̘̖̓̔̒̊̈̌̄ ̖̗̒ ̗̒̌̒̕

̗̐̈̌̎̒ ̖̗̒ ̗̖̗̏̔̒̅̎̊̒

̖ΓΙ νΑ ΘΝ ̄·ϟΝ ͥΕΉ ΘΓΙ ̰ΌΝΑΓΖ ΅ΗΎφΗ΅ΑΘΓΖ, ΔΕΓ 400 ΉΘЏΑ, ΔΉΕϟ ΘΖ
ΉΏΉϾΗΉΝΖ ΘΓΙ ̄ΑΘϟΛΕΗΘΓΙ Ύ΅ ΘΝΑ ΉΑ ΘνΏΉ ΘΓΙ ΅ЏΑΓΖ ΅ΑΌΕЏΔΝΑ.
̍΅ΘΣ ΘΓ 1900 νΘΓΖ, Ά΅ΈϟΊΓΑΘΉΖ ΔΕΓΖ ΘΓΑ ΐΉΗ΅ΗΐϱΑ ΘΓΙ 8ΓΙ ΅ЏΑΓΖ, ΣΕΛΉΘ΅
Γ ΎϱΗΐΓΖ ΘΓΙ Ύ΅ΕΓϾ ΉΎΉϟΑΓΙ, Α΅ ·ϟΑΉΘ΅ ΅·ΑЏΕΗΘΓΖ. ͥΘ΅Α ΔΏΗϟ΅Η Γ Ύ΅ΕϱΖ
ΘΖ ΉΏΉϾΗΉΝΖ ΘΓΙ ̄ΑΘϟΛΕΗΘΓΙ Ό΅ ΗΎΓΘΗΌφ  ΈΣΑΓ΅ ΘΝΑ ΅ΑΌΕЏΔΝΑ ΅Δϱ Θ΅
ΔΣΌ ΘΖ Η΅ΕΎϱΖ Ύ΅ Ό΅ ΔΏΌΙΑΌφ ΗΚϱΈΕ΅  ΅ΗνΆΉ΅ Ύ΅  ΅ΑΓΐϟ΅. ̏ΉΘ΅ΗΛΐ΅ΘϟΊΝΑΘ΅ ΅ ΐΓΕΚ΅ϟ ΘΝΑ ΅ΑΌΕЏΔΝΑ Ύ΅ ΈΉΑ Ό΅ ·ΑΝΕϟΊΝΑΘ΅ Γ ΣΑΈΕΉΖ ΅Δϱ
Θ΅Ζ ·ΙΑ΅ϟΎ΅Ζ Έ΅ ΘΖ ΅Α΅ϟΗΛΙΑΘΓΙ ΉΑΈΙΐ΅Ηϟ΅Ζ Ύ΅ ΘΝΑ ΘΕΛЏΑ ΘΖ ΎΉΚ΅ΏφΖ· Γ
ΘϱΘΉ ΣΑΌΕΝΔΓ Ό΅ ΅·ΕνΜΓΙΑ Ύ΅ Ό΅ ·ΉΑΓϾΑ ΝΗΣΑ ΌΕϟ΅ ΅Δϱ ΘΑ ΔΏΣΑΑ ΘΓΙ
̄ΑΘϟΛΕΗΘΓΙ. ̇ΉΑ Ό΅ ΙΔΣΕΛΉ ΗΉΆ΅ΗΐϱΖ ΉΖ ΘΓΙΖ ·ΓΑΉϟΖ Ύ΅ ·ΉΕΓΑΘΓΘνΕΓΙΖ, 
΅·ΣΔ Ό΅ ΉΎΏΉϟΜ, Γ ΈΉ ̓ΓΐνΑΉΖ ΘΝΑ ̙ΕΗΘ΅ΑЏΑ, ̄ΕΛΉΕΉϟΖ Ύ΅ ̌ΉΕΉϟΖ, Ό΅ ΉϟΑ΅
ΘϱΘΉ ΣΑΈΕΉΖ ΎΉΑϱΈΓΒΓ, Δ΅ΑΘΉΏЏΖ ΐ ·ΑΝΕϟΊΓΑΘΉΖ ΘΑ ΈΉΒΣΑ ΓΈϱΑ ΅Δϱ ΘΑ
΅ΕΗΘΉΕΣΑ, Ό΅ ΅ΏΏΣΒΓΙΑ Θ΅ φΌ, ΅ Δ΅Ε΅ΈϱΗΉΖ ΘΝΑ ̙ΕΗΘ΅ΑЏΑ Ύ΅ ΘΖ
̈ΎΎΏΗϟ΅Ζ. ̊ ΗΝΚΕΓΗϾΑ Ό΅ ΅ΔΓΏΉΗΌφ ΅Δϱ ΘΓΙΖ ΅ΑΌΕЏΔΓΙΖ Ύ΅ Ό΅ Ά΅ΗΏΉϾΗ
 ΅ΗΝΘΉϟ΅. ̖Γ ΜΉϾΈΓΖ Ύ΅  ΚΏ΅Ε·ΙΕϟ΅ Ό΅ ΚΌΣΗΓΙΑ ΉΖ ΘΓΑ ΐν·ΗΘΓΑ Ά΅ΌΐϱΑ,
Ύ΅ ΓΙ΅ϟ ΉΖ ΘΓΙΖ ΌΗ΅ΙΕϟΊΓΑΘ΅Ζ ΅Ε·ϾΕ΅. ̄ ΔΓΕΑΉϟ΅, ΐΓΛΉϟ΅, ΅ΕΗΉΑΓΎΓΘϟ΅,
ΎΏΓΔ΅ϟ Ύ΅ ΚϱΑΓ, Ό΅ ΔΓΏΘΉϾΝΑΘ΅, ΉΑ ΘΝ Ύ΅ΕЏ ΉΎΉϟΑΝ Ύ΅ Έ΅ ΘΑ ΉΑνΕ·Ή΅Α
ΘΖ ΐΉ·ϟΗΘΖ ΅ΐ΅ΕΘϟ΅Ζ Ύ΅ ΅ΗΉΏ·Ήϟ΅Ζ, Γ ΣΑΌΕΝΔΓ ΌνΏΓΙΑ ΗΘΉΕΌφ ΘΑ ΛΣΕΑ
ΘΓΙ ̄·ϟΓΙ ̓ΑΉϾΐ΅ΘΓΖ ϱΔΓΙ νΏ΅ΆΓΑ ΉΖ ΘΓ ̰·ΓΑ ̅ΣΔΘΗΐ΅ ΝΖ Ύ΅ ΘΑ ΘϾΜΑ ΘΖ
ΗΙΑΉΈφΗΉΝΖ.
̄ ̈ΎΎΏΗϟ΅ ΈΉ ΘΓΙ ̋ΉΓϾ Ό΅ ΗΘΉΕΌΓϾΑ ΉΙΏ΅ΆЏΑ Ύ΅ ΉΙΗΉΆЏΑ ̓ΓΐνΑΝΑ
Ύ΅ ΅ΏΏΓϟΐΓΑΓΑ ΘϱΘΉ ΉΖ ΘΓΙΖ ΉΑ ΘΝ ΎϱΗΐΝ ΉΙΕΗΎΓΐνΑΓΙΖ ̙ΕΗΘ΅ΑΓϾΖ Γ ϱΔΓϟΓ
Ό΅ ΗΘΉΕΌΓϾΑ ΘΉΏΉϟΝΖ ΘΑ ΔϟΗΘΑ, ΈϱΘ Ό΅ ΅Α΅ΛΝΕΓϾΑ ΅Δϱ ΘΓΑ ΎϱΗΐΓΑ ΉΖ Θ΅
͒ΉΕΣ ̍΅Θ΅ΚϾ·΅ Έ΅ Α΅ ΉϾΕΓΙΑ ΜΙΛΎφΑ ΅Α΅ΎΓϾΚΗΑ ΘΝΑ ΌΏϟΜΉЏΑ ΘΝΑ Ύ΅
Δ΅ΑΘΓϾ Ό΅ ΉΙΕϟΗΎΓΙΑ ΉΐΔϱΈ΅ Ύ΅ ΗΘΉΑΓΛΝΕϟ΅Ζ. ̍΅ ΔΣΑΘ΅ Θ΅ϾΘ΅ ·ΉΑΑφΗΓΑΘ΅
Έ΅ ΘΓ ϱΘ Γ ̄ΑΘϟΛΕΗΘΓΖ ΌνΏΉ ΎΙΕϟΉΙΗ Θ΅ ΔΣΑΘ΅, Ύ΅ ·ΉΑΑφΗΉΘ΅ ΉΒΓΙΗ΅ΗΘφΖ
ΔΣΗΖ ΘΖ ̒ΎΓΙΐνΑΖ Ύ΅ Ό΅ ΔΓφ ΘνΕ΅Θ΅ Ύ΅ ΗΐΉϟ΅ Ύ΅ΘΣ Κ΅ΑΘ΅Ηϟ΅Α, ΌνΏ ΈΉ
ΈЏΗ ΔΓΑΕΣΑ ΗΓΚϟ΅Α ΉΖ ΘΓΑ Θ΅Ώ΅ϟΔΝΕΓΑ ΣΑΌΕΝΔΓΑ, Έ΅ Α΅ ΉΚΉϾΕ, Α΅ ΓΐΏφ Γ
ΉΖ ΔΕΓΖ ΘΓΑ ΣΏΏΓΑ, ΅Δϱ ΘΑ ΐϟ΅Α ΣΎΕ΅Α ΘΖ ·Ζ, νΝΖ ΘΑ ΣΏΏΑ, ΘϱΘΉ Ό΅
ΔνΘ΅ΑΘ΅ ΗΘΓΑ ΅νΕ΅ ΝΖ ΔΘΑΣ Ύ΅ Έ΅ΗΛϟΊΓΑΘΉΖ ΘΓΑ ΆΙΌϱΑ ΘΖ Ό΅ΏΣΗΗΖ ΝΖ
ΛΌϾΉΖ.
̍΅ Θ΅ϾΘ΅ ΔΣΑΘ΅ ΔΓΓϾΑΘΉΖ Γ ΈΙΗΘΙΛΉϟΖ ΣΑΌΕΝΔΓ, Έ΅ΆΓϾΑΘΉΖ ΉΑ ΅ΑνΗΉ,
ΐ ·ΑΝΕϟΊΓΑΘΉΖ Γ Θ΅Ώ΅ϟΔΝΕΓ ϱΘ Θ΅ϾΘ΅ ΉΗΘϟ ΔΏΣΑ ΘΓΙ ̄ΑΘϟΛΕΗΘΓΙ. ̍΅ ΘϱΗΓΑ
Ό΅ ΔΕΓΓΈΉϾΗ ΘΑ ΉΔΗΘφΐΑ Ύ΅ΘΣ Κ΅ΑΘ΅Ηϟ΅Α Γ ΔΓΑΕϱΖ, ЏΗΘΉ ΅ΔΓΔΏ΅ΑφΗ΅
ΘΓΙΖ ΅ΑΌΕЏΔΓΙΖ Ύ΅ ΐ ΔΗΘΉϾΉΑ ΉΖ ΘΑ ϾΔ΅ΕΒΑ ΘΓΙ ΘΕΗΙΔΓΗΘΣΘΓΙ ̋ΉΓϾ.
̖ϱΘΉ ΆΏνΔΝΑ Γ ̓΅ΑΣ·΅ΌΓΖ ̋ΉϱΖ ΘΑ ΅ΔЏΏΉ΅Α ΘΓΙ ΅ΑΌΕΝΔϟΑΓΙ ·νΑΓΙΖ,
ΌνΏΉ ΎΝΏΓΆЏΗ Θ΅Ζ ΐνΕ΅Ζ, Έ΅ ΘΓΙΖ ΓΏϟ·ΓΙΖ ΗΝΊϱΐΉΑΓΙΖ ΈϱΘ ΌνΏΉ ΔΏ΅ΑφΗΉ
Ή ΈΙΑ΅ΘϱΑ Ύ΅ ΘΓΙΖ ΉΎΏΉΎΘΓϾΖ. ̖ϱΘΉ ΅ΚΑΈϟΝΖ ΌνΏΉ νΏΌ  ΈϾΗΘΓΐΓΖ ΕΓΐΚ΅ϟ΅
Ύ΅ Ό΅ Ό΅ΑΣΘΝΗ ΘΓΑ ΔΏΣΑΓΑ Ύ΅ ΘΓΙΖ ΓΔ΅ΈΓϾΖ ΅ΙΘΓϾ.
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Προφητική συνέντευξη του Γέροντος Ιωσήφ
της Ι. Μονής Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος, σε Ρώσους προσκυνητές στις 26-10-2001,
δημοσιευθείσα στο περιοδικό kitezhgrad
Γέροντας Ιωσήφ: Με μεγάλη χαρά μας σας υποδεχόμαστε. Έχετε τον βαθύτατο σεβασμό μας και τις
καλύτερες ευχές.
Επισκέπτης: Ευχαριστούμε, Πάτερ, που μας δεχτήκατε. Οι καιροί στην Ρωσία, τώρα, είναι αφ’ ενός
δύσκολοι, και αφ’ ετέρου πολύπλοκοι.
Γέροντας Ιωσήφ: Προσευχόμαστε ώστε οι Ρώσοι να επιστρέψουν στην φυσική τους κατάσταση,
αυτή που υπηρχε πριν την καταστροφή, επειδή έχουμε κοινές ρίζες και η κατάσταση στην οποία οι
Ρώσοι έχουν περιέλθει είναι βάρος στην καρδιά μας.
Επισκέπτης: Υπάρχουν πολλά δεινά, φυσικά. Ο εθισμός στα ναρκωτικά έχει καταντήσει μάστιγα. Το
έθνος μας έχει πέσει σε παρακμή.
Γέροντας Ιωσήφ: Τα πράγματα βρίσκονται τώρα σε τέτοια κατάσταση παρακμής – μια κατάσταση
κοινή για ολόκληρο τον κόσμο, στην παρούσα φάση. Και είναι επακόλουθο αυτής της κατάστασης,
αυτό ακριβώς το όριο, από το οποίο και θα αρχίσει η οργή του Θεού. Έχουμε φτάσει αυτό το
ακρότατο όριο. Και τώρα θα συμβεί πως, αυτό που ο Κύριος, με το Έλεός Του, προηγουμένως
ανεχόταν, τώρα, δρώντας σύμφωνα με την Δικαιοσύνη Του, θα τιμωρήσει, γιατί ο καιρός πλέον έχει
έλθει για αυτό. Θα γίνει ένας πόλεμος, και πόλεμοι, και θα βιώσουμε φοβερές δυσκολίες.
1
Την παγκόσμια κυριαρχία έχουν τώρα στα χέρια τους οι Εβραίοι , και ο σκοπός τους είναι να
εξοντώσουν τον Χριστιανισμό. Η οργή του Θεού θα είναι τέτοια, ώστε όλοι αυτοί οι κρυφοί εχθροί που
προκαλούν αυτή την κατάσταση πραγμάτων θα καταστραφούν οι ίδιοι. Είναι για αυτό τον σκοπό,
συγκεκριμένα, που η οργή του Κυρίου θα σταλεί κάτω στη Γη: Ώστε να τους καταστρέψει, με τον ένα
τρόπο ή με τον άλλο. Μα αυτό δεν θα πρέπει να μας φοβίζει, γιατί πάντα θα πρέπει να έχουμε ελπίδα
στον Θεό. Γιατί χιλιάδες, εκατομμύρια μαρτύρων, συμπεριλαμβανομένων και των νεομαρτύρων,
υπέφεραν κατά τον ίδιο τρόπο, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό και να μην φοβόμαστε από
αυτό. Πρέπει να υπάρχει υπομονή, προσευχή και ελπίδα στην Θεία Πρόνοια από την πλευρά μας.
Ας προσευχηθούμε για την αναλαμπή του Χριστιανισμού μας μετά από αυτόν τον πόλεμο,
μετά από όλα αυτά που μας περιμένουν, ώστε ο Κύριος να μας δώσει πραγματικά την δύναμη για να
τα ξαναφτιάξουμε όλα αυτά. Αλλά αυτό το κακό θα πρέπει να το υποστούμε.
Επισκέπτης: Και πόσο σύντομα μετά από αυτό η Ρωσία θα ξαναγεννηθεί;
Γέροντας Ιωσήφ: Όλα έχουν τώρα αρχίσει. Τώρα, θα υπάρξει μια μεγάλη έκρηξη. Μετά από αυτήν,
θα γίνει η αναγέννηση.
Επισκέπτης: Πολλές εικόνες, τώρα, αναβλύζουν μύρο. Έχουμε μια εικόνα του Σωτήρος, που
αναβλύζει αίμα.
Γέροντας Ιωσήφ: Και εδώ, στην Ελλάδα, επίσης αναβλύζουν μύρο. Το μήνυμα είναι πως ο Σωτήρας
κλαίει, και η Μητέρα του Θεού κλαίει ομοίως, και οι εικόνες κλαίνε μαζί της.
Επισκέπτης: Φέρνουνε μια εικόνα, και υπάρχει μια στάμπα από αίμα πάνω της σαν αυτό: είναι μια
χάρτινη εικόνα και τόσο ευωδιαστή…, φαντάσου. Την πήγαν για ανάλυση και αποδείχθηκε πως ήταν
πλάσμα.
Γέροντας Ιωσήφ: Αυτή είναι η αρχή όλων αυτών των γεγονότων, ταλαίπωρων γεγονότων,
πολεμικών… Οι Εβραίοι είναι αυτοί που βρίσκονται πίσω από αυτό το κακό. Τους παρακινεί ο
Διάβολος να το κάνουν αυτό, για να τό αρχίσουν… ώστε να καταστρέψουν τον καρπό της
Ορθοδοξίας στην Ελλάδα και στην Ρωσία. Αυτό είναι και το πρώτιστο εμπόδιό τους στον δρόμο
για μια παγκόσμια κυριαρχία. Και σε κάθε περίπτωση θα αναγκάσουν τους Τούρκους να έρθουν
εδώ, στην Ελλάδα, για να ξεκινήσουν τη δουλειά τους.
1

Οι Εβραίοι αυτοί δεν εκπροσωπούν όλους τους Εβραίους, αλλά μόνο όσους βλέπουν σαν Μεσσιανική κατάσταση μία
δική τους βασιλεία πάνω στη Γη. Όχι όπως επιθυμούν οι Ρωμιοί την αναβίωση του Βυζαντίου, διότι για τους Ορθοδόξους
Ρωμιούς πάντα η Βασιλεία του Θεού είναι στον Ουρανό. Για τη μερίδα όμως των Εβραίων που ονομάζονται συνήθως
Σιωνιστές, και ελέγχουν τώρα την παγκόσμια εξουσία, μέσω της Μασονίας κυρίως, η βασιλεία του Θεού είναι γήϊνη,
λόγω του πνευματικού ξεπεσμού τους. - ΛΜΔ - 106 -

Και η Ελλάδα, παρόλο που τυπικά έχει κυβέρνηση, δεν έχει στην πραγματικότητα
κυβέρνηση. Της λείπει η δύναμη, και οι Τούρκοι θα έρθουν εδώ. Αυτή θα είναι και η στιγμή που η
Ρωσία θα μετακινήσει τις δυνάμεις της επίσης, για να αναγκάσει τους Τούρκους σε υποχώρηση. Τα
2
γεγονότα θα εξελιχθούν ως εξής: όταν η Ρωσία κινηθεί για να βοηθήσει την Ελλάδα , οι Αμερικανοί
και το ΝΑΤΟ θα προσπαθήσουν να το αποτρέψουν αυτό, ώστε να μην υπάρξει ενότητα, να μην
υπάρξει ένωση μεταξύ δύο Ορθοδόξων εθνών. Θα κινήσουν και άλλες δυνάμεις, όπως τους Ιάπωνες
και άλλους. Θα γίνει φοβερή σφαγή στην περιοχή της πρώην Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Από αυτούς
μόνο, θα πεθάνουν 600 εκατομμύρια…
Το Βατικανό θα διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο σε όλο αυτό, ώστε να αποτρέψει τον ολοένα και
μεγαλύτερο ρόλο της Ορθοδοξίας, και να αποτρέψει μια τέτοια ένωση. Έτσι η Θεία Πρόνοια θα βρει
την εκπλήρωσή της.
Επισκέπτης: Φυσικά. Όλες οι προϋποθέσεις υπάρχουν για αυτό, για όλα αυτά τα γεγονότα. Αλλά
υπάρχει επίσης και το γεγονός ότι υπάρχει τόση αντίθεση από τα μέσα ενημέρωσης… Και πόσο
καιρό ο Πρόεδρος θα κρατήσει αυτή την γραμμή; Είναι καλή αυτή που διατηρεί τώρα;
Γέροντας Ιωσήφ: Ο Θεός θα επιτρέψει την καταστροφή όλων αυτών που σπέρνουν αυτούς τους
πειρασμούς, την πορνογραφία, και τον εθισμό στα ναρκωτικά. Και ο Κύριος θα τους τυφλώσει τόσο
το μυαλό, ώστε να καταστρέψουν ο ένας τον άλλο χωρίς να λαμβάνουν την παραμικρή ικανοποίηση
από αυτό. Ο Κύριος θα το επιτρέψει αυτό ακριβώς για να φέρει μια μεγάλη κάθαρση. Όσον αφορά
τον Πούτιν, ο καιρός αυτός δεν θα κρατήσει πολύ, θα γίνει ένας ξαφνικός πόλεμος, και δεν θα μείνει
για πολύ στο προσκήνιο. Αλλά, ακολούθως αυτής της μεγάλης κλίμακας κάθαρσης, θα γίνει τέτοια
αναγέννηση της Ορθοδοξίας, όχι μόνο στην Ρωσία, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Τέτοια αναλαμπή
της Ορθοδοξίας!!!
Ο Κύριος θα δώσει περίσσεια την ευλογία Του, την Χάρη Του, ακριβώς όπως έγινε στους
πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Τότε, οι άνθρωποι πήγαιναν στον Κύριο με καθαρή καρδιά… Αυτό θα
κρατήσει για 3-4 δεκαετίες όμως. Μετά η δικτατορία του Αντιχρίστου θα εγκατασταθεί πολύ σύντομα.
Αυτά είναι τα τρομερά γεγονότα που πρέπει να αντέξουμε. Ας μην μας φοβίζουν, γιατί ο Κύριος θα
σκεπάσει τους δικούς Του. Ναι, θα βιώσουμε σίγουρα φοβερές δυσκολίες, πείνα, και ακόμα και
διωγμούς και πολλά άλλα, αλλά ο Κύριος δεν θα εγκαταλείψει τους δικούς Του. Και αυτοί που είναι
τοποθετημένοι σε θέσεις εξουσίας θα πρέπει να συμβουλεύουν όσους είναι υπό την εξουσία τους να
έλθουν πιο κοντά στον Κύριο. Να ασκηθούν στην προσευχή περισσότερο, και ο Κύριος θα
διαφυλάξει τους δικούς Του. Η κατάσταση που θα επικρατήσει μετά την κάθαρση θα είναι αυτή μιας
μεγάλης αναγέννησης.
Εμείς, σαν ποιμένες, πρέπει να καταφέρουμε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούμε να
αποφύγουν την αμαρτία, ώστε η Χάρη του Θεού να μην μας εγκαταλείψει όλους. Για να είμαστε όσο
το δυνατόν κοντύτερα στον Θεό, στην μετάνοια και στην προσευχή… Τότε ο Κύριος θα είναι πάντα
μαζί μας, άσχετα από το πόσο δύσκολες μπορεί να είναι οι περιστάσεις. Ο Κύριος δεν θα μας
εγκαταλείψει. Πρέπει να τακτοποιήσουμε τους εαυτούς μας, και τους δικούς μας.
πηγή: περιοδικό kitezhgrad

2

Οπωσδήποτε το πάθος της αρπαγής και από τις δύο μεριές, Ανατολής και κυρίως Δύσης, θα είναι εκείνο που θα δώσει
την έκρηξη του μεγάλου πολέμου, όπως και έδωσε ήδη αρκετούς μικρότερους πολέμους σαν κακή αρχή (Κόσσοβο,
Αφγανιστάν, Ιράκ, Τσετσενία). Αυτό κατόπιν σίγουρα θα βρει προφάσεις για να εκδηλωθεί σαν σωτηριώδης ενέργεια. Αν
ήταν έτσι όμως, η Ρωσία θα περιοριζόταν σε υπεράσπιση της Ελλάδας, δεν θα προσπαθούσε να κατακτήσει αυτή ότι
δυσκολευόταν να κατακτήσει η Δύση στη Μέση Ανατολή, και βέβαια θα γλύτωνε από τις τρομακτικές απώλειες του 3ου
Παγκοσμίου Πολέμου. - ΛΜΔ - 107 -

Προφητικοί στίχοι του γέροντος Ιωσήφ
από την Ιερά Mονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, για τον επερχόμενο 3 ο Παγκόσμιο Πόλεμο:
• Ακούσατε Έθνη και λαοί της Οικουμένης πάσης / και εσύ αναγνώστα πρόσεχε σ’ αυτό που θα διαβάσεις.
1
• Είναι σκληρά και λυπηρά, και παραχωρημένα / να γίνουν όσα εις τας Γραφάς ευρίσκονται γραμμένα.
• Τά ‘γραψαν οι Πατέρες μας ο κόσμος για να μάθει / από αυτόν τον πόλεμο τι μέλλεται να πάθει.
• Για να προσφύγει στον Θεό και να μετανοήσει / αν θέλει δια να σωθεί και ευτυχής να ζήσει.
• Με μιας θα ανάψει η φωτιά από μικρή αιτία / κραυγή πολέμου έρχεται από τη Βουλγαρία.
• Η δε Ρωσία ξαφνικά εισβάλλει στην Τουρκία / και ως χείμαρρος ορμητικός σαρώνει την Περσία.
• Και προχωρεί ακάθεκτη φθάνει στην Παλαιστίνη / Θεός θέλει ο Αντίχριστος του Κόσμου για να γίνει.
• Τότε κατέρχονται ομού της Δύσεως τα κράτη / ουαί στα Έθνη του Βορρά γίνονται όλα στάχτη.
2
• Με λύσσα αμύνεται σκληρά η Άρκτος στην Τουρκία / που αδίκησε την Ελλάδα, και όλη (η Τουρκία)
αναφλέγεται και καίει σα λαμπάδα.
3
• Ματαίως αγωνίζεται η Άρκτος να κράτηση / τα περιβόητα Στενά στο τέλος θ' απηυδήσει.
• Γιατί από την Ανατολή, Κορέα, Μαντζουρία / εισβάλλει η Αμερική με την Ιαπωνία / και προχωρεί ολοταχώς
γραμμή στη Σιβηρία / ενώ στη Δυτική πλευρά νικά η Γερμανία. / Και τότε είναι αδύνατον να κρατηθεί η
Ρωσία / και εγκαταλείπει τα Στενά, Αίγυπτο και Τουρκία.
• Κτυπιέται η Άρκτος πανταχού και φεύγει προτροπάδην / όπως διασκορπίζεται ένα άτακτο κοπάδι.
• Τότε ομού θα ηττηθεί και η δόλιος Τουρκία / γιατί θα πράξη πονηρά μεγάλη προδοσία.
• Γιατί αφού καταβληθεί όλη από τη Ρωσία / θα συμμαχήσει μετ' αυτής, και με τη Βουλγαρία.
• Για τούτο όσοι χριστιανοί ευρίσκονται στην Πόλη / και στα περίχωρα αυτής, πρέπει να φύγουν όλοι.
• Γιατί η Πόλις θα καεί και ουδείς θα απομείνει / κάτοικος ζων εντός αυτής.
• Μόνο ο Ναός θα μείνει / (ο οίκος ούτος και ναός της του Θεού Σοφίας / όστις θα μείνει αείφωτος φάρος
Ορθοδοξίας. / Εξ ού το φως θα εξαπλωθεί σ' όλη την Οικουμένη, / της Βασιλείας του Χριστού που ο κόσμος
αναμένει).
• Η πρώτη φάσις έληξε του τρομερού πολέμου / τόσα δεινά πέντε μηνών δεν επαρκούν Θεέ μου; / Και πάλι
νέος πόλεμος έρχεται να ξεσπάσει / αλλοίμονο στον άνθρωπο τι έχει να περάσει.
• Το ζήτημα της Πόλεως πάλι θα βγει στη μέση / κι ο κόσμος θα περιπλεχθεί και δε θα ξεμπερδέψει.
4
• Αμέσως η διχόνοια ενσκήπτει εις την Κρήτη / και ανάπτουν εις τα αυθωρεί τα μίση και τα πάθη.
• Αφού οι ισχυροί της γης απογοητευθώσιν / τότε θα γίνει πόλεμος, που ουδέποτε έχει γίνει, αλλοίμονο στους
ασεβείς κανείς δε θα απομείνει!
• Τότε η Ελλάς ουδέτερη και πάντα αδικημένη / το δίκαιό της θα ζητεί / και έτοιμη θα αναμένει / χωρίς ν'
αναμιχθεί.
• Και τότε θα μιλήσει όταν η σάλπιγξ του Θεού / εκ του Ουρανού σαλπίσει, για να δικαιωθεί. Τότε τα Έθνη
5
μεληδόν θα σφάζωνται αγρίως / στα όρια της Πόλεως για τα Στενά κυρίως.
• Τότε θα πλεύσει και πνιγεί στο αίμα το μοσχάρι / τότε θα εκκαθαρισθεί η ήρα απ' το σιτάρι.
• Στη θάλασσα, όπου βρεθεί, πλοίο δεν θ' απομείνει / και από το αίμα η θάλασσα κοκκινωπή θα γίνει.
• Η Πόλις θα κατακαυτεί κι ίχνος δεν θα υπάρξει / πλέον ανθρώπου υλιστή, γιατί πολλά έχει πράξει.
• Μόνος θα μείνει ο Ναός της του Θεού Σοφίας / το στόλισμα της Νύμφης του Αγίας Εκκλησίας. Τρία
ημερονύκτια θα διαρκέσει η μάχη / όποιος εξέλθει ζωντανός μεγάλη τύχη θάχει!
• Κράτη ομού δέκα οκτώ με πείσμα αγριεμένα / θα σφάζωνται αλλόφρονα στο αίμα βουτηγμένα. Την τρίτη
ημέρα ακριβώς όσοι εξαντλημένοι / από την μάχη θ' αποζούν, θα δούνε ξαφνιασμένοι / εκεί ψηλά στον ουρανό
στα δεξιά τα μέρη / να λάμπει υπέρ τον ήλιον ένα μεγάλο αστέρι.
• Και από τ' αστέρι κάτωθεν ένας Σταυρός ν' αστράπτει, / πύρινος κατακόκκινος, κι' έκπληκτα τα Κράτη / θ’
ακούσουν εκ του ουρανού μια φωνή βροντώδη / αγγέλου απροσδόκητον και θα σταθούν στο πόδι.
• Τα όπλα θα πετάξουνε στη γη και τρομαγμένοι / τ' αστέρι θα κοιτάξουνε σαν απολιθωμένοι. Σταθείτε θ'
ακουστεί φωνή. Σταθείτε επί τόπου / Γιατί αρκετά εχύθηκε το αίμα του ανθρώπου. Σπεύσατε πάραυτα εκεί στα
δεξιά τα μέρη / το τόξο ακολουθήσατε που βγαίνει από τ’ αστέρι.
• Κι εκεί θα βρείτε άνθρωπον Άγιον / δικόν Μου. Ποιμένα αυτόν εξέλεξα δια το ποίμνιόν Μου. Τούτον και σεις
εκλέξατε ποιμένα να ποιμάνει / τα πρόβατα Μου, που γυρνούν έρημα δίχως στάνη.
• Νύκτα θ' ακουστεί η φωνή, και ο κόσμος τρομαγμένος / εκ της φωνής της σάλπιγγος θα μείνει σαστισμένος.
• Κι ευθύς το τόξο θα στραφεί προς νότον στην Ελλάδα / που απ' το φως το Ουράνιο θα φέγγει σαν λαμπάδα.
• Τότε θα καταφθάνουνε οι Πρέσβεις στην Ελλάδα / ολόχαρη δε η Ελλάς με βία και γρηγοράδα, πρώτη τότε
αυτή θα σηκωθεί με το στρατό της / να εκπληρώσει ολόχαρη τον Ιερό σκοπό της.
• Να καταλάβει αμαχητί, τα ιερά της μέρη / που της τα πήραν οι εχθροί, που όλος ο κόσμος ξέρει.
• Τότε οι πρόσφυγες ομού από χαρά σκιρτώντες / θα τρέξουνε εις τα μέρη τους σαν αετοί πετώντες.
• Τότε ο Έλλην Βασιλεύς, ο εκλεκτός Κυρίου / εις πάντα θάναι άριστος και επί της υφηλίου / θα άρχει και θα
διοικεί μετά δικαιοσύνης / και η γη θα χαίρεται εκ διαρκούς ειρήνης.
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• Τα όπλα τα πολεμικά θα γίνουν εργαλεία / και άροτρα γεωργικά. / Κι ειρήνη και ευτυχία θα βασιλεύσει
απανταχού / κι ως αδελφοί θα ζώσι / οι άνθρωποι επί της γης και δεν θα ερωτώσι / ο εις τον άλλον άνθρωπον
μήπως και είναι ξένος / αλλά θα λέγεται αδελφός και εκ του Αδάμ το γένος.
• Έλληνες ανανήψατε αυτή είναι η αλήθεια / μη σας πλανούν οι άπιστοι πώς είναι παραμύθια!
• Όλα αυτά θα γίνουνε, η ώρα πλησιάζει / το σύμπαν συνταράσσεται και σας δεν σας τρομάζει; Η συμφορά
που έρχεται τους ασεβείς να πλήξει / και εκ της γης αλύπητα να τους εξαφανίσει.
• Πάρετε την απόφαση και λογικά σκεφθείτε / αν θέλετε να ζήσετε και αιώνια να σωθείτε / όλοι μετανοήσατε,
στραφείτε προς τα θεία / γιατί ουδεμία άλλη απ' αυτήν υπάρχει σωτηρία.
• Ο πόλεμος που έρχεται ουδέποτε έχει γίνει / τόσο μεγάλος και φρικτός, και δεν θα γένει ειρήνη, εάν δεν
εκκαθαρισθεί η ήρα από το στάρι / και τα ζιζάνια να καούν σαν το ξηρό χορτάρι.
(http://www.athos.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=617&Itemid=257)

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

(Υπό ΛΜΔ)

Έτσι βλέπει τα πράγματα ο γ. Ιωσήφ, συνθέτοντας διάφορες προφητείες. Μπορεί να υπάρξουν διαφορές,
όπως πχ η Περσία να είναι αρχικά σύμμαχος των Ρώσων, η ήττα των Ρώσων να μην είναι τόσο μεγάλη, εφ’
όσον, κατά άλλες προφητείες, δεν θα υπάρξει ουσιαστικά νικητής, ενώ οι αναφορές για τη Βουλγαρία δεν είναι
γνωστές σε μας από κάποια έγκυρη προφητεία. Σημειωτέον ότι για τις προφητείες που δεν ανευρίσκονται μέσα
στον κανόνα Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, χρειάζεται απαραίτητα διασταύρωση από μία ακόμη τουλάχιστον
Πατερική πηγή. Αλλά και οι προφητείες της Βίβλου ερμηνεύονται αξιόπιστα μόνο από τους Αγίους.
1. Παραχωρημένα, δηλ. να συμβούν κατά παραχώρηση Θεού, όχι κατά ευδοκίαν που είναι το πρώτο θέλημα
του Θεού, κατά τους θεολόγους, αλλά κατά παραχώρηση, διότι δεν μετανοούν οι άνθρωποι, και δεν μπορεί να
γίνει κάτι καλύτερο γι’ αυτούς. Σε άλλη έκδοση: «αλλά είναι πεπρωμένα», που όμως είναι παρεξηγήσιμο.
2. Άρκτος = Ρωσία και σύμμαχοι. Η Τουρκία τότε καίγεται.
3. Στενά στην πρώτη φάση του πολέμου είναι μάλλον αυτά του Σουέζ.
4. Αυθωρεί = αυτή την ώρα δηλ. άμεσα. Χρειάζεται προσοχή γιατί οι Έλληνες, όχι μόνο οι Κρήτες είναι αρκετά
εμπαθείς στα πολιτικά, και πιάνονται κορόϊδα από τις μεγάλες δυνάμεις, για τα συμφέροντά τους.
5. Στα όρια της Πόλεως για τα Στενά. Εδώ πρόκειται βέβαια για τα στενά (Δαρδανέλια) που δίνουν έξοδο της
Πόλης (Κωνσταντινούπολης), αλλά και της Ρωσίας στη Μεσόγειο.

Άγιος Κωνστάντιος ο Ρώσος :
Πρόκειται για Ρώσο νεομάρτυρα († 26 Δεκ. 1743, στην Κωνσταντινούπολη) σύμφωνα με Ρωσικές
πηγές του διαδικτύου, που εμόνασε και στην Ι. Μονή Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους, ή για Ρώσο επίσκοπο (†1806) κατά χειρόγραφο της Ι. Μονής Κωσταμονίτου Αγίου Όρους, που μας άφησε κάποιες προφητείες:
ΚΕΦ. Α ΘΕΛΕΙ ΓΕΝΕΙ ΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.
ΚΕΦ. Β ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΥΘΕΝΤΗΣ ΘΕΛΕΙ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΟΥ ΕΝΑ ΑΙΜΑΤΩΔΗ ΛΟΥΤΡΟΝ.
ΚΕΦ. Γ ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΟΝΑΡΧΗΣ ΘΕΛΕΙ ΛΥΠΗΣΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΛΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΟΥ.
ΚΕΦ. Δ ΣΗΚΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.
ΚΕΦ. Ε Ο ΦΘΟΝΟΣ ΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ.
ΚΕΦ.ΣΤ ΔΙΑ 3 ΗΜΕΡΑΣ ΘΕΛΟΥΣΙ ΦΑΝΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟΙ ΚΟΜΗΤΑΙ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΑΙ.
ΚΕΦ. Ζ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΦΘΟΡΑ ΔΙΑ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.
ΚΕΦ. Η ΕΙΣ ΤΑΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙ ΟΙ ΑΙΜΑΤΩΔΕΙΣ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙ.
ΚΕΦ. Θ ΕΙΣ ΤΑΣ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΔΥΟ ΑΝΗΚΟΥΣΤΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ.
ΚΕΦ. Ι ΕΙΣ ΤΑΣ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΑΝΥΠΟΦΟΡΟΣ ΖΕΣΤΗ ΓΕΝΗΣΕΤΑΙ.
ΚΕΦ. ΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΧΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ*.
ΚΕΦ. ΙΒ ΘΕΛΕΙ ΕΚΛΕΓΕΙ ΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΠΕΡΙΟΝ.
Δις τρισάριθμος χιλιαντάδος νόει, όταν τέρμα φέρωσιν, συν έβδομον αιώνα, ξανθόν γένος ορμήται πρός
Βυζάντιον τάχα προς γενής ανακτόρων δειχθήση.
Ώδε Πύλη θρήνησον επ’ άκρα νέμων, στέφος γαρ εν σοί, το στέφος όταν άρη, προς ύψος ήξω την πατηθείσαν
χάριν, εφευροί μοι και κόψατε και τέλος αλαζόνας. Οπηνίκα μεν εις Άδην τρέχειν πάντας τοις εν τάφοις
σπεύδοντας έξω, των δυσσεβών συστήματα κόπτετε ξίφος. Φευ σοι Πελοπόννησος πολεμηθήση, ούχ ως
ξένος κίνδυνος, αλλ’ οικείως, πλείστα κόλα μένουσιν εν εξαμίλει. Γότθου συριγμός υιόν της Άγαρ φεύμα,
όγε τρισαθλιόματος ύδατος του αλφαίως, ω των συμφορών τής νήσου τής Ελλάδος! μάλλον και τα πρώτιστα
πάση τη κτίσει.
*Σημ. ΛΜΔ: Κατά την Αποκάλυψη θα χαθεί άμεσα το 1/3 της ανθρωπότητας κατά την τελική φάση του μεγάλου
(3ου παγκοσμίου) πολέμου. Εδώ η αναφορά στην Πελοπόννησο, και κατ’ επέκταση κατά τόπους στην Ελλάδα,
προβλέπει εσωτερικό μέτωπο, πιθανόν από μουσουλμάνους παρεπιδημούντες. Αλλά η αποδοκιμασία τους
από τους Γερμανούς, (Γότθους, Ευρωπαίους κατά γενικότερη έννοια, μαζί και Ρώσους) τρέπει σε φυγή τους
Αγαρηνούς. Οι ημερομηνίες ίσως είναι με το παλαιό ημερολόγιο, οπότε πχ η 18η Μαρτίου είναι 18+13=31η
Μαρτίου με το νέο, και η 8η Ιουλίου 8+13=21η Ιουλίου με το τρέχον ημερολόγιο.

(((
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