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Οι Προφητείες που παραδόθηκαν στους Χριστιανούς από τον ίδιο

τον τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό, τους Αποστόλους,

τους Αγίους της Παλαιάς (προ Χριστού) και της Νέας (μετά Χριστόν) Διαθήκης ,

μας δίδουν κάποια γνώση του μέλλοντος, από την Γνώση του Παντογνώστη και Υπέρχρονου Θεού

Δεν μιλάνε για μοιραία γεγονότα διότι τα γεγονότα καθορίζονται με βάση την ελεύθερη

βούληση του ανθρώπου.

Μας διαβεβαιώνουν για την ύπαρξη του Πνευματικού Νόμου

που αμείβει τους δικαίους και τιμωρεί τους αμαρτωλούς. Αλλά επειδή όλοι είμαστε αμαρτωλοί

τιμωρεί μόνο τους αμετανόητα αμαρτωλούς, και μάλιστα αυτό ισχύει και συλλογικά

για ομάδες ανθρώπων, έθνη κλπ.

Σκοπός τους, ιδίως στις έσχατες μέρες που ζούμε, είναι η πνευματική επαγρύπνηση των πιστών

και η ετοιμότητά τους για την αντιμετώπιση των επερχομένων δοκιμασιών.

Προειδοποιούν για τα μελλοντικά δεινά που θα πλήξουν μεγάλες περιοχές του Πλανήτη,

επειδή ο κόσμος οργανωμένος σε κράτη, συνασπισμούς κρατών, παγκόσμιους οργανισμούς,

με τάση να οδεύει προς Πακόσμια Κυβέρνηση, έχει απομακρυνθεί από το νόμο του Θεού,

παρασύρθηκε σε νεοειδωλολατρεία (χρήματος, δόξας και ηδονών), και αυτοθέωση.

Πρέπει να επεναφερθεί δια του Πνευματικού Νόμου, που θα εκφρασθεί εσχατολογικά

με τα γεγονότα που προδιαγράφονται στις Προφητείες. Έτσι θα βοηθηθούν όσοι πρόκειται να

σωθούν, δηλ. θα αντιληφθούν την πρόνοια του Θεού για τους ανθρώπους των εσχάτων χρόνων,

όπως αυτή εκτίθεται στις προφητείες, θα μετανοήσουν, και θα επιστρέψουν στον Αληθινό Θεό.

Οι προφητείες που παρατίθενται είναι Ορθοδόξου Χριστιανικού φρονήματος,

κάτι που προσφέρει σιγουριά σε όποιον τις μελετάει, εν αντιθέσει με τις προφητείες

της “μόδας”, όπως κάποιων “Χριστιανικών” κύκλων της Δύσεως, που είναι αποκομμένες

από την Παράδοση και την επιβεβαίωση των Πατέρων,

ή πολύ χειρότερα, όσων είναι αποτέλεσμα δαιμονικής υποβολής

σε ψευδοπροφήτες, αστρολόγους, μέντιουμ, νεοεποχίτες, κλπ.

Για την κατανόηση των Προφητειών πρέπει και εμείς να έχουμε Ορθόδοξο φρόνημα.

Δύναμή μας είναι η σωστή δογματικά Πίστη, τα αποδεικνύοντα την πίστη μας έργα, και

κυρίως, η ενεργός συμμετοχή μας στην Εκκλησία δηλ. η συνεχής Μυστηριακή

Εκκλησιαστική κοινωνία, ώστε όλοι οι πιστοί να βρεθούμε σφραγισμένοι από το Θεό,

πριν ο Αντίχριστος, ή και οι δικοί του, αρχίσουν (μερικοί έχουν αρχίσει ήδη)

να επιβάλλουν το δικό τους σφράγισμα

σε όσους πρόκειται να τον ακολουθήσουν στην χωρίς τέλος Τιμωρία...

(2004-ΛΜΔ)
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Εξώφυλλο: Τοιχογραφία με θέμα από την Αποκάλυψη, στην Ι. Μονή Αγίου Διονυσίου Αγίου Όρους.
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Σημείωση:

T

o “

ο τεύχος αυτό έγινε για προσωπική μου χρήση, και ίσως κάποιες επεμβάσεις, σημαδάκια κλπ να ξενίζουν.
Πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τα εξής:

Προστέθηκαν κάποιες διευκρινιστικές υποσημειώσεις, όταν άρχισαν διάφοροι, να ζητούν, και να πέρνουν,
αντίγραφα από τη βιβλιοθήκη μου, και υπήρχε κίνδυνος να μπερδευτούν.

Οι πηγές πάντως είναι, κατά το δυνατόν, οι πιο αξιόπιστες, που σημαίνει να είναι ,
όχι αστρολόγων, μάγων κλπ τσαρλατάνων, αλλά μαρτύρων της Χριστιανικής Αληθείας και .

σύμφωνα με το Γραφικό “επί δυσίν και τρισίν μάρτυσιν σταθήσεται παν ρήμα” .
Μάλιστα, όταν έχουν επαληθευθεί τα μέχρι τώρα προφητευόμενα, αυτό σημαίνει ότι ο προφητεύων είναι

αξιόπιστο πρόσωπο, διαφορετικά αποκαλείται ψευδοπροφήτης από τη Γραφή.

όλες

όλο τον

1.

2. Δεν πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις χρονολογίες που προκύπτουν από πρόχειρη,
αριθμητική αντικατάσταση, που έγινε από εμένα, χωρίς μάλιστα να πολυ-εξετάζεται η διαχρονική

αυθεντικότητα της ίδιας της προφητείας, που είναι και το σπαιδαιότερο.

Εννοείται ότι πρέπει να είναι γνωστά στον μελετητή τα κείμενα της Κ. Διαθήκης, και εάν ήταν δυνατόν και
τα αντίστοιχα της Παλαιάς. Συνιστάται η μελέτη της Καινής, κυρίως, Διαθήκης σε όλους, για την καλύτερη

κατανόηση των αναγραφομένων στη συλλογή αυτή. Εξ’ άλλου το παρόν απευθύνεται σε πιστούς που ερευνούν
τις Γραφές, κατά το πρόσταγμα του Κυρίου..

Κάποια αποσπάσματα αναγράφονται, γιατί πρέπει να τα θυμώμαστε έτσι όπως μας παραδόθηκαν,
στο .

Τα βιβλία από τα οποία ελήφθησαν αποσπάσματα σε αυτη τη συλλογή, μπορεί να έχουν και παραγράφους
στις οποίες δεν συμφωνώ με τον τρόπο ερμηνείας τους. Αυτές όμως ελήφθη πρόνοια

ώστε σχεδόν, να μείνουν της παρούσης συλλογής.

Τα σημάδια, κάποια βελάκια π.χ. στις προφητείες του Αγίου Ανδρέου,
δεν μπήκαν γιατί ενδιαφέρουν ακριβώς οι χρονολογίες, αλλά για να τονισθεί η εναλλαγή

πολλών καταστάσεων πριν τον έσχατο Αντίχριστο. Έτσι αν και “πολλοί Αντίχριστοι γεγόνασιν” εν τούτοις ας μη
νομίσει κανείς ότι ο τελευταίος Αντίχριστος ήρθε, ή έστω ότι γεννήθηκε, όταν ούτε Γενικός Πόλεμος” έγινε,
αν και τα γεγονότα ξεκίνησαν, ούτε η Κων/λη δόθηκε στους Έλληνες, ούτε ο ευσεβής βασιλιάς κυβέρνησε,

ούτε βέβαια οι απόγονοί του εμφανίσθηκαν στο προσκήνιο! Θα περάσωμε όλοι οι λαοί από μεγάλες δοκιμασίες
πριν έρθει “το ποθούμενο” αλλά θα ευνοηθεί η Ορθόδοξη Ελλάδα, διότι πρέπει να ακουσθεί η φωνή της Ορθοδοξίας

σε κόσμο, και η επίσημη φωνή της Ορθοδοξίας εκφράστηκε, και θα ξαναεκφραστεί από το Βυζάντιο!
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Σημείωση:

Λεόντιος Μοναχός
Ι. ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Λεόντιος Μοναχός
Ι. ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΙΟ
ΥΝ

ΙΟ
Σ 2

00
7 
- Λ

.Μ
.∆

. -

- Π
 Α

 Ρ
 Ε

 Χ
 Ε

 Τ
 Α

 Ι 
  ∆

 Ω
 Ρ

 Ε
 Α

 Ν
 -







Δια το Άγιον Όρος, και τα 3 θηρία του 20ου αιώνα: 
 
Από οδοιπορικό του 1956:  
 

 Ο Αββάς Φιλάρετος ο Καρουλιώτης (τότε περίπου 70 ετών): 
«Επισκέπτεσθε και θαυμάζετε βεβαίως  τας Ιεράς Μονάς του Όρους. Θα ηκούσατε  

ωστόσον και την φρικτήν προφητείαν, η οποία κυκλοφορεί από τους προκατόχους ερημίτας, 
ότι το Άγιον Όρος θα καταπατηθή πάλιν από νέους Αγαρηνούς και θα ρημάξη, πλην 
όμως η Κυρία Θεοτόκος θα επισυνάξη τα τέκνα αυτής, ήγουν τους Αγιορείτας μοναχούς, εις 
το αμώμητον περιβόλιον Αυτής και η Δόξα του Αγιωνύμου Όρους θα πληθυνθή έτι μάλλον 
και θα μεγαλυνθή».1  
 

 Ο γέρων Φιλάρετος καθηγούμενος της Ι. Μονής Κωσταμονίτου Αγίου Όρους: 
Ο πατήρ Φιλάρετος προσέτι προφητεύει ότι 

μέλλει να γίνη νέος τρομακτικός Παγκόσμιος 
Πόλεμος, όστις θα περιαγάγη τους διεστραμμένους 
εις αδιέξοδον και θα αφανίση την ματαιότητα εκ της 
γης.  
 

(Αρχιμ. Χρυσοστόμου Μουστάκα, «Το Άγιον Όρος Άθω», σελ. 
67, έκδοση Αστήρ 1957). 

 

* * * 
Ο περίφημος Αγιορείτης γέροντας Χατζή - 

Γιώργης (1809 - 1886) «είχε δει σε όραμα την 
Θεομήτορα. Από τα δεξιά της ήσαν άγγελοι με μορφή 
πολεμιστών, ενώ στα αριστερά της διάβολοι με 
μορφή Τούρκων στρατιωτών, οι οποίοι ωδηγούσαν 
για δίκη τους Αθωνίτας μοναχούς που έζησαν με 
αμέλεια. Η Παναγία τους είπε: Δεν μπορώ να ανεχθώ 
τέτοιους αμελείς στον τόπο μου. Διέταξε έπειτα τους 
Τούρκους να τους σκοτώσουν, τα δε σώματα τους να 
τα σκορπίσουν στον αέρα»2.  

 

* * * 
 

Ο τελευταίος αιώνας της (2ης) χιλιετίας είναι ένα όρος, στο οποίο τρία θηρία κοιμούνται: 
 Το α΄ θα ξυπνήσει κατά την αρχή του δρόμου (αιώνος), και από το στόμα του θα 

βγάζει αίμα. 
 Το β΄ θα ξυπνήσει κατά το μέσο του δρόμου, και από το στόμα του θα βγάζει φωτιά. 
 Το γ΄ θα ξυπνήσει προς το τέλος του δρόμου, και από το στόμα του θα έρθει η 

τρομερή αίρεση.3  Ρώσος στάρετς, στα 1850. 
* * * 

                                                 
1  Είναι γνωστό ότι ο γέροντας Παίσιος θεωρούσε όχι ικανοποιητικό τον πνευματικό ζήλο των νέων 
Αγιορειτών Μοναχών, κοινοβιατών, κελιωτών και ασκητών, από τους οποίους ζήταγε περισσότερη 
αυταπάρνηση και εγρήγορση. Δεν είχε όμως, ανοικτά τουλάχιστον, αναφερθεί σε κατ’ ευθείαν 
(παιδευτική) επέμβαση Αγαρηνών (Τούρκων στην προκείμενη περίπτωση), στο Άγιον Όρος. Είχε όμως 
πει, όπως αναφέρεται από αξιόπιστες πηγές, ότι τα πολυτελή κελιά θα ρημάξουν, και τα αυτοκίνητα 
των Αγιορειτών θα γίνουν κοτέτσια! Αυτό βέβαια είναι πολύ πιθανό σαν συνέπεια του «Γενικού 
Πολέμου», και όχι αναγκαστικά από απ’ ευθείας επιδρομή των Τούρκων στο Άγιον Όρος. Παρ’ όλα αυτά 
τίποτα δεν αποκλείεται αν ο Θεός θελήσει να μας ταπεινώσει … Ότι το Άγιον Όρος θα πάθει μεγάλη 
ζημιά από τους πολέμους που έρχονται, το έχω σαν μαρτυρία και από αρχιμανδρίτη που συζητούσε 
συχνά με τον γέροντα Παίσιο. 
2    Ιερομονάχου Αντωνίου, Βίοι Αθωνιτών του ΙΘ΄αιώνος, τόμος Β', σελ. 234, Ορμύλια  1995. 
3  Τα 2 πρώτα θηρία είναι οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι, ενώ το τρίτο η ειδικά από τη Νέα Τάξη 
προβαλλόμενη και με κάθε μέσον επιδιωκόμενη Πανθρησκεία. Παλιότερα την προωθούσε 
καλυμμένα η μασονία, τώρα την προβάλλουν όλοι οι πολιτικοί, οι παγκόσμιοι οργανισμοί, και οι 
περισσότεροι θρησκευτικοί αρχηγοί.  -ΛΜΔ 




