Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ:

«Καταιγίδα έρχεται στα Βαλκάνια»!!!

«Καταιγίδα» προμηνύεται στη Βαλκανική.
Το ΝΑΤΟ σε ρόλο «σταυροφόρου». Ηχούν τα τύμπανα του πολέμου, σε επιφυλακή και
εγρήγορση ο λαός- Τι έλεγε ο Αγιορείτης άγιος γέροντας Παΐσιος για τα τεκταινόμενα στη
γειτονιά μας.
Τι έλεγε ο άγιος γέροντας Παΐσιος:
«Αυτοί που αμείλικτα κτυπούν την Ορθοδοξία, τώρα θα εκλείψουν. Ακόμα και αυτοί που
κατέστρεψαν τον Βυζαντινό Πολιτισμό δεν είναι οι Τούρκοι που τον κατέστρεψαν, είναι οι
σταυροφόροι, οι Ευρωπαίοι, οι καθολικοί, που ενίσχυσαν τους Τούρκους
για να καταστρέψουν το Βυζάντιο. Τους απογόνους τους, λοιπόν, θα τους
μαζέψει ο Θεός εκεί μέσα και θα σφαγούν εκεί. Εσείς είστε νεώτεροι και θα
το δείτε, αφού θα είστε εν τη ζωή. Τώρα θα γίνει η Μεγάλη Σύρραξη, ο
Αρμαγεδδών. Αυτό που τώρα ξεκίνησε στα Βαλκάνια δεν θα σταματήσει.
Εκείνος που το εμποδίζει να απλωθεί είναι η διαιρεμένη (τότε)
ρωσική ηγεσία (Γκορμπατσόφ Γιέλτσιν), η οποία πλευρίζει τους
Αμερικανούς. Όμως ο ρωσικός λαός θα τους ρίξει και οι χριστιανικοί λαοί
των Βαλκανίων θα προελάσουν.
Οι Ρώσοι θέλουν τώρα να βγουν στη Μεσόγειο. Αυτό θα είναι το
ελατήριο. Όμως, δεν θα είναι αυτή η πραγματική αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός τους
προσκαλεί ως όργανά Του. Κατεβαίνοντας αυτοί θα σβήσουν και θα αφανίσουν τη Τουρκική
λαίλαπα μέσα σε μία εβδομάδα. Κι όταν κατέβουν οι φίλοι της Τουρκίας (οι απόγονοι δηλαδή
των σταυροφόρων) το ΝΑΤΟ, για να τη σώσουν, τότε εκεί θα γίνει η Μεγάλη Σύρραξη και θα
σφαγούν». Αυτό το χαρακτηριστικό απόσπασμα του γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτη από το
βιβλίο «Λόγοι σοφίας και χάριτος» περιγράφει τα μελλούμενα να τελεσθούν στην Βαλκανική
Χερσόνησο.
Και προσθέτει ο σοφός και Άγιος γέροντας: « Όσο για την κατάσταση στην πρώην
Γιουγκοσλαβία, αυτή είναι προϊόν του Βατικανού. Είναι οι «ευλογίες» του Πάπα, του «μεγάλου
χριστιανού». Τα νοήματα όλων αυτών συλλαμβάνει ο διεθνής σιωνισμός. Το διεθνές
χρηματιστήριο που ονομάζεται Αμερική. Αμερική δεν υπάρχει. Οι Σιωνιστές είναι η Αμερική.
Αυτοί λοιπόν αφού λάβουν τα μηνύματα τα σατανικά, τα προωθούν στο Βατικανό, αυτό τα
μετατρέπει σε σχέδια και στη συνέχεια καλεί το Ισλάμ να τα εφαρμόσει. Αυτός είναι ο τρόπος
που λειτουργούν σήμερα τα σατανικά σχέδια. Αυτοί κατόρθωσαν κι αιχμαλώτισαν τους ηγέτες
μας.
Οι ελπίδες μας είναι μόνο στο Θεό. Κι εσείς να ζείτε χριστιανικά, γιατί σας λέω υπεύθυνα
και θα το δείτε ότι δεν έχουμε μέρες. Αυτό που ανάβει τώρα στα Βαλκάνια θα συνεχίσει. Αυτό θα
είναι η αφετηρία μέσω της οποίας ο Θεός, με το δικό Του τρόπο, θα ελευθερώσει τους
χριστιανούς και θα τους υψώσει πάλι στη γραμμή τους. Και θα επανέλθει το Βυζάντιο. Και
ξέρετε γιατί; ∆ιότι οι Ευρωπαϊκοί λαοί θα ξαναενωθούν. Ποιός θα τους καθοδηγεί; ∆εν κρατάει
κανείς. Μόνο εμείς κρατάμε την Ορθόδοξη πίστη (Σελ. 101, 105)».
Γι' αυτό Χριστιανοί μου γρηγορείτε και προσεύχεσθε. Κρατηθείτε ενωμένοι στο άρμα του
Προφήτη Ηλία που οδηγεί στον Ιησού Χριστό και μην δειλιάζετε. Θυμηθείτε ότι «έθνος
απολωλεκός βουλήν εστι, και ουκ έστιν εν αυτοίς επιστήμη, ουκ εφρόνησαν συνιέναι» και μη
λησμονήσετε «πως διώξεται εις χιλίους, και δυό μετακινήσουσι μυριάδας». Η ισχύς εν τη
ενώσει. Κρατηθείτε δεμένοι και ενωμένοι με τον Χριστό γιατί τότε έρχεται ειρήνη στον κόσμο.
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Και μη λησμονήσετε Χριστιανοί μου να γυρίσετε την πλάτη στους δήθεν πνευματικούς
προφήτες, οι οποίοι εξ αφορμής της βαλκανικής «καταιγίδας» που έρχεται στη Βαλκανική θα
επιχειρήσουν να παρασύρουν τους ανθρώπους. Ο ουρανός έχει βάλει στρατιές αγίων και
αγγέλων για να τους κατατροπώσουν.
Οι δυστυχισμένοι δεν κατάλαβαν πως ο πόλεμος άρχισε όταν με τη βία και την
επιστημονική φαντασία θέλησαν να σπάσουν το άβατο του Παντοκράτορα και να φθάσουν στον
ουρανό. Ας γνωρίζουν πως μόνο όταν ο Παντοκράτωρ θελήσει θα πέσει η αυλαία.
Εσείς Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύετε και καθαρίστε τους ρύπους. Μην σκάβετε τους
βυθούς του ωκεανού. Το ευχάριστο είναι ότι έχουν γυρίσει οι πιο πολλοί στον τριαδικό Θεό. Γι'
αυτό και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός θα κατευνάσει τα ορτύκια της λαίλαπας. Πιστεύετε στον
Χριστό μας και θα δείτε τον πλανήτη γη να αποκτά και πάλι τα αγαθά που ο παντοκράτωρ
έδωσε. Μην φοβάστε ο Θεός είναι κοντά σας. Σας προστατεύει. Όλοι μαζί ενωμένοι στον
τριαδικό Θεό. Το Άγιο Πνεύμα πάντα σας καθοδηγεί.
Αγίου Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, Λόγοι σοφίας και χάριτος.
Μακάριος Ιερομόναχος
Ιερόν Κελλίον Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Αγία Άννα - Άγιον Όρος
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