάνε ακόμη μακρύτερα, τότε όλοι με όλα τα μέσα θα το εμποδίσουν και ακόμη κάπως θα 
βοηθήσουν την Ρωσία στην απόκρουση της εισβολής από την Ανατολή.  Η Ρωσία θα 
κρατήσει το έδαφός της σ’ αυτή τη μάχη. Μετά από δυστυχίες και πλήρη πτώχευση, θα 
βρει στον εαυτό της τη δύναμη να αναλάβει… Ο Κύριος θα στείλει βοήθεια, και παρά το 
γεγονός ότι η χώρα θα έχει χάσει τα φανερά αποθέματα πρώτων υλών, θα βρεθούν το 
γκάζι και το πετρέλαιο, χωρίς τα οποία μία σύγχρονη οικονομία δεν μπορεί να δουλέψει 
στη Ρωσία… 

  Ο γ. Ζωσιμάς: ΟΙ μοναχοί του μοναστηριού του Solovetsky ρώτησαν τον 
γέροντα Ζωσιμά, πως θα μπορούσε ο Αντίχριστος να αναγνωρισθεί: «Όταν ακούσετε ότι 
ο Χριστός έχει εμφανισθεί στη Γη, να ξέρετε τότε ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος»! 
(Αυτό γιατί ο κόσμος – στην συντριπτική του πλειοψηφεία - δεν θα τον αναγνωρίσει σαν 
Αντίχριστο, αλλά σαν Χριστό, και γιατί ο αληθινός Χριστός δεν έρχεται πάλι στη Γη, αλλά 
εμφανίζεται στον Ουρανό μαζί με τον Τίμιο Σταυρό και τις Αγγελικές τάξεις, για να κρίνει 
τον κόσμο.  –ΛΜΔ)  

 Πως θα καταλάβουν την Εκκλησία και τα Μοναστήρια οι άνθρωποι που 
προετοιμάζουν την άφιξη του Αντιχρίστου, από τον Άγιο γέροντα και Μάρτυρα 
Ανατόλιο τον νεότερο, της Όπτινα (+1922):  

 «Ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους θα δρα με πανουργία για να οδηγήσει στην 
αίρεση, αν ήταν δυνατόν, και τους εκλεκτούς. Δεν θα ξεκινήσει με την ψυχρή απώθηση των 
δογμάτων της Αγίας Τριάδος, της Θεότητος του Κ. Ι. Χριστού, και της παρθενίας της 
Θεοτόκου, αλλά  θα  ξεκινήσει  ανεπαίσθητα  να  καταστρέφει  τις  διδασκαλίες  και  
τις  παραδόσεις  της  Εκκλησίας  και την μεγάλη τους πνευματικότητα, που έφτασε σε 
μας μέσω των Αγίων Πατέρων, από το Άγιον Πνεύμα.  

Λίγοι θα παρατηρήσουν αυτά τα καλοπιάσματα του εχθρού, μόνον εκείνοι που είναι 
πολύ πεπειραμένοι στην πνευματική ζωή. Οι αιρετικοί θα αποκτήσουν ισχύ πάνω στην 
Εκκλησία, και θα τοποθετήσουν τους υπηρέτες των παντού. Οι ευλαβείς θα 
ατενίζονται καταφρονητικά. Ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι από τους καρπούς των θα τους 
αναγνωρίσετε, και έτσι, από τους καρπούς των καθώς και από τις ενέργειές των αιρετικών, 
προσπαθήστε να τους διακρίνετε από τους αληθινούς ποιμένες. Αυτοί είναι πνευματικοί 
κλέφτες, διαρπάζοντες τη πνευματική ποίμνη, και θα εισέλθουν στο μαντρί (την Εκκλησία), 
σκαρφαλώνοντας με κάποιο άλλο τρόπο, χρησιμοποιώντας δύναμη και καταπατώντας τους 
ιερούς κανόνες. Ο Κύριος καλεί αυτούς ληστές (Ευαγ. Ιω. 10/1). Πράγματι, η πρώτη τους 
ενέργεια θα είναι η καταδίωξη των αληθινών ποιμένων, η φυλάκιση και η εξορία τους, 
διότι χωρίς αυτό θα είναι αδύνατο γι αυτούς, να διαρπάσουν το ποίμνιο. 

Γιαυτό το λόγο παιδί μου, όταν βλέπεις την καταπάτηση της πατρικής παραδόσεως 
και των θείων εντολών στην Εκκλησία, των εντολών που ορίσθηκαν από το Θεό, γνώριζε 
ότι οι αιρετικοί έχουν ήδη εμφανισθεί, αν και κατά το χρόνο δράσης τους μπορεί να 
κρύβουν την ασέβειά τους, ή να καταστρέφουν την Αγία Πίστη ανεπαίσθητα, προκειμένου 
να επιτύχουν καλύτερα στην σαγήνευση και προσκόλληση των απείρων στα δίχτυα τους. 

Η καταδίωξη θα κατευθύνεται όχι μόνον εναντίον των ποιμένων αλλά εναντίον όλων 
των δούλων του Θεού, διότι όλοι όσοι θα καθοδηγούνται από την αίρεση δεν θα 
υποφέρουν την ευσέβεια. Αναγνωρίζετε αυτούς τους λύκους με ένδυμα προβάτου από τις 
υπερήφανες διαθέσεις τους και την αγάπη της ισχύος. Θα είναι συκοφάντες, προδότες, 
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παντού δεικνύοντες έχθρα και κακοήθεια. Γιαυτό ο Κύριος είπε ότι οι καρποί τους θα τους 
κάνουν γνωστούς. Οι αληθινοί υπηρέτες του Θεού είναι ταπεινοί, αγαπούν τον 
συνάνθρωπό τους και είναι υπάκοοι στην Εκκλησία. 

 Οι Μοναστές θα ταλαιπωρηθούν υπερβολικά από τους αιρετικούς, και η μοναστική 
ζωή θα καταφρονηθεί. Τα (ενεργά) Μοναστήρια θα σπανίζουν, ο αριθμός των μοναχών θα 
ελαττωθεί, και αυτοί που θα παραμείνουν θα υποφέρουν από βία. Αυτοί που μισούν την 
μοναστική ζωή, εντούτοις, έχοντας μόνο την αμφίεση της ευσεβείας, θα αγωνίζονται να 
προσελκύσουν τους μοναχούς με το μέρος τους, υποσχόμενοι σ’ αυτούς προστασία και 
κοσμικά αγαθά, και απειλώντας αυτούς που τους αντιτίθενται με εξορία. Αυτές οι απειλές 
θα προκαλέσουν μεγάλη απόγνωση στους μικρόψυχους, αλλά εσύ παιδί μου, να χαίρεσαι 
για το ότι έχεις ζήσει μέχρι αυτό τον καιρό, διότι τότε οι πιστοί που δεν θα έχουν δείξει 
άλλες αρετές, θα λάβουν στέμματα, μόνο διότι θα έχουν μείνει σταθεροί στην πίστη, 
σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. (Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 
Ευαγ. Ματ. Ι-32). 

Φοβού τον Κύριο τέκνο μου. Φοβού να χάσεις το στέμμα που ετοιμάστηκε για σένα, 
φοβού το να ριχτείς από το Χριστό στο εξώτερο σκότος και στα αιώνια βάσανα. Στάσου 
γενναίος στην πίστη, και αν είναι αναγκαίο, υπόμεινε καταδίωξη και άλλες λύπες, διότι ο 
Κύριος θα είναι μαζί σου και οι άγιοι Μάρτυρες και πνευματικοί θα κοιτάζουν σε σένα και 
τον αγώνα σου με ευχαρίστηση. 

Αλλά αλλοίμονο στους μοναχούς εκείνες τις ημέρες που θα καθηλωθούν από 
ιδιοκτησίες και πλούτη, οι οποίοι λόγω της αγάπης της ειρήνης (ανάπαυσης) θα είναι 
έτοιμοι να υποταχθούν στους αιρετικούς. Θα αποκοιμίζουν την συνείδησή τους, λέγοντας 
«Εμείς διατηρούμε και σώζομε το Μοναστήρι και ο Κύριος θα μας συγχωρήσει. Οι ατυχείς 
και τυφλοί αυτοί δεν λογαριάζουν καθόλου ότι δια της αιρέσεως οι δαίμονες θα 
εισέλθουν στο Μοναστήρι, και κατόπιν δεν θα είναι ένα Άγιο Μοναστήρι, αλλά μόνο 
τοίχοι, από τους οποίους η Χάρη θα έχει απομακρυνθεί.  

Ο Θεός εντούτοις είναι ισχυρότερος από τον εχθρό, και δεν θα εγκαταλείψει ποτέ 
τους δούλους του. Οι αληθινοί Χριστιανοί θα παραμείνουν μέχρι το τέλος αυτής της 
περιόδου, μόνο θα προτιμήσουν να ζουν σε απομονωμένα ερημικά μέρη. Μη φοβηθείτε 
θλίψεις, μάλλον να φοβηθείτε την ολέθρια αίρεση, διότι μας γυμνώνει από τη Χάρη και μας 
απομονώνει από τον Χριστό...                                                                    

πηγή: http://members.cox.net/orthodoxheritage 
(Η περιγραφή της αίρεσης ταιριάζει με την ισοπεδωτική, για όλες τις θρησκείες, 

Πανθρησκεία (ή αρχικά Οικουμενισμό) που προωθείται περισσότερο από μη 
Ορθόδοξους φορείς. Ήδη όμως, προσπαθεί να επεκταθεί, μέσω διεθνών οδηγιών και 
πουλημένων «θεολόγων», και στην Ορθοδοξία.  

Το πρόβλημα άρχισε να εμφανίζεται στην Ρωσία, κυρίως λόγω των 
οικουμενιστών επισκόπων. Μερικοί φοβούνται ότι θα επεκταθεί λόγω και της μαζικής 
προσχώρησης πολλών βαπτισμένων Εβραίων στις τάξεις του κλήρου (χωρίς καθαρά 
Ορθόδοξη διαγωγή). Ο μητροπολίτης της Αγίας Πετρούπολης Vladimir (Kotlyarov), 
είναι Εβραίος.  Άρχισε τη θητεία του στη Μητρόπολη με μια οργανωμένη εκστρατεία 
δυσφήμισης του μακαριστού προκατόχου του Μητροπολίτου Ιωάννου, ο οποίος 
υπήρξε σφοδρός επικριτής της μασονίας και όπως έγραφε: «Οι σκοτεινές δυνάμεις 
τώρα δουλεύουν στην καταστροφή των Χριστιανικών εθνών, κάτω από τον μασονικό 
αστέρα. Οι μασόνοι έβαλαν το χέρι τους στην καταστροφή της Ρωσίας. Οι αρχές και οι 
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μέθοδοι  που δουλεύτηκαν από τους μπολσεβίκους για την καταστροφή της Ρωσίας 
είχαν σχεδιασθεί από την Μασονία»... Κατόπιν (ο Kotlyarov), δούλεψε ακούραστα, για 
να απομακρύνει, τελικά, όλους τους μη ικανοποιητικά οικουμενιστές ιερείς από την 
πόλη, αντικαθιστώντας τους με ομοϊδεάτες του. – Από τις συνομιλίες του π. Alexey 
Masiuk στην TV της Πετρούπολης,  που είναι αντιοικουμενιστικής γραμμής, παρμένες 
από το διαδίκτυο. Πηγή: http://oag.ru 

Θυμηθείτε ότι ο Πούτιν, παρά τα θετικά του στοιχεία, επανέφερε τον κόκκινο 
(πεντάκτινο, μασονικό) αστέρα σαν επίσημο σύμβολο του Ρωσικού 
στρατού, διότι λέει κάτω απὀ αυτόν οι πατέρες τους πήγαιναν στον 
πόλεμο!3 Ξεχνάει ότι αν ο Στάλιν δεν άνοιγε τις εκκλησίες στο 2ο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ρωσία την είχε πολύ άσχημα; To σύμβολο δεξιά 
των κομμουνιστών με τον μασονικό αστέρα επικεφαλής, από τις αρχές 
της επανάστασης του 1917. 

Ένα καινούργιο κατόρθωμα του Putin είναι και η επαναφορά του σοβιετικού 
εθνικού ύμνου, και μάλιστα στην κηδεία του Γέλτσιν ο οποίος τον είχε καταργήσει!!4  

Θυμηθείτε από το όραμα του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης ότι ο Σατανάς 
εμφανίστηκε να κάθεται πάνω σε ένα πεντάκτινο αστέρα, υποβασταζόμενο από 
δαίμονες σε όλες τις κορυφές του. Βλέπετε, δεν ξεχνάει ότι ήταν κι αυτός κάποτε σαν 
άστρο του ουρανού, αφού ανήκε στις αγγελικές δυνάμεις, και γι αυτόν ειπώθηκε δια 
στόματος του προφήτου: «πῶς  ἐξέπεσεν  ἐκ  τοῦ  οὐρανοῦ  ὁ  ἑωσφόρος  ὁ  πρωΐ 
ἀνατέλλων»; 5 

Ο αυτοκράτωρ Λέων ο σοφός με εκπληκτική ακρίβεια περίγραψε6 στον 8ο 
χρησμό «Αίμα» την εμφύλια διαμάχη και τις σφαγές στον “μακρό Κ” χρόνο (20ό αιώνα, 
αφού Κ=20), διότι στον αιώνα αυτό έγιναν η μπολσεβικική επανάσταση και οι δύο 

Παγκόσμιοι Πόλεμοι. Και αμέσως μετά στον 9ο 
χρησμό «Εξουσία», όχι μόνο προσδιορίζει το 
πρώτο γράμμα (Κ) της τότε προβαλλομένης 
(ευφημιζομένης) εξουσίας, (κομμουνισμού), 
αλλά ορίζει το σύμβολό του (δρέπανο!), και ότι 
θα είναι άδικη, καταστροφική, και αντίθεη 
εξουσία (στον Ύψιστο βλασφημεία)! «…Που 
έχει τα δάκτυλά του δρεπανωτά, το οποίο 
(σφυροδρέπανο) είναι δρεπάνι της 
ερήμωσης7, και προς τον Ύψιστο 
βλασφημεία» … (Από τον 9ο χρησμό). 

Αριστερά περίεργη συνύπαρξη των 
κομμουνιστικών συμβόλων με τον αυτο-
κρατορικό δικέφαλο, και τον μασονικό 

αστέρα!  Τι  προσπαθεί  να ενώσει  ο  Πούτιν; Ο ίδιος, πρώην αξιωματούχος της KGB, 
προσπαθεί να τα ενώσει όλα αυτά, ή ξέρει καλά ότι δεν ενώνονται και δουλεύει για την 
ωραιοποίηση του τότε ρόλου του, και την επάνοδο του κομμουνισμού στην εξουσία; 

                                            
3 πηγή: (AP) “Putin reinstates Soviet-era star” 26/11/2002. 
4 «Ελευθεροτυπία» 30-4-2007, «Γέλτσιν: Κηδεύτηκε με τον σοβιετικό εθνικό ύμνο, που είχε καταργήσει». 
5 Ησαΐας ΙΔ 12. 
6 Βλ. «Προφητείες» υπό ΛΜΔ, χρησμοί Λέοντος σοφού. 
7 Σαφώς ορίζεται όχι δρέπανο εργασίας αλλά καταστροφής (ερήμωσης) το σύμβολο του κομμουνισμού! 
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Ένα εξέχον στέλεχος της Ρωσικής εκκλησίας της διασποράς, συγγραφέας πολλών 
αξιόλογων έργων, ο Vladimir Moss, λέει:  

«Βέβαια, ο παρών ηγέτης της (Ρωσίας), Πούτιν, φαίνεται να αποπειράται μια 
αναγέννηση της Σοβιετικής δύναμης σε μια άλλη μορφή, που 
σημαίνει, ενώνοντας τα ιδανικά της Φεβρουαριανής και 
Οκτωβριανής επανάστασης με την Ορθοδοξία! Έχει επιστρέψει η 
κόκκινη σημαία, η μουσική του Σοβιετικού εθνικού ύμνου και τα 
εγκώμια του Στάλιν, όλα σε μια βλάσφημη ένωση με τους 
σταυρούς, άμφια και θόλους της Ορθόδοξης Εκκλησίας»!  
    Ο Πούτιν εμφανίζεται Χριστιανός, και πιθανόν να μην υποκρίνεται για 
αυτό. Όμως ποιος θα του πει ότι δεν μπορούν να συνταιριάξουν τα 
του Χριστού με τα του κόκκινου Αντιχρίστου; Η Ρωσική εκκλησία 
μάλλον δεν έχει το φρόνημα που απαιτείται από τις περιστάσεις.     
    Υπάρχει η εκκοσμίκευση για την οποία προειδοποιούσαν οι Ρώσοι 
στάρετς. Και μαζί η διολίσθηση στο πανθρησκευτικό πνεύμα, το οποίο 
είναι βέβαια στην πραγματικότητα πνεύμα απιστίας και ανθρώπινη 

επινόηση. Η υπακοή των Ρώσων ιεραρχών στα αφεντικά της Παγκοσμιοποίησης, φάνηκε 
τελευταία, (2006), και από την Πανθρησκευτική συνάντηση που οργάνωσαν, ακριβώς πριν την 
συνάντηση, στην Αγία Πετρούπολη, των G8! 

Δεξιά ο πρόεδρος Πούτιν, με τον Ρώσο 
πατριάρχη Αλέξιο το Β΄, και αυτόν πρώην 

πράκτορα της KGB. 
      Το ΝΑΤΟ είναι βέβαια μία δύναμη 
που ελέγχεται από την Νέα Τάξη, 
μέσω των πολιτικών ηγετών των 
μεγάλων χωρών που συμμετέχουν, 
αλλά και από τα τεράστια οικονομικά 
συμφέροντα των βιομηχανιών 
πολεμικού υλικού, όπως απέδειξε η 
επέμβαση στην Γιουγκοσλαβία το 
1999. Χάριν των συμφερόντων αυτών 
χιλιάδες τόννοι βομβών έπεσαν σε 
στεριά και θάλασσα. Πάνω σε 
ανθρώπους και στο περιβάλλον.  

     Στη φωτογραφία, αρι-
στερά, ο Ρώσος πρόε-
δρος με τον γ.γ. του 
ΝΑΤΟ δεξιά του, συζη-
τάνε για το πως θα 
συνεργάζονται ΝΑΤΟ και 
Ρωσία στο μέλλον.  
   Αυτό άρχισε επίσημα 
το 1997. Πόσο θα 
κρατήσει; 
   Η Νέα Τάξη προς το 
παρόν φαίνεται να 
ελέγχει Ανατολή και 
Δύση, σε μια ισορ-
ροπία πάνω σε 
τεντωμένο σχοινί.  
Οι εξοπλισμοί δεν σταμα-
τούν. Στο παιγνίδι μπήκε 

και η Κίνα. Οι «Χριστιανοί» της Δύσης της έδωσαν να καταλάβει, ήδη από τους βομβαρδισμούς 
της Σερβίας, μάλιστα και της δικής της πρεσβείας, ότι χωρίς πολεμική μηχανή, δεν θα μπορεί να 
αισθάνεται για πολύ καιρό ασφαλής.  
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Δεξιά ο Vladimir Putin και ο Κινέζος πρόεδρος Jiang Zemin, το 

2000 υπογράφουν συμφωνία αλληλο-υποστήριξης έναντι της 
επιθετικότητας των Αμερικανών 

 (http://www.s-t.com/daily/07-00/07-19-00/a02wn011.htm). 
 

Αναγκαστικά λοιπόν, λόγω αυτής της επιθετικότητας, 
άρχισε με ταχύτητα, η διαδικασία εξοπλισμού της Ανατολής, που 
σε λίγο θα καταστήσει την Κίνα Νο 1 υπερδύναμη. Αυτό θα έχει 
σαν συνέπεια να περάσουν τα 200 εκατομμύρια των 
μηχανοκινήτων στρατιωτών της Αποκαλύψεως τον Ευφράτη, 
θέλοντας να καταλάβουν όλο τον πλανήτη και «ίνα αποκτείνωσι 
το τρίτον των ανθρώπων», δηλ. σκοτώνοντας το τρίτο της 
ανθρωπότητας! (Αποκ. Θ14-16) 
 

    Άνω και κάτω ο 
Πούτιν, με τους 
Αμερικανούς προέ-
δρους Bush και 
Clinton αντίστοιχα. 

Άνω ο Πούτιν στην Αγγλία, μαζί με άλλους Ευρωπαίους πολιτικούς, δίπλα από τη 
βασίλισσα της Αγγλίας. Μπροστά ο Φίλιππος, δεξιά του Πούτιν ο Άγγλος πρωθυπουργός Τόνι 
Μπλερ, πίσω από αυτόν ο Στρο, υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας, πιο πίσω ο Σολάνα με το 
σκύλο του, και ο Γάλλος πρόεδρος με τη σύζυγό του. Όλοι αυτοί προωθούν ή και προωθούνται 
από την Παγκοσμιοποίηση, η οποία τους υπόσχεται χρήμα και ισχύ. Το Ευαγγέλιο όμως, και τι 
λέει για τους πλουσίους δεν το έλαβαν υπ’ όψιν τους: «αμήν λέγω υμίν ότι δυσκόλως 
πλούσιος εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών». (Ματ. Ιθ-23) 
Η Παγκοσμιοποίηση επιτρέπει τον μέχρις αιμάτων ανταγωνισμό, αρκεί να κινείται το χρήμα! 

Δίνει κάποια προσοχή στο να μην τσακωθούν μεταξύ τους οι Υπερδυνάμεις, 
αλλά ο τρόπος που γίνεται αυτό είναι πολύ επιπόλαιος, για να κρατήσει 
αρκετό διάστημα. Ο Θεός, πολύ περισσότερο, 
δεν έχει λόγο να στηρίξει το κατασκεύασμα αυτό, 
των αποστατών Χριστιανών και των σατανιστών. 
 

Ο πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β΄, μαζί με τον Πούτιν, ο 
οποίος του προσφέρει εικόνα.  

 
 
 

Ο Ρώσος πρόεδρος με την αρκούδα, το σήμα της 
Ρωσίας, όπως ακριβώς και στις προφητείες! 
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