
- 1 - 

 

     Από τις πράξεις μας με βάση τον πνευματικό νόμο... 

...Μήπως η ημερομηνία του 3ου παγκοσμίου πολέμου καθορίστηκε;  
Είπαμε1 ότι τα ονόματα δεν δίνονται τυχαία, αλλά υπηρετούν κι αυτά την «Θεία 

Οικονομία». Στις 6 Αυγούστου 1945 το αεροπλάνο «Enola Gay» ρίχνει τη βόμβα «Little boy» 
πάνω από τη Χιροσίμα, που το όνομά της προειδοποιεί ότι τα χείρω είναι σιμά! Το επώνυμο 
«Gay» χρησιμοποιείται για να επισημάνει όσους έχουν το συγκεκριμένο ομοφυλοφιλικό 
πάθος. Υπάρχει και τραγούδι «Enola Gay» που θεωρείται αντι-πολεμικό, αλλά δεν είναι, διότι σ' 
αυτό η μητέρα «Enola Gay» είναι περήφανη για το μικρό της αγόρι «little boy» δηλαδή τη 

βόμβα που πέφτει στη Χιροσίμα, (όπως στο βίντεο)2: "Enola Gay, is mother proud of little 
boy today". Επειδή τη βόμβα την έριξε η Αμερική, και αυτή είναι καθολικά (εν όλα) πλέον Γκέϊ 
επί προεδρίας Ομπάμα, και πλήρως ενηλικιωμένη στην πυρηνική τεχνολογία, άρα τα Χείρω-
Σιμά (Χιροσίμα), δεν είναι όπως πριν σιμά, αλλά... τωρινά! 

Η αναγγελία τον Ιούνιο 2015 της νομιμοποίησης των γάμων των ομοφυλοφίλων σε 
όλη την Αμερική, έδειξε φανερά ότι  το μικρό, τον καιρό του πυρηνικού βομβαρδισμού της 
Χιροσίμα, παιδί της μαμάς «Ενόλα Γκέι» (Αμερικής), μεγάλωσε!... ...και άρα ο καιρός του 
μεγάλου πυρηνικού χαλασμού έφτασε...!  

 

      
  «Η 26η Ιουνίου θα μείνει στην ιστορία ως η ημέρα που το Ανώτατο ∆ικαστήριο των 

ΗΠΑ έδωσε στους ομοφυλόφιλους και τις λεσβίες το δικαίωμα να παντρεύονται νόμιμα 
και στις 50 πολιτείες»! (Time) 

     Ναι και εμείς πρέπει να το σημειώσουμε, και να μην ξεχνάμε τον Ιούνιο, τον μήνα 
που αφιερώθηκε από τον Ομπάμα στους σαρκολάτρες των αφύσικων ηδονών, οι οποίες 
στεφανωμένες με την υπερηφάνεια, οδηγούν στην γενικευμένη "Χιροσίμα" του 3ου 
παγκοσμίου πολέμου. 

   Αυτό το διάστημα τέλος Ιουνίου - αρχές Ιουλίου, που «το άλογο είναι στ' αλώνι» είναι 
υποψήφιο για την ερχόμενη καταστροφή του Γενικού (ή 3ου Παγκοσμίου) Πολέμου, κατά τον 
άγιο Κοσμά του Αιτωλό. Υπάρχει και άλλο, αυτό των πανθρησκευτικών συγκεντρώσεων που 
γίνονται προς το τέλος Οκτωβρίου... οπότε είναι το «βόδι στο χωράφι». 

   «Θαρθεί ξαφνικά· ή το βόδι στο χωράφι ή το άλογο στ’ αλώνι» (74η).3 Επειδή η 
πανθρησκευτική κίνηση αφορά δογματικό παράπτωμα πολύ βαρύτερο των ηθικών, γι' αυτό 
προτάσσεται από τον άγιο Κοσμά, που ο λόγος του ως ισαποστόλου έχει Αγιοπνευματική 
ακρίβεια, ο καιρός του οργώματος, αλλά αν υπερισχύσει η υπερηφάνεια μπορεί τελικά να 
συμβεί το κακό σε καιρό θερισμού! 

     Είδηση 26-Ιουνίου-2015: Μετά και την απόφαση του ∆ικαστηρίου στην Αμερική... «Οι 
Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει τώρα να μάθουμε να ζούμε ως εξόριστοι στη χώρα μας»! 

 

                                            
1  Περισσότερα στην ιστοσελίδα: http://www.imdleo.gr/diaf/2014/11/hiro.html 
2  ∆είτε «Το μήνυμα της Χιροσίμα και οι προεκτάσεις του»: www.imdleo.gr/diaf/2014/11/hiro.html 
3  http://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/02_AgKosmas.pdf 
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    Το αποκορύφωμα της μανιακής υπέρ των LGBT πολιτικής του προέδρου Ομπάμα είναι 
το να τους δώσει τόσα προνόμια, κατά είδηση της 21ης Ιουλίου 2014 (FOX), ώστε όπως 
γράφομε και στην ιστοσελίδα παρακάτω, να καταργούνται προς χάριν τους τα δικαιώματα 
όλων των άλλων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών δικαιωμάτων! 

      Σ' αυτό συνέβαλε και η υποστήριξη από τον πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος ενδιαφέρεται 
πλέον μόνο για την «ανοικτή», κοσμική εκκλησία του, (χωρίς αναφορά σε δόγματα και ηθική) 
όπως δήλωσε ο ίδιος4 και όχι για το μικρό ποίμνιο του Χριστού. 

      Αλλά η ημερομηνία της 21ης Ιουλίου μας θυμίζει την προφητεία5 του αγίου 
Κωνσταντίου του Ρώσου:  

      Σε κάποιο έτος . . . όταν ο καιρός μετανοίας παρέλθει... 

- ΕΙΣ ΤΑΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙ ΟΙ ΑΙΜΑΤΩ∆ΕΙΣ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙ.  

- ΕΙΣ ΤΑΣ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ∆ΥΟ ΑΝΗΚΟΥΣΤΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ.  

- ΕΙΣ ΤΑΣ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΑΝΥΠΟΦΟΡΟΣ ΖΕΣΤΗ ΓΕΝΗΣΕΤΑΙ. 

- ΕΙΣ ΤΑΣ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΧΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ. 

    Η 8η Ιουλίου είναι στο μεσοδιάστημα 26 Ιουνίου - 21 Ιουλίου. Αν η προφητεία 

αναφέρεται στο Ιουλιανό (παλιό) ημερολόγιο τότε η 8η είναι η 21η Ιουλίου με το νέο.  Μήπως 

επομένως, με το νέο ή το παλιό ημερολόγιο, στις 8 Ιουλίου έχομε για πνευματικούς 

λόγους, την κυρίως ημερομηνία του 3ου παγκοσμίου πολέμου;  

   Σε κάθε περίπτωση η προφητεία του αγίου Κοσμά ισχύει: Τότε το άλογο είναι στο 
αλώνι, και οι αλόγως διαβιούντες θα αλωνίσουν τους καρπούς της απομακρυσμένης 
από τον Θεό - Λόγο (αμετανόητης) ζωής τους... 

Και ο Κύριος Ιησούς προς τους μαθητές Του: «ουχ υμείς λέγετε ότι έτι τετράμηνος 
εστί και ο θερισμός έρχεται»; ∆ηλ. δεν λέτε εσείς οι ίδιοι ότι είμαστε στο τετράμηνο (της 
ωρίμανσης των σιτηρών) και ο θερισμός έρχεται; (Ιω. 4:35). Έτσι ο Κύριος συνδύασε τον καιρό 
του πνευματικού θερισμού με αυτόν των καρπών της γης. Και επειδή ο «θερισμός» 
ολοκληρώνεται με τη μετάβαση στην άλλη ζωή, είναι προφανές ότι ο 3ος παγκόσμιος πόλεμος 
αποτελεί ένα τέτοιο μεγάλο θερισμό, με κέντρο τον καιρό ...του θέρους! 

Στην Ελλάδα τα άσχημα σχετίζονται με το γενικότερο παγκόσμιο κλίμα, αλλά 
ιδιαίτερα εξαρτώνται από την Ορθόδοξη πορεία μας. Οφείλομε να μένομε σταθεροί στα 
παραδομένα από τον Χριστό και τους Αγίους δόγματα της Ορθόδοξης πίστης, τώρα μάλιστα 
που είναι σε εξέλιξη το μεγάλο ξεκαθάρισμα του «Γενικού Πολέμου», και χρειάζεται 
περισσότερο η Θεία βοήθεια. 

  Περισσότερα και βίντεο: http://www.imdleo.gr/diaf/2014/11/hiro.html 
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4 Στο περιοδικό La Civilta Cattolica 19/09/2013: Ο Ποντίφικας (πάπας Φραγκίσκος) είπε ότι η Ρωμαιοκαθολική 
Εκκλησία πρέπει να γίνει «ένας οίκος ανοιχτός σε όλους», κι όχι ένα «μικρό εκκλησίασμα» που επιμένει να 
επικεντρώνεται σε θέματα όπως το δόγμα, η ορθοδοξία του και ηθικά θέματα. H Ρωμαιοκαθολική εκκλησία 
πρέπει να γίνει "ανοιχτός οίκος": http://www.imdleo.gr/diaf/2014/05/antiracist/pope-no_dogma_new_ethic.pdf 
5  www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/10_Osios_Nilos-Efraim.pdf 




