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Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει πριν το Πάσχα (2023); 

Ολόκληρη η προφητεία του Γέροντα Ιωνά της Οδησσού για Ρωσο-
ουκρανικό πόλεμο από νέα μαρτυρία πρωτοπρεσβυτέρου Αντρέι Τκάτσεφ. 

Για εξαγνισμό της Αγίας Ρωσίας, ο Κύριος θα σηκώσει 
όλη την Ουράνια Στρατιά! Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι θα 
υπερασπιστούν την Πατρίδα τους, θα πολεμήσουν το διάβολο. 
Ο Κύριος θα δώσει τη νίκη. Και αυτή η νίκη δεν θα είναι της 
Ρωσίας επί των Σόδομων και της Ουκρανίας, αλλά του Θεού 
επί του Σατανά. Ο Θεός είναι με αυτούς που είναι με την 
(Ορθόδοξη) Ρωσία. Και όποιος δεν είναι μαζί της είναι με τον 
διάβολο. Παντού θα πεινάσουν, αλλά στη Ρωσία το ψωμί 
θα υπάρχει σε αφθονία. Τα δολάρια και τα ευρώ θα γίνουν 
άχρηστα χαρτιά! 

Πρωτοπρεσβύτερος Αντρέι Τκάτσεφ: 

Γέροντας Ιωνάς της Οδησσού: «Για να εξαγνίσει την 
Αγία Ρωσία ο Κύριος θα σηκώσει όλη την Ουράνια Στρατιά»! 

Το 2011 δεν ήταν ξεκάθαρο πώς θα γίνονταν πραγματικότητα τα λόγια του γέροντα. 
Τότε, πίσω στο 2011, αυτά τα λόγια ήταν δύσκολο να τα πιστέψουμε. Όχι, όχι (ακριβώς) έτσι, τα 
πίστευα, φυσικά, αλλά φαινόταν ότι ήταν πολύ μακριά από εμάς και δεν ήταν σαφές το πότε... 

Ο γέροντας είπε τα εξής: 
«Θα υπάρξει αναταραχή, με την οποία θα ξεκινήσουν όλα». 
Τον ρώτησαν: 
- Τι, οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στη Ρωσία; 
- Όχι, κανείς δεν θα επιτεθεί στη Ρωσία. 
- Και τι, κάποιος θα επιτεθεί στις ΗΠΑ; 
- Όχι, κανείς δεν θα επιτεθεί. 
Η σύγκρουση θα ξεκινήσει μέσα σε μια μικρή χώρα.1 Η Ρωσία, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες 

θα συμμετάσχουν σε αυτό. Συνολικά, αυτή η αναταραχή θα διαρκέσει 3 χρόνια. Η πρώτη 
χρονιά θα είναι αιματηρή, η δεύτερη της πείνας, η τρίτη της νίκης. (Έχει αποδοθεί και ως 
τα 3 Πάσχα). 

Πότε θα ξεκινήσει αυτή η αναταραχή; 
- Εγώ θα πεθάνω, και σε ένα χρόνο θα αρχίσει. 
 Ο Γέροντας Iωνάς κοιμήθηκε το 2012 και το Maidan ξεκίνησε το 2013. 
 Να τι είπε ο γέροντας: 
 «Ο Κύριος έχει προετοιμάσει τη σωτηρία για τη Ρωσία. Την πρώτη εβδομάδα της 

Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όλα τα σατανικά προϊόντα θα την εγκαταλείψουν2 και τότε όλα 
τα κακά πνεύματα θα φύγουν από την Αγία Ρωσία. 

Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ολόκληρος ο πολυεθνικός λαός αυτής της χώρας θα 
ξεσηκωθεί για να πολεμήσει τον διάβολο. Η ειρήνη και η χάρη θα βασιλέψουν στη Ρωσία. 
Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι θα συνεργαστούν για να υπερασπιστούν την Πατρίδα τους. 

 
1 Είναι, όμως, προφανές ότι η Ουκρανία δεν είναι μικρή χώρα! Ίσως επομένως ο γέροντας να μιλούσε για άλλο 
γεγονός, σε μικρή χώρα όπως το Κόσσοβο, που θα ξεκινήσει τον 3ο Παγκόσμιο. 
2 Με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας έφυγαν από αυτήν οι δυτικές πολυεθνικές και αρπάχτηκαν από τους δυτικούς 
τα χρήματα των ολιγαρχών, που έτσι δεν μπορούσαν να έχουν πλέον δύναμη μέσα και έξω από τη Ρωσία. Στις 13 
Μαρτίου ήταν το 2022 η 1η Κυριακή, αυτή της Ορθοδοξίας, μέσα στη Σαρακοστή, ενώ είχε προηγηθεί στις 24 Φεβ 
2022 (Τσικνοπέμπτη) η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία.   
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Παντού θα πεινάσουν, αλλά στη Ρωσία το ψωμί θα υπάρχει σε αφθονία. Οι 
ασθένειες και τα προβλήματα θα φύγουν. Γιατί η αγάπη του ενός για τον άλλον θα αρχίσει να 
πολλαπλασιάζεται σε κάθε Ρώσο. 

Οι Χριστιανοί θα προσεύχονται για τους Μουσουλμάνους - και οι δύο αυτοί λαοί3 θα 
ξεσηκωθούν ενάντια στον διάβολο. Για τον εξαγνισμό της Αγίας Ρωσίας, ο Κύριος θα σηκώσει 
όλο τον ουράνιο στρατό Του! Αντί για τον διεφθαρμένο Ιούδα, ο Κύριος θα βάλει τον λαό Του – 
Έχει πολλούς από αυτούς. 

Εάν προσεύχεστε σκληρά, τότε στο Ιωβηλαίο της Νίκης ο Κύριος θα δώσει τη νίκη. Και 
αυτή η νίκη δεν θα είναι της Ρωσίας επί των Σόδομων και της Ουκρανίας, αλλά του Θεού επί 
του Σατανά. Ο Θεός είναι με αυτούς που είναι με τη Ρωσία. Και όποιος είναι χωρίς αυτήν 
(εναντίον της) είναι με τον διάβολο. 

Ο Κύριος θα απελευθερώσει νερό και φωτιά στον εχθρό της Ρωσίας. Όλες οι 
καταστροφές θα πέσουν πάνω τους και τα ευρώ και τα δολάρια θα γίνουν άχρηστα 
χαρτάκια». 

Τότε, το 2011, αυτά τα λόγια ήταν ακατανόητα. Ένα πράγμα ζέστανε την ψυχή - η Ρωσία 
δεν θα υποταχθεί στο σατανικό σύστημα. Αλλά σήμερα, αυτές οι λέξεις έχουν σημασία. 

Συνεχίζουμε να προσευχόμαστε να κατοικεί ο Κύριος ανάμεσά μας για πάντα και για 
πάντα! αναφέρει το πρόσωπο που καταθέτει την μαρτυρία. 

 Αλλά δεν είναι μόνο ο Γέροντας Ιωνάς που προειδοποιεί. Ανάλογη είναι η 
παρακαταθήκη και του Γέροντος +Γρηγορίου μακαριστού Ηγουμένου της Μονής Δοχειαρίου 
Αγίου Όρους: «Μακριά από την Ευρώπη, μακριά από την Αμερική καθήστε κοντά στους 
Ρώσους που είναι ομόδοξοι». (ΒΙΝΤΕΟ). Γέροντας….ένας πραγματικός σταρετς στην ταινία 
”Που είσαι Αδάμ;” 

Πηγή: https://dimpenews.com/2022/04/03/ολόκληρη-η-προφητεία-του-γέροντα-ιωνά/ 

Σημείωση (Λεοντίου Μ. Δ.): Εφ’ όσον σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διατύπωση της προφητείας 
αυτής: «Η πρώτη χρονιά θα είναι αιματηρή, η δεύτερη της πείνας, η τρίτη της νίκης», γνωστή και 
ως «τρία Πάσχα», επειδή το Πάσχα του 2022 ήταν αιματηρό, το επόμενο (2023) θα είναι της πείνας, 
που σημαίνει ότι θα έχει σταματήσει (προφανώς) η αιματοχυσία (του πολέμου). Αντάρτικο ίσως υπάρχει 
ακόμη, όπως μάχες γινόντουσαν στο Ντομπάς και πριν τις 24-2-2022. Η νίκη των Ρώσων θα 
αναγνωρισθεί (κατά την προφητεία) το επόμενο έτος (2024).  

Έχομε ήδη υποσημειώσει (1) ότι στην προφητεία για την Ουκρανία περιέχεται κάτι ξένο, διότι η 
Ουκρανία δεν είναι μικρή χώρα...! Οπωσδήποτε καλύτερα θα ήταν αν υπήρχε αλληλοκάλυψη της 
προφητείας και από άλλο ανεξάρτητο σε σχέση με τον πρωθιερέα Αντρέι άτομο.  

Μία ιντερνετική ανώνυμη προφητεία από μεταθανάτια εμφάνιση του γέροντα Ιωνά δεν ελήφθη 
υπ’ όψιν. Το μόνο αξιοπερίεργο και άξιο αναφοράς σ’ αυτήν, που όμως (κι αυτό όπως της 
υποσημείωσης «1») μάλλον δεν συνδέεται άμεσα με τον τωρινό πόλεμο στην Ουκρανία. είναι το εξής:  

«Έρχεται η οργή του Θεού. Τους εχθρούς της Ρωσίας θα πλήξουν Αποκαλυπτικός 
σεισμός, τσουνάμι κ.α. Ο πόλεμος θα σταματήσει από φυσικές καταστροφές. Ο Θεός να δώσει 
να μην πέσει η Αμερική πριν την Ανάσταση για να προλάβετε να φύγετε. Ορθόδοξοι 
σπεύσατε στο καταφύγιο της Ρωσίας! Η Αμερική και πολλές ευρωπαϊκές χώρες θα πέσουν»… 

Το παρόν (εκτυπώσιμο): https://www.imdleo.gr/diaf/2023/g.Iwnas-prof.pdf 

Αντίστοιχη ιστοσελίδα: https://www.imdleo.gr/diaf/2023/g.Iwnas-prof.html 

 
3 Γράφεται «τα δύο αυτά έθνη», αλλά αν δεν το περιορίζει στους Τσετσένους προφανώς εννοεί λαούς. Βλέπομε 
πράγματι την υποστήριξη των Τσετσένων στις Ρωσικές δυνάμεις που πολεμούν στην Ουκρανία. Το κείμενο της 
προφητείας δεν μιλάει για συμπροσευχές αλλά μόνο προσευχές Ορθοδόξων και υπέρ μουσουλμάνων, που μπορεί 
να γίνουν εκτός, βέβαια, εκκλησίας. 

https://dimpenews.com/2022/04/03/%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%B7-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%AC/
https://www.imdleo.gr/diaf/2023/g.Iwnas-int-prof.pdf
https://www.imdleo.gr/diaf/2023/g.Iwnas-prof.pdf



