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Είναι επομένως χρήσιμο να ανατρέξουμε στη Σοφία της Εκκλησίας, για να 
βρούμε τα προειδοποιητικά στοιχεία για το πρόβλημα, αλλά και τη 

μελλοντική εξέλιξη, διότι ακόμη και αυτή μας έχει γίνει γνωστή από τον 
προφητικό λόγο! 

Δυστυχώς το κατασκεύασμα του Οικουμενισμού προωθείται μέσα στο 
σχέδιο της πολτοποίησης όλων των θρησκειών, και της εγκαθίδρυσης της 

Πανθρησκείας, η οποία θα επινοήσει νέα λειτουργικά σύμβολα, όπως 
αστέρι αντί σταυρού, ψευτοευαγγέλια κλπ, και θα γίνει η επίσημη θρησκεία 

στα χρόνια του Αντιχρίστου. 
 

Αυτά λένε οι προφητείες… 
• Οι Απόστολοι:  (Το τέλος δεν θα έρθει) …«εάν μη έλθη η αποστασία πρώτον και 
αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας…» (Απ. Παύλος Θεσ. 
Β΄β.3) δηλ. θα προηγηθεί η αποστασία από τον ερχομό του Αντιχρίστου, και μάλιστα 
αυτό είναι το κυριότερο εκκλησιαστικό σημάδι.  Ήδη στα 2000 χρόνια, η Εκκλησία 
αντιμετώπισε και παραμέρισε πάρα πολλές αιρετικές ομάδες που αποστάτησαν απ’ αυτή. 
Από τους σύγχρονους αποστάτες, και επομένως προδρόμους κατά το παρόν εδάφιο του 
Αντιχρίστου, είναι οι αποκομμένοι από τους Πατέρες της Εκκλησίας Ρωμαιοκαθολικοί, οι 
υποταγμένοι στο αιρετικό διευθυντήριο του Βατικανού, τους οποίους ξεπέρασαν οι 
διάφορες προτεσταντικές ομάδες σε αυθαιρεσία, προσθέτοντας αναρίθμητες αιρέσεις, 
καταργώντας την Παράδοση της Εκκλησίας, τη διδασκαλία των Θεοφόρων  Πατέρων,  και 
τη λειτουργική τάξη, και αντικαθιστώντας την με δικά τους επινοήματα. Στην εποχή μας 
όμως, επειδή το θέλουν τα αφεντικά και οι εργολάβοι - πολιτικοί της Νέας Τάξης, πρέπει 
όλους αυτούς τους ηγέτες “εκκλησιών” να τους αγκαλιάζουμε με «αγάπη». Κρίμα που δεν 
το είχαν πάρει χαμπάρι το μυστικό οι παλιοί Πατέρες, να λύσουν άνετα τα προβλήματα της 
εποχής των! Ούτε με τους αυτοκράτορες θα τα έβαζαν, ούτε με τους αιρετικούς, διότι θα 
τους έδειχναν “αγάπη”!!! 
«Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού» (Απ. Παύλος Τίτ. 
Γ10). Οι Ορθόδοξοι όμως επιμένουμε να μετέχουμε συνεχώς σε συναθροίσεις 
αιρετικών… Και βέβαια υπάρχουν οι Αποστολικοί κανόνες που ορίζουν ότι επιβάλλεται 
να μην έχομε πνευματική επαφή μαζί τους, για όποιον τυχόν δεν κατάλαβε τα 
προηγούμενα αποσπάσματα των Γραφών… Πχ ο 10ος κανών αναφέρει ότι όποιος 
συμπροσευχηθεί ακόμα και στο σπίτι του, με άτομο που δεν έχει (Μυστηριακή) κοινωνία 
(διότι δεν ανήκει στην ίδια με μας Ορθόδοξη Εκκλησία), να επιτιμάται με αφορισμό: «εί 



τις ακοινωνήτω, καν εν οίκω συνεύξηται ούτος αφοριζέσθω». Και ο Απόστολος της 
αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, διευκρινίζει τι είναι (η κατά Θεόν) αγάπη: 
«Και αύτη εστίν η αγάπη, ίνα περιπατώμεν κατά τας εντολάς αυτού». (Ιω. Β΄, Α-6) 
      
• Ο ισαπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Οι κληρικοί θα γίνουν οι 
χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των όλων». 
     Στον τόμο των «Προφητειών» που θα το βρείτε επεξηγείται: Εδώ μιλάει και για ηθικά 
παραπτώματα (χειρότεροι), και για κακοδοξίες (ασεβέστεροι) πχ. Πανθρησκεία… Όταν 
προχωρήσει το κακό τότε: «Όταν θα πηγαίνει ο παπάς σε σπίτι λαϊκού, μόλις θα φεύγει θα 
θυμιάζουν με θυμίαμα»…! Για να δηλώσουν με τον τρόπο αυτό, ότι δεν συμμερίζονται τις 
μη Ορθόδοξες αντιλήψεις και δοξασίες του. 
 
• Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, από όραμα του, το 1901: (Ο στάρετς 
Σεραφείμ του Σαρώφ, που τον ξεναγούσε στο μέλλον)  «…Έδειξε, έπειτα, σε κάποια 
σύννεφα, και είδα ένα πλήθος από αναμμένα καντήλια που έκαιγαν με άσπρη 
φλόγα. Άρχισαν να πέφτουν προς το έδαφος το ένα μετά το άλλο κατά δεκάδες και 
κατά εκατοντάδες. Κατά την πτώση τους, σκοτείνιαζαν και γίνονταν στάχτες. 
       Τότε ο γέροντας μου είπε, "Κοίτα!", και είδα σε ένα σύννεφο εφτά καιόμενα 
καντήλια. Ρώτησα ποιο είναι το νόημα των καιόμενων καντηλιών που πέφτουν στο 
έδαφος και μου απάντησε: "Αυτές είναι οι εκκλησίες του Θεού που έχουν πέσει σε 
αίρεση, αλλά αυτά τα εφτά καντήλια στα σύννεφα είναι οι εφτά Εκκλησίες, της μίας 
Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, που θα μείνουν μέχρι το τέλος του 
κόσμου!". (Μέχρι τον καιρό του Αντιχρίστου). 
     Είναι προφανές λοιπόν ότι το συνάθροισμα των πολλών ήδη πνευματικά σβηστών 
εκκλησιών δεν θα αποδώσει τίποτα χρήσιμο στους Ορθοδόξους. Αλλά αντίθετα θα τους 
παρασύρει σε πνευματική θολούρα μέχρι να δώσει ο Κύριος λύση.  Στις ημέρες μας η 
πτώση των "εκκλησιών" έχει φτάσει σε δυσθεώρητα βάθη, εφ’ όσον ήδη δημιουργούνται 
γέφυρες μεταξύ καμπαλιστών, αποκρυφιστών, και εκμοντερνισμένων Χριστιανών, και 
φτάνουμε στο σημείο να παρατηρούμε διαδηλώσεις “Χριστιανών” υπέρ του 
αναμενόμενου μεσσία των ραβίνων του Ισραήλ, δηλ του Αντιχρίστου!! Και ότι θα 
ιδρυθεί τελικά η θρησκεία του Αντιχρίστου από αυτό το κακό συναπάντημα φαίνεται από 
το παρακάτω απόσπασμα από το ίδιο όραμα: 
    «…Προχωρήσαμε περισσότερο και πήγαμε σε μια μεγάλη εκκλησία. Ήθελα να 
κάνω το σημείο του σταυρού, αλλά ο γέροντας με συμβούλευσε: «Δεν είναι ανάγκη 
να κάνεις το σταυρό σου, επειδή αυτό το μέρος είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως». 
Η εκκλησία ήταν σκοτεινή και καταθλιπτική. Στην Αγία Τράπεζα ήταν ένα αστέρι και 
ένα Ευαγγέλιο με αστέρια. Κεριά καμωμένα από πίσσα καιγόντουσαν και έτριζαν 
σαν καυσόξυλα. Το δισκοπότηρο στεκόταν εκεί, καλυμμένο με μια απαίσια βρωμιά. 
Υπήρχε κι ένα πρόσφορο με αστέρια. Ένας ιερέας στεκόταν μπροστά από την Αγία 
Τράπεζα με ένα πρόσωπο κατάμαυρο σαν πίσσα, και μια γυναίκα βρισκόταν κάτω 
από την Αγία Τράπεζα, καλυμμένη με κόκκινα και με ένα αστέρι στα χείλη της, και 
ούρλιαζε και γελούσε σε όλη την εκκλησία λέγοντας: "Είμαι ελεύθερη!" Σκέφτηκα: 
"Θεέ μου, πόσο τρομερό!". 
    Οι άνθρωποι, σαν τρελοί, άρχισαν να τρέχουν γύρω από την Αγία Τράπεζα, 
φωνάζοντας, σφυρίζοντας και χειροκροτώντας. Μετά, άρχισαν να τραγουδούν 
άσεμνα τραγούδια. Ξαφνικά, ένας κεραυνός άστραψε, ένα φοβερό αστροπελέκι 
αντήχησε, η γη σείσθηκε και η εκκλησία κατέρρευσε, στέλνοντας τη γυναίκα, τους 
ανθρώπους, τον παπά και τους υπόλοιπους στην άβυσσο. Σκέφτηκα: "Θεέ μου, 
πόσο τρομερό, σώσε μας!". 
    Ο γέροντας είδε αυτό που είχε γίνει, όπως κι εγώ. Τον ρώτησα: "Πάτερ, πείτε 
μου, ποια είναι η σημασία αυτής της φοβερής εκκλησίας";  Αποκρίθηκε: "Αυτοί 
είναι οι κοσμικοί άνθρωποι, οι αιρετικοί, οι οποίοι εγκατέλειψαν την μία Αγία, 
Καθολική (όπως λέει και το Σύμβολο της Πίστεως), και  Αποστολική Εκκλησία και 
αναγνώρισαν την πρόσφατη νεωτερίζουσα εκκλησία την οποία ο Θεός δεν έχει 
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ευλογήσει. Σ' αυτή την εκκλησία δεν νηστεύουν, δεν παρακολουθούν ακολουθίες 
και δεν λαμβάνουν τη Θεία Κοινωνία"!  Φοβήθηκα και είπα: "Ο Θεός μας ελεεί, μα 
καταριέται αυτούς με θάνατο"! Ο γέροντας με διέκοψε και είπε: "Μη θρηνείς, μόνο 
προσεύχου".  
     Θα τα βρείτε στον «Επίτομο». Βλέπετε ότι παρ’ όλο που υπάρχει δισκοπότηρο, ο 
γέροντας λέει ότι δεν μεταλαμβάνουν, διότι όλα είναι υποκριτικά και χωρίς χάρη Θεού. 
Θα παρατηρήσατε ότι οι νεωτεριστές -  ιδρυτές αυτής της "εκκλησίας" είναι «κοσμικοί 
άνθρωποι», δηλ πρόκειται για τις προτεσταντικού τύπου αιρέσεις, που πράγματι 
γεννιούνται κατά εκατοντάδες κάθε χρόνο στη Δύση, και άλλες σβήνουν γρήγορα, ενώ 
άλλες με ισχυρότερες πλάτες (κόσμου, εξουσίας και χρήματος) διατηρούνται μέχρις ότου 
εγκαθιδρυθεί η Πανθρησκεία ή θρησκεία του Αντιχρίστου. Δυστυχώς δεν είναι η μόνη 
αίρεση αυτή, αλλά υπάρχει άλλη μεγαλύτερη που ρίχνει τους μαργαρίτες της 
Χριστιανικής διδασκαλίας στο γήινο πεδίο και τους καταπατούν οι υλιστικών 
φρονημάτων άνθρωποι: 
     «…Προχωρήσαμε πιο πέρα, και ο γέροντας τάχυνε το βήμα τόσο που με 
δυσκολία τον προλάβαινα. "Κοίτα!", μου είπε. Είδα ένα μεγάλο πλήθος από 
ανθρώπους να καταδιώκονται από τους δαίμονες οι οποίοι τους χτυπούσαν με 
πασσάλους, με δίκρανα και γάντζους. Ρώτησα τον γέροντα ποιο είναι το νόημα 
αυτών των ανθρώπων. Μου αποκρίθηκε: Αυτοί είναι εκείνοι που απαρνήθηκαν την 
πίστη τους και άφησαν την Αγία, Καθολική, Αποστολική Εκκλησία και δέχθηκαν την 
καινούργια νεωτερίζουσα εκκλησία.  
     Αυτή η ομάδα, εκπροσωπεί τους ιερείς, τους μοναχούς, τις μοναχές, και τους 
λαϊκούς οι οποίοι απαρνήθηκαν τους όρκους τους, ή το γάμο τους, και δεσμεύθηκαν 
με το ποτό, την ανηθικότητα, και όλου του είδους τις βλασφημίες και τις διαβολές. 
Όλοι αυτοί έχουν τρομακτικά πρόσωπα και μια τρομερή δυσοσμία βγαίνει από τα 
στόματά τους. Οι δαίμονες τους χτυπούσαν, οδηγώντας τους στην τρομερή 
άβυσσο, από την οποία βγαίνουν οι φλόγες της κολάσεως. Ήμουν πολύ 
φοβισμένος. Έκανα το σημείο του σταυρού ενώ προσευχόμουν, ο Κύριος να μας 
αποτρέψει από τέτοια μοίρα»…   
      Εδώ παρατηρείται ότι στην θρησκεία αυτή, δεν υπάρχουν ούτε ηθικοί φραγμοί, ούτε  
στοιχειώδης πνευματικός έλεγχος του κακού, αλλά αντίθετα ξεχειλίζουν η ανηθικότητα, οι 
βλασφημίες και διαβολές. Μάλιστα υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στις αρχές αυτής της 
«θρησκείας» από αυτές του Χριστιανισμού. Δεν πρόκειται εδώ για σταδιακή φθορά των 
Ορθοδόξων από τη μεριά των δυτικών προτεσταντικών ομάδων. 
      Πως μπορούσε να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, να μετακινηθούν πολλοί πιστοί τόσο ξαφνικά 
σε μια εντελώς αντίθετη παράταξη, με μόνο υλιστικούς στόχους και με εντελώς αντίθετες 
πνευματικές αρχές; Αυτό κατορθώθηκε από το ξαφνικό ξέσπασμα της 
κομμουνιστικής επανάστασης με ιδεολογία που είναι εν προκειμένω η "θρησκεία" 
του οράματος. Η ιδεολογία αυτή ή καλύτερα θρησκεία, βρήκε πρόσφορο έδαφος στη 
Ρωσία, με πολλά θύματα, ιδαίτερα κατά τη θολή περίοδο της Επανάστασης, και από εκεί 
εξαπλώθηκε σε πολλά μέρη της Γης.  
     Ο αθεϊσμός των κομμουνιστών εκφράζεται ακριβώς σαν θρησκεία, με απόλυτα 
δόγματα, παρά τις ψευτο-επιστημονικές προφασιολογίες. Διότι η επιστήμη μαζί με την 
γνώση μεταβάλλεται, ο αθεϊσμός όμως στον κομμουνισμό είναι δόγμα αμετάβλητο  
από την ίδρυσή του. Την εποχή του Αντιχρίστου θα γίνει συγκερασμός των υπολοίπων 
θρησκειών με αυτή του αθεϊσμού. Μόνο που ο τότε κυβερνήτης (Αντίχριστος) θα 
εμφανισθεί στους υλιστές ανθρώπους της εποχής, σαν εξέλιξη του μέχρι τότε 
“υπανάπτυκτου” ανθρώπου, σε μια μορφή superman που θα προέλθει κατά ένα μέρος 
από την εξέλιξη της επιστήμης. Αυτό είναι αποδεκτό και από τον κομμουνισμό, ο οποίος 
θα έχει επανεμφανισθεί τότε στην εξουσία. Το άλλο μέρος που θα συμβάλλει στην 
ενσάρκωση του superman - Αντιχρίστου θα είναι η μαγεία και ο Σατανάς, αλλά αυτό δεν 
θα γίνει γνωστό στους πολλούς. (Αυτά από τον «Επίτομο» στον οποίο επίσης θα μάθετε ότι 
πράγματι θα γεννηθεί μέσα από την εξέλιξη της επιστήμης, και συγκεκριμένα της Γενετικής ο 
Αντίχριστος, και άλλα πολλά από τους αγίους στάρετς της Ρωσίας…)  
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• Ο στάρετς και μάρτυς Ανατόλιος ο νεότερος, της Όπτινα (+1922) έχει να 
προσθέσει κάτι διευκρινιστικό των παρόντων - μελλοντικών γεγονότων, πιο συγκεκριμένα 
μιλάει στον υποτακτικό του, για το πως θα καταλάβουν τα ηνία στην Εκκλησία και τα 
Μοναστήρια οι άνθρωποι που προετοιμάζουν την άφιξη του Αντιχρίστου: 
      «Ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους θα δρα με πανουργία για να οδηγήσει στην 
αίρεση, αν ήταν δυνατόν, και τους εκλεκτούς. Δεν θα ξεκινήσει με την ψυχρή 
απώθηση των δογμάτων της Αγίας Τριάδος, της Θεότητος του Κ. Ιησού Χριστού, 
και της παρθενίας της Θεοτόκου, αλλά θα ξεκινήσει ανεπαίσθητα να καταστρέφει τις 
διδασκαλίες και τις παραδόσεις της Εκκλησίας και την μεγάλη τους 
πνευματικότητα, που έφτασε σε μας μέσω των Αγίων Πατέρων, από το Άγιον 
Πνεύμα. 
      Λίγοι θα παρατηρήσουν αυτά τα καλοπιάσματα του εχθρού, μόνον εκείνοι που 
είναι πολύ πεπειραμένοι στην πνευματική ζωή. Οι αιρετικοί θα αποκτήσουν 
ισχύ πάνω στην Εκκλησία, και θα τοποθετήσουν τους υπηρέτες των 
παντού. Οι ευλαβείς θα ατενίζονται καταφρονητικά. 
      Ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι από τους καρπούς των θα τους αναγνωρίσετε, και έτσι, 
από τους καρπούς των καθώς και από τις ενέργειές των αιρετικών, προσπαθήστε 
να τους διακρίνετε από τους αληθινούς ποιμένες. Αυτοί είναι πνευματικοί κλέφτες, 
διαρπάζοντες τη πνευματική ποίμνη, και θα εισέλθουν στο μαντρί (την Εκκλησία), 
σκαρφαλώνοντας με κάποιο άλλο τρόπο, χρησιμοποιώντας δύναμη και 
καταπατώντας τους ιερούς κανόνες. Ο Κύριος καλεί αυτούς ληστές (Ευαγ. Ιω. 10/1). 
Πράγματι, η πρώτη τους ενέργεια θα είναι η καταδίωξη των αληθινών ποιμένων, η 
φυλάκιση και η εξορία τους, διότι χωρίς αυτό θα είναι αδύνατο γι’ αυτούς να 
διαρπάσουν το ποίμνιο.  
      Γι’ αυτό το λόγο παιδί μου, όταν βλέπεις την καταπάτηση της πατερικής 
παραδόσεως, και των θείων εντολών στην Εκκλησία, των εντολών που ορίσθηκαν 
από το Θεό, γνώριζε ότι οι αιρετικοί έχουν ήδη εμφανισθεί, αν και κατά το χρόνο 
δράσης τους μπορεί να κρύβουν την ασέβειά τους, ή να καταστρέφουν την Αγία 
Πίστη ανεπαίσθητα, προκειμένου να επιτύχουν καλύτερα στην σαγήνευση και 
προσκόλληση των απείρων στα δίχτυα τους. 
      Η καταδίωξη θα κατευθύνεται όχι μόνον εναντίον των ποιμένων αλλά εναντίον 
όλων των δούλων του Θεού, διότι όλοι όσοι θα καθοδηγούνται από την αίρεση δεν 
θα υποφέρουν την ευσέβεια. Αναγνωρίστε αυτούς τους λύκους με ένδυμα προβάτου 
από τις υπερήφανες διαθέσεις τους και την αγάπη της ισχύος. Θα είναι συκοφάντες, 
προδότες, παντού δεικνύοντες έχθρα και κακοήθεια. Γι’ αυτό ο Κύριος είπε ότι οι 
καρποί τους θα τους κάνουν γνωστούς. Οι αληθινοί υπηρέτες του Θεού είναι 
ταπεινοί, αγαπούν τον συνάνθρωπό τους και είναι υπάκοοι στην Εκκλησία. 
     Οι Μοναστές θα ταλαιπωρηθούν υπερβολικά από τους αιρετικούς, και η 
μοναστική ζωή θα καταφρονηθεί. Τα (ενεργά) Μοναστήρια θα σπανίζουν, ο αριθμός 
των μοναχών θα ελαττωθεί, και αυτοί που θα παραμείνουν θα υποφέρουν από βία. 
Αυτοί που μισούν την μοναστική ζωή, εντούτοις, έχοντας μόνο την αμφίεση της 
ευσεβείας, θα αγωνίζονται να προσελκύσουν τους μοναχούς με το μέρος τους, 
υποσχόμενοι σ’ αυτούς προστασία και κοσμικά αγαθά, και απειλώντας αυτούς που 
τους αντιτίθενται με εξορία.  

 Αυτές οι απειλές θα προκαλέσουν μεγάλη απόγνωση στους μικρόψυχους, αλλά 
εσύ παιδί μου, να χαίρεσαι για το ότι έχεις ζήσει μέχρι αυτό τον καιρό, διότι τότε οι 
πιστοί που δεν θα έχουν δείξει άλλες αρετές, θα λάβουν στέμματα, μόνο διότι 
θα έχουν μείνει σταθεροί στην πίστη, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου:  

  «Πας ουν όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω κα’ 
γώ εν αυτώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν Ουρανοίς» (Ματθ. Ι-32). 
«Φοβού τον Κύριο τέκνο μου. Φοβού να χάσεις το στέμμα που ετοιμάστηκε για 
σένα, φοβού το να ριχτείς από το Χριστό στο εξώτερο σκότος και στα αιώνια 
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βάσανα. Στάσου γενναίος στην πίστη, και αν είναι αναγκαίο, υπόμεινε καταδίωξη 
και άλλες λύπες, διότι ο Κύριος θα είναι μαζί σου και οι άγιοι Μάρτυρες και 
πνευματικοί θα κοιτάζουν σε σένα και τον αγώνα σου με ευχαρίστηση. 
    Αλλά αλλοίμονο στους μοναχούς εκείνες τις ημέρες που θα καθηλωθούν από 
ιδιοκτησίες και πλούτη, οι οποίοι λόγω της αγάπης της ειρήνης (ανάπαυσης) θα 
είναι έτοιμοι να υποταχθούν στους αιρετικούς. Θα αποκοιμίζουν την συνείδησή 
τους, λέγοντας «Εμείς διατηρούμε και σώζομε το Μοναστήρι και ο Κύριος θα μας 
συγχωρήσει». Οι ατυχείς και τυφλοί αυτοί δεν λογαριάζουν καθόλου ότι δια 
της αιρέσεως οι δαίμονες θα εισέλθουν στο Μοναστήρι, και κατόπιν δεν θα 
είναι ένα Άγιο Μοναστήρι, αλλά μόνο τοίχοι, από τους οποίους η Χάρη θα 
έχει απομακρυνθεί.  
      Ο Θεός εντούτοις είναι ισχυρότερος από τον εχθρό, και δεν θα εγκαταλείψει 
ποτέ τους δούλους του. Οι αληθινοί Χριστιανοί θα παραμείνουν μέχρι το τέλος 
αυτής της περιόδου, μόνο θα προτιμήσουν να ζουν σε απομονωμένα ερημικά 
μέρη».  (Από το Orthodox Life, τ.3, του 1993) 
      Η σταδιακή απομάκρυνση από την καθαρότητα της Ορθοδοξίας έχει αρχίσει με την 
υποστήριξη μερίδας του Πανεπιστημιακού κατεστημένου, που επιτρέπει ή και προωθεί 
σοφιστικές λύσεις για να ξεπερασθούν οι ισχυρές δογματικές βάσεις της Ορθοδοξίας, 
χάριν της κενοδοξίας των ατόμων της Πανθρησκείας και των Νεοταξικών συμφερόντων. 
Δύο τέτοιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις αναφέρει ο ηγούμενος της Ι. Μ. Οσίου 
Γρηγορίου του Αγίου Όρους. 
     Η κατάληψη βέβαια των ηγετικών θέσεων της εκκλησίας δεν πρόκειται να επιτευχθεί 
πλήρως πριν την εποχή της εμφανίσεως του Αντιχρίστου. Τώρα όμως είναι εποχή γενικής 
πρόβας όλων αυτών, και αποκάλυψης των διαλογισμών και της πίστης του καθ’ ενός, είτε 
μικρού κατά τα εκκλησιαστικά αξιώματα, είτε μεγάλου. Το ότι όμως η πλάνη θα 
επικρατήσει και τελικά θα εγκατασταθεί, φαίνεται και από τα επόμενα. 
 
• Προφητεία και συμβουλές του στάρετς Λαυρεντίου του Chernigov  (+1950, 
περιέχεται επίσης στον «Επίτομο»): 
     «Θάρθει καιρός που θα ανακαινίσουν ακόμη και τις κλειστές εκκλησίες, και θα τις 
στερεώσουν όχι μόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Θα χρυσώνουν τους θόλους 
και τα καμπαναριά. Αλλά όταν αυτός ο καιρός περάσει, θα μπει η εποχή της 
βασιλείας του Αντιχρίστου. Προσεύχεσθε στον Κύριο να δώσει παράταση χρόνου, 
που θα μπορούσαμε να στερεώσουμε τους εαυτούς μας, διότι τρομερά χρόνια μας 
περιμένουν.  
     Δεν βλέπετε πόσο υποκριτικά έχουν ετοιμασθεί όλα; Όλες οι εκκλησίες θα είναι 
απόλυτα μεγαλοπρεπείς, όπως ποτέ πριν. Αλλά κανείς δεν πρέπει να πηγαίνει σ’ 
αυτές τις εκκλησίες (την εποχή του Αντιχρίστου, τονίζεται). Ο Αντίχριστος θα 
στεφθεί βασιλιάς σε ένα μεγάλο ναό στην Ιερουσαλήμ με την συμμετοχή κλήρου… 
   …Θα υπάρχουν εκκλησίες, αλλά οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν πρέπει να 
πηγαίνουν σ’ αυτές, διότι η αναίμακτη Θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού δεν θα 
προσφέρεται εκεί. Αντ’ αυτού θα γίνονται σατανικές συναθροίσεις. Και εξ αιτίας της 
ανομίας, η Γη θα αρνείται να προσφέρει καρπούς… 
   …Πηγαίνετε στην εκκλησία όσο ακόμα υπάρχει καιρός, ειδικότερα για τη 
Λειτουργία, κατά την οποία η αναίμακτη θυσία προσφέρεται για τις αμαρτίες όλου 
του κόσμου. Να εξομολογείσθε και να λαμβάνετε το Σώμα και Αίμα του Κυρίου 
Ιησού πιο συχνά, και ο Κύριος θα σας στερεώσει».  
      Αυτά από τον στάρετς αρκούν.  Όσα λέγονται εδώ είναι σύμφωνα και με τους παλιούς 
πατέρες, πχ τον άγιο Θεοδώρητο Κύρου: 
 
• Θεοδώρητος Κύρου:  Χριστόν εαυτόν (ο Αντίχριστος) και Θεόν ονομάζων, και 
των καλουμένων θεών διελέγχων το ψεύδος, όπερ αυτός εν τοις παρεληλυθόσι 
χρόνοις εκράτυνε. Ναόν δε Θεού τας εκκλησίας εκάλεσεν (ο Απόστολος), εν αις 
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αρπάσει την προεδρίαν, Θεόν εαυτόν αποδεικνύναι πειρώμενος. (Ερμηνεία στις 
επιστολές του Απ. Παύλου) 
     Στον «Επίτομο» επεξηγείται ως εξής: Αναφέρεται εδώ, ότι ο Απόστολος, σαν Ναό Θεού 
ονόμασε τις εκκλησίες! Άρα αν και θα κτισθεί χάριν του Αντιχρίστου ο Ναός της 
Ιερουσαλήμ, εν τούτοις ο Αντίχριστος θα καταλάβει την προεδρία όλων των εκκλησιών και 
θρησκειών! Δηλ. θα εγκατασταθεί σαν κεφαλή στην Πανθρησκεία με παραμέριση 
συγχρόνως των δογμάτων των άλλων θρησκειών και αποκλειστικά δική του "λατρεία" 
μέσα σ’ αυτές. Και έτσι θα καταργήσει τις ψευδείς θρησκείες, που ο ίδιος ο Σατανάς 
μέχρι τότε στερέωνε! Δυστυχώς θα προσεταιρισθεί και αποστάτες Ορθοδόξους. Τότε η 
αληθινή Εκκλησία του Χριστού θα ζει τόσο φοβερές στιγμές, όπως ακριβώς έζησε την 
εποχή της Σταύρωσης ο ιδρυτής της Ιησούς Χριστός. (Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ, στον 
Επίτομο). 
        Οι Ορθόδοξοι που ζουν στη Δύση, κρούουν επίσης το καμπανάκι του κινδύνου. 
 
• Ο αιδεσ. John Breck, Καθηγητής της Βιοηθικής: 
     Για τους Ορθοδόξους υπάρχει αληθινά πόλεμος που λυσσομανά. Η θρησκευτική 
πίστη του δυτικού κόσμου έχει λεπτυνθεί και ίσως έχει διαλυθεί. Οι κυριότερες 
εκκλησίες έχουν αυξανόμενα αποδεχθεί την πολιτική ορθότητα (δηλ. την τυφλή 
υπακοή στους πολιτικούς) και τον ηδονισμό. Όχι μόνο πρόδωσαν τη χορεία των 
Μαρτύρων, αλλά έχουν απορρίψει κάθε μορφή ασκητισμού, που είναι το θεμέλιο 
της αγιότητος. (Από το άρθρο: «Βιοηθικές προκλήσεις στη νέα χιλιετία»). 
  
• Στάρετς Σεραφείμ της Βύριτσα, (+1949):  
    «Θα έλθει εποχή, όταν όχι οι διωγμοί, αλλά τα χρήματα, οι ανέσεις και οι 
απολαύσεις θα διώξουν τους ανθρώπους από τον Θεό, και τότε θα χαθούν 
περισσότερες ψυχές απ' ότι στους καιρούς του ανοικτού πολέμου κατά του Θεού. 
Από τη μια θα ξαναστήνουν σταυρούς και θα επιχρυσώνουν τους τρούλους και από 
την άλλη παντού θα βασιλεύει το ψεύδος και το κακό. Η πραγματική Εκκλησία θα 
διώκεται πάντα και οι άνθρωποι θα σωθούν μόνο μέσα από τις θλίψεις και τις 
αρρώστιες. Οι διωγμοί θα είναι ύπουλοι και απρόβλεπτοι. Θα είναι πολύ φοβερό να 
ζει κανείς τότε... Λυπάμαι αυτούς που θα ζουν τότε...». 
Από τον "Επίτομο" το παραπάνω. όπως και το επόμενο. Ο μεγάλος γέροντας της 
Ρωσίας, ο στάρετς Σεραφείμ του Σαρώφ,  προείδε και αυτός, όχι μόνο το 
παραστράτημα στην πίστη, αλλά και την δριμύτατη τιμωρία στην αιωνιότητα, των 
ηγετών της Εκκλησίας που θα αφήνανε την πίστη να νοθευτεί: 
 
• Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ: «Ο Κύριος απεκάλυψε σε μένα τον ταπεινό 
Σεραφείμ, ότι θα υπάρξουν μεγάλες δυστυχίες στη ρωσική γη. Η Ορθόδοξη πίστη 
θα καταπατηθεί, και οι ιεράρχες της Εκκλησίας του Θεού και άλλοι κληρικοί 
θα απομακρυνθούν από την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Και για αυτό ο 
Κύριος θα τους τιμωρήσει δριμύτατα. Εγώ, ο άθλιος Σεραφείμ, ικέτευσα 
εναγωνίως τον Κύριο για τρεις ημέρες και τρεις νύκτες, ότι θα μπορούσε να με 
αποστερήσει από το Βασίλειο του Ουρανού, και να δώσει συγχώρηση σε εκείνους». 
    Αλλά ο Κύριος απάντησε: «Δεν πρόκειται να δώσω συγχώρηση σε εκείνους, 
διότι διδάσκουν διδασκαλίες, εντάλματα ανθρώπων, και με τη γλώσσα τους με 
τιμούν, αλλά η καρδιά τους απέχει μακριά από Εμένα». 
    Είναι προφανές, ότι η απομάκρυνση από την καθαρότητα της Ορθοδοξίας σημαίνει 
υποχωρήσεις στις πιέσεις από το (ντόπιο και διεθνές) σάπιο πολιτικό και θρησκευτικό 
κατεστημένο με κάποια μάταια ανταλλάγματα υλικών απολαβών, τιμών κλπ. Σύμφωνα 
πάντως με μόνο όσα λέγει ο έγκριτος στάρετς, ας παύσουν να ονειρεύονται 3η Ρώμη οι 
Ρώσοι!  
      Ποιος θα τους δώσει την Τρίτη Ρώμη; Οι διπλωματικές τους προσπάθειες και 
πιέσεις ή η στρατιωτική τους ισχύς; Αν επέτρεπε ο Θεός κάτι τέτοιο, τότε η Μόσχα 
θα γινόταν όχι Τρίτη Ρώμη, αλλά 2η Νέα Υόρκη, ή 2ες Βρυξέλλες ή κάτι παρόμοια 
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πλανεμένο και συσκοτισμένο με τις πόλεις αυτές, από τα νοήματα του «άρχοντος 
κόσμου τούτου». 
       Ας συμμαζευτούν καλύτερα από τα ανοίγματα προς το Βατικανό και τα αγκαλιάσματα 
προς τη δική τους πολιτική και οικονομική ολιγαρχία. Ήδη σαν στόχος του Ρωσικού 
πατριαρχείου στις σχέσεις με το Βατικανό δεν είναι η απομόνωση του τελευταίου από τη 
Ρωσική Γη, αλλά όπως δηλώθηκε*, το κατάλληλο παζάρεμα ώστε μία επίσκεψη του πάπα 
στη Ρωσία να είναι ουσιαστική! Επί πλέον η σχέση του Ρωσικού πατριαρχείου με τις 
μυστικές υπηρεσίες των σοβιετικών, και τους κληρονόμους των (τη Μαφία) δημιουργεί 
αφορμές σκανδαλισμού και απομάκρυνσης των ασθενών στην πίστη Χριστιανών από την 
Εκκλησία. Επίσης η παρουσία τους στα Οικουμενιστικά και Πανθρησκειακά συνέδρια έχει 
πλέον γίνει έντονα αισθητή. Όλα αυτά ισχύουν αναλογικά και για τους Έλληνες 
Ορθοδόξους... 
* Επίσκοπος Ιλαρίων Alfeyev: "...Και οι δυο πλευρές συνεργάζονται και προετοιμάζονται 
για μια «ιστορική συνάντηση» μεταξύ του Πάπα (Ρώμης) και του Πατριάρχη της 
Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η συνάντηση δεν έχει συμβεί ακόμη «όχι επειδή το 
αρνηθήκαμε, αλλά επειδή θέλουμε να αλλάξει πράγματα, και όχι απλά να είναι ένα 
γεγονός πρωτοκόλλου», είπε ο αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου Μόσχας. («Η Ορθόδοξη 
Εκκλησία θα πρέπει να σκεφτεί μια τακτική συμμαχία με τους Καθολικούς» - interfax 21-2-2006). 
 
     Είναι για γέλια και για κλάματα το πως πλέον ψάχνουν να βρουν προφάσεις για 
να εξυπηρετήσουν ανορθόδοξα συμφέροντα οι εκκλησιαστικοί ταγοί, όπως ο 
παραπάνω επίσκοπος που βρήκε "όρο" για να στηριχθεί το αλυσιβερίσι με τους 
παπικούς: τακτική λέει όχι δογματική συμμαχία! Στο τέλος όμως γιατί και με τον έξω 
από εδώ να μην γίνουν συνεταίροι οι εξυπνάκηδες αυτοί; 
      Ας κοιτάξουμε ένα απόσπασμα από κείμενο του συγχωρεμένου πατριάρχη 
Αλεξανδρείας Πέτρου Ζ΄, για τον Οικουμενισμό:  
     "Ο Οικουμενισμός, όμως στις μέρες μας χρησιμοποιείται και με κάποια 
διαφοροποιημένη έννοια, η οποία εκφράζει την παγκόσμια συγχώνευση των διαφόρων 
θρησκειών, χριστιανικών και μη, σε μία παγκόσμια θρησκεία. Ο Οικουμενισμός αυτός, που 
δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας σύγχρονος Συγκρητισμός, απορρίπτεται ανεπιφύλακτα, 
κυριολεκτικά και χωρίς συζητήσεις από την Ορθόδοξο Εκκλησία"** 
    Προσέξτε τι λέει: απορρίπτεται "χωρίς συζητήσεις". Τότε γιατί συνεχίζονται οι 
συζητήσεις;!... Αν μάλιστα είμαστε αμετακίνητοι στα θέματα της πίστεως... Παρόμοια 
άρθρα δεν μπορεί παρά να είναι αποτελέσματα κωμικοτραγικής προσπάθειας 
δικαιολογίας των αδικαιολογήτων. 
      Το συγκεκριμένο άρθρο έχει και άλλα αξιοπρόσεκτα σημεία, όπως όταν λέγει ότι:  
     "Η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού επιδιώκει και θέλει τον "επί ίσοις όροις" διάλογο 
με τις ετερόδοξες Εκκλησίες και χριστιανικές Ομολογίες.  Θέλει τον διάλογο εκείνον, που 
θα είναι βασισμένος επάνω στο φόβο του Θεού και την ομολογία της μιας θείας Αλήθειας 
που απεκάλυψε στον κόσμο ο ενσαρκωμένος Λόγος και Υιός του Θεού Πατρός, ο Κύριος 
μας Ιησούς Χριστός. Επιδιώκει διάλογο που αποβλέπει στην αγάπη του ανθρώπου και 
που θα ενώνει τους πάντας κάτω από την Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία 
σαν ένα σώμα, το μυστικό Σώμα του Χριστού".  
 
     Δηλ. δεν φτάνει που επιμένουμε σε ατέρμονα διάλογο, εφ' όσον οι διαβουλεύσεις 
μπήκαν στην τελική τους ευθεία αμέσως μετά το Β΄Παγκ. Πόλεμο (1948, 1η Συνέλευση του 
WCC στο Άμστερνταμ), αγωνιζόμαστε αφού έχουμε αρνηθεί τη διαφύλαξη της Αλήθειας 
που μόνο εμείς οι Ορθόδοξοι σαν κληρονομιά κατέχουμε, να είμαστε στο διάλογο "επί 
ίσοις όροις"!    
     Πράγμα που και αυτό ευθύς εξ αρχής δεν επιτυγχάνεται, διότι οι ομάδες αυτές των 
ετεροδόξων είναι αριθμητικά πολύ περισσότερες από τις ομάδες των Ορθοδόξων 
(συνολικά το WCC λέει ότι 348 "εκκλησίες" συμμετείχαν στην 9η Συνέλευση της Βραζιλίας 
το 2002), παρόλο που αριθμούν οι περισσότερες λιγότερα μέλη, και ακριβώς πάνε στις 
ψηφοφορίες "επί ίσοις όροις", και εμείς καυχώμεθα που το δεχθήκαμε!  
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     Επίσης μιλάει, για την Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, στην οποία θα 
ενωθούν όλοι. Αυτό όμως είναι δυνατόν να γίνει με υποχωρήσεις των άλλων από τις 
δογματικές θέσεις των "ομολογιών" τους και μόνο.  
Συνεπώς ή δεν είμαστε ειλικρινείς  και προσπαθούμε να αλλάξουμε τους άλλους μόνο, 
χωρίς να αποκαλύπτουμε ότι εμείς δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να αλλάξουμε, ή 
Σκοπεύομε να συνδιαλλαγούμε σε θέματα πίστεως αμετακίνητα όχι μόνο από 
ανθρώπους αλλά και από αγγέλους, οπότε αυτό σημαίνει αλλοίωση της Ορθοδοξίας 
χάριν της προσέγγισης με τις ομάδες αυτές, δηλαδή ξεκάθαρη αποστασία.  
    Σε όλες τις περιπτώσεις είμαστε ηττημένοι, διότι αν και είμαστε οι πνευματικά 
ισχυροί, παζαρεύομε τη θέση μας, σαν να μην αξίζουμε τίποτα!  
   Και φθειρόμαστε από τις επαφές αυτές, που γίνονται όχι με μεμονωμένα πρόσωπα, 
αλλά με πνευματικά σταθεροποιημένες στην πλάνη τους ομάδες (κατά την 
επιεικέστερη έκφραση). 
    Τι άλλο, εκτός απο φθορά, θα μπορούσε να συμβεί, όταν οι ομάδες αυτές έχουν 
ξεκινήσει την ύπαρξή τους, και συνεχίζουν να τη στηρίζουν πάνω στο δόγμα της 
αυθαιρεσίας; 
     Αυθαίρετα, όταν του κάπνισε κάποιου έφτιαξε "ομολογία", αυτή που εμείς 
πρέπει συμμετέχοντας "επί ίσοις όροις" να αναγνωρίζουμε σαν εκκλησία. Αυθαίρετα 
με ότι δογματικές αρχές ήθελε την προσδιόρισε, αυθαίρετα μπορεί να προσθέτει και να 
αφαιρεί πάνω στις αρχές αυτές, χωρίς να δίνει λόγο σε κανένα. Ο εκκλησιαστικός ηγέτης 
στις περισσότερες ομάδες είναι υπόλογος μόνο στον εαυτό του, μη ελεγχόμενος από 
κανένα άλλο. Ούτε δημοκρατικό - συνοδικό πολίτευμα υπάρχει, για να ελέγχει την πορεία 
της εκκλησίας αυτής μέσα από ακλόνητες αρχές. Ούτε σοβαρότητα υπάρχει σ' αυτήν την 
αυτοαποκαλούμενη Χριστιανική εκκλησία ή ομολογία, και προφανώς κανένα σοβαρό 
κράτος στον κόσμο δεν μπορεί να την υιοθετήσει σαν επίσημη εκκλησία του!  
    Η Εκκλησία όμως που ίδρυσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και παρέλαβαν οι 
Απόστολοι, και συνεχίζει να διατηρείται ανόθευτη μέχρι σήμερα μόνο στην 
Ορθοδοξία, δεν έγινε από ανθρώπινη προσπάθεια όπως αυτές της Δύσης, και δεν 
μπορούμε επομένως να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε εμείς με διαλόγους κάτι 
από Αυτήν.   
     Αν θέλουμε να αλλάξουμε τους άλλους, πρέπει να τους καλέσουμε από την αρχή 
να αποδεχθούν τη Θεόπνευστη δομή της Εκκλησίας μας, και όχι να πάμε για διάλυση 
οι Ορθόδοξοι, επειδή ο Σατανάς έχει φιλτράρει το πνεύμα του κόσμου τούτου με το 
ψυχοπαραλυτικό φάρμακο της διατυμπανιζόμενης ψευτοειρήνης, ψευτοαγάπης και 
ψευδασφάλειας, και οι ηγέτες αποχαυνωμένοι από αυτό παίζουν το παιγνίδι του, που είναι 
καταστροφικό για τις ψυχές, πρώτα απ' όλα τις δικές τους! 
    Όσοι από τους εκκλησιαστικούς ηγέτες έχουν ασκητική παιδεία, γνωρίζουν τι είναι 
κενοδοξία, και φοβούνται να παρακολουθήσουν τους κοσμικούς ηγέτες στην πλάνη τους, 
διότι η ποιμαντική τους ευθύνη είναι τεράστια. Ας ευχηθούμε ο Θεός να δίνει σωστούς 
ηγέτες στην Εκκλησία Του.  
 
 ** Λόγος στο 12ο Διεθνές Συνέδριο "Άνθρωποι και Θρησκείες", "Οικουμενισμός", 31η 
Αυγούστου 1998.  
      
     Και κοσμικοί αναλυτές υποστηρίζουν, με τα δικά τους κριτήρια, (όπου οι 
θρησκείες και οι πολιτισμοί των χωρών έχουν μεν γι’ αυτούς διαφορές, απροσδιόριστης 
όμως αξίας), όπως ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Μπάρι Φράνκο Κασάνο, ότι ο 
Οικουμενισμός της Παγκοσμιοποίησης  σαν θεωρητικό μοντέλο καταβρόχθισης των 
πάντων και ομογενοποίησής των δεν στέκει, και όπως γράφεται στο γαλλικό περιοδικό 
«Makss» συμπεραίνει: "Mε άλλα λόγια, ο μόνος δυνατός και αποδεκτός Οικουμενισμός 
δεν είναι αυτός που κηρύσσει την πλανητική ομογενοποίηση αλλά αυτός που εργάζεται 
διαρκώς στα περιθώρια και στα σύνορα των πολιτισμών για να διατηρεί ανοιχτούς τους 
δρόμους της μεταξύ των επικοινωνίας..."    
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     Και παρατηρεί: "...Παντού και πάντοτε η Δύση θέλει επομένως να εμφανίζεται ως 
η μόνη θεραπεία. Ο πολιτισμός της, τα προϊόντα της, και οι γνώσεις της, 
προτείνονται ως η πανάκεια για να βγει ο υπόλοιπος πλανήτης από την κόλαση 
της πριν τα νεωτεριστικά χρόνια εποχής"!    
     Επομένως το τερατούργημα του Οικουμενισμού ακόμη και μεταξύ των κοσμικών 
ανθρώπων της Δύσης, που μάλλον δεν έχουν ιδέα περί της αξίας της πίστεως των 
Ορθοδόξων και της μοναδικότητάς της, αμφισβητείται σαν βλαβερό και υπερήφανο 
επινόημα. Οι Ορθόδοξοι εκκλησιαστικοί ηγέτες δεν πρέπει πολύ περισσότερο να 
αντιτίθενται σ' αυτό; 
 
     Ο Οικουμενισμός αντί να επικρατήσει σαν πνεύμα αδελφοσύνης  εκεί που 
χρειαζόταν, δηλ στην εξαπλωμένη σ' όλο τον κόσμο Ορθοδοξία, επικράτησε και 
ξεκίνησε να εφαρμόζεται αποφασιστικά σαν τελεσίδικη ιδέα, από την πνευματικά 
υπανάπτυκτη και πλανεμένη Δύση, η οποία μάλιστα από υπερηφάνεια, δεν 
επιδέχεται καμμία αντιλογία και συμβουλή, πάνω στον χαραγμένο από γήινες 
σκοπιμότητες δρόμο, προς την γενική πολτοποίηση των αξιών και των θρησκειών.      
     Θα περιμέναμε, σαν Ορθόδοξοι, ανοικτό κοντράρισμα με τον Οικουμενισμό από τη 
μεριά της Ορθόδοξης Ρωσίας, αλλά φαίνεται ότι δυστυχώς η εκεί επίσημη Εκκλησία έχει 
μπει στην γραμμή υποτέλειας των θελημάτων των κοσμικών συμφερόντων. Αν είναι όντως 
έτσι, τότε θα επαληθευθεί δυστυχώς η προφητεία του Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ, που 
προέβλεψε την μετά τη στρατιωτική θητεία της Ρωσίας (κομμουνισμό) πλήρη 
εκκοσμίκευση των εκκλησιαστικών αρχόντων, και μάλιστα προείδε, αυτό είναι το 
φοβερότερο, την τρομακτική τιμωρία τους στην Αιωνιότητα...  
     Για τον λόγο αυτό ο μεγάλος στάρετς είπε ότι θα επανεμφανισθεί, θα πάει στο 
Ντιβέγιεβο, το γυναικείο Μοναστήρι που ο ίδιος ίδρυσε και το είχαν κλείσει οι 
κομμουνιστές, όπως και ήδη έγινε το 1991, και στο οποίο τον υποδέχθηκε η τελευταία 
επιζώσα μοναχή με τη λαμπάδα που είχε ο ίδιος δώσει για τον σκοπό αυτό όταν διαβιούσε 
επί της γης, και από εκεί με φοβερά θαύματα καλεί τον κόσμο σε αληθινή πίστη και 
μετάνοια... 
    Ένα στοιχείο που παρασύρει μάλλον εύκολα τους λαούς, ακόμη και τους Ορθοδόξους 
Σλαβικούς, μια και αναφερόμαστε στη διδασκαλία των Ρώσων στάρετς, είναι ότι συνήθως 
δεν δίνουν την προτεραιότητα που πρέπει στα θέματα της πίστεως, σε σχέση με άλλα, 
όπως τα εθνικά ή μάλλον εθνικιστικά θέματα. Διότι τα γνήσια πατριωτικά θέματα, όταν η 
πατρίδα κινδυνεύει, καλύπτονται υπό την πνευματική σκέπη της αρετής της φιλοπατρίας. 
Το να θέλουμε όμως να μεγαλώσουμε τη χώρα μας ή και να την κάνομε υπερδύναμη, για 
να εξουσιάζουμε τους υπόλοιπους λαούς, δεν είναι πνευματικά σωστό, είναι στενοκέφαλος 
εθνικισμός. 
     Αν αγωνιζόμαστε δίνοντας προτεραιότητα όχι στα φθαρτά γήινα οφέλη, αλλά στις 
αιώνιες αξίες που αναπαύουν από αυτή τη ζωή την ψυχή κάθε ανθρώπου, και οδηγούν 
στην αληθινή αγάπη μεταξύ των λαών, δηλ όταν πριν από όλα θέλομε να εφαρμοσθούν οι 
εντολές του Θεού στη Γη, τότε αυτά που δεν επιτυγχάνουν οι άλλοι με τις ισχυρές υλικές 
τους δυνάμεις, κατορθώνονται εύκολα με την ευλογία του Θεού. 
     Έτσι αυτοί που λατρεύουν την υλική ισχύ, και όχι τον Δημιουργό, επιστρατεύουν 
στρατούς, υπερόπλα, ψυχολογικές πιέσεις με τα ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης 
κλπ, αλλά δεν θα υπερισχύσουν:  "Ούτοι εν άρμασι και ούτοι εν ίπποις, ημείς δε εν 
ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθησόμεθα. Αυτοί συνεποδίσθησαν και έπεσαν· 
ημείς δε ανέστημεν και ανωρθώθημεν". (ψαλμός 19ος) 
     Μόνο στην εποχή του Αντιχρίστου, θα επιτρέψει ο Θεός να φανεί ότι αυτό που 
σκεπτόντουσαν σαν τέλειο σύστημα διοίκησης πάνω στη Γη, οι άθεοι, οι αιρετικοί 
και λοιποί εχθροί της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, πραγματοποιημένο τότε, δεν 
ήταν παρά μια πλανεμένη φαντασία που τους πρόβαλε στο μυαλό ο σατανάς, και 
τίποτε άλλο. 
      Για το λόγο αυτό αναμένομε την έκβαση των γεγονότων του 3ου Παγκοσμίου 
Πολέμου, που θα επαναφέρει στο προσκήνιο την Βυζαντινή ευσέβεια, και μάλιστα θα 
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βοηθηθούν και όλοι οι άλλοι Ορθόδοξοι λαοί, από αυτό. Μέχρι τότε, να μην απατάται 
κανείς από τα ψευδοσχήματα ευσεβείας, ιδιαίτερα των πολιτικών αρχηγών των ημερών 
μας, ξένων και ντόπιων. Η ιστορία, που απομένει, θα τους θυμάται σαν υποδείγματα προς 
αποφυγήν... 
      Επίσης παρά τη θρησκευτική κρίση, ας μην βιάζεται κανείς να ανατρέξει σε 
δοκιμασμένα αποτυχημένες μεθόδους, ειδικά στην Ελλάδα, ανεξαρτητοποίησης από την 
επίσημη Εκκλησία στην οποία ανήκει. Η διαίρεση είναι στόχος του πονηρού. Επίσης 
καιροφυλακτούν άλλοι εξ ίσου μεγάλοι κίνδυνοι... Ας ενισχύει απλώς με την υποστήριξή 
του τους ευσεβείς αρχιερείς, ιερείς και όσους πιστούς γνωρίζει, και ας μην φοβάται:  
      Ο Κύριος υποσχέθηκε για την Εκκλησία του ότι οι Πύλες του Άδου, της ασεβείας 
και των αιρετικών, δεν θα την καταλάβουν, δηλ. πάντα θα υπάρχουν έστω και λίγοι 
ευσεβείς σ' αυτήν μέχρι της Συντελείας. 
      Επί πλέον κοιτάξτε τα σημάδια των καιρών, όχι από τους αστρολόγους, αλλά από τις 
Προφητείες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και συγκρίνετέ τα με την πραγματικότητα. 
Διαβάστε το Ευαγγέλιο, την Αποκάλυψη, τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, τον γ. Παίσιο τον 
Αγιορείτη κλπ, και θα δείτε ότι έρχεται ο Μεγάλος (3ος Παγκόσμιος ή Γενικός) 
Πόλεμος... 
      Όλα θα γίνουν πολύ γρήγορα. Και μετά τα πράγματα θα αλλάξουν ριζικά. Οι 
δυνάμεις του σκότους θα περιωρισθούν πάλι, και ο κόσμος θα κυβερνάται 
θρησκευτικά και πολιτικά από συνετούς και θεοφοβούμενους ανθρώπους... Γιαυτό 
ας συντονισθούμε στη λύση που έρχεται μετά τον Πόλεμο, τη λύση που 
περιγράφεται από τις Ορθόδοξες προφητείες, την οποία θα δώσει ο Θεός! Μέχρι 
τότε να ευχόμαστε υπέρ του φωτισμού των ηγετών της Εκκλησίας, τωρινών και 
μελλοντικών. 
      Για να συνδεθούμε με την Ιστορία, μέσα από μια κριτική θεώρησή της από πνευματική 
άποψη, και να δούμε πως αξιολογείται το πρόβλημα του Οικουμενισμού, συνιστάμε 
ιδιαίτερα το παρακάτω κείμενο από τον π. Λάμπρο Φωτόπουλο: «Ένας αιώνας 
Οικουμενισμού» («Παρακαταθήκη» τ.40), διότι αποτελεί νοηματικό συμπλήρωμα 
στα προηγούμενα. 
 
 
 
 

 
☼        ☼        ☼ 
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