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Ο όσιος Νείλος ο οποίος έζησε γύρω στα 1600, δεν έγραψε ο ίδιος τις διδαχές του
όσο ζούσε. Τις έδωσε, μετά την κοίμησή του, στον επίσης μετά την κοίμησή του οσίου γενόμενο
μαθητή του Θεοφάνη, τον οποίο γιάτρεψε πρώτα από δαιμόνιο που τον είχε καταλάβει,
καθώς και από σωματικές ασθένειες. Ο Θεοφάνης έλαβε την εντολή να τις υπαγορεύσει
(ι με τη σειρά του σε κάποιο
μορφωμένο, για να τις καταστήσει γραπτό λόγο, διότι ο ίδιος ο Θεοφάνης ήταν αγράμματος.
Επειδή κατά τη μετάδοση κάποιο νόημα μπορούσε να παραφθαρεί, ο Άγιος Νείλος
χρησιμοποίησε πολλές παραβολικές ιστορίες σαν επεξηγηματικές των λόγων του. Ίσως το
πρώτο γραπτό κείμενο να είναι αυτό που φυλάσσεται στην Ι. Μονή Ζωγράφου
Από εκεί, οι Ρώσοι έλαβαν και έχουν κάποια αξιόπιστα αντίγραφα στα χέρια τους.
παρόντος αντιγράφου είναι ίδιο στη βάση του με αποσπάσματα τα
κατά καιρούς διάφοροι Ρώσοι μελετητές. Επίσης το μελέτησαν
του Αγίου Όρους όπως ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο οποίος είχε άλλες τρεις αντιγραφές
μελετήσει, και κατέληξε να το αξιολογήσει σαν το πιο αυθεντικό από τα γνωστά.

,
διαίτερα τη συνοπτική διδασκαλία στο τέλος του τόμου),

του Αγίου Όρους.
Το κείμενο του

οποία αναφέρουν
πνευματικά αναστήματα

Σημείωση ΛΜΔ:

Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι αν δεν διαβάσει κανείς όλο το κείμενο, το εκφραστικό ύφος του
αντιγραφέα μπορεί να προκαλέσει κάποια μικρομπερδέματα. Π.χ. Στο θέμα του στρατεύματος
του πάπα, αναφέρει ο αντιγραφέας

Με αυτό όμως απλώς εννοεί το υπό τας εντολάς
των στράτευμα, και όχι τους ίδιους τους αναφερόμενους (προσωπικά). Όπως επίσης σε άλλη
θέση (σελ.142) λέει

. Εδώ οι αναφερόμενοι αυτοκράτορες δεν ήταν βέβαια δαίμονες.
Αλλά εξαπατώντας οι δαίμονες τους ανθρώπους εμφανιζόμενοι σ’ αυτούς με μορφή ανθρώπινη,
τόσο πολύ επιστεύθησαν από αυτούς τους ειδωλολάτρες αυτοκράτορες, ώστε τους κατέστησαν
υποχείριά τους, και κατοίκησαν μέσα τους. Κατά αναλογία κατι παρόμοιο θα συμβεί με τον
Αντίχριστο, μόνο που σ’ αυτόν θα κατοικήσει ο ίδιος ο Σατανάς.

“το στράτευμα του πάπα οι λατινόφρονες Μιχαήλ
(ο αυτοκράτωρ) και Βέκκος (ο πατριάρχης).”

“αι μύριαι μυριάδες των μυριάδων των βεελζεβούλιδων ήλθον και έλαβον
την μορφήν του ανθρώπου, και έγιναν βασιλείς της γης, ο Διοκλητιανός και ο Μαξιμιανός,
το ζεύγος του διαβόλου”



. Απειλεί με κατά του Αγίου Όρους, ,
κάτι που επιτάθηκε μάλλον στις ημέρες μας, λόγω και των πολλών μέσων επικοινωνίας
και ενημέρωσης. Η “ ” όπως την λέγει είναι μία παιδευτική τιμωρία. Τέτοιου
είδους τιμωρίες μπορεί να θεωρηθεί ότι έγιναν και θα γίνονται κατά καιρούς στη διάρκεια
ζωής του Αγίου Όρους. Π.χ. έγιναν από πολέμους, τοπικούς και γενικούς, από πειρατές κλπ.

Στο εδώ κείμενο υπάρχει σαφής αναφορά σε
η οποία θα γίνει όμως κατόπιν προειδοποιήσεως,

Για να γίνει πιο έκδηλη
η διαφορά των δύο ειδών των δοκιμασιών παρατίθεται το παράδειγμα της επιβουλής και
τότε καταδρομής στο Άγιον Όρος των Λατινοφρόνων με την στήριξη από τους Μιχαήλ
και Βέκκο, και μας πληροφορεί ότι τότε η Παναγία ήταν μέσα στο Άγιον Όρος με τη χάρη της,
και ότι έγινε ήταν παρωδικό (παιδευτικό). Η ίδια η Παναγία προειδοποίησε τότε τους πατέρες ότι
“ ”, και μετά τη θυσία των Ζωγραφιτών και Ιβηριτών
Πατέρων, του Πρώτου του Όρους Κοσμά, και άλλων πολλών, απεκατέστησε το Όρος
στην προηγούμενη τάξη του. Όταν φύγει η χάρη της, που τώρα όπως η ίδια η Παναγία
δήλωσε, έχει σαν εμφανές σημείο, την εικόνα της στην Ιερά Μονή Ιβήρων, την αποκαλούμενη
Πορταΐτισα, τότε θα γίνει πολύ μεγάλο και ανεπανόρθωτο κακό. Τότε πλέον οι ευσεβείς
Αγιορείτες θα πρέπει να φύγουν από το Όρος, διότι θα ακολουθήσει η καταστροφή του.
Ο όσιος Νείλος λέγει ότι δεν θα αισθανθούν, παρά μόνον οι ολίγοι ευσεβείς το πνευματικό
μήνυμα του κινδύνου. Γι αυτό η εξωτερική αίσθηση την οποία ονομάζει “αναισθησία” θα
το πληροφορηθεί, αλλά δεν θα το συνειδητοποιήσει, διότι θα λείπει η εσωτερική, πνευματική,
πληροφορία η οποία είναι η όντως αίσθηση.

2 επιδρομή όταν θα διαφημίζονται οι θησαυροί του

καταδρομή

εκτός από αυτές τις παιδευτικές τιμωρίες

έρχονται οι εχθροί του Υιού μου

αντιληπτής
κατά το πνευματικό μήνυμά της, μόνο από τους ευσεβείς μοναχούς.
εξολοθρευτική τιμωρία,εξολοθρευτική τιμωρία,

Ειδικώτερα, για το παρατιθέμενο απόσπασμα, ας σημειώσουμε τα εξής.Ειδικώτερα, για το παρατιθέμενο απόσπασμα, ας σημειώσουμε τα εξής.

1. Οι χαλπιίται είναι μάλλον χαλοποιήται, δηλαδή αυτοί που χαλάνε, κάνουν χαλασμό.
Ο Άγιος απειλεί πολλές φορές με ή και τιμωρία τους Αγιορείτες
αν πέσουν σε αμέλεια, και με την πολυμέριμνη καθημερινή ζωή τους ξεχάσουν το
σκοπό για τον οποίο ήρθαν στο Άγιον Όρος.

παιδευτική εξολοθρευτικήπαιδευτική εξολοθρευτική

1. Δονήσεις με ορατό κέντρο την Ιερά Μονή Ιβήρων του Αγίου Όρους.
2. Όλα τα δένδρα θα γείρουν προς το μέρος που θα φεύγει η εικόνα της Θεοτόκου.
3. Από τον Άθωνα θα ακούγεται λεπτή βοή (σαν συριγμός), και φοβερός κρότος.
4. Μετά την αναχώρηση της εικόνος, και μαζί της χάρης της Θεοτόκου, θα γίνει άλλος
σεισμός που θα πάρουν όλα τα ιερά των εκκλησιών κλίση, κατά την διεύθυνση της
αναχώρησης της Παναγίας.

Κατά σειρά τα φαινόμενα θα είναι:Κατά σειρά τα φαινόμενα θα είναι:

Προφανώς αυτά τα πολύ δυσάρεστα, θα γίνουν κοντά στο τέλος του κόσμου,
διότι τότε οι πολλοί, ακόμη και το Άγιον Όρος στην πλειοψηφία του, θα έχουν πνευματικά
πάρει τον κατήφορο. Τελικά, μετά από σεισμό, , όπως
γράφεται σε άλλη σελίδα , η οποία παρατίθεται στη συνέχεια. Αυτή η άποψη είναι από
παράδοση γνωστή στο Άγιον Όρος, και η γεννιά μας την άκουσε από παλιούς ασκητές,
όπως τον γέροντα Αρσένιο, τον συνασκητή του γέροντος Ιωσήφ του σπηλαιώτη, ο οποίος
εκοιμήθη στην Μονή μας, του Αγίου Διονυσίου (το 1983). Τα γεγονότα των σεισμών στο
τέλος του κόσμου, αναφέρονται στο Ευαγγέλιο και την Αποκάλυψη, τους Προφήτες και τους
Πατέρες της Εκκλησίας. Λίγο πριν την άνοδο του Αντιχρίστου στην εξουσία, θα γίνουν
φοβεροί σειμοί και καταποντισμοί παραθαλασσίων περιοχών. (Υπάρχουν σχετικές αναφορές
στον τόμο των Προφητειών υπό ΛΜΔ). Η καταβύθιση του Αγίου Όρους, τότε, δεν θα επιτρέψει την
βεβήλωσή του από τον Αντίχριστο.

Η τελική συμφορά δεν μπορεί να έλθει
πριν την αναλαμπή της Ορθοδοξίας, που θα γίνει μετά το γενικό ή 3ο παγκ. πόλεμο, και την
μετέπειτα γενική χαλάρωση των ηθών, και την επικράτηση της φιλοσαρκίας αντί της φιλοθεΐας.

το Άγιον Όρος θα βυθισθεί
(217)

Προς το παρόν όμως πιθανές είναι οι ενδιάμεσες
παιδαγωγίες, τις οποίες ο Άγιος Νείλος ονομάζει καταδρομές.

-ΛΜΔ

Στο Ευαγγέλιο αναφέρονται τα λόγια του Κυρίου: “ ”, δηλ.
όποιος έχει αυτιά που έχουν τη δυνατότητα να συνηδειτοποιούν το πνευματικό νόημα των
ακουομένων, ας ακούσει. Ακόμη: “και τότε πληρωθήσεται αυτοίς η προφητεία
Ησαΐου η λέγουσα,

” . Με τον ίδιο τρόπο μιλάει για αναίσθητες αισθήσεις και ο Άγιος Νείλος ο Μυροβλύτης.
Από τα λεγόμενα του Αγίου προκύπτει ακόμη, ότι θα συμβούν διάφορες δονήσεις και σεισμοί,

και η όλη αναχώρηση του χαρακτήρος (εικόνος) της Θεοτόκου θα συσκιασθεί. Έτσι πχ κάποιοι
θα λένε ότι εκλάπη η εικόνα, ή χάθηκε κάτω από ερείπια και δεν ξέρουμε που είναι κλπ.

ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω

ακοή ακούσετε και ου μη συνήτε, και βλέποντες βλέψετε και ου μη
ίδητε

(Ματ. Ια-15).

(Ματ. Ιγ-14)
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"πό τήν σελ. 217:


