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ΝΕΑ ΤΑΞΗ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Αικατερ ί να η μεγαλομάρτυς κα ι πάνσοφος

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

O ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ,

ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΙΒΑΣΕΙ

ΣΕ ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ.

ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ,
ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ,

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ,
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΙΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΠΙΑΣΜΑΤΑ,

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ, ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ,
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΑΛΑΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ.

Τ Ω ΡΑ ΤΟ Π Α Ι Γ Ν Ι Δ Ι Ο ΜΩ Σ Ε Χ Ε Ι Ε Ν Τ Ε Χ Ν Α Κ Α Λ Λ Ω Π Ι Σ Θ Ε Ι ,
ΤΟΣΟ ΠΟΥ ΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΕΙ ΟΛΟΥΣ, ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΛΑΟ.

Είναι επομένως χρήσιμο να ανατρέξουμε στη Σοφία της Εκκλησίας, για να βρούμε
τα σχετικά με το πρόβλημα, τις προειδοποιήσεις, τις συμβουλές, αλλά και τη
μελλοντική εξέλιξη, διότι ακόμη και αυτή μας έχει γίνει γνωστή από τον
προφητικό λόγο!

Το κατασκεύασμα του Οικουμενισμού προωθείται πλέον ολοταχώς από
την παλιού τύπου “Νέα Τάξη”, μέσα στο σχέδιό της για την πολτοποίηση όλων των
πολιτισμών και όλων των θρησκειών, και

Η τελευταία ετοιμάζεται ήδη με τη βοήθεια του πάπα, και άλλων
αιρετικών, και προβάλλεται στα “διαθρησκειακά” συνέδρια τύπου Ασίζης σαν
απαραίτητη για την ειρήνη! Θα χρησιμοποιήσει, όπως θα πληροφορηθείτε από τις
προφητείες, νέα λειτουργικά σύμβολα, όπως αστέρι αντί σταυρού, ψευτο-ευαγγέλια κλπ,

την εγκαθίδρυση παγκόσμιας κυβέρνησης
και Πανθρησκείας.

και θα γίνει η επίσημη θρησκεία στα χρόνια του Αντιχρίστου.

«Από δε τη συκιά μάθετε το παραβολικό νόημα. Μόλις ο κλάδος αυτής γίνει απαλός και
φυτρώσει τα φύλλα, γνωρίζετε ότι το θέρος είναι κοντά. Όμοια και εσείς όταν δείτε αυτά
όλα, να γνωρίζετε ότι κοντά είναι οκαιρός, έτοιμος, σαν ξένος στηνπόρτα». (Ματθ. Κδ - 33).

«Πάσαφυτεία την οποίαδεν εφύτευσε οΠατήρΜου

οΟυράνιος θα εκριζωθεί». (Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον Ιε-13).
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Οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος

Αυτά λένε οι προφητείες…

…«εάν μη έλθη η
αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της
αμαρτίας, ο υιός τηςαπωλείας…»

«
»

Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν
νουθεσίανπαραιτού

� Οι Απόστολοι:

Στην εποχή μας όμως,
επειδή το θέλουν τα αφεντικά και οι εργολάβοι -
πολιτικοί της Νέας Τάξης, πρέπει όλους αυτούς τους
ηγέτες “εκκλησιών”να τουςαγκαλιάζουμεμε «αγάπη».

Ούτε με τους αυτοκράτορες θα τα έβαζαν, ούτε
με τουςαιρετικούς, διότι θα τους έδειχναν “αγάπη”!!!

(Το τέλος δεν θα έρθει)

δηλ. θα
προηγηθεί η αποστασία από τον ερχομό του Αντιχρίστου, και
μάλιστα αυτό είναι το κυριότερο εκκλησιαστικό σημάδι.

Ήδη στα 2000 χρόνια, η Εκκλησία αντιμετώπισε και
παραμέρισε πάρα πολλές αιρετικές ομάδες που
αποστάτησαν απ' αυτή. Από τους σύγχρονους αποστάτες,
και επομένως προδρόμους κατά το παρόν εδάφιο του
Αντιχρίστου, είναι οι αποκομμένοι από τους Πατέρες της
Εκκλησίας Ρωμαιοκαθολικοί, οι υποταγμένοι στο αιρετικό
διευθυντήριο του Βατικανού, τους οποίους ξεπέρασαν οι
διάφορες προτεσταντικές ομάδες σε αυθαιρεσία,
προσθέτοντας αναρίθμητες αιρέσεις, καταργώντας την
Παράδοση της Εκκλησίας, τη διδασκαλία των Θεοφόρων
Πατέρων, και τη λειτουργική τάξη, και αντικαθιστώντας
την με δικά τους επινοήματα.

Κρίμα που δεν το είχαν πάρει χαμπάρι το μυστικό οι
προγενέστεροι Πατέρες, να λύσουν άνετα τα προβλήματα της
εποχής των!

(Απ.ΠαύλοςΘεσ. Β΄β.3)

(Απ.ΠαύλοςΤίτ. Γ10).

Οι Ορθόδοξοι όμως επιμένουμε να μετέχουμε συνεχώς σε συναθροίσεις αιρετικών… Και βέβαια
υπάρχουν οι Αποστολικοί κανόνες που ορίζουν ότι επιβάλλεται να μην έχομε πνευματική επαφή μαζί
τους, για όποιον τυχόν δεν κατάλαβε ταπροηγούμενα αποσπάσματα των Γραφών…Πχο10ος κανών
αναφέρει ότι όποιος συμπροσευχηθεί ακόμα και στο σπίτι του, με άτομο που δεν έχει (Μυστηριακή)
κοινωνία (διότι δεν ανήκει στην ίδια με μας Ορθόδοξη Εκκλησία), να επιτιμάται με αφορισμό: «εί τις
ακοινωνήτω, καν εν οίκω συνεύξηται ούτος αφοριζέσθω». Και ο Απόστολος της αγάπης, ο Άγιος
Ιωάννης οΘεολόγος, διευκρινίζει πολύαπλά τι είναι (η κατάΘεόν) αγάπη:

(

«Και αύτη εστίν ηαγάπη, ίναπεριπατώμενκατά τας εντολάςαυτού».

«Πας ο παραβαίνων και μη μένων εν τη διδαχή του Χριστού Ο μένων εν τη
διδαχή τουΧριστού, ούτος και τονπατέρα και τον υιόν έχει. Ει τις έρχεται προς υμάς και ταύτην
την διδαχήν ου φέρει, Ο γαρ λέγων
αυτώχαίρειν, κοινωνεί τοις έργοις αυτού τοιςπονηροίς».

Ουαί τω κόσμω από των σκανδάλων
ανάγκη γαρ έστιν ελθείν τα σκάνδαλα

(Ιω. Β΄,Α-6)

Και :

Ιω. Β΄, Α9-( 11).

«
.

.

Θεόν ουκ έχει.

μη λαμβάνετε αυτόν εις οικίαν, και χαίρειν αυτώ μη λέγετε.

πλην ουαί τω ανθρώπω
εκείνωδι' ου τοσκάνδαλον έρχεται».

Εμείς όμως είμαστε πρόθυμοι στο να δείχνουμε αγάπη στους αιρετικούς, χωρίς να καταλαβαίνομε
ότι, γινόμαστε κοινωνοί τωνπονηριών τους κατά τονΕυαγγελιστή, άρα και ενεργούμενα τωνπονηρών
πνευμάτων! Εκτός του σκανδαλισμού των πιστών...

Ματθ. Ιη-7).

�

«Τον Πάπα να καταράσθε, διότι αυτός θα είναι η αιτία».

«Θα δούμε και θα ζήσουμε τα Σόδομα και τα Γόμορρα στον

τόπο μας».

«Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των

όλων».

Ο ισαπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός:
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Στον τόμο των «Προφητειών» που θα το βρείτε επεξηγείται:

Όταν προχωρήσει το κακό τότε:
Για να δηλώσουν με τον τρόποαυτό, ότι δεν συμμερίζονται τις δοξασίες του.

Εδώ μιλάει και για ηθικά
παραπτώματα (χειρότεροι), και για κακοδοξίες (ασεβέστεροι) πχ. Οικουμενισμός και
Πανθρησκεία…

«Όταν θαπηγαίνει ο παπάς σε σπίτι λαϊκού, μόλις θα φεύγει θα
θυμιάζουνμε θυμίαμα…»!

� Σεραφείμ του Σαρώφαπό όραμα του, το 1901 (Ο στάρετς , τον
ξεναγούσεστο μέλλον):

ΟΆγιος Ιωάννης της Κροστάνδης,

«…Έδειξε, έπειτα, σε κάποια σύννεφα, και είδα ένα πλήθος από αναμμένα καντήλια που
έκαιγαν με άσπρηφλόγα.Άρχισαν ναπέφτουνπρος το έδαφος το ένα μετά το άλλο κατά δεκάδες
και κατά εκατοντάδες.Κατά τηνπτώση τους, σκοτείνιαζανκαι γίνοντανστάχτες.

Τότε ο γέροντας μου είπε, "Κοίτα!", και είδα σε ένα σύννεφο εφτά καιόμενα
καντήλια. Ρώτησα ποιο είναι το νόημα των καιόμενων καντηλιών που πέφτουν στο έδαφος και
μου απάντησε: "Αυτές είναι οι εκκλησίες τουΘεούπου έχουνπέσει σε αίρεση, αλλά αυτά τα εφτά
καντήλια στα σύννεφα είναι οι εφτά Εκκλησίες, της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής
Εκκλησίας,πουθαμείνουνμέχρι το τέλος τουκόσμου!".

(Σεραφείμ)

(Μέχρι τον καιρό τουΑντιχρίστου).

Είναι προφανές λοιπόν ότι το συνάθροισμα των πολλών ήδη
πνευματικά σβηστών εκκλησιών δεν θα αποδώσει τίποτε
χρήσιμο στους Ορθοδόξους. Αλλά αντίθετα θα τους παρασύρει
σε πνευματική θολούρα μέχρι να δώσει ο Κύριος λύση. Στις
ημέρες μας η πτώση των "εκκλησιών" έχει φτάσει σε
δυσθεώρητα βάθη, εφ' όσον ήδη δημιουργούνται γέφυρες
μεταξύ καμπαλιστών, αποκρυφιστών, και εκμοντερνισμένων
Χριστιανών, και φτάνουμε στο σημείο να παρατηρούμε
διαδηλώσεις “Χριστιανών” υπέρ του αναμενόμενου μεσσία των
ραβίνων του Ισραήλ, δηλ του Αντιχρίστου!! Και ότι θα ιδρυθεί
τελικά η θρησκεία του Αντιχρίστου από αυτό το κακό
συναπάντημα φαίνεται από το παρακάτω απόσπασμα από το
ίδιο όραμα:

Θα τα βρείτε στον «Επίτομο». Βλέπετε ότι παρ' όλο που υπάρχει δισκοπότηρο, ο
γέροντας λέει ότι δεν μεταλαμβάνουν, διότι όλα είναι υποκριτικά και χωρίς χάρηΘεού. Θα παρατηρήσατε
ότι οι νεωτεριστές - ιδρυτές αυτής της "εκκλησίας" είναι «κοσμικοί άνθρωποι», δηλπρόκειται για

«…Προχωρήσαμε περισσότερο και πήγαμε σε μια μεγάλη
εκκλησία. Ήθελα να κάνω το σημείο του σταυρού, αλλά ο
γέροντας με συμβούλευσε: «Δεν είναι ανάγκη να κάνεις το
σταυρό σου, επειδή αυτό το μέρος είναι το

. Η εκκλησία ήταν σκοτεινή και καταθλιπτική. Στην
Αγία Τράπεζα ήταν και .

Κεριά καμωμένα από πίσσα καιγόντουσαν και έτριζαν σαν καυσόξυλα. Το
καλυμμένο με μια απαίσια βρωμιά. Υπήρχε κι ένα

και ούρλιαζε και
γελούσε σε όλη την εκκλησία λέγοντας: "Είμαι ελεύθερη!" Σκέφτηκα: "Θεέ μου, πόσο τρομερό!". Οι
άνθρωποι, σαν τρελοί, άρχισαν να τρέχουν γύρω από την Αγία Τράπεζα, φωνάζοντας, σφυρίζοντας και
χειροκροτώντας. Μετά, άρχισαν να τραγουδούν άσεμνα τραγούδια. Ξαφνικά, ένας κεραυνός άστραψε,
ένα φοβερό αστροπελέκι αντήχησε, η γη σείσθηκε και η εκκλησία κατέρρευσε, στέλνοντας τη γυναίκα,
τους ανθρώπους, τον παπά και τους υπόλοιπους στην άβυσσο. Σκέφτηκα: "Θεέ μου, πόσο τρομερό,
σώσεμας!".

Ο γέροντας είδε αυτό που είχε γίνει, όπως κι εγώ. Τον ρώτησα: "Πάτερ, πείτε μου, ποια είναι η
σημασία αυτής της φοβερής εκκλησίας";Αποκρίθηκε:

(όπως λέει το Σύμβολο της Πίστεως, όχι την παπική),

Φοβήθηκα και είπα:
"Ο Θεός μας ελεεί, μα καταριέται αυτούς με θάνατο"! Ο γέροντας με διέκοψε και είπε: "Μη θρηνείς

μόνο προσεύχου".

βδέλυγμα της
ερημώσεως»

ένα αστέρι ένα Ευαγγέλιο με αστέρια

"Αυτοί είναι οι κοσμικοί άνθρωποι, οι αιρετικοί,
οι οποίοι εγκατέλειψαν την μία Αγία, Καθολική
και Αποστολική Εκκλησία και αναγνώρισαν την

Σ' αυτή την εκκλησία δεν νηστεύουν, δεν παρακολουθούν ακολουθίες
και δεν λαμβάνουν τηΘείαΚοινωνία"!

δισκοπότηρο στεκόταν εκεί
πρόσφορο με αστέρια

,
. Ένας ιερέας στεκόταν

μπροστά από την "Αγία Τράπεζα" με ένα πρόσωπο κατάμαυρο σαν πίσσα, και μια γυναίκα βρισκόταν
κάτω από την Αγία Τράπεζα, καλυμμένη με κόκκινα και με ένα αστέρι στα χείλη της,

πρόσφατη νεωτερίζουσα εκκλησία την οποία ο
Θεός δεν έχει ευλογήσει.
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"εκκλησία" που δημιουργήθηκε κατά το πρότυπο των προτεσταντικών "εκκλησιών" ή και από την
συνένωσή τους τελικά, σε "εκκλησία" που θα βρίσκεται στην υπηρεσία του βδελύγματος της
ερημώσεως, δηλ. τουΑντιχρίστου.

Δυστυχώςδεν είναι η μόνηαίρεσηαυτή, αλλάυπάρχει και μια καινούργιαψευτοθρησκεία
επίσης, που ρίχνει τους μαργαρίτες της Χριστιανικής διδασκαλίας στο γήινο πεδίο και τους
καταπατούνοι υλιστικώνφρονημάτωνάνθρωποι:

Αυτή η ομάδα, εκπροσωπεί τους ιερείς, τους μοναχούς, τις μοναχές, και τους λαϊκούς οι
οποίοι απαρνήθηκαν τους όρκους τους, ή το γάμο τους, και δεσμεύθηκαν με το ποτό, την
ανηθικότητα, και όλου του είδους τις βλασφημίες και τις διαβολές.

«…Προχωρήσαμεπιοπέρα, και ο γέροντας τάχυνε το βήμα τόσοπουμε δυσκολία τονπρολάβαινα.
"Κοίτα!", μου είπε. Είδα ένα μεγάλο πλήθος από ανθρώπους να καταδιώκονται από τους δαίμονες οι
οποίοι τους χτυπούσαν με πασσάλους, με δίκρανα και γάντζους. Ρώτησα τον γέροντα ποιο είναι το
νόημα αυτών των ανθρώπων. Μου αποκρίθηκε:

Ήμουν πολύ φοβισμένος. Έκανα το σημείο του σταυρού ενώ προσευχόμουν, ο
Κύριος να μας αποτρέψει από τέτοια μοίρα»…

Αυτοί είναι εκείνοι που απαρνήθηκαν την πίστη
τους και άφησαν την Αγία, Καθολική, Αποστολική Εκκλησία και δέχθηκαν την καινούργια
νεωτερίζουσα εκκλησία.

Όλοι αυτοί έχουν
τρομακτικά πρόσωπα και μια τρομερή δυσοσμία βγαίνει από τα στόματά τους. Οι δαίμονες
τους χτυπούσαν, οδηγώντας τους στην τρομερή άβυσσο, από την οποία βγαίνουν οι φλόγες
της κολάσεως.

Ο Άγιος Ιωάννης τηςΟ Άγιος Ιωάννης της
Κροστάνδης σε φωτογραφίασε φωτογραφία

Εδώ παρατηρείται ότι στην θρησκεία αυτή, δεν υπάρχουν ούτε
ηθικοί φραγμοί, ούτε στοιχειώδης πνευματικός έλεγχος του κακού,
αλλά αντίθετα ξεχειλίζουν η ανηθικότητα, οι βλασφημίες και
διαβολές. Μάλιστα υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στις αρχές αυτής
της «θρησκείας» από αυτές του Χριστιανισμού.Δεν πρόκειται εδώ
για σταδιακή φθορά των Ορθοδόξων από τη μεριά των δυτικού
τύπου προτεσταντικών ομάδων.

Αυτό κατορθώθηκε από το ξαφνικό ξέσπασμα της

Πως μπορούσε να επιτευχθεί
κάτι τέτοιο, να μετακινηθούν πολλοί πιστοί τόσο ξαφνικά σε
μια εντελώςαντίθετηπαράταξη, με μόνουλιστικούςστόχους
και με εντελώςαντίθετεςπνευματικές αρχές;

κομμουνιστικής επανάστασης με ιδεολογία που είναι εν
προκειμένω η "θρησκεία" του οράματος. Η ιδεολογία αυτή ή
καλύτερα θρησκεία, κατά την έκφραση του αγίου Σεραφείμ του
Σαρώφ, βρήκε πρόσφορο έδαφος στη Ρωσία, με πολλά θύματα,
ιδαίτερα κατά τη θολή περίοδο της Επανάστασης, και από εκεί
εξαπλώθηκεσεπολλάμέρη τηςΓης.

Ο αθεϊσμός των κομμουνιστών εκφράζεται ακριβώς σαν
θρησκεία, με απόλυτα δόγματα, παρά τις ψευτο-επιστημονικές προφασιολογίες. Διότι η
επιστήμη μαζί με την γνώση μεταβάλλεται, ο αθεϊσμός όμως στον κομμουνισμό είναι δόγμα
αμετάβλητοαπό την ίδρυσή του.

Την εποχή τουΑντιχρίστου θα γίνει συγκερασμός των υπολοίπων θρησκειών με αυτή του
αθεϊσμού.Μόνο που ο τότε κυβερνήτης (Αντίχριστος) θα εμφανισθεί στους υλιστές ανθρώπους της
εποχής, σαν εξέλιξη του μέχρι τότε “υπανάπτυκτου” ανθρώπου, σε μια μορφή που θα
προέλθει κατά ένα μέρος από την εξέλιξη της επιστήμης. Αυτό είναι αποδεκτό και από τον κομμου-
νισμό, ο οποίος θα έχει επανεμφανισθεί τότε στην εξουσία.

Το άλλο μέρος που θα συμβάλλει στην ενσάρκωση του superman - Αντιχρίστου θα είναι η
μαγεία και ο Σατανάς, αλλάαυτό δεν θα γίνει γνωστόστουςπολλούς.

superman

(Βλ. προφητείες από την στον

Επίτομο).

(Αυτά από τον «Επίτομο»στον οποίο επίσης θαμάθετε ότι πράγματι θα γεννηθεί μέσααπό την εξέλιξη της επιστήμης,
και συγκεκριμένα της Γενετικής οΑντίχριστος, και άλλαπολλάαπό τους αγίους στάρετς τηςΡωσίας…)

Αγία Ματρώνα
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Η ΤΥΦΛΗ

ΑΓΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΣΧΑ
( 1881 - 1952 )

"...Μετά θα γίνει κάποια καλυτέρευση πού όμως, θα κρατήσει λίγο
καιρό. απ' όλα θα έχετε, μέχρι και την Παράκληση
θα μπορείτε να κάνετε στην Κόκκινη Πλατεία αλλά και τα μνημόσυνα στον
σφαγιασθένταΤσάρο...

(ΑγίαΜατρώνα τηςΜόσχας)

Μιά ανάσα θα πάρετε,

Αλλά μετά θα γυρίσουν στην Ρωσία οι παλιοί... και θα γίνει η
κατάστασηχειρότερηαπόότι ήτανπρώτα...

Ώχ, πως σας λυπάμαι όλους! Μέχρι το τέλος, (την εποχή του
Αντιχρίστου), έτσι θά ζήσετε..."

�

Οι αιρετικοί θα αποκτήσουν ισχύ πάνωστην Εκκλησία, και θα
τοποθετήσουν τους υπηρέτες των παντού.

Οστάρετς και μάρτυςΑνατόλιος ο νεότερος, τηςΌπτινα (+1922) έχει ναπροσθέσει
κάτι διευκρινιστικό των προφητικών γεγονότων, πιο συγκεκριμένα μιλάει στον υποτακτικό του, για
το

«Ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους θα δρα με πανουργία για να
οδηγήσει στην αίρεση, αν ήταν δυνατόν, και τους εκλεκτούς.

και την μεγάλη τους
πνευματικότητα, που έφτασε σε μας μέσω τωνΑγίων Πατέρων, από το
ΆγιονΠνεύμα.

Ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι από τους
καρπούς των θα τους αναγνωρίσετε, και έτσι, από τους καρπούς των

καθώς και απότις ενέργειές των αιρετικών, προσπαθήστε να τους διακρίνετε από τους αληθινούς
ποιμένες.

Αυτοί είναι πνευματικοί κλέφτες, διαρπάζοντες τη πνευματική ποίμνη,
, χρησιμοποιώντας δύναμη

και καταπατώντας τους ιερούς κανόνες. Ο Κύριος καλεί αυτούς ληστές (Ευαγ. Ιω. 10/1). Πράγματι,
, η φυλάκιση και η εξορία

τους, διότι χωρίς αυτό θα είναι αδύνατο γι' αυτούς να διαρπάσουν τοποίμνιο.

Γι' αυτό το λόγοπαιδί μου,

αν και κατά το χρόνο δράσης τους μπορεί να κρύβουν την
ασέβειά τους, , προκειμένου να επιτύχουν
καλύτεραστηνσαγήνευση και προσκόλληση τωναπείρωνστα 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.

Γι' αυτό 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 στηνΕκκλησία.

Οι Μοναστές θα ταλαιπωρηθούν υπερβολικά από τους αιρετικούς, και
. Τα (ενεργά) Μοναστήρια θα σπανίζουν, ο αριθμός των μοναχών θα ελαττωθεί, και

αυτοί που θαπαραμείνουν θα υποφέρουν απόβία.

πως θα καταλάβουν τα ηνία στην Εκκλησία και τα Μοναστήρια οι άνθρωποι που
προετοιμάζουν τηνάφιξη τουΑντιχρίστου:

Δεν θα
ξεκινήσει με την ψυχρή απώθηση των δογμάτων της Αγίας
Τριάδος, της Θεότητος του Κ. Ιησού Χριστού, και της παρθενίας
της Θεοτόκου, αλλά θα ξεκινήσει ανεπαίσθητα να καταστρέφει τις
διδασκαλίες και τις παραδόσεις της Εκκλησίας

μόνον εκείνοιπου είναιπολύπεπειραμένοιστηνπνευματική ζωή.

και θα εισέλθουν στο
μαντρί (την Εκκλησία), σκαρφαλώνοντας με κάποιο άλλο τρόπο

ηπρώτη τους ενέργεια θα είναι η καταδίωξη τωναληθινώνποιμένων

ότανβλέπεις την καταπάτηση τηςπατερικήςπαραδόσεως, και
των θείων εντολώνστην Εκκλησία, των εντολώνπου ορίσθηκαν από τοΘεό, γνώριζε ότι οι
αιρετικοί έχουν ήδη εμφανισθεί,

Αναγνωρίστε αυτούς τους λύκους με ένδυμα προβάτου από τις υπερήφανες
διαθέσεις τους και την αγάπη της ισχύος.

η μοναστική ζωή θα
καταφρονηθεί

Λίγοι θα παρατηρήσουν αυτά τα καλοπιάσματα του εχθρού

ή να καταστρέφουν την Αγία Πίστη ανεπαίσθητα

,

Οι ευλαβείς θα
ατενίζονται καταφρονητικά.

Θα είναι συκοφάντες, προδότες, παντού
δεικνύοντες έχθρα και κακοήθεια.

Ο Άγιος ιερομάρτυς Ανατόλιος
(+1922) ο νεότερος, της Όπτινα
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Αυτοί που μισούν την μοναστική ζωή, εντούτοις, , θα
αγωνίζονται να προσελκύσουν τους μοναχούς με το μέρος τους, υποσχόμενοι σ' αυτούς προστασία και
κοσμικά αγαθά, και απειλώντας αυτούςπου τους αντιτίθενται με εξορία.

Αυτές οι απειλές θαπροκαλέσουν μεγάλη απόγνωσηστους μικρόψυχους,

σύμφωνα με
το λόγο του Κυρίου: «Κάθ΄ ένας που, όντας μαζί Μου , θα με ομολογήσει μπροστά στους
ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και Εγώ, όντας μαζί του , μπροστά στον Πατέρα μου τον εν
Ουρανοίς» (Πας ουν όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω κα'
γώ εν αυτώ έμπροσθεν τουΠατρός μου του ενΟυρανοίς).

«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 κοιτάζουνσεσένα και τον αγώνασουμε ευχαρίστηση.

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
ζουνσε απομονωμένα ερημικά μέρη».

έχοντας μόνο την αμφίεση της ευσεβείας

διότι τότε οι πιστοί που δεν θα έχουν δείξει
άλλες αρετές, θα λάβουν στέμματα, μόνο διότι θα έχουν μείνει σταθεροί στην πίστη,

Αλλά αλλοίμονο στους μοναχούς εκείνες τις ημέρες που θα
καθηλωθούναπό ιδιοκτησίες καιπλούτη, οι οποίοι λόγωτηςαγάπης
της ειρήνης (ανάπαυσης) θα είναι έτοιμοι να υποταχθούν στους
αιρετικούς.Θααποκοιμίζουν τηνσυνείδησή τους, λέγοντας:

“Εμείς διατηρούμε και σώζουμε τοΜοναστήρι και ο Κύριος θα μας
συγχωρήσει”.

«Θάρθει καιρόςπου 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
όταναυτόςοκαιρόςπεράσει, θαμπει η εποχή τηςβασιλείας τουΑντιχρίστου.

(εν Εμοί)

(εν αυτώ)

(Ματθ. Ι-32).

(Από το Orthodox Life, τ.3, του 1993)

αλλά εσύπαιδί μου, να
χαίρεσαι για το ότι έχεις ζήσει μέχρι αυτό τον καιρό,

Οι ατυχείς και τυφλοί αυτοί δεν λογαριάζουν καθόλουότι
δια της αιρέσεωςοι δαίμονες θα εισέλθουνστοΜοναστήρι,
και κατόπιν δεν θα είναι ένα Άγιο Μοναστήρι, αλλά μόνο
τοίχοι, από τουςοποίουςηΧάρηθα έχει απομακρυνθεί.

Δύο τέτοιες
χαρακτηριστικές περιπτώσεις

Η σταδιακή απομάκρυνση από την καθαρότητα της Ορθοδοξίας έχει
αρχίσει με την υποστήριξη των πολιτικών, αλλά και μερίδας του

Πανεπιστημιακού κατεστημένου, που επιτρέπει ή και προωθεί σοφιστικές λύσεις για να ξεπερασθούν οι
ισχυρές δογματικές βάσεις της Ορθοδοξίας, χάριν της κενοδοξίας των ατόμων
της Πανθρησκείας και των Νεοταξικών συμφερόντων.

αναφέρει ο ηγούμενος της Ι. Μ. Οσίου
Γρηγορίου τουΑγίουΌρους.

Η κατάληψη βέβαια των ηγετικών θέσεων της Εκκλησίας δεν πρόκειται να
επιτευχθεί πλήρως πριν την εποχή της εμφανίσεως του Αντιχρίστου. Τώρα
όμως είναι εποχή γενικής πρόβας όλων αυτών, και αποκάλυψης των
διαλογισμών και της πίστης του καθ' ενός, είτε μικρού κατά τα εκκλησιαστικά
αξιώματα, είτε μεγάλου.

Το ότι όμως η πλάνη θα επικρατήσει και τελικά θα εγκατασταθεί,

φαίνεται και από τα επόμενα.
Η νέα θεολογία, :

(Η εκπόρευση τουΑγίου Πνεύματος (αίρεση του Filioque)
είναι, με την επιχειρούμενη μεθόδευση, ίδια με την
εκπόρευση (Ορθόδοξη θέση)!!

Και οι Αντιχαλκηδόνιοι, σε άλλη μελέτη, είναι “ιδεολογικώς” Ορθόδοξοι και “εκκλησιολογικώς”
αιρετικοί!! ο , ηγούμενος της Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου).

στήριγμαγια τηνΠανθρησκεία

και εκ του Υιού
εκ Πατρός μόνο

γ. Γεώργιος Καψάνης

� Προφητεία και συμβουλές του στάρετς Λαυρεντίου του Chernigov (+1950,
περιέχεται επίσηςστον «Επίτομο»):

με
διάλειμμα μόνο την αναμενόμενη Βυζαντινή αναγέννηση μετά τον 3ο
ΠαγκόσμιοΠόλεμο,

Δείτε τι λέει γι' αυτά

Ο στάρετς Βαρσανούφιος της
Όπτινα (1845–1913)

Ο στάρετς της
Όπτινα (1812-1891)

Αμβρόσιος
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Προσεύχεσθε στον Κύριο να δώσει παράταση χρόνου, που θα μπορούσαμε να στερεώσουμε τους
εαυτούς μας,

(την εποχή του
Αντιχρίστου, τονίζεται).

(τον καιρό που θα κυβερνάει ο
Αντίχριστος),

Και εξ αιτίας της ανομίας, η Γη θα αρνείται να προσφέρει
καρπούς…

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

Ο Αντίχριστος θα στεφθεί βασιλιάς σε ένα
μεγάλοναόστην Ιερουσαλήμμε τηνσυμμετοχήκλήρου…
…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.

…Πηγαίνετε στην εκκλησία όσο ακόμα 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 θασαςστερεώσει».

διότι τρομεράχρόνιαμαςπεριμένουν.

Αυτά από τον στάρετς αρκούν. Όσα λέγονται εδώ είναι σύμφωνα και με
τουςπαλιότερουςπατέρες, πχ τον άγιοΘεοδώρητοΚύρου:

�

Στον «Επίτομο» επεξηγείται ως εξής:Αναφέρεται εδώ, ότι οΑπόστολος, σανΝαόΘεού ονόμασε τις
εκκλησίες! Άρα αν και θα κτισθεί σαν έδρα του Αντιχρίστου ο Ναός της
Ιερουσαλήμ, όπου σήμερα ευρίσκεται το τέμενος του Ομάρ, εν τούτοις

Δηλ. θα εγκατασταθεί σαν κεφαλή στην Πανθρησκεία με
παραμέριση συγχρόνως των δογμάτων των άλλων θρησκειών και
αποκλειστικά δική του "λατρεία" μέσα σ' αυτές.

Δυστυχώς θα προσεταιρισθεί και αποστάτες
Ορθοδόξους.

ο
Αντίχριστος θα καταλάβει την προεδρία όλων των εκκλησιών και
θρησκειών!

Και έτσι θα καταργήσει
τις ψευδείς θρησκείες, που ο ίδιος ο Σατανάς μέχρι τότε στερέωνε!

Τότε η αληθινή Εκκλησία του
Χριστού θα ζει τόσο φοβερές στιγμές,
όπως ακριβώς έζησε την εποχή της
Σταύρωσης ο ιδρυτής της Ιησούς Χριστός.
(Από τονΆγιο Σεραφείμ τουΣαρώφ, στονΕπίτομο).

Θεοδώρητος Κύρου: Χριστόν εαυτόν και Θεόν ονομάζων, και των
καλουμένων θεών διελέγχων το ψεύδος, όπερ αυτός εν τοις παρεληλυθόσι χρόνοις εκράτυνε.
Ναόν δε Θεού τας εκκλησίας εκάλεσεν , εν αις αρπάσει την προεδρίαν, θεόν
εαυτόναποδεικνύναιπειρώμενος.

(ο Αντίχριστος)

(ο Απόστολος)
(Ερμηνεία στις επιστολές τουΑπ.Παύλου)..

Ο Ομολογητής

π. Ιουστίνος Πόποβιτς

(Justin Popovich 1894-1979)
Αγωνιστής από τη Σερβία,
κατά της ισοπέδωσης των
Αληθειών της Εκκλησίας υπό
των Οικουμενιστών

�

«Μαζεύονται και συνεδριάζουν και κάνουν συζητήσεις
ατέλειωτες για πράγματα πού δεν χωράει συζήτηση, που ούτε
οι Άγιοι Πατέρες συζήτησαν εδώ και τόσα χρόνια. Όλες αυτές
οι ενέργειες είναι του πονηρού, για να ζαλίζουν και να
σκανδαλίζουν τους πιστούς και να τους σπρώχνουν άλλους
στην αίρεση και άλλους σε σχίσματα, και να κερδίζει έδαφος ο
διάβολος. Πα, πα... βασανίζουν και μπερδεύουν τον κόσμο
αυτοί οι άνθρωποι!...

Ο γέρονταςΠαίσιοςοΑγιορείτης:

«Τα λύνουν όλα με την λογική και δικαιολογούν τα
αδικαιολόγητα. Το ευρωπαϊκό πνεύμα νομίζει ότι και τα
πνευματικά θέματα μπορούν να μπουν στην Κοινή
Αγορά»!
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...Μερικοί από τους 'Ορθοδόξους πού έχουν ελαφρότητα και θέλουν να κάνουν
προβολή, «Ιεραποστολή», συγκαλούν συνέδρια με ετεροδόξους, για να γίνεται
ντόρος και νομίζουν ότι θα προβάλουν έτσι την 'Ορθοδοξία, με το να γίνουν δηλαδή

ταραμοσαλάταμε τους κακοδόξους.

Οι ετερόδοξοι από την άλλη έρχονται στα συνέδρια, κάνουν τον δάσκαλο,
παίρνουν ό,τι καλό υλικό πνευματικό βρίσκουν στους Ορθοδόξους, το περνάνε από το
δικό τους εργαστήρι, βάζουν δικό τους χρώμα και φίρμα και το παρουσιάζουν σαν
πρωτότυπο.

να μην αναπαύουν ψεύτικα τον λογισμό τους

Αρχίζουν μετά οι υπέρ-ζηλωτές και πιάνουν το άλλο άκρο· λένε και βλασφημίες για ταΜυστήρια
των Νεο-ημερολογιτών κλπ. και κατασκανδαλίζουν ψυχές πού έχουν ευλάβεια και ορθόδοξη
ευαισθησία.

Και ό παράξενος σημερινός κόσμος από κάτι τέτοια παράξενα συγκινείται, και
καταστρέφεται μετάπνευματικά.

Εάν ζούσαμε πατερικά, θα είχαμε όλοι πνευματική υγεία, την οποία θα ζήλευαν και όλοι οι
ετερόδοξοι, και θα άφηναν τις αρρωστημένες τους πλάνες και θα σώζονταν δίχως κήρυγμα. Τώρα
δεν συγκινούνται από την αγία μας πατερική παράδοση, γιατί θέλουν να δουν και την πατερική
μας συνέχεια, την πραγματική μας συγγένεια με τους Αγίους μας. Αυτό που επιβάλλεται σε κάθε
Ορθόδοξο είναι να βάζει την καλή ανησυχία και στους ετεροδόξους, να καταλάβουν δηλαδή ότι
βρίσκονται σε πλάνη, για , και στερηθούν και σ'
αυτήν τη ζωή τις πλούσιες ευλογίες της Ορθοδοξίας και στην άλλη ζωή τις περισσότερες και
αιώνιες ευλογίες τουΘεού».

ΟιΟρθόδοξοι που ζουνστηΔύση, κρούουν επίσης το καμπανάκι του κινδύνου.

Ο Κύριος όμως, όταν θα πρέπει, θα παρουσίασει τους Μάρκους τους Ευγενικούς και
τουςΓρηγορίουςΠαλαμάδες,πουθασυγκεντρώσουνόλα τα κατασκανδαλισμένααδέλφια
μας, για να ομολογήσουν την Ορθόδοξη πίστη και να στερεώσουν την Παράδοση, και να
δώσουνχαράμεγάληστηνΜητέραμαςΕκκλησία.

(ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ)

ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 1998, τ. Α΄ σελ. 210, 348.

� Οαιδεσ. JohnBreck,

Για τους Ορθοδόξους υπάρχει αληθινά πόλεμος που λυσσομανά. Η θρησκευτική
πίστη του δυτικού κόσμου έχει λεπτυνθεί και ίσως
έχει διαλυθεί.

Οι κυριότερες εκκλησίες έχουν αυξανόμενα
αποδεχθεί την πολιτική ορθότητα

και τονηδονισμό.Όχι μόνο
πρόδωσαν τη χορεία των Μαρτύρων, αλλά έχουν
απορρίψει κάθε μορφή ασκητισμού, που είναι το
θεμέλιο τηςαγιότητος».

Καθηγητής τηςΒιοηθικής:

«

(δηλ. την τυφλή
υπακοήστουςπολιτικούς)

(Από το άρθρο: «Βιοηθικές προκλήσεις στη νέα χιλιετία»).

Το Μοναστήρι του Σολόβσκυ πριν γίνει στρατόπεδο
συγκέντρωσης επί κομμουνισμού

� Στάρετς Σεραφείμ τηςΒύριτσα, :

«Θα έλθει εποχή, όταν όχι οι διωγμοί, αλλά τα χρήματα, οι ανέσεις και
οι απολαύσεις θα διώξουν τους ανθρώπους από τον Θεό, και τότε θα
χαθούν περισσότερες ψυχές απ' ότι στους καιρούς του ανοικτού
πολέμου κατά του Θεού.

Η πραγματική Εκκλησία θα διώκεται πάντα και οι
άνθρωποι θα σωθούν μόνο μέσα από τις θλίψεις και τις αρρώστιες.

».

(+1949)

Θα είναι πολύ φοβερό να ζει
κανείς τότε...Λυπάμαι αυτούςπουθα ζουν τότε...

Από τη μια θα ξαναστήνουν σταυρούς και θα
επιχρυσώνουν τους τρούλους και από τηνάλληπαντούθαβασιλεύει το
ψεύδος και το κακό.

Οι
διωγμοί θα είναι ύπουλοι και απρόβλεπτοι.

Από τον "Επίτομο" τοπαραπάνω. όπως και το επόμενο.
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Ο μεγάλος γέροντας της Ρωσίας, ο στάρετς Σεραφείμ του Σαρώφ, προείδε και αυτός, όχι μόνο
το παραστράτημα στην πίστη,αλλά και

:

Είναι ξεκάθαρο, ότι η απομάκρυνση από την καθαρότητα της
Ορθοδοξίας σημαίνει αλλοίωση του Ορθοδόξου φρονήματος από το
κοσμικό πνεύμα, και υποχωρήσεις στις πιέσεις από το (ντόπιο, ρωσικό,
και διεθνές) Νεοταξικό κατεστημένο. Η Νέα Τάξη μοιάζει να προχωράει
αλληλένδετη με την πλάνη της αποκαλούμενης Νέας Εποχής και της

Πανθρησκείας.

Το Πατριαρχείο της Μόσχας για να δείξει την πλήρη υπακοή του στην Νέα Τάξη, διοργανώνει
τώρα και το ίδιο Πανθρησκευτικές συγκεντρώσεις, ενώπαραμένει συγχρόνως μέσα στοΠαγκόσμιο
Συμβούλιο "Εκκλησιών". Έτσι το φρόνημα των ίδιων των ιεραρχών του, αλλά και του λαούπου τους
παρακολουθεί, υποβαθμίζεται ραγδαία.

Σύμφωνα πάντως με μόνο όσα λέγει ο έγκριτος στάρετς,

Ποιος θα τους δώσει την Τρίτη Ρώμη; Οι διπλωματικές
τους προσπάθειες και πιέσεις ή η στρατιωτική τους ισχύς;Αν
επέτρεπε ο Θεός κάτι τέτοιο, τότε η Μόσχα θα γινόταν όχι
Τρίτη Ρώμη, αλλά 2η Νέα Υόρκη, ή 2ες Βρυξέλλες ή κάτι
παρόμοια πλανεμένο και συσκοτισμένο με τις πόλεις αυτές,
από τα νοήματα του «άρχοντος του κόσμου τούτου».

Ας συμμαζευτούν καλύτερα από τα ανοίγματα προς το
Βατικανό, , και τα
αγκαλιάσματα προς τη δική τους πολιτική και οικονομική
ολιγαρχία. Ήδη σαν στόχος του Ρωσικού πατριαρχείου στις
σχέσεις με το Βατικανό δεν είναι η απομόνωση του
τελευταίου από τη Ρωσική Γη, αλλά όπως δηλώθηκε*, το
κατάλληλο παζάρεμα ώστε μία επίσκεψη του πάπα στη
Ρωσία να είναι ουσιαστική!

Επί πλέον η σχέση του Ρωσικού πατριαρχείου με τις
μυστικές υπηρεσίες των σοβιετικών, και τους κληρονόμους
των (FSB και Μαφία) δημιουργεί αφορμές σκανδαλισμού
και απομάκρυνσης των ασθενών στην πίστη Χριστιανών
από τηνΕκκλησία.

Ηπαρουσία τους σταΟικουμενιστικά και Πανθρησκειακά
συνέδρια έχει πλέον γίνει έντονα αισθητή.Αςπροσέξουνστα
λεγόμενα τωνστάρετς και οιΈλληνεςΟρθόδοξοι...

* Επίσκοπος Ιλαρίων Alfeyev:

είπε ο αντιπρόσωπος
τουΠατριαρχείουΜόσχας.

την δριμύτατη τιμωρία στην αιωνιότητα, των ηγετών
τηςΕκκλησίαςπουθααφήνανε τηνπίστηνανοθευτεί

ας παύσουν να ονειρεύονται 3η
ΡώμηοιΡώσοι!

όπως και οι δικοί μας βέβαια

� ΆγιοςΣεραφείμ τουΣαρώφ:

«Ο Κύριος απεκάλυψε σε μένα τον ταπεινό Σεραφείμ, ότι θα υπάρξουν μεγάλες δυστυχίες στη
ρωσική γη.

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 συγχώρησησε εκείνους».

».

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

("Η Ορθόδοξη Εκκλησία θα πρέπει να σκεφτεί μια τακτική συμμαχία με τους Καθολικούς" - interfax 21-2-2006)

Η Ορθόδοξη πίστη θα καταπατηθεί, και οι ιεράρχες της Εκκλησίας του Θεού και
άλλοι κληρικοί θα απομακρυνθούν από την καθαρότητα της
Ορθοδοξίας.

«ιστορική συνάντηση»
μεταξύ του Πάπα (Ρώμης) και του Πατριάρχη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η
συνάντηση δεν έχει συμβεί ακόμη «όχι επειδή το αρνηθήκαμε, αλλά επειδή θέλουμε να
αλλάξει πράγματα, και όχι απλά να είναι ένα γεγονός πρωτοκόλλου»,

"...Και οι δυο πλευρές συνεργάζονται και προετοιμάζονται για μια

�

O Άγιος Σεραφείμ του

Σαρώφ

Ντιβέγεβο
( ά νω κα ι κ ά τω φωτογραφ ί α )
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(Για να συνδεθούμε με την Ιστορία, μέσα από μια κριτική από πνευματικής άποψης θεώρησή της, και να δούμε πως

αξιολογείται το πρόβλημα του Οικουμενισμού, συνιστάμε ιδιαίτερα το κείμενο από τον

«Παρακαταθήκη» τ.40), διότι αποτελεί νοηματικό συμπλήρωμασταπροηγούμενα).

:π. Λάμπρο Φωτόπουλο
ΈναςαιώναςΟικουμενισμού

Είναι για γέλια και για κλάματα τοπωςπλέονψάχνουν να βρουνπροφάσεις για να εξυπηρετήσουν
ανορθόδοξα συμφέροντα οι εκκλησιαστικοί ταγοί, όπως ο προαναφερθείς επίσκοπος που βρήκε
"όρο" για να στηριχθεί το αλυσιβερίσι με τους παπικούς: λέει όχι δογματική Στο
τέλος όμως γιατί και με τον έξωαπό εδώναμην γίνουνσυνεταίροι οι εξυπνάκηδες αυτοί;

τακτική συμμαχία!

Ας κοιτάξουμε ένα απόσπασμα από κείμενο του μακαρίτη
πατριάρχηΑλεξανδρείαςΠέτρουΖ΄, για τονΟικουμενισμό:

Το συγκεκριμένο άρθρο έχει και άλλα αξιοπρόσεκτα σημεία,
όπωςόταν λέγει ότι:

Θέλει τον διάλογο εκείνον, που
θα είναι βασισμένος επάνω στο φόβο του Θεού και την
ομολογία της μιας θείαςΑλήθειας που απεκάλυψε στον κόσμο ο
ενσαρκωμένος Λόγος και Υιός του Θεού Πατρός, ο Κύριος μας
Ιησούς Χριστός.

Δηλ δεν φτάνει που επιμένουμε σε ατέρμονα διάλογο, εφ'
όσον οι γενικότερες διαβουλεύσεις μεταξύ “εκκλησιών” μπήκαν
στην τελική τους ευθεία αμέσως μετά το Β΄ Παγκ. Πόλεμο,
(1948, 1η Συνέλευση τουWCCστοΆμστερνταμ), αγωνιζόμαστε
αφού έχουμε αρνηθεί τη διαφύλαξη της Αλήθειας που μόνο
εμείς οι Ορθόδοξοι σαν κληρονομιά κατέχουμε, να είμαστε στο
διάλογο

Πράγμα που και αυτό ευθύς εξ αρχής ,
διότι οι ομάδες αυτές των ετεροδόξων είναι αριθμητικά πολύ
περισσότερες από τις ομάδες των Ορθοδόξων (συνολικά το
WCC λέει ότι 348 "εκκλησίες" συμμετείχαν στην 9η Συνέλευση
της Βραζιλίας το 2002), παρόλο που αριθμούν οι περισσότερες
λιγότερα μέλη, και ακριβώς πάνε

Επίσης μιλάει, για την Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική
Εκκλησία, στην οποία θα ενωθούν όλοι.

** Λόγος στο 12ο Διεθνές Συνέδριο "Άνθρωποι και Θρησκείες",
"Οικουμενισμός", 31ηΑυγούστου 1998.

Προσέξτε τι λέει: απορρίπτεται "χωρίς συζητήσεις". Τότε γιατί
συνεχίζονται οι συζητήσεις;!... Και γιατί γίναμε μόνιμοι θαμώνες
του θρησκευτικού τερατουργήματος του WCC;

Δεν αποτελεί
αυτόπροσπάθεια δικαιολογίας τωναδικαιολογήτων;

"Η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού επιδιώκει και θέλει
τον διάλογο με τις ετερόδοξες Εκκλησίες
και χριστιανικές Ομολογίες.

δεν επιτυγχάνεται

και εμείς καυχώμαστεπου τοδεχτήκαμε!

Αυτό όμως είναι δυνατόν να γίνει με υποχωρήσεις των
άλλων από τις δογματικές θέσεις των "ομολογιών" τους
και μόνο.

"ΟΟικουμενισμός, όμωςστις μέρες μας χρησιμοποιείται
και με κάποια διαφοροποιημένη έννοια, η οποία εκφράζει
την παγκόσμια συγχώνευση των διαφόρων θρησκειών,
χριστιανικών και μη, σε μία παγκόσμια θρησκεία. Ο
Οικουμενισμός αυτός, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά
ένας σύγχρονος Συγκρητισμός, απορρίπτεται

ανεπιφύλακτα, κυριολεκτικά και από
τηνΟρθόδοξοΕκκλησία"**

χωρίς συζητήσεις

"επί ίσοις όροις"

αγάπη

Αν μάλιστα
είμαστε αμετακίνητοι στα θέματα της πίστεως;...

Επιδιώκει διάλογο που αποβλέπει στην
του ανθρώπου και που θα ενώνει τους πάντας κάτω

από τηνΜία,Αγία, Καθολική καιΑποστολικήΕκκλησίασαν
ένασώμα, τομυστικόΣώμα τουΧριστού".

"επί ίσοις όροις"!

στις ψηφοφορίες "επί ίσοις
όροις",

Η μεγάλη Λαύρα του Κιέβου
(άνω και κάτω φωτογραφία)

Πόσο τιμά το WCC (Παγκόσμιο

Συμβούλιο των “εκκλησιών”)

τους Ορθοδόξους:

Στη λίστα των «εκκλησιών»

της Ευρώπης πρώτη

η

(σε

συνέδριο)

( τι είναι άραγε τούτο το πράγμα;)...

:
"Action of Churches Together

in Scotland"
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Δεν είμαστε ειλικρινείς και προσπαθούμε να αλλάξουμε τους
άλλους μόνο, χωρίς να αποκαλύπτουμε ότι εμείς δεν μπορούμε και δεν
θέλουμε νααλλάξουμε, ή

Σκοπεύομε να συνδιαλλαγούμε σε θέματα πίστεως
αμετακίνητα όχι μόνο από ανθρώπους αλλά και από αγγέλους, οπότε
αυτό σημαίνει αλλοίωση τηςΟρθοδοξίας χάριν της προσέγγισης με τις
ομάδες αυτές, δηλαδή ξεκάθαρη .

Έτσι και τα πάθη των ανθρώπων δικαιολογούνται από αυτές τις
"εκκλησίες - εταιρίες", και η όλη θεραπευτική αγωγή για τις ψυχές των
Χριστιανών αντικαθίσταται από υποκριτικές τελετές χωρίς νόημα.

Αν θέλουμε να αλλάξουμε τους άλλους, πρέπει να τους καλέσουμε
από την αρχή να αποδεχθούν τη Θεόπνευστη δομή της Εκκλησίας
μας, και όχι να πάμε για διάλυση οι Ορθόδοξοι, επειδή ο Σατανάς έχει
φιλτράρει το πνεύμα του κόσμου τούτου με το ψυχοπαραλυτικό
φάρμακο της διατυμπανιζόμενης , και

, και οι ηγέτες αποχαυνωμένοι από αυτό παίζουν το
παιγνίδι του, που είναι καταστροφικό για τις ψυχές, πρώτα απ' όλα τις
δικές τους!

Όσοι από τους εκκλησιαστικούς ηγέτες έχουν ασκητική παιδεία,
γνωρίζουν τι είναι , και φοβούνται να παρακολουθήσουν
τους κοσμικούς ηγέτες στην πλάνη τους, διότι η ποιμαντική τους
ευθύνη είναι τεράστια. Ας ευχηθούμε ο Θεός να δίνει σωστούς ηγέτες
στηνΕκκλησίαΤου.

Συνεπώςή :

αποστασία

Ούτεσοβαρότητασε κάθε τέτοια αυτοαποκαλούμενηΧριστιανική
εκκλησία ή ομολογία υπάρχει, και προφανώς κανένα σοβαρό
κράτος στον κόσμο δεν μπορεί να την υιοθετήσει σαν επίσημη
εκκλησία του!

ψευτο-ειρήνης ψευτο-αγάπης
ψευτο-ασφάλειας

κενοδοξία

Σε όλες τις περιπτώσεις είμαστε ηττημένοι, διότι αν και είμαστε
οι πνευματικά ισχυροί παζαρεύομε τη θέση μας, σαν να μην
αξίζουμε τίποτα!
Και φθειρόμαστε από τις επαφές αυτές, που γίνονται όχι με

μεμονωμένα πρόσωπα, αλλά με πνευματικά σταθεροποιημένες
στηνπλάνη τουςομάδες

Τι άλλο, εκτός από φθορά, θα μπορούσε να συμβεί, όταν οι
ομάδεςαυτές έχουν ξεκινήσει την ύπαρξή τους, και συνεχίζουν να
τηστηρίζουνπάνωστο

Η Εκκλησία όμως που ίδρυσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και
παρέλαβαν οι Απόστολοι, και συνεχίζει να διατηρείται ανόθευτη
μέχρι σήμερα , δεν έγινε από ανθρώπινη
προσπάθεια όπως αυτές της Δύσης, και δεν μπορούμε
επομένως να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε εμείς με
διαλόγουςκάτι απόΑυτήν.

(κατά την επιεικέστερη έκφραση).

δόγμα τηςαυθαιρεσίας;
Αυθαίρετα, όταν του κάπνισε κάποιου έφτιαξε "ομολογία",

Αυθαίρετα με ότι δογματικές αρχές ήθελε την
προσδιόρισε, αυθαίρετα μπορεί να προσθέτει και να αφαιρεί
πάνω στις αρχές αυτές, χωρίς να δίνει λόγο σε κανένα.

Ούτε δημοκρατικό -
συνοδικό πολίτευμα υπάρχει, για να ελέγχει την πορεία της
εκκλησίας αυτής μέσα από ακλόνητες αιώνιες αρχές.

αυτή
που εμείς πρέπει συμμετέχοντας "επί ίσοις όροις" να αναγνωρίζουμε
σαν εκκλησία.

Ο
εκκλησιαστικός ηγέτης στις περισσότερες ομάδες είναι υπόλογος
μόνοστον εαυτό του, ενώ και όταν λογοδοτεί σε άλλους το κάνει σαν να
αποτελούν όλοι μαζί εμπορική εταιρεία.

Μάλλον οι
πιστοί αντιμετωπίζονται σαν πελάτες που πρέπει να κολακεύονται για
να μην απομακρυνθούν.

μόνο στην Ορθοδοξία

Το Οικουμενικό

Πατριαρχείο

WCC

(Ecumenical

Patriarchate of

Constantinople)

(Ecumenical Council of

Denmark)

(Estonian

Evangelical Loutheran

Church)!!!

Σύμβολα του :

κατατάσσεται μετά το:

και προ της

"Οικουμενικό Συμβούλιο

της Δανίας" (;)

"Εσθονικής Ευαγγελικής

Λουθηρανικής

Εκκλησίας"

Διαβάστε το άρθρο:

Συνέδριο ματαιότητος

Το σήμα του (παγκ.

συμβουλίου "εκκλησιών") στο

site του. Ο σταυρός όλο και

αλλάζει μορφή, έχοντας στην

πραγματικότητα εξαφανισθεί.

"Θεέ με το έλεός σου

μετασχημάτισε τον κόσμο", λέει

από κάτω το σήμα.

Το

ποιανού Θεού είναι;

WCC

κόκκινο χέρι
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Και επιστημονικοί αναλυτές υποστηρίζουν, όπως ο καθηγητής στο
πανεπιστήμιο τουΜπάρι Φράνκο Κασάνο, με τα δικά τους κριτήρια,

ότι ο Οικουμενισμός της
Παγκοσμιοποίησης σαν θεωρητικό μοντέλο καταβρόχθισης των πάντων
και ομογενοποίησής των δεν στέκει, και
συμπεραίνει: "Mε άλλα λόγια,

αλλά αυτός που εργάζεται διαρκώς στα περιθώρια και
στα σύνορα των πολιτισμών για να διατηρεί ανοιχτούς τους δρόμους της
μεταξύ των επικοινωνίας..." (Προσέξτε μιλάει μόνο για περιθωριακή
προσπάθεια, δηλ. σε επίπεδο ενδιαφερομένων ατόμων, όχι ολόκληρων
κρατών ή Εκκλησιών, οπότε δεν παραβιάζεται και η ελεύθερη βούληση
τωνατόμων).

Και παρατηρεί:

Επομένως το τερατούργημα του Οικουμενισμού ακόμη και μεταξύ των
κοσμικών ανθρώπων της Δύσης, αμφισβητείται σαν βλαβερό και
υπερήφανο επινόημα. Οι Ορθόδοξοι εκκλησιαστικοί ηγέτες δεν πρέπει
πολύπερισσότερο νααντιτίθενται σ' αυτό;

(κατά το γαλλικό περιοδικό «Makss»)

ο μόνος δυνατός και αποδεκτός
Οικουμενισμός δεν είναι αυτός που κηρύσσει την πλανητική
ομογενοποίηση

"...Παντού και πάντοτε η Δύση θέλει επομένως να
εμφανίζεται ως η μόνη θεραπεία. Οπολιτισμός της, τα προϊόντα της,
και οι γνώσεις της, προτείνονται ως η πανάκεια για να βγει ο
υπόλοιπος πλανήτης από την κόλαση της πριν τα νεωτεριστικά
χρόνια εποχής"!

(όπου
οι θρησκείες και οι πολιτισμοί των χωρών έχουν γι' αυτούς διαφορές,
απροσδιόριστης βέβαια αξίας),

Ο Οικουμενισμός αντί να επικρατήσει σαν πνεύμα αδελφοσύνης
, δηλ. στην εξαπλωμένη σ' όλο τον κόσμο Ορθοδοξία,

επικράτησε και ξεκίνησε να εφαρμόζεται αποφασιστικά σαν τελεσίδικη
ιδέα, από την πνευματικά υπανάπτυκτη και πλανεμένη Δύση, η οποία
μάλιστα από υπερηφάνεια, δεν επιδέχεται καμμία αντιλογία και συμβουλή,
πάνω στον χαραγμένο από γήινες σκοπιμότητες δρόμο προς την γενική
πολτοποίηση τωναξιών και των θρησκειών.

Θα περιμέναμε, σαν Ορθόδοξοι, ανοικτό κοντράρισμα με τον
Οικουμενισμό από τη μεριά της Ορθόδοξης Ρωσίας, αλλά φαίνεται ότι
δυστυχώς η εκεί επίσημη Εκκλησία έχει μπει στην γραμμή υποτέλειας των
θελημάτων των κοσμικών συμφερόντων. Αν είναι όντως έτσι, τότε θα
επαληθευθεί δυστυχώς ,
πουπροέβλεψε την πλήρη εκκοσμίκευση των εκκλησιαστικών αρχόντων,
και μάλιστα προείδε, αυτό είναι το φοβερότερο, την τρομακτική τιμωρία
τουςστηνΑιωνιότητα...

Για τον λόγο αυτό ο μεγάλος στάρετς είπε ότι, στον κρίσιμο καιρό, θα
επανεμφανισθεί ίδιος, θα πάει στο Ντιβέγιεβο, το γυναικείο Μοναστήρι
που αυτός ίδρυσε και το είχαν κλείσει οι κομμουνιστές, πράγμα που

, και στο οποίο τον υποδέχθηκε η τελευταία επιζώσα μοναχή
με τη λαμπάδα που είχε ο ίδιος δώσει για τον σκοπό αυτό όταν διαβιούσε
επί της γης, και από εκεί με φοβερά θαύματα καλεί τον κόσμο σε αληθινή
πίστη και μετάνοια...

Ένα στοιχείο που παρασύρει μάλλον εύκολα τους λαούς, ακόμη και
τους Ορθοδόξους όπως τους Σλαβικούς, μια και αναφερόμαστε στη
διδασκαλία των Ρώσων στάρετς, είναι ότι συνήθως δεν δίνουν την

που πρέπει στα θέματα της πίστεως, σε σχέση με άλλα,
όπως τα εθνικά ή μάλλον εθνικιστικά θέματα. Διότι τα γνήσια πατριωτικά
θέματα, όταν η πατρίδα κινδυνεύει, καλύπτονται υπό την πνευματική
σκέπη της αρετής της φιλοπατρίας. Το να επιδιώκουμε όμως τα
νομιζόμενα εθνικά οφέλη, σε βάρος κάθε πνευματικής αξίας ή να
ανακατεύουμε τις διαμετρικά αντίθετα πνευματικές δυνάμεις ενός έθνους
για να προκύψει δήθεν ένα ισχυρό έθνος κατ' αυτό τον τρόπο, είναι
ουτοπία. Το καλό, και η χάρη του Θεού εγκαταλείπει κάθε βρώμικο
πνευματικάσχηματισμό.

εκεί
που χρειαζόταν

η προφητεία του Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ

ήδη
έγινε το 1991

προτεραιότητα

o

Εμείς ξέρομε ότι το έλεος
έρχεται άνωθεν, δηλ
συμβολικά από τον
Ουρανό, όχι από τα

καταχθόνια!!

9th_assembly_english.ppt

Δεν κάναμε λάθος

πρόκειται για:

Για όποιον νομίζει ότι
υπερβάλουμε, δείχνομε

και το παρακάτω
λογότυπο.

Η επεξήγηση είναι

συνημμένη στην εικόνα

του λογοτύπου στο

αρχείο παρουσίασης της

9ης Συνέλευσης:

για να

συμβολίζει το

και

αυτού

του "θεού"!

"Το χέρι του θεού"!!

Κατακόκκινο

αιμοβόρο

αιμοσταγές

Δηλ. ακόμη και
συμβολικά, είτε το
αντιλαμβάνονται ή
όχι, απεικονίζεται η
πλήρης εγκατάλειψη
από τον Αληθινό

Θεό.
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Είδαμε πόσο ισχυρή είχε κάνει την Γιουγκοσλαβία ο Τίτο... Κατά τα
μάτια του κόσμου έτσι ήταν, αλλά στην πρώτη ευκαιρία οι πρώην
συμπολίτες τράβηξαν ο καθένας τον δρόμο του. Διότι φάνηκε ότι δεν
υπήρχε κάτι κοινό πνευματικό που να τους ένωνε, αντίθετα η κρατική
ισχύς τότε, μάλλον τους αποκοίμισε πνευματικά. Σύμφωνα με τις
στατιστικές οι δηλώνοντες πιστοί στα πρώην Ορθόδοξα κατά 70%
μέρη της Γιουγκοσλαβίας έφτασαν πριν τους τελευταίους πολέμους
στηνπεριοχή νααριθμούν μόλις το 7%...

Το χειρότερο ήταν ότι αρκετοί εκκλησιαστικοί ηγέτες τους, παρ' ότι
Ορθόδοξοι, είχαν εντελώς υποβαθμίσει την αξία της Ορθόδοξης
πίστης, συνεπαρμένοι ίσως από την κομμουνιστική προπαγάνδα, και
θεωρώνταςσανπρώτη την κοσμική δύναμη του κράτους των.

, η οποία έφτανε ξεκάθαρα μέχρι και σε βλέψεις εναντίον
τουΟρθόδοξου και φιλικούσ' αυτούςΕλληνικού λαού και κράτους:

(οι Σέρβοι)

Εγώ τότε τους κοίταξα άγρια και τους είπα πώς αυτό δεν είναι σωστό
και ότι είναι άδικο.

(στηΒοσνία)

Αξιοσημείωτη είναι και η
σύγχρονη προσπάθεια στη
Ρωσία από τον πρόεδρο Πούτιν
για την υλική ευημερία του
κράτους και την απόκτηση
ισχύος, με στήριξη όμως στις πιο
ετερόκλητες δυνάμεις του
έθνους! Είναι χαρακτηριστική η
φωτογραφία του προέδρου
Πούτιν. Σοβιετ ικό σφυρο-
δρέπανο, πεντάκτινα μασονικά
αστέρια πάνω στους στρα-
τιωτικούς, και έδρανο με τον
αυτοκρατορικό αετό.

ΟΠούτιν όμως είναι πολιτικός, και είναι προς τιμήν του η
σταθεροποίηση των οικονομικών της Ρωσίας μετά την άνοδό του στην
εξουσία, και ότι αντί σατανικού χαιρετισμού, κάνει τον σταυρό του.

Ο γ. Παίσιος είχε κατακρίνει έντονα την εθνικιστική αυτή
νοοτροπία

«Αυτοί θέλανε ναμαςπάρουνε τηΜακεδονίαμας και,
πριν δέκα περίπου χρόνια, κάποιοι επίσκοποί τους που ήλθαν
εδώ, μου είπαν πώς η Μακεδονία είναι δικιά τους και ότι πρέπει
να τηνπάρουνε.

Εκεί εφαρμόζονται τώραοιπνευματικοί νόμοι...»

Όλοι
"ενωμένοι"!;;

(Ομιλία σε άτομα του συλλόγου φίλων του Αγίου Όρους από Καβάλα, Ν.
Ζουρνατζόγλου, «Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης» Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 277).

Δεν μπορούν να κρατήσουν για πολύ αυτά τα
υποκριτικά.

Ας αγωνιζόμαστε, διότι οι άσχημες μέρες ήρθαν, δίνοντας
προτεραιότητα όχι στα φθαρτά γήινα οφέλη, αλλά στις αιώνιες αξίες που αναπαύουν από αυτή τη ζωή
την ψυχή κάθε ανθρώπου, και οδηγούν στην αληθινή αγάπη μεταξύ των λαών. Όταν πριν από όλα
θέλουμε να εφαρμοσθούν οι εντολές του Θεού στη Γη, τότε αυτά που δεν επιτυγχάνουν οι άλλοι με τις
ισχυρές υλικές τους δυνάμεις, θα τα κατορθώσουμε εύκολαμε την ευλογία τουΘεού.

Έτσι αυτοί που λατρεύουν την υλική ισχύ, και όχι τον Δημιουργό, επιστρατεύουν στρατούς,
υπερόπλα,ψυχολογικέςπιέσεις με τα ελεγχόμεναμέσα ενημέρωσης κλπ, αλλά δεν θα υπερισχύσουν:

, θα επιτρέψει ο Θεός να φανεί ότι αυτό που
σκεπτόντουσαν σαν τέλειο σύστημα διοίκησης πάνω στη Γη, οι άθεοι, οι αιρετικοί και λοιποί εχθροί της
Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, πλήρως πραγματοποιημένο τότε, δεν ήταν παρά μια πλανεμένη
φαντασίαπου τουςπρόβαλε στο μυαλό οΣατανάς, και τίποτε άλλο.

Συμπερασματικά, η γνώμη μας είναι:

Μόνο στην εποχή διακυβέρνησης του Αντιχρίστου

"Ούτοι εν άρμασι και ούτοι εν ίπποις, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών
μεγαλυνθησόμεθα. Αυτοί συνεποδίσθησαν και έπεσαν· ημείς δε ανέστημεν και ανωρθώθημεν".
(ψαλμός19ος)

Και δίπλα, η επεξήγηση του

πράσινου φύλλου στο

λογότυπο:

Στα επιστημονικά και λοιπά

κουλτουριάρικα συνέδρια, όλα

αυτά μπορεί να είναι

παραδεκτά. Στο θρησκευτικό

όμιλο όμως του WCC, που

διεκδικεί την ένωση των

εκκλησιών υπό τη σκέπη του,

Δηλ. Δημιουργία και ο

σταυρός(;)!

το να ξεκινάμε με σταυρό και

να φτάνουμε σε φυλλαράκια

δεν είναι μια ακόμη απόδειξη

αστάθειας πλεύσης, και δεν

κρούει τον κώδωνα κινδύνου

στους συμμετέχοντας

Ορθοδόξους;
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Για το λόγο αυτό ας προετοιμαζόμαστε πνευματικά για τα γεγονότα του
, και τη μετέπειτα κατάσταση, που θα επαναφέρει στο προσκήνιο την ,

και μάλιστα θαβοηθηθούν και όλοι οι άλλοιΟρθόδοξοι λαοί, απόαυτό.
Μέχρι τότε, να μην απατάται κανείς από τα ψευδοσχήματα της Πανθρησκευτικού τύπου

ευσεβείας, ιδιαίτερα των πολιτικών αρχηγών των ημερών μας, ξένων και ντόπιων. Η ιστορία, που
απομένει, θα

3ου Παγκοσμίου
Πολέμου Βυζαντινή ευσέβεια

Εκκλησίας,

τους θυμάται σαν υποδείγματαπρος αποφυγήν...

Αυτά είναι οι οδοδείκτες
που δεν μας αφήνουν να χαθούμε στηνπνευματική μαςπορείαπρος τονΟυρανό.

Αν δεν την
τηρήσουμε θα πέσουμε σε βασανιστικά πάθη, και

Προχωρώντας με ραθυμία πέφτομε στη λήθη, δηλ. αρχίζομε να
λησμονάμε και αυτά τα λίγα πνευματικά που ξέραμε, και στο τέλος φθάνουμε σε πλήρη άγνοια, οπότε
γινόμαστε παίγνιο των παθών μας και των δαιμόνων, ενώ συγχρόνως είμαστε ακράδαντα
πεπεισμένοι ότι δενφταίμε εμείς!

Μέχρι τότε να κρατάμε την Πίστη, και να ευχόμαστε υπέρ του φωτισμού των ηγετών της Εκκλησίας,
τωρινών και μελλοντικών. Εξ άλλου οι κρίσεις δεν πρέπει να γίνονται για πρόσωπα, τα οποία
αλλάζουν ιδέεςπολύσυχνά και παρεμπιπτόντωςαναφέρονται, αλλάσε καταστάσεις.

Σημείωση: Σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζομε ότι οι άνθρωποι κάνουν σφάλματα, και ότι όλοι,
όσο και να έφταιξαν, μπορούν να αλλάξουν εφ' όσον ακόμη ζουν, και όχι μόνο να σωθούν, αλλά και να
αγιάσουν. Γι' αυτό οι παρατηρήσεις μας αφορούν τις καταστάσεις και , τα οποία
εντελώςπεριστασιακά, χωρίς επικέντρωση της κρίσεωςπάνω τους, ενίοτε αναφέρονται.

Θαπρέπει να τονισθεί εδώ ότι τα δογματικά θέματα είναι το πρώτο σκέλος της Ορθοδόξου
Πίστεως, το οποίο οι Χριστιανοί οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν.

Υπάρχει όμωςκαι
η ηθική διδασκαλία της Εκκλησίας, της οποίας επίσης επιβάλλεται η τήρησή της.

στους τρεις γίγαντες της κακίας κατά τους
Πατέρες: Ραθυμία, Λήθη, Άγνοια.

Πρέπει να προσέξουμεώστε να μην ασχολούμαστε μόνο με την τήρηση του ενός σκέλους,
αλλά και των δύο. Η παραδομένη από τους αγίους Αποστόλους και λοιπούς πατέρες
διδασκαλία της θεοσέβειας, και λειτουργική και λοιπή τυπική τάξη, δηλ. ηΜυστηριακή κυρίως
ζωή μέσα στο οχειρό τηςΑνόθευτης Ορθοδόξου είναι το θεμέλιο της Χριστιανικής
ζωήςκαι κάθεπνευματικής επιτυχίας.

όχι τα πρόσωπα

Επίσης παρά τη θρησκευτική κρίση, ας μην βιάζεται κανείς να απομακρυνθεί από την
Εκκλησία στην οποία ανήκει. Εξ άλλου η Εκκλησία δεν
είναι κτήμα κάποιων θνητών ανθρώπων, αλλά του ίδιου του Θεού.

Ας μην μένει ανεκμετάλλευτη η αστείρευτη πνευματική και φωτιστική γνώση που μας
έρχεται μέσωτωνΓραφώνκαι τωνδιδαχών τωνΑγίων, τηνοποίαμαζί με τηνπαράδοση έχομε
κερδίσει σαν πολύτιμη κληρονομιά οι Ορθόδοξοι.

όχι από τους αστρολόγους, αλλά από τις Προφητείες
της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και συγκρίνετέ τα με την πραγματικότητα.Διαβάστε το Ευαγγέλιο,
την Αποκάλυψη, τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, τον γ. Παίσιο τον Αγιορείτη κλπ, και θα δείτε ότι

Όλα θα γίνουν ξαφνικά. Οι δυνάμεις του σκότους
θα περιωρισθούν πάλι, και ο κόσμος θα κυβερνάται θρησκευτικά και πολιτικά από συνετούς
και θεοφοβούμενουςανθρώπους...

Γι' αυτό ας εργασθούμε για την επερχόμενη αναγέννηση του κόσμου που θα γίνει με την
θαυμαστή επικράτηση της Ορθοδοξίας, κατάσταση που περιγράφεται από τις Ορθόδοξες
προφητείες, τηνοποία θαδώσει οΘεός!

Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης
(25/11/2006, �ορτή τ�ς �γίας Α�κατερίνης)

...

Η διαίρεση είναι στόχος του πονηρού.

Ο Κύριος υποσχέθηκε στην Εκκλησία του ότι οι Πύλες του Άδου, της ασεβείας και των
αιρετικών, δεν θα την καταλάβουν, δηλ. πάντα θα υπάρχουν έστω και λίγοι ευσεβείς σ' αυτήν
μέχρι τηςΣυντελείας.

Ας ενισχύει με την
υποστήριξή του τους ευσεβείς αρχιερείς, ιερείς και όσους πιστούς γνωρίζει, και ας μην
φοβάται:

Μάθετε ότι προηγείται ο πόλεμος
αυτόςαπό την εμφάνιση του τελικούΑντιχρίστου, και γενικάμάθετε τησειρά τωνγεγονότων.

Και πλέον μπορούμε μέσα στη ζωή να
κινούμαστε πολύ πιο άνετα από τους απίστους, και να αντιμετωπίζουμε το μέλλον σαν μια απλή
επέκταση του παρελθόντος - παρόντος, ειδικά όταν κατευθυνόμαστε από ευσεβή πνευματικό
πατέρα, και όταν γνωρίζουμε τιςΟρθόδοξεςπροφητείες.

Κοιτάξτε τα σημάδια των καιρών,

έρχεται ο Μεγάλος (3ος Παγκόσμιος ή Γενικός) Πόλεμος

Και μετά ταπράγματα θα αλλάξουν ριζικά.
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