Από τις συγκλονιστικές

προφητείες της Οσίας μεγαλόσχημης μοναχής Μακαρίας
(+18 Ιουνίου 1993)
Σας
παρουσιάζουμε
παρακάτω
τις
συγκλονιστικές προφητείες μιας σύγχρονης αγίας,
Ρωσίδας στην καταγωγή, της μεγαλόσχημης
Μοναχής Μακαρίας (11 Ιουνίου 1926, ως +18
Ιουνίου 1993).
Από τριών ετών ήταν παράλυτη και τα
τελευταία χρόνια της ζωής της τα πέρασε σχεδόν
αβοήθητη. Μέσω αυτής ο Χριστός θεράπευσε
χιλιάδες πονεμένες και αμαρτωλές ψυχές.
Διηγείται η ίδια: «Δεν γνώριζα τίποτα άλλο
εκτός από τον Κύριο. Είναι τόσο λαμπερός, πιο
λαμπερός και από τον ήλιο. Να μην Τον λυπούμε.
Δεν έβλεπα τίποτα άλλο εκτός από τον Κύριο και
το κρεβάτι μου. Να κάθεσαι στο κρεβάτι και να
κοιτάς τον Θεό. Έτσι μπορείς να ζήσεις εκατό
χρόνια».
-«Πέρασα όλη τη ζωή μου με δάκρυα και προσευχές. Δε γνωρίζω κάτι άλλο.
Προσευχήθηκα και έκλαψα πολύ» έλεγε η μάτουσκα. «Ούτε μάτια δεν έχω πια μετά από τόσο
κλάμα»
Λένε ότι όταν είσαι νέος κάτι σε αναστατώνει, μου έλεγε μία φορά, μιλώντας για τα πάθη
του σώματος. Εγώ όμως σ’ όλη μου τη ζωή έκλαψα. Ούτε μπορείς να φανταστείς πόσο έκλαψε
η μάτουσκα (μητερούλα).
-Και γιατί μάτουσκα έκλαιγες τόσο;
-Για όλους εσάς έκλαιγα!

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΜΑΚΑΡΙΑΣ
Από το βιβλίο του Ghenadie Durasov «Οσία μοναχή Μακαρία, η παρηγοριά των
θλιβομένων» (στα ρουμανικά).
...Σύντομα θα συμβεί κάτι...
-Τι συγκεκριμένα μάτουσκα;
-Πόλεμος, πόλεμος θα είναι παντού, θα αρχίσουν να χτυπιούνται μεταξύ τους με
ρόπαλα 1 και πολλοί άνθρωποι θα πεθάνουν. Όταν θα αρχίσουν να χτυπιούνται με τα ρόπαλα
όλοι θα γελάνε. Όταν όμως θα αρχίσουν να τους πυροβολούν όλοι θα κλαίνε (4 Μαρτίου 1992).
...
… Δεν θα υπάρχει κάποιος να θάψει τους νεκρούς. 2 Θα τους πετάνε σ’ έναν λάκκο
και εκεί θα τους θάβουν (28 Μαΐου 1992).
-Βλέπετε πόσο σκοτεινά είναι όλα; Οι μάγοι τα σκοτείνιασαν όλα. 3 Σας το ξαναείπα.
Σύντομα όλα θα είναι σκοτεινά (17 Νοεμβρίου 1987).
1

Διαδηλώσεις θα γίνονται αρχικά κάτι που θα μοιάζει σύνηθες, αλλά μετά θα μετατραπούν σε μάχες γιατί ο
κόσμος θα βρίσκεται σε αδιέξοδο και η κατάσταση θα χειροτερεύσει.
2
Θα υπάρχει πρόβλημα από την αναρχία. Γι’ αυτό οι Αμερικανοί διαθέτουν ήδη μερικά εκατομμύρια φέρετρα!
3
Μιλάει για χημικές ουρές, και γενικά τη χρήση της τεχνολογίας για να πέφτει λιγότερο φως στη Γη. Οι
τεχνολογίες της αποκρυφιστικής Νέας Τάξης δουλεύοντας για την «παγκοσμιοποίηση», και τον ένα παγκόσμιο
κυβερνήτη, χρησιμοποιούν αυτές τις επιβλαβείς τεχνολογίες. Ίσως πέρα από τα επιστημονικά επιτελεία κάποιοι
«μάγοι» να είναι αυτοί που τελικά αποφασίζουν στα διάφορα θέματα, και στις λύσεις συσκότισης του ουρανού,
πράγμα που αντιλήφθηκε η γερόντισσα Μακαρία. Δηλ. να συμβαίνει σαν κάποιους πολιτικούς που αν και έχουν ένα
σωρό συμβούλους, στο τέλος κάνουν ότι τους πει ...ο αστρολόγος τους!
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-Ο ήλιος έλαμπε και τον χειμώνα. Τώρα δεν θα λάμπει ούτε το καλοκαίρι. Οι μάγοι
θα ρίξουν κατάρες 4 στον ήλιο (27 Αυγούστου 1987).
-Οι μάγοι σκοτείνιασαν τον ουρανό για να μην φαίνονται οι πράξεις τους. Οι μάγοι
αγαπούν το σκοτάδι (5 Οκτωβρίου 1987).
-Στους σκοτεινούς ανθρώπους αρέσει να μαυρίζουν την γη, ενώ οι δυνάμεις του
κακού πολλαπλασιάζονται. Σύντομα ο καθένας θα ξέρει αυτήν την δουλειά (σ.σ. την μαγεία).
Όλα τα ακάθαρτα πνεύματα θα συγκεντρωθούν γύρω από τον κακό. Θα τους συγκεντώσει και
θα αρχίσουν. Η ζωή θα είναι άσχημη (28 Οκτωβρίου 1987)
- Τώρα ήρθε η ώρα τους, ενώ οι καλές εποχές τελειώνουν. Θα ξεγελάσουν τον λαό
και θα δείχνουν ο ένας τον άλλον (σαν φταίχτη) με το δάχτυλο. (27 Μαρτίου 1987)
- Οι μάγοι θα καλύψουν όλο τον κόσμο με το σκοτάδι, ενώ χωρίς ήλιο τίποτα δεν θα
μεγαλώνει. (18 Φεβρουαρίου 1988)
- Ο ήλιος θα εμφανιστεί τέσσερις φορές και μετά θα είναι πάλι σκοτάδι. Θα ζούμε
στα σκοτεινά. (27 Αυγούστου 1987)
- Δεν θα σας αφήνουν να ανάψετε τα φώτα. Θα λένε ότι πρέπει να κάνετε οικονομία
στην ενέργεια. (28 Ιουνίου 1988)
...
… Αυτή είναι μόνο η αρχή. Σύντομα θα κάνει πολύ κρύο. Το Πάσχα θα έχουμε
χιόνια, ενώ ο χειμώνας θα αρχίζει από της Αγίας Σκέπης (σ.σ. 1 παλ. / 14 Οκτωβρίου νέο ημερ.
στη Ρωσία. Στην Ελλάδα μεταφέρθηκε στις 28 Οκτ,). -Δεν θα βγαίνει χορτάρι μέχρι των Αγίων
Αποστόλων. Ο ήλιος θα σμικρυνθεί στο μισό 5 (27 Αυγούστου 1987).
-Θα είναι δύσκολα το καλοκαίρι και ακόμη πιο δύσκολα τον χειμώνα. Οι δρόμοι θα είναι
γεμάτοι με χιόνια και κανένας δεν θα τους καθαρίζει. Η παγωνιά θα είναι σκληρή και ανυπόφορη
(29 Απριλίου 1988).
...
- Σύντομα θα μείνετε χωρίς ψωμί (29 Ιανουαρίου 1989)
- Σύντομα δεν θα έχετε ούτε νερό, ούτε μήλα, ούτε πατάτες (19 Δεκεμβρίου 1987).
- Μεγάλη πείνα θα υπάρχει, χωρίς ψωμί. Θα κόβετε την κλώδα στα δυο για να την
μοιραστείτε. (18 Φεβρουαρίου 1988)
...
- Θα λάβει χώρα μεγάλη εξέγερση. Οι άνθρωποι θα φεύγουν από τα υψωμένα (σ.σ.
εννοεί τις πόλεις, και τα υψηλά κτίρια). Θα τρέχουν οι άνθρωποι από εδώ και από εκεί. Κανένας
δεν θα μένει στο σπίτι του - δεν θα υπάρχει τίποτα για φαγητό, ούτε ψωμί. (28 Δεκεμβρίου
1990).
- Εάν προσευχηθούμε στον Χριστό, στην Παναγία και στον Προφήτη Ηλία αυτοί
δεν θα μας αφήσουν να πεθάνουμε από την πείνα. Θα προστατέψουν όσους πιστεύουν
στον Θεό και προσεύχονται ανυπόκριτα.
...
- Όταν θα αρχίσουν να εξορίζουν τους καλόγερους θα σταματήσουν να φυτρώνουν
τα σιτηρά.
...
- Ετοιμάζουν αλλαγές στα της Πίστεώς μας. Όταν θα γίνει αυτό οι άγιοί μας θα
φύγουν και θα σταματήσουν να προσεύχονται για την Ρωσία. Όσοι παραμείνουν (σ.σ.
εννοεί τους πιστούς) θα τους πάρει ο Κύριος μαζί Του. Οι επίσκοποι που θα το επιτρέψουν αυτό
δεν θα δουν το πρόσωπο του Κυρίου ούτε εδώ, ούτε εκεί -σ.σ. εννοεί στον άλλον κόσμο- (3
Αυγούστου 1988).
4

Δηλ. θα λένε ότι φταίει ο ήλιος με τις υπεριώδεις ακτίνες του κλπ, αλλά αυτοί θα έχουν πιο πριν δημιουργήσει
το πρόβλημα για στρατιωτικούς και άλλους λόγους. Έτσι έγινε και με την τρύπα του Όζοντος, διότι πριν το HAARP
τέτοιο πρόβλημα δεν υπήρχε!
5
Γράψαμε για το κρύψιμο του ήλιου γενικά, και το φαινόμενο global dimming στην 4η σάλπιγγα. Εδώ η
γερόντισσα λέει ότι θα επιταθεί το φαινόμενο πολύ πέρα από τα όρια της 4ης σάλπιγγας.
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...
- Θα τυπώσουν μια ψεύτικη Βίβλο (σ. μετ. πιθανόν εννοεί τους εβραίους), και θα
βγάλουν από μέσα ότι δεν τους βολεύει. Δεν τους αρέσει να αισθάνονται ένοχοι (14
Μαρτίου 1989).
...
-Όπου νά’ ναι τις ακολουθίες θα τις συντομέψουν. Θα μείνουν μισές (11 Νοεμβρίου 1988)
-Μόνο στα μεγάλα μοναστήρια θα ψάλλουν τις ακολουθίες όπως πρέπει. Αλλού θα
κάνουν αλλαγές (27 Απριλίου 1988).
-Ένα πράγμα μόνο θα πω: Αλλοίμονο στους ιερείς. Θα σκορπίσουν ένας-ένας και θα
μείνουν μόνοι (28 Ιουνίου 1989).
...
Οι μάγοι θα μαγαρίσουν τα πρόσφορα, και δεν θα έχουν με τι να λειτουργήσουν. Οι
πιστοί θα μπορούν να κοινωνήσουν μια φορά. Η Παναγία θα πει στους δικούς της που
και πότε να κοινωνήσουν. Οι πιστοί θα πρέπει μόνο να υπακούσουν (28 Ιουνίου 1989)
...

Παναγία η ελπίς μου.

-Όταν στις τέσσερις το απόγευμα θα είναι έξω σκοτεινά σαν να είναι βράδυ, τότε θα
έρθει η Παναγία. Θα διασχίσει όλη τη γη και θα έρθει με όλη της τη δόξα στη Ρωσία για να
επαναφέρει την ορθή πίστη. Όταν θα έρθει η Παναγία θα φτιάξει τα πράγματα όχι κατά τη
θέλησή τους (αυτών που θα είναι στην εξουσία ή των μάγων) αλλά κατά τη θέλησή της, όπως
θα ορίσει ο Σωτήρας Χριστός. Για λίγο καιρό θα επανέλθει η ορθή πίστη (11 Ιουλίου 1986).
...
Ο καιρός των διωγμών πλησιάζει...
-Τα πράγματα θα είναι τόσο μπερδεμένα που ο άνθρωπος δεν θα είναι σε θέση να
σώσει την ψυχή του. (Ιανουάριος 1990).
-Θα φτιάξουν λίστες με αυτούς που πηγαίνουν στην εκκλησία (10 Φεβρουαρίου 1988)
-Θα υποστείτε διωγμούς επειδή προσεύχεστε στο Θεό (20 Μαίου 1989).
Θα πρέπει να προσεύχεστε έτσι ώστε να μην το ξέρει κανένας (!) Να προσεύχεσθε
σιωπηλά. Θα παρακολουθούν τους ανθρώπους και θα τους συλλαμβάνουν (15 Μαίου 1987).
-Πρώτα θα απομακρύνουν τα βιβλία και μετά τις εικόνες. Τις εικόνες θα τις
κατασχέσουν (1 Ιουλίου 1988).
-Θα σας βασανίσουν. «Δεν έχουμε ανάγκη από πιστούς» θα λένε αυτοί (14 Ιουλίου 1988)
-Όσο περνάει ο καιρός τα πράγματα θα είναι πιο άσχημα. Θα κλείσουν τις εκκλησίες.
Δεν θα γίνονται ακολουθίες. Οι άνθρωποι θα κάνουν τις ακολουθίες όπου μπορούν. Θα το
κάνουν έτσι ώστε οι εκκλησίες να είναι μακριά και να μην μπορούν οι άνθρωποι να φτάσουν.
(14 Ιουλίου 1988)
...
-Οι εκκλησίες θα πέσουν στα χέρια των άλλων. Δεν θα χρησιμεύουν σε κανέναν.
Θα ονομάζονται εν συνεχεία εκκλησίες, αλλά μέσα θα χρησιμεύουν ως... -ποιος ξέρει την
επινόησή τους. Θα βρουν αυτοί τι να κάνουν στις εκκλησίες... (11 Ιουλίου 1988).
...
-Οι ευσεβείς δεν θα δουν τον αντίχριστο (7 Ιανουαρίου 1988). Θα τους αποκαλύψει ο
Θεός που να πάνε και που να κρυφτούν ώστε κανείς να μην τους βρει (17 Νοεμβρίου 1988).
Ανέβηκε στις 24 Αυγούστου, 2011 στο http://proskynitis.blogspot.com/2011/08/18-1993.html#more
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