
ÁÌÖÉÓÂÇÔÏÕÍÔÁÉ ÁÐÏ ÔÏÕÓ ÓÉÙÍÉÓÔÅÓ,

ÕÐÅÑ ÉÌÙÍÔÁÉ ÁÐÏ ÔÏÕÓ ÖÁÍÁÔÉÊÏÕÓ ÁÍÔÉ ÓÔÅÓ,

ËÁÌÂÁÍÏÍÔÁÉ ÁÐËÙÓ ÕÐ ÏØÉÍ ÁÐÏ ÔÏÕÓ ÑÉÓÔÉÁÍÏÕÓ,

ÅÐÁËÇÈÅÕÏÍÔÁÉ ÅÊÐËÇÊÔÉÊÁ ÓÔÇÍ ÐÑÁÎÇ,

ÏÐÏÔÅ ÔÉ Å ÅÉ ÓÇÌÁÓÉÁ:

ÁÍ ÅÉÍÁÉ Þ Ï É ÁÐÏ ÔÏÕÓ ÓÉÙÍÉÓÔÅÓ, Þ áí...
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Ðñüêåéôáé ãéá êåßìåíá ôá ïðïßá áðïêáëýöèçêáí kai eîåäüèçóáí åí Ýôåé 1902

áðü ôïí Ñþóï KáèçãçôÞ ÓÝñãéï Íåßëï.

ÅÄÙ ÐÁÑÁÔÉÈÅÍÔÁÉ ÅÄÁÖÉÁ ÐÏÕ ÁÍÁÖÅÑÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÌÅËËÏÍ,

ÌÅ ÄÉÊÇ ÌÏÕ ÅÐÉËÏÃÇ, ÅÐÅÉÄÇ ÁÕÔÁ ÈÅÙÑÏÕÍÔÁÉ ÊÑÉÓÉÌÁ,

ÊÁÉ ÕÐÁÑ×ÏÕÍ ÃÉÁ ÁÕÔÁ ÅÉÔÅ ÃÅÃÏÍÏÔÁ ÐÏÕ ÎÅÊÉÍÇÓÁÍ ÊÁÉ

ÌÁÑÔÕÑÏÕÍ ÃÉÁ ÔÁ ÅÐÏÌÅÍÁ (ð÷. ÏÓÁ Å×ÏÕÍ Ó×ÅÓÇ ÌÅ ÔÇÍ

ÐÁÃÊÏÓÌÉÏÐÏÉÇÓÇ), ÅÉÔÅ ÕÐÁÑ×ÏÕÍ ÁÐÏ ÁËËÅÓ ÁÎÉÏÐÉÓÔÅÓ

ÐÇÃÅÓ (ð÷. ÁÐÏ ÔÇ ÂÉÂËÏ ÊÁÉ ÉÄÉÁÉÔÅÑÁ ÔÇÍ ÁÐÏÊÁËÕØÇ,

ÔÇÍ ÐÁÑÁÄÏÓÇ êëð.) ÄÉÁÓÔÁÕÑÏÕÌÅÍÅÓ ÈÅÓÅÉÓ.

ÅÄÙ ÐÁÑÁÔÉÈÅÍÔÁÉ ÅÄÁÖÉÁ ÐÏÕ ÁÍÁÖÅÑÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÌÅËËÏÍ,

ÌÅ ÄÉÊÇ ÌÏÕ ÅÐÉËÏÃÇ, ÅÐÅÉÄÇ ÁÕÔÁ ÈÅÙÑÏÕÍÔÁÉ ÊÑÉÓÉÌÁ,

ÊÁÉ ÕÐÁÑ×ÏÕÍ ÃÉÁ ÁÕÔÁ ÅÉÔÅ ÃÅÃÏÍÏÔÁ ÐÏÕ ÎÅÊÉÍÇÓÁÍ ÊÁÉ

ÌÁÑÔÕÑÏÕÍ ÃÉÁ ÔÁ ÅÐÏÌÅÍÁ (ð÷. ÏÓÁ Å×ÏÕÍ Ó×ÅÓÇ ÌÅ ÔÇÍ

ÐÁÃÊÏÓÌÉÏÐÏÉÇÓÇ), ÅÉÔÅ ÕÐÁÑ×ÏÕÍ ÁÐÏ ÁËËÅÓ ÁÎÉÏÐÉÓÔÅÓ

ÐÇÃÅÓ (ð÷. ÁÐÏ ÔÇ ÂÉÂËÏ ÊÁÉ ÉÄÉÁÉÔÅÑÁ ÔÇÍ ÁÐÏÊÁËÕØÇ,

ÔÇÍ ÐÁÑÁÄÏÓÇ êëð.) ÄÉÁÓÔÁÕÑÏÕÌÅÍÅÓ ÈÅÓÅÉÓ.
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(ΛΜΔ): Σημαντικά γεγονότα στη διεθνή σκηνή πραγματοποιήθηκαν όπως προβλεπόταν από τα
“ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ” Αυτά που καθώρισαν την τύχη του κόσμου ήταν αυτά που διαδραματίσθηκαν στην Ευρώπη,
και κυρίως ηπτώση της Ρωσίας στον άθεο κομμουνισμό. ΟιΛένιν και Μάρξ, κατάφεραν να φέρουν σε πέρας ένα
από τους στόχους των πρωτοκόλλων: Να διώξουν από τη Ρωσία το βασιλικό πολίτευμα, για να ανοίξει ο δρόμος
του ερχομού του βασιλιά των πρωτοκόλλων, δηλ. του Αντιχρίστου. Τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και το αίμα
εκατομυρίων μαρτύρων ήταν το αποτέλεσμα της πίστης σε μια Ουτοπία. Και βέβαια η επιτάχυνση της έλευσης
τουΑντιχρίστου. Και όταν έπεσε το Σοβιετικό καθεστώς ενώ δεν υπήρχε πλέον κανείς να
τους εμποδίζει. Ο κομμουνισμός αρνιόταν την ηθική διδασκαλία του Χριστιανισμού. Όχι μόνο την δογματική. Τι
θα έπειθε λοιπόν τους “κομματικούς” να μην κλέβουν;
Ασφαλώς αυτή είναι η μοίρα όσων ονειρεύονται χωρίς να λογαριάζουν ηθικές αξίες,
Θεό και συνανθρώπους... Η Σοβιετική Ένωση και η Χιτλερική Γερμανία έψαχναν, κάθε μία με τον τρόπο της για
ένα τέτοιο Παράδεισο. Παρ’ όλο που το άδοξο τέλος τους έπρεπε να κάνει προσεκτικούς τους νεώτερους,
φαίνεται ότι οι ουτοπίες ...

.

τα ταμεία ήταν άδεια

κοσμικούς παραδείσους

του ίδιου τύπουσυνεχίζονται
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Στην Γερμανία το Τραπεζικό κεφάλαιο προώθησε τον Χίτλερ. Έχοντας ο ίδιος ο Χίτλερ
αποκρυφιστικές “δυνάμεις” και διαθέτοντας αναλόγου ποιότητος συμβούλους (μάγους, αστρολόγους και
αποκρυφιστές) δέχθηκε κατάφωρη την επιρροή των πονηρών πνευμάτων. Κομμουνισμός - Χιτλερισμός
το μόνο που κατάφεραν ήταν να αιματοβάψουν όχι μόνο τις χώρες από τις οποίες επεβλήθησαν (Ρωσία -
Γερμανία), μα και τον κόσμοολόκληρομε επαναστάσεις, και πολέμους.

Η Ευρώπη λοιπόν έπαιζε το παιγνίδι του ανθρωποκτόνου Σατανά, αλλά επαλήθευε και τα
γραφόμενα στα “πρωτόκολλα”. Μετά τους δύο παγκοσμίους πολέμους, ο πλανήτης ελεγχόταν και
ελέγχεται από το χρήμα των Τραπεζιτών. Οι “Εβραίοι” φαίνεται να κυριαρχούν. Όμως αν ο κόσμος
συνεχίζει να υπάρχει, τότε και οι πιστοί, οι άνθρωποι του Θεού, συνεχίζουν να υπάρχουν. Η πρόνοια του
Θεού υπάρχει και εκδηλώνεται σ’ αυτούς και στους δικούς τους όπως κάποτε εκδηλώθηκε στον Λώτ και
την οικογένειά του, πριν καταστραφεί ο τόπος διαμονής τους, δηλ. τα Σόδομα και τα Γόμορα.

Αν εξετάσουμε βαθύτερα τα πράγματα θα δούμε ότι δεν είναι ένας λαός, οι Εβραίοι στην
προκειμένη περίπτωση, που φταίει. Διότι 1ον οι Ε σαν λαός κυνηγήθηκαν και από τον Χίτλερ και
από τον Στάλιν, παρά το ότι και τον Χιτλερισμό αλλά και τον κομμουνισμό τον προώθησε το Τραπεζικό
“Εβραϊκό” η αμαρτία και η
αμετανοησία των “Χριστιανικών” κυρίως, λαών που άνοιξε το φρέαρ των δεσμευμένων πονηρών
πνευμάτων, τα οποία οι αποστάτες Χριστιανοί τα καλούσαν σαν προστάτες της ευδαιμονίας τους (μέσω
φιλοχρηματίας, φιλαρχίας, μάγων, αστρολόγων, μέντιουμ κλπ), επειδή, δήθεν, ο λόγος του Θεού ήταν
βαρύς και ξεπερασμένος! Έτσι παίρνοντας εξουσία οι δαίμονες άρχισαν να ταλαιπωρούν τη μία χώρα
μετά την άλλη.

Ήδη οι άνθρωποι υποφέρουν,
Έτσι οδηγούν σε σύγκρουση ομάδες ανθρώπων μέσα στις χώρες (αναρχία,

τρομοκρατία κλπ) ή και λαούς ολόκληρους, να ξεσηκώνονται και να μάχονται μεταξύ τους με όλο και πιο
μεγάλη σκληρότητα, που μπορεί να οδηγήσει σε μετάνοια. Τα άτομα και οι λαοί
σκληραίνοντας χάνουν την ικανότητα να διακρίνουν λεπτές έννοιες, και ενώ υποτίθεται ότι ο πολιτισμός
βρίσκεται στο απώγειό του, λαοί και ηγέτες συνθηματολογούν με χονδροκομένα συνθήματα, διότι
ακριβώς έχουν τυφλωθεί από την υπερηφάνειά τους και τα πάθη τους, που όπως είπαμε τα εξάπτουν τα
πονηράπνεύματα. Για τον λόγο αυτό δεν δέχονται και κριτική από κανένα.

Δεν είναι καθόλου περίεργο, από αυτή τη σκοπιά, να βλέπει κανείς σήμερα να θίγονται όσοι
κρίνονται επειδή θέλουν να ακολουθήσουν την αποτυχημένη κοσμοκρατορική οδό των υλιστικά
σκεπτομένων του παρελθόντος (πχ. Σοβιετικών - Χιτλερικών) με τον ίδιο αποτυχημένο προσανατολισμό
που καλύπτεται κάτω από διάφορα συνθήματα (όπως “εκλεκτός λαός”, “φυλή υπερανθρώπων” “νέα
υδροχοϊκή εποχή” “παγκόσμια τάξη” κλπ.)Μεταξύ αυτών και όσοι Εβραίοι βλέπουν το “εκλεκτόν” του λαού
τους στο γήϊνο - υλικό πεδίο. Αυτοί χαρακτηρίζονται σαν πνευματικά ανώριμοι, διότι δεν δέχθηκαν τον
Χριστό, και διότι οι ίδιοι συνετέλεσαν και αν δεν το καταλάβουν θα συντελούν συνεχώς, όχι μόνο στην
κακοδαιμονία των άλλων λαών, αλλά και του ιδικού τους επίσης.Από αυτούς

, διότι αν και κλήθηκαν να περάσουν από τη φθορά στην αφθαρσία με την
πρόσκληση που δέχθηκαν από το στόμα του Χριστού και των Αποστόλων, αυτοί βούλιαξαν στα αλμυρά
νερά της φιλοκοσμίας και υπερηφανίας, όπως κάποτε ο Φαραώ στην Ερυθρά Θάλασσα, και έχασαν
πλέον από μόνοι τους την ικανότητα να βλέπουν και να ζουν πνευματικά. Μόνο λοιπόν όσοι εξ αυτών είναι
εχθρικά διακείμενοι στους χριστιανούς είναι επικίνδυνοι, και για τον εαυτό τους, και για τους άλλους. Τα
βλέπουν όλα υλικά και ούτε οι ίδιοι ησυχάζουν ούτε τους άλλους αφήνουν ήσυχους, προσπαθώντας να
καθιερώσουν την αυτοκρατορία τους

Επεξηγηματικά αναφέρεται, σε επόμενη σελίδα, η θέση στο θέμα αυτό του Αγίου
Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στον οποίο κάποιοι προσπαθούν να κολλήσουν την ταμπέλλα του
αντισημιτιστού, ή ρατσιστού (!) κλπ.

Εμείς σαν Χριστιανοί οφείλομε όχι μόνο να δεχόμεθα κριτική από τους άλλους, αλλά όταν είναι
καλόπιστη να τους ευχαριστούμε κιόλας.Αυτό σημαίνει το να βρισκόμαστε σε ανώτερο επίπεδο, και όχι το
ότι γεννηθήκαμε λευκοί και όχι μαύροι, παιδιά των μεγάλων Ελλήνων της αρχαιότητος, ή απόγονοι του

Αβραάμ κλπ. Ενώπιον τουΘεού δεν υπάρχουν διακρίσεις: (

Ρωμ. κεφ2 και

Ρωμ. κεφ ) Οι Άγιοι Πατέρες, μεταξύ

των οποίων και ο κατά τους Εβραίους, “δικός” τους, προφητάναξ Δαυίδ, όταν ελέγχονταν, δεχόντουσαν
τον έλεγχο. Γιαυτό και ο Δαυίδ έγινε πιο διάσημος με τη μετάνοιά του, μετά από τον έλεγχο του προφήτη
Νάθαν, παρά από άλλα του κατορθώματα. Αν λοιπόν κάποιος ακολουθεί τον ίδιο δρόμο με τον
προφητάνακτα, τότε αυτός είναι αληθινά συγγενής και δικός του. Όπως περίπου και οι Έλληνες
εδογμάτιζαν “πας μηΈλλην Βάρβαρος”, για όποιον δεν είχε τύχει Ελληνικής παιδείας, και όχι αναγκαστικά
για κάθε μη γεννημένο στα γεωγραφικά όρια της Ελλάδος. Και βέβαια κάτοχος παιδείας είναι όχι ο
σχολάζων, απλώς, στηνπαιδεία, αλλά οαποδεικνύωνμε τα έργα του την καλή τουπαίδευση.
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αποκρυφιστές) δέχθηκε κατάφωρη την επιρροή των πονηρών πνευμάτων. Κομμουνισμός - Χιτλερισμός
το μόνο που κατάφεραν ήταν να αιματοβάψουν όχι μόνο τις χώρες από τις οποίες επεβλήθησαν (Ρωσία -
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φιλοχρηματίας, φιλαρχίας, μάγων, αστρολόγων, μέντιουμ κλπ), επειδή, δήθεν, ο λόγος του Θεού ήταν
βαρύς και ξεπερασμένος! Έτσι παίρνοντας εξουσία οι δαίμονες άρχισαν να ταλαιπωρούν τη μία χώρα
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σκληραίνοντας χάνουν την ικανότητα να διακρίνουν λεπτές έννοιες, και ενώ υποτίθεται ότι ο πολιτισμός
βρίσκεται στο απώγειό του, λαοί και ηγέτες συνθηματολογούν με χονδροκομένα συνθήματα, διότι
ακριβώς έχουν τυφλωθεί από την υπερηφάνειά τους και τα πάθη τους, που όπως είπαμε τα εξάπτουν τα
πονηράπνεύματα. Για τον λόγο αυτό δεν δέχονται και κριτική από κανένα.

Δεν είναι καθόλου περίεργο, από αυτή τη σκοπιά, να βλέπει κανείς σήμερα να θίγονται όσοι
κρίνονται επειδή θέλουν να ακολουθήσουν την αποτυχημένη κοσμοκρατορική οδό των υλιστικά
σκεπτομένων του παρελθόντος (πχ. Σοβιετικών - Χιτλερικών) με τον ίδιο αποτυχημένο προσανατολισμό
που καλύπτεται κάτω από διάφορα συνθήματα (όπως “εκλεκτός λαός”, “φυλή υπερανθρώπων” “νέα
υδροχοϊκή εποχή” “παγκόσμια τάξη” κλπ.)Μεταξύ αυτών και όσοι Εβραίοι βλέπουν το “εκλεκτόν” του λαού
τους στο γήϊνο - υλικό πεδίο. Αυτοί χαρακτηρίζονται σαν πνευματικά ανώριμοι, διότι δεν δέχθηκαν τον
Χριστό, και διότι οι ίδιοι συνετέλεσαν και αν δεν το καταλάβουν θα συντελούν συνεχώς, όχι μόνο στην
κακοδαιμονία των άλλων λαών, αλλά και του ιδικού τους επίσης.Από αυτούς

, διότι αν και κλήθηκαν να περάσουν από τη φθορά στην αφθαρσία με την
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νερά της φιλοκοσμίας και υπερηφανίας, όπως κάποτε ο Φαραώ στην Ερυθρά Θάλασσα, και έχασαν
πλέον από μόνοι τους την ικανότητα να βλέπουν και να ζουν πνευματικά. Μόνο λοιπόν όσοι εξ αυτών είναι
εχθρικά διακείμενοι στους χριστιανούς είναι επικίνδυνοι, και για τον εαυτό τους, και για τους άλλους. Τα
βλέπουν όλα υλικά και ούτε οι ίδιοι ησυχάζουν ούτε τους άλλους αφήνουν ήσυχους, προσπαθώντας να
καθιερώσουν την αυτοκρατορία τους

Επεξηγηματικά αναφέρεται, σε επόμενη σελίδα, η θέση στο θέμα αυτό του Αγίου
Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στον οποίο κάποιοι προσπαθούν να κολλήσουν την ταμπέλλα του
αντισημιτιστού, ή ρατσιστού (!) κλπ.

Εμείς σαν Χριστιανοί οφείλομε όχι μόνο να δεχόμεθα κριτική από τους άλλους, αλλά όταν είναι
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των οποίων και ο κατά τους Εβραίους, “δικός” τους, προφητάναξ Δαυίδ, όταν ελέγχονταν, δεχόντουσαν
τον έλεγχο. Γιαυτό και ο Δαυίδ έγινε πιο διάσημος με τη μετάνοιά του, μετά από τον έλεγχο του προφήτη
Νάθαν, παρά από άλλα του κατορθώματα. Αν λοιπόν κάποιος ακολουθεί τον ίδιο δρόμο με τον
προφητάνακτα, τότε αυτός είναι αληθινά συγγενής και δικός του. Όπως περίπου και οι Έλληνες
εδογμάτιζαν “πας μηΈλλην Βάρβαρος”, για όποιον δεν είχε τύχει Ελληνικής παιδείας, και όχι αναγκαστικά
για κάθε μη γεννημένο στα γεωγραφικά όρια της Ελλάδος. Και βέβαια κάτοχος παιδείας είναι όχι ο
σχολάζων, απλώς, στηνπαιδεία, αλλά οαποδεικνύωνμε τα έργα του την καλή τουπαίδευση.

βραίοι

κεφάλαιο. 2ον Δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά αν δεν υπήρχε

,

, “

“ 10

αλλά τα ίδια πονηρά πνεύματα τους πείθουν ότι φταίνε οι
άλλοι και όχι οι ίδιοι.

χωρίς αυτοκριτική

μόνο οι άπιστοι πρέπει να
χαρακτηρίζονται “εβραίοι”

(

.

21 �που γαρ �στίν  θησαυρός �μ�ν, �κε� �σται καί � καρδία �μ�ν
)- Ματθ. κεφ.16

2-11 ο�γ�ρ �στιπροσωποληψ�απαρ�τ�

Θε�.°

.
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Σήμερα οι οργανώσεις των Εβραίων εμφανίζονται, περισσότερο από ποτέ, συσπειρωμένες κάτω από
ένα κοινό στόχο: Να μην επιτραπεί δημόσια κριτική εναντίον τους από οιονδήποτε, είτε έχουν δίκαιο, είτε όχι. Σε
κάθε κριτική, οι ίδιοι, ή οι κατευθυνόμενοι άνθρωποί τους, προβάλλουν σαν αντισημιτιστή κάθε ένα που τους
ελέγχει για τις πράξεις τους.

Με τον τρόπο αυτό υποβάθμισαν οι ίδιοι τον ευτό τους, και χωρίς να το καταλαβαίνουν αυτοπροβάλλουν
τον δικό τους τύπο φασισμού! Έτσι οι λαοί της Ευρώπης, αντιδρώντας, εκφράζουν στις δημοσκοπήσεις την
απέχθειά τους σε ότι Εβραϊκό. Κάτι που μπορεί να έχει πολύ χειρότερη εξέλιξη αν οι ίδιες οι εβραϊκές
οργανώσεις δεν συνέλθουν. Διότι πάλι θα την πληρώσει ο λαός τους από τις ηλιθιότητες των αρχηγών τους!!
Πως λοιπόν να μην τους μέμφονται οιΆγιοι Πατέρες για την πνευματική τους φτώχεια αφού οι ίδιοι δεν ξέρουν το
συμφέρον τους;

Και είναι ποτέ δυνατόν να ξέρει κάποιος το συμφέρον του όταν βλέπει τα πάντα υλικά και γήϊνα; Εμείς οι
Χριστιανοί γνωρίζομε, κατά τη δύναμή του έκαστος, να διακρίνομε μεταξύ Εβραίων ή μεταξύ Ελλήνων ποιός
πράττει κατα Θεόν, διότι η διδασκαλία περί αρετών και η διάκρισι μεταξύ καλού και κακού έχει με ακρίβεια
διδαχθεί μόνο από τον Χριστιανισμό. Ακόμη και μεταξύ απίστων υπάρχει διαφορά από άτομο σε άτομο, και γι
αυτό οι Χριστιανοί διδάχθηκαν να μην κατακρίνουν ούτε τα άτομα, πολύ περισσότερο ολόκληρους λαούς. Αν
λοιπόν ελέγχομε κάποιους δεν καταδικάζομε συλλήβδην όλους, ούτε καν αυτούς που βλέπομε να φταίνε. Εμείς
απλως προτρέπομε σε διόρθωση, και είμαστε δεκτικοί σε συμβουλές των άλλων προς εμάς. Για μας ο Χριστός,
επειδή το ζούμε, είναι “Η ΑΛΗΘΕΙΑ”. Κάποιοι θα το καταλάβουν, όταν θα δουν τα υλιστικά τους όνειρα να
σωριάζονται σε ερείπια, ιδίως στον ερχόμενο μεγάλο πόλεμο. Τότε θα πιστέψουν και αρκετοί Εβραίοι και θα
βεβαιωθούν ότι Γραφές τωνΧριστιανώνπάντα επαληθεύονται. -ΛεόντιοςΜ.Δ.-

Σήμερα οι οργανώσεις των Εβραίων εμφανίζονται, περισσότερο από ποτέ, συσπειρωμένες κάτω από
ένα κοινό στόχο: Να μην επιτραπεί δημόσια κριτική εναντίον τους από οιονδήποτε, είτε έχουν δίκαιο, είτε όχι. Σε
κάθε κριτική, οι ίδιοι, ή οι κατευθυνόμενοι άνθρωποί τους, προβάλλουν σαν αντισημιτιστή κάθε ένα που τους
ελέγχει για τις πράξεις τους.

Με τον τρόπο αυτό υποβάθμισαν οι ίδιοι τον ευτό τους, και χωρίς να το καταλαβαίνουν αυτοπροβάλλουν
τον δικό τους τύπο φασισμού! Έτσι οι λαοί της Ευρώπης, αντιδρώντας, εκφράζουν στις δημοσκοπήσεις την
απέχθειά τους σε ότι Εβραϊκό. Κάτι που μπορεί να έχει πολύ χειρότερη εξέλιξη αν οι ίδιες οι εβραϊκές
οργανώσεις δεν συνέλθουν. Διότι πάλι θα την πληρώσει ο λαός τους από τις ηλιθιότητες των αρχηγών τους!!
Πως λοιπόν να μην τους μέμφονται οιΆγιοι Πατέρες για την πνευματική τους φτώχεια αφού οι ίδιοι δεν ξέρουν το
συμφέρον τους;

Και είναι ποτέ δυνατόν να ξέρει κάποιος το συμφέρον του όταν βλέπει τα πάντα υλικά και γήϊνα; Εμείς οι
Χριστιανοί γνωρίζομε, κατά τη δύναμή του έκαστος, να διακρίνομε μεταξύ Εβραίων ή μεταξύ Ελλήνων ποιός
πράττει κατα Θεόν, διότι η διδασκαλία περί αρετών και η διάκρισι μεταξύ καλού και κακού έχει με ακρίβεια
διδαχθεί μόνο από τον Χριστιανισμό. Ακόμη και μεταξύ απίστων υπάρχει διαφορά από άτομο σε άτομο, και γι
αυτό οι Χριστιανοί διδάχθηκαν να μην κατακρίνουν ούτε τα άτομα, πολύ περισσότερο ολόκληρους λαούς. Αν
λοιπόν ελέγχομε κάποιους δεν καταδικάζομε συλλήβδην όλους, ούτε καν αυτούς που βλέπομε να φταίνε. Εμείς
απλως προτρέπομε σε διόρθωση, και είμαστε δεκτικοί σε συμβουλές των άλλων προς εμάς. Για μας ο Χριστός,
επειδή το ζούμε, είναι “Η ΑΛΗΘΕΙΑ”. Κάποιοι θα το καταλάβουν, όταν θα δουν τα υλιστικά τους όνειρα να
σωριάζονται σε ερείπια, ιδίως στον ερχόμενο μεγάλο πόλεμο. Τότε θα πιστέψουν και αρκετοί Εβραίοι και θα
βεβαιωθούν ότι Γραφές τωνΧριστιανώνπάντα επαληθεύονται. -ΛεόντιοςΜ.Δ.-

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ / ΤΟΜΟΣ Β΄
ΤΟΥ καθ. ΣΤΥΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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Σημ. (ΛΜΔ) Είναι λοιπόν φανερό ότι ο υπερεθνικισμός
των Εβραίων, (Εβραϊσμός η Σιωνισμός όπως
συνήθως λέγεται) είναι στην πραγματικότητα το
πνεύμα της άρνησης της χάριτος και η επιμονή στις
κακοδοξίες του παρελθόντος, για τις οποίες οι
Χριστιανοί γνωρίζομε ότι υπηρετούν το μυστήριο της
ανομίας. Έτσι μ’ αυτό τον ορισμό οι Έλληνες που
κολλάνε στο ειδωλολατρικό τους παρελθόν, δεν
απέχουν από αυτό το πνεύμα. Και παρ’ όλο ότι
κρύβονται πίσω από διαφορετική εθνότητα εν τούτοις
στοπνευματικόπεδίο οι ενέργειες ταυτίζονται.

Βρίσκουμε δηλ. τον αναζωπυρούμενο στις μέρες μας Σιωνισμό, να ταυτίζεται από άποψηπνευματική με
τον νεο-εδωλολατρικό Ελληνισμό, και ενώ θέλουν να φαντάζουν αντίπαλοι, στην πράξη τους ενώνει ένας κοινός
στόχος: Η προετοιμασία του ερχομού του Αντιχρίστου! Αντιθέτως κάποιοι Εβραίοι που προσήλθαν στην
Ορθοδοξία, δεν θεωρείται ότι εργάζονται πλέον στον “παλαιό” άνθρωποάλλά στον νέοπου δεν υπηρετεί ράτσες
και γήινους σκοπούς, αλλά είναι πνευματικός, με Ουράνιο φρόνημα, ο οποίος αγκαλιάζει με Θεϊκά χαριτωμένη
αγάπηόλους τους λαούς και φυλές.

Και επειδήσ’αυτόν τον χαριτωμένο άνθρωποδεν υπάρχει η βαρβαρότητα της κακής βούλησηςπρος τον
συνάνθρωπό του, τότε αυτός σίγουρα είναι κατά τους φιλοσοφημένους προγόνους μας “Έλλην” στην ψυχή.
Αντίθετα σήμερα μερικοί “Έλληνες” είναι και χειρότεροι από τους “Εβραίους” αλλά και “Βάρβαροι”. Διότι αν δεν
είναι βάρβαροι, που είναι η σοφία και η αρετή τους εκ των έργων τους; Είναι δυνατόν πχ. να είναι απόγονοι
σοφών οι νεο-ειδωλολάτρες Έλληνες που θεοποιούν τα πάθη τους που ανιπροσωπεύονται από τους επίσης
εμπαθείς θεούς τους οι οποίοι δεν υπάρχει κακία που να μη διέπραξαν; Μάλλον αποδεικνύουν ότι
είναι απόγονοι των ξεπεσμένων Ελλήνων που όμοιοί τους υπήρχαν και στην αρχαιότητα, και σαν εχθροί του
καλού, εναντιωνόντουσαν στους τότε αληθινά σοφούς. Και όταν οι σοφοί ερευνούσαν τα μεγάλα υπαρξιακά
προβλήματα του ανθρώπου αυτοί κατεγίνοντο στις ζωώδεις γιορτές του Διονύσου και της Αφροδίτης ή
συναγωνιζόντουσαν στην κακία τους δαίμονες με το να βολεύονται σε σοφιστίες που στρέφονταν, έναντι
αμειβής, Αλήθειας. Σίγουρα η προσφορά τους στον πολιτισμό της εποχής είναι αρνητική και μπορεί
να χαρακτηρισθεί κάλιστα σαν βαρβαρότητα.Αλλά για να αναφέρομε, εξ αντιθέτου, παράδειγμα από τους ίδιους
τους αληθινά σοφούς της αρχαιότητος, αρκεί να δούμε ένα διακεκριμένο μαθητή του μεγάλου σοφού
Αριστοτέλη: Την εντυπωσιακή περίπτωση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που η αρετή του ξεπερνάει σε πολλά
σημεία, και κυρίωςστην ικανότητα να κυριαρχεί πάνωστον εαυτό του, όλους τους συγχρόνους του, και όχι μόνον
αυτούς, τόσο που ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης τον θεωρεί εν πολλοίς πρότυπο και για τους Χριστιανούς
Μοναχούς!

Είναι τέλος, επιβεβλημένο να μην μείνομε μόνο στα ελαττώματα των λαών, αλλά να εξετάσομε την θετική
προσφορά τουςπρος την ανθρωπότητα.

,
θεωρείται ότι

κατά της
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:

Στο πνεύμα αυτό κινούμενος ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως προσδιορίζει την
κυριότερη συνεισφορά των λαών στο δρόμο προς την Πνευματική τελείωση της ανθρωπότητος,
και ιδιαίτερα των τριών λαών: Ιουδαίων, Ελλήνων και Ρωμέων

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ:
“Περί Αθανασίας ψυχής και �ερών Μνημοσύνων”
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. . .

“Περ� δ3 τ&νπνευματικ&ν, 4δελφο�, ο� θ*λω7μ8ς4γνοε9ν. ο:δατε ;τι, ;τε �θνη<τε, πρ#ς

τ� ε:δωλα τ� =φωνα>ς ?ν @γεσθε 4παγ+μενοι” Κορ. Α επ. κεφ.ΙΒ, κα�

γ�ρ �ν Aν� Πνε%ματι Bμε9ς π�ντες ε'ς Cν σ&μα �βαπτ�σθημεν, ε:τε �Ιουδα9οι ε:τε �Ελληνες, ε:τε

δοEλοι ε:τε �λε%θεροι, κα� π�ντες ε'ς CνΠνεEμα �ποτ�σθημεν. κα� γ�ρ τ#σ&μαο�κ �στιν

Cνμ*λος,4λλ�πολλ�.”

Ο� γ�ρ θ*λω 7μ8ς

4γνοε9ν, 4δελφο�, τ# μυστGριον τοEτο, Hνα μ� <τε παρ� Aαυτο9ς φρ+νιμοι, ;τι πIρωσις 4π#

μ*ρους τ� �Ισρα�λ γ*γονεν =χρις οK τ# πλGρωμα τ&ν �θν&ν ε'σ*λθL, κα� οMτω π8ς

�Ισρα�λσωθGσεται

“ ;σοιγ�ρε'ς

Χριστ#ν �βαπτ�σθητε, Χριστ#ν �νεδ%σασθε. ο�κ �νι �Ιουδα9ος ο�δ3 �Ελλην, ο�κ

�νι δοEλος ο�δ3 �λε%θερος, ο�κ �νι =ρσεν κα� θOλυ· π�ντες γ�ρ 7με9ς εPς �στε �ν

Χριστ� �ΙησοE. ε' δ3 7με9ς ΧριστοE, =ρα τοE �Αβρα�μ σπ*ρμα �στ3 κα� κατ�

�παγγελ�αν κληρον+μοι.” Γαλ. κεφ.Γ.

“

...”Ρωμ. κεφ. 11.

12-2

12-13

12-14

11-25

11-26

3-27

3-28

3-29

Και παρακάτω: “

Kαιμάλισταο ΙησούςΧριστός ενώνει τουςλαούς:

Αλλά η έλλειψη διακρίσεων από τη μεριά του Θεού

φαίνεται και από το σχέδιο σωτηρίας των Εβραίων, μετά από τη σωτηρία των εθνών. Έτσι

ολοκληρώνεται το μυστήριο της Θείας Οικονομίας δια της οποίας οδηγήθηκαν στην

σωτηρία όλοι οι λαοί που αποτελούν τον πνευματικό Ισραήλ:

“

Σημ. (ΛΜΔ): Δεν υπάρχουν λοιπόν διακρίσεις μεταξύ των εθνών παρά μόνον
σε σχέση με την πνευματική τους πρόοδο. Διότι αν δεν φωτίζονταν από το
Πνεύμα του Θεού, ακόμη θα ήταν ειδωλολάτρες όπως λέγει ο απόστολος Παύλος:
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Aς προσέξομε την τελευταία πρόταση του Αποστόλου. Η λέξη Ισραήλ αναφαίρεται δύο

φορές, αλλά με διαφορετικό νόημα. Στην φράση “πIρωσις 4π# μ*ρους τ� �Ισρα�λ γ*γονεν

κα� οMτω π8ς �Ισρα�λ σωθGσεται

”

“ ”

ο πνευματικός Ισραήλ, η Εκκλησία των σωζομένων, δια του Κ. Ι. Χριστού, από κάθε
φυλή και γλώσσα επίγεια από Αδάμ μέχρι τον τελευταίο σωζόμενο άνθρωπο έως και τη 2α
Παρουσία.

“

εννοείται ο Ισραήλ σαν έθνος σύμφωνα με το κληρονομημένο όνομα από τους κατά σάρκα

προγόνους του. Στη φράση που ακολουθεί όμως ο Ισραήλ

είναι είναι

Στην Εκκλησία των επί γης σωζωμένων προστίθενται και οι Ουράνιες λογικές υπάρξεις
που κρατήθηκαν στη θέση που τους όρισε ο Θεός, χωρίς να ξεπέσουν (από υπερηφάνεια όπως ο
Σατανάς και οι παρασυρθέντες απόαυτόν), και οι οποίες ονομάζονται, γενικά, Άγγελλοι.

Είναι ίδιο των αδαών και των πλανεμένων να μπερδεύουν τις έννοιες των Γραφών, και
κυρίως όσων δεν δέχονται τις συμβουλές των Αγίων για να τις ερμηνεύσουν σωστά. Αυτό συχνά
παρατηρείται στους Προτεσταντικούς κύκλους, και αν δεν προσέξουν και οι Ορθόδοξοι που
διαβάζουν αδιακρίτως βιβλία των κύκλων αυτών θα κολλήσουν ιδέες ξένες προς την Αλήθεια. Από
τέτοιες ιδέες επωφελούνται κάποιοι για να προωθήσουν ιδιοτελείς σκοπούς. Μεταξύ αυτών είναι και
οι υπερεθνικιστές Εβραίοι που ακριβώς στηριζόμενοι στην αδιακρισία αυτών των ανθρώπων και
επομένως την αδυναμία να κατανοήσουν την διαφορά του κοσμικού από τον πνευματικό Ισραήλ,
έχουν πείσει αρκετούς Χριστιανούς της Δύσης ότι ο Ισραήλ που είναι ευλογημένος κατά τις γραφές
και που θασωθεί είναι το κράτος του Ισραήλ και οι φίλοι του!!!

Είναι απαραίτητο νασυμπαθούμε τον Ιουδαϊκό λαόπου τώραβρίσκεται υπό καταπίεση κάτω
από δικούς του άρχοντες, αφανείς τους περισσοτέρους και διαμένοντας μάλιστα τους
περισσοτέρους εκτός Ισραήλ, οι οποίοι όμως εμφανίζονται σαν Εβραίοι, ενώ δεν είναι Εβραίοι, αλλά
έχουν πουλήσει τον εαυτό τους στο χρήμα, αποτελώντας πλέον οπαδούς του Μαμωνά (δαίμονος

του χρήματος).

όπως λέγει στην Αποκάλυψη ο ίδιος ο Κύριος προς τον Άγγελλο (επίσκοπο) της

Εκκλησίας τηςΦιλαδελφείας.
Πολλοί είναι οι Ιουδαίοι κρυφοχριστιανοί και αυτοί μόλις γνωρίσουν τον πλούτο της

Ελληνικής Ορθόδοξης γραμματείας θα γίνουν οι καλύτεροι φίλοι μας, όπως είπε και ο γ. Παίσιος ο
Αγιορείτης. Δεν πρέπει σ’ αυτούς σαν να ήμασταν αδιάκριτοι και φανατικοί, κινούμενοι από
μικροπρεπήπολιτικά ή άλλα κριτήρια, ναπροσθέτομε και εμείς οι Χριστιανοί πρόσθετο βάρος, με το
να τους συγκαταλέγομε μαζί με τους σκοτεινών προθέσεων πλουτοκράτες ψευτο-Εβραίους.
Ανάλογα ισχύουν και για τους ψευτο-Χριστιανούς οπαδούς του Μαμωνά (Μασσόνους,
τοκογλύφους, υπεργολάβους των ξένων πλουτοκρατών, κλπ). Αυτοί οπωσδήποτε δεν μπορούν να
να χαρακτηρίζονται Χριστιανοί και βάσει αυτών να κατακρίνονται οι αληθινοί Χριστιανοί!

ΤαΑντιχριστιανικά κινήματα πληθαίνουν στις ημέρες μας, και εκτός από τους “Σιωνιστές” και
τους φίλαρχους και φιλοχρήματους υποτακτικούς τους, μασσόνους κλπ, καλό είναι να σταθούμε για
λίγο σε ένα παράλληλο κίνημα: τους Νεοεποχίτες. Κατόπιν θα αναφερθούμε εν συντομία στην
περίφημη “παγκοσμιοποίηση”.

'δο( δ�δωμι �κ τOς συναγωγOς τοE σαταν8 τ&ν λεγ+ντων

Aαυτο(ς �Ιουδα�ους εcναι, κα� ο�κ ε'σ�ν, 4λλ� ψε%δονται· 'δο( ποιGσω α�το(ς Hνα

dξουσι κα� προσκυνGσουσιν �νIπιον τ&ν ποδ&ν σου, κα� γν&σιν ;τι �γf

gγ�πησ� σε”
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