70. Πότε έρχεται ο Αντίχριστος
Είναι περίλυπη η καρδιά του Θεού
Πατέρα γι’ αυτά που βλέπει πάνω στα παιδιά
Του, που αντί με το μυαλό που τους έδωσε, με
την δυνατότητα να σκέπτονται και να
καταλαβαίνουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι
το κακό, που θα έπρεπε να αναγνωρίζουν την
ύπαρξή Του, να αναγνωρίζουν την παρουσία Του,
να αναγνωρίζουν την Πατρική και Μητρική αγάπη
που έχει για όλα Του τα σπλάχνα, όμως Εκείνος
με θλίψη βλέπει τα περισσότερα Του παιδιά, να
μένουν μακριά Του εκούσια, με την θέλησή τους.
Προτιμούν αντί την ωραία διδασκαλία της αγάπης που κήρυξε ο Υιός Του ο
μονογενής, να θέλουν να ακολουθούν την διδασκαλία του πείσματος και της
ανοησίας, των λαθών και των αμαρτημάτων.
Είναι περίλυπη η καρδιά του Θεού Πατέρα γι’ αυτά που βλέπει στα παιδιά Του…
Είναι τόση η θλίψη του Θεού Πατέρα που γίνεται αντιληπτή σε όλη Του την
δημιουργία. Μαζί Του δεν στενοχωριούνται μόνο οι Άγγελοι, δεν θλίβονται οι Άγιοι,
δεν θλίβεται όλος ο ουράνιος κόσμος, αλλά θλίβεται ακόμα και αυτή η δημιουργία
που βλέπει το Θεό Πατέρα να θλίβεται για τα σπλάχνα Του, που αντί να Τον
πλησιάζουν, απομακρύνονται από κοντά Του, που αντί να μπουν μέσα στη δική Του
ευσπλαχνική καρδιά, προτιμούν την φοβερή γεμάτο θλίψη και ταραχή αγκαλιά του
Εωσφόρου. Τόσο πολύ αντιδρά η φύση, τόσο πολύ αντιλαμβάνεται την θλίψη του
Θεού Πατέρα, που και αυτή βρίσκεται στα όρια της επανάστασής της εναντίον του
πεισματάρη ανθρώπου, που αντί να ζητάει το Θεό του, επιζητάει την κόλαση του
Εωσφόρου!
Γι’ αυτό, για άλλη μια φορά, μέσα από πολλούς προφήτες, μέσα από
πολλούς διδασκάλους, μέσα από πολλούς ιεροκήρυκες, μέσα από πολλά
αγαπημένα Του στελέχη και υπηρέτες Του μέσα στην Εκκλησία, φωνάζει:
«Μετανοείτε»! Η φωνή του Προδρόμου ξανακούγεται. Η φωνή της μετανοίας ξανά
αντηχεί παντού. Πόσοι όμως θα μετανοήσουν και πόσοι θα αλλάξουν ζωή;
Θλίβομαι γι’ αυτό που έρχεται. Ο Θεός αποκαλύπτει σε πολλούς ανθρώπους
αυτά που έρχονται. Αυτοί όμως που νομίζουν ότι όλα πάνε καλά, δεν θέλουν να τα
καταλαβαίνουν, δεν θέλουν να τα αντιλαμβάνονται, δεν θέλουν να τα πιστέψουν.
Γι’ αυτό και αυτούς που τα μεταφέρουν, άλλοι θα τους αποκαλούν πλανεμένους και
άλλοι θα τους αποκαλούν Αγίους, χωρίς να είναι ούτε το ένα, ούτε το άλλο.
Πλανεμένοι δεν είναι, όταν ακούν τον ίδιο το Θεό να τους διατάζει να μεταφέρουν
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τον λόγο Του, να τους διατάζει να μεταφέρουν το μήνυμα της μετανοίας, αλλά
ταυτόχρονα και της μητρικής λατρείας Του. Το πόσο δηλαδή είναι Μάνα και
Πατέρας στον καθένα και πως όλοι μας είμαστε παιδιά, σπλάχνα Του και θέλει να
είμαστε τα μωρά Του. Μόνο που αντί να γινόμαστε μωρά στην καρδιά Του,
προτιμούμε να είμαστε μεγάλα παιδιά, που άλλες φορές κάνουμε το θέλημά Του
και άλλες φορές το θέλημά μας.
Η θλίψη του Θεού είναι πολύ μεγάλη για τον υιό του διαβόλου που έρχεται
Σας διαβεβαιώ σε όλο τον κόσμο
ταπεινοί άνθρωποι μεταφέρουν το
μήνυμα του Θεού. Ξέρετε γιατί;
Απλούστατα για έναν λόγο, γιατί είναι
τόσο κοντά όλα αυτά που έρχονται σε
όλο τον κόσμο, τόσο εγγύ, που αν
απλώσεις το χέρι σου θα τα πιάσεις. Σας
το λέω αυτό γιατί η θλίψη του Θεού είναι
πολύ μεγάλη για τον υιό του διαβόλου
που έρχεται, για τον υιό του Εωσφόρου
που έρχεται, τον οποίον κανείς δεν ξέρει, ούτε οι δαίμονες ακόμα.
Μόνο ο Εωσφόρος ξέρει και προετοιμάζει όλη εκείνη την μεγάλη σατανική
του ομάδα, η οποία με τη σειρά της θα προετοιμάσει το έδαφος για τον ερχομό του
αγαπημένου του γιού, αυτόν που εμείς αποκαλούμε Αντίχριστο.
Τι κάνει τώρα ο Εωσφόρος;
Αποκαλύπτει σε ηγετικά στελέχη, οι οποίοι εμπιστεύονται απόλυτα τον
Εωσφόρο και που μέσα από σατανικές τελετές που γίνονται σε ορισμένα μέρη του
κόσμου, από ηγετικά στελέχη που κυβερνούν τον κόσμο, προσέξτε το, που
κυβερνούν τον κόσμο, και που για να γίνουν ηγέτες πρέπει να περάσουν μέσα από
ειδική σατανιστική μύηση, που στην αρχή λέγεται μασονική στοά, αλλά δεν είναι
τίποτα η μασονική στοά μπροστά σε αυτήν την μύηση που τελείται από ορισμένους
στις μυστικές λέσχες του Εωσφόρου. Είναι οι μυστικές «εκκλησίες» του Εωσφόρου
που κανείς δεν τις ξέρει, εκτός από λίγες ομάδες ανθρώπων, που ο Εωσφόρος έχει
επιλέξει να κυβερνήσει. Σε αυτούς αποκαλύπτει ο Εωσφόρος ότι ο καιρός της
παρουσίας του γιού του είναι πολύ κοντά! Είναι τόσο κοντά και θα κυβερνήσει
επιτέλους μέσα από το γιό του ο ίδιος ο Εωσφόρος όλη την κτίση και όλη τη γη!
Αποκαλύπτει τι πρέπει να γίνει, γιατί, όταν θα έλθει ο γιός του, πρέπει να είναι όλα
έτοιμα για να τον υποδεχθούν.

2

Οικονομία, πολιτική και Εκκλησία είναι οι τρεις τομείς που προετοιμάζουν οι
πρόδρομοι του Αντίχριστου τον ερχομό του
Τι κάνει ο Εωσφόρος; Δίνει εντολές για την προετοιμασία του γιού του. Αυτό
που σας λέω γίνεται, και εσείς και πολύς κόσμος, το αγνοείται! Μέσα από τις
εμφανίσεις του Εωσφόρου στις σατανιστικές αυτές τελετές λέει σε ποια επίπεδα θα
δουλέψουν οι δικοί του και τα επίπεδα αυτά είναι τρία. Είναι η οικονομία, η
πολιτική και η Εκκλησία, τρία επίπεδα!
1ον. Οικονομία: Διατάζει στους δικούς του
πρώτον, πως να παρθεί ο πλούτος των ανθρώπων σε
όλο τον κόσμο. Ξέρουμε πολύ καλά, το ξέρει ο
Εωσφόρος, το ξέρουν όλοι, ότι όποιος καταφέρει να
ελέγξει τον πλούτο των κρατών και το ψωμί των
ανθρώπων, ελέγχει όλο τον κόσμο, αφού από αυτά
στηριζόμαστε. Το φαγητό και ο πλούτος των κρατών
είναι που στηρίζει τα έθνη. Έχει δώσει λοιπόν εντολή
και ήδη προχωράει το έργο του, όχι από τον Αντίχριστο, από τους προδρομικούς
αντίχριστους, οι οποίοι σε όλο τον κόσμο αυτήν την στιγμή έχουν ένα στόχο: Πως
πρώτον να υποτάξουν τα πάντα, όλα τα έθνη, όλα τα κράτη, μέσα από πολλαπλές
κινήσεις. Μια κίνηση είναι να φέρουν εμφυλίους μέσα στα κράτη που τα βλέπουμε.
Άλλη κίνηση είναι να φέρουν πόλεμο ανάμεσα στα κράτη. Άλλος ο εμφύλιος μέσα
σε ένα κράτος και άλλο ένας πόλεμος ανάμεσα σε δύο κράτη. Μια άλλη κίνηση
είναι, μέσα από την υπερβολική ευδαιμονία, αυτήν την πλεονεξία που έχουμε όλοι
μας να θέλουμε να αγοράζουμε και να φτιάχνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα.
Αυτό είναι πλεονεξία. Έχουμε ένα σπίτι; Να έχουμε δύο σπίτια. Έχουμε ένα
αυτοκίνητο; Να αγοράσουμε κι άλλο, να έχουμε δύο αυτοκίνητα. Έχουμε δέκα
δραχμές; Να τις κάνουμε είκοσι. Μέσα από αυτήν την πλεονεξία κατάφερε ο
σατανάς με τις εντολές που έδωσε, είναι σχέδιο αυτό να το ξέρετε, να κάνει όλους
τους ανθρώπους να δανειστούν, να φτιάξουν σπίτια, να αγοράσουν αυτοκίνητα, να
αγοράσουν οικόπεδα, να έχουν ότι θέλουν.
Τώρα όμως είναι η σειρά του, με τον
τρόπο που τα έφτιαξαν, να τους τα ξαναπάρει
πάλι πίσω. Και θα τους τα πάρει με τον πιο
φρικτό τρόπο. Αναρίθμητες οικογένειες θα
βρεθούν στο δρόμο. Αναρίθμητες οικογένειες
δεν θα έχουν που να μένουν. Αναρίθμητες
οικογένειες δεν θα έχουν τι να φάνε.
Αναρίθμητες οικογένειες δεν θα έχουν ένα φάρμακο για τις αρρώστιες τους, γιατί
αυτή είναι η εντολή του Εωσφόρου.

3

Σε λίγο σ’ αυτόν τον τομέα ξέρετε τι θα συμβεί; Στην αρχή θα λένε,
ερχόμαστε να σας βοηθήσουμε και θα δανείζουν και θα δίνουν χρήματα. Αλλά ο
σκοπός δεν είναι να σε βοηθήσουν αλλά να σε υποτάξουν ακόμα πιο πολύ, ώστε
όταν το χρέος σου ήταν φερ’ ειπείν χίλιες δραχμές, τώρα θα γίνει δέκα χιλιάδες. Και
όσο θα σε δανείζουν δήθεν για να σωθείς, τόσο πιο πολύ μέσα στο βόθρο θα σε
βάζουν για να σου πάρουν τα πάντα, ακόμα και την ψυχή σου. Και έτσι θα γίνει.
Αυτός είναι ένας τρόπος.
Γι’ αυτό μέσα σε τρία παιχνίδια θα παιχτεί η κατάρρευση της παγκόσμιας
οικονομίας. Πρώτον θα δανειοδοτηθούν όλοι, θα δώσουν δάνεια σε όλους. Όχι
μόνο στους ανθρώπους, από αυτούς ξεκίνησε αλλά στα κράτη θα καταλήξει. Αλλά
θα είναι τόσα πολλά τα δανεικά που θα πάρουν τα κράτη, που θα ομολογήσουν ότι
είναι αδύνατον πλέον να τα επιστρέψουν και θα υποταχθούν στην ηγουμενική αρχή
του Εωσφόρου που τώρα θα ζητήσει, όχι απλά πράγματα, αλλά θα ζητήσει όλα τα
έθνη να αγοραστούν. Θα αγορασθεί η γη τους, θα αγοραστεί ο πλούτος, θα
αγοραστούν τα πάντα και μετά όποιο κράτος δεν συμμορφώνεται θα το
διαμερίσουν, θα το κάνουν πιο μικρά κομμάτια στο όνομα της δήθεν ελευθερίας!
Αυτό θα γίνει.
Στη δεύτερη φάση, της οικονομίας ξέρετε τι θα γίνει; Θα έρθουν και θα
πουν: «Πρέπει να βάλουμε τεχνοκράτες να τα φτιάξουν, να επαναφέρουμε λίγο την
οικονομία». Αλλά αυτοί θα είναι πάλι δικοί τους. Και ο τεχνοκρατικός τρόπος ξέρετε
που θα συνίσταται; Στο να βυθίσουν πιο βαθιά ακόμα τα κράτη. Και στο τέλος θα
έρθει η elite, αυτή που κυβερνάει τον κόσμο, που κρατάει το χρυσάφι και το ασήμι
όλου του κόσμου και θα τα αγοράσει πλέον όλα αυτά. Έτσι όλα τα κράτη θα
ανήκουν σ’ αυτούς και όποιος θα ανεβαίνει ηγέτης θα είναι απόλυτα δικός τους.
Και όποιος δεν θα συμμορφώνεται με τις εντολές τους, αυτός θα φεύγει. Όποτε
θέλουν θα κάνουν κυβέρνηση, όποτε θέλουν θα κάνουν δήθεν εκλογές, αλλά θα
είναι ψεύτικες, αφού αυτοί τις κατευθύνουν. Ότι θέλουν θα κάνουν αυτοί.
Και στο τέλος θα έλθουν αυτοί στον
κόσμο, από αυτόν θα έχει απομείνει πλέον
από τον πόνο και τη θλίψη της οικονομικής
κατάρρευσης, που θα είναι συνέπεια και
άλλων γεγονότων και θα τους πουν τώρα:
«Πάρτε το χάραγμα, πάρτε το τσιπάκι, για να
ξέρω σε ποιους θα δίνω, για να μην κάνω
λάθος. Πάρτε το αυτό και τότε θα αρχίσω να
σας δίνω». Αυτά θα κάνουν με λίγες λέξεις οι
πρόδρομοι του Αντιχρίστου στον πρώτο τομέα, την οικονομία.
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2ον. Η πολιτική
Η δεύτερη προετοιμασία που θα κάνουν εκτός από την οικονομία, ξέρετε
ποια θα είναι; Είναι η πολιτική. Θα δέσουν όλους τους πολιτικούς σε τέτοιο σημείο,
που κανείς δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Ό,τι τους λένε θα το κάνουν και το
βλέπετε ήδη. Αλλά πριν το κάνουν αυτό, θέλω να σας πω ότι τους πολιτικούς που
θα ανεβάζουν στις κυβερνήσεις των κρατών, αυτοί πάλι θα τους ξαναρίχνουν. Τους
πολιτικούς που θα ανεβάζουν ψηλά, αυτοί θα τους εκδιώκουν. Θα τους διατάξουν
πρώτα να βγάλουν τέτοιους νόμους, που ο Εωσφόρος θα τους έχει δώσει εντολή,
που θα αντιστρατεύονται το Άγιο Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή! Και οι νόμοι αυτοί
των δήθεν κρατών, γιατί είναι εντολές του Εωσφόρου, θα αντιστρατεύονται τόσο
πολύ το Άγιο Ευαγγέλιο, που όποιος θα τολμά να φωνάζει γι’ αυτούς τους
καταραμένους νόμους, θα τον κλείνουν μέσα, έστω και αν αυτό το λέει η Αγία μας
Γραφή, ότι δεν είναι σωστό. Όμως θα είναι πιο δυνατός ο νόμος του κράτους, από
τον νόμο του Ευαγγελίου!
Θα έρθει στιγμή, αυτό
αποκαλύπτει ο Θεός, ο Εωσφόρος
τόσο πολύ θα επιβάλλει την
δύναμή
του
πάνω
στους
ανθρώπους και πάνω στην
Εκκλησία και πάνω στην πίστη,
που θα σταματήσει η κυκλοφορία
της Αγίας Γραφής! Δεν θα υπάρχει
η Αγία Γραφή! Όπως την ξέρουμε, όπως την διαβάζουμε, δεν θα υπάρχει Αγία
Γραφή! Θα απαγορευθεί με πολύ έντονες ποινές η κυκλοφορία και η αγορά της
Αγίας Γραφής! Γι’ αυτό πρέπει όλοι να πάρετε μια Αγία Γραφή. Σας το ξαναλέω, όλοι
να πάτε και να αγοράσετε μια Αγία Γραφή. Και μην νομίζετε ότι είναι πολύ μακρινά
αυτά που σας λέω, τα παιδιά σας θα τα αγγίξουν, θα τα δούνε όλα αυτά.
Τουλάχιστον ας υπάρχει κάτι που να διαβάζουν για την αληθινή πίστη.
Ο σταυρός δεν θα υπάρχει όπως τον ξέρουμε εμείς. Θα γίνει τέτοιο
συνονθύλευμα σατανικό που στην πανθρησκεία, θα σας τα πω και αργότερα για το
έργο του ψευδοπροφήτη, που δεν θα υπάρχει έτσι ο σταυρός όπως τον ξέρουμε.
Αλλά θα είναι ένα τέτοιο καρύκευμα φαινομενικού σταυρού, που μέσα σ’ αυτόν θα
υπάρχει κρυπτογραφημένο το κεφάλι του Εωσφόρου. Οι ιερείς, και αυτοί θα
υποφέρουνε. Ξέρετε γιατί; Μετά από την πολιτική και την οικονομία θα πειραχτεί
και η Εκκλησία.
Για να μην ξεφύγω ακόμα από την πολιτική, θα ήθελα να σας πω ότι έχει
δώσει εντολή ο Εωσφόρος μέσα από τους δικούς του, να μειώσουν τον πληθυσμό
της γης! Δεν θέλει τους ανθρώπους! Δεν θέλει τα σπλάχνα του Θεού! Ό,τι ο Θεός
έχει δημιουργήσει, το αντιστρατεύεται, το πολεμάει ο σατανάς! Γι’ αυτό, έχει δώσει
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εντολή μέσα από τεχνικούς τρόπους, μέσα από δήθεν εμβόλια που θα σώζουν,
αλλά θα καταστρέφουν, μέσα από δήθεν τροφές μεταλλαγμένων που δήθεν θα
προωθείται η καλύτερη ευημερία του κόσμου, θα αυτοκαταστρέφονται οι
άνθρωποι, γιατί μέσα σε αυτά θα υπάρχει η δυνατότητα μετά από τρεις-τέσσερις
γενιές οι άνθρωποι να μην μπορούν πλέον να κάνουν παιδιά. Δεν θα κάνουν, θα τα
μαθαίνετε αυτά σε λίγο. Θα τα δημοσιεύουν και οι επιστήμονες. Θα υπάρχουν
ευσεβείς επιστήμονες που θα τα βγάζουν έξω. Δεν θα μπορούν να κάνουν παιδιά,
γιατί θα καθιστούν τον ανθρώπινο οργανισμό αδύνατο πλέον στην τεκνογονία και
στις αρρώστιες.
Γι’ αυτό μέσα από ειρηνικούς τρόπους θα εξολοθρευτεί ο κόσμος! Προσέξτε
το αυτό, μέσα από ειρηνικούς τρόπους, όχι τόσο από τον πόλεμο, όσο από
ειρηνικούς τρόπους. Αυτό θα είναι το δεύτερο σχέδιο της πολιτικής, το οποίο
προωθούν δυστυχώς σατανικοί πολιτικοί. Υπάρχουν πολλοί πολιτικοί που
ορκίζονται πίστη στον Εωσφόρο για να τα φέρουν σε πέρας! Εμείς, χωρίς να τους
ξέρουμε, αυτούς δυστυχώς ψηφίζουμε και ανεβαίνουν στις ηγεσίες. Το δεύτερο
λοιπόν σχέδιο τους που θα χρησιμοποιήσουν είναι η πολιτική.
3ον. Η Εκκλησία
Το τρίτο τους σχέδιο ξέρετε ποιο είναι; Η Εκκλησία. Η Εκκλησία όπως την
ξέρουμε δεν θα υπάρχει. Ξέρετε γιατί; Διότι ο σατανάς ξέρει πολύ καλά ότι για να
κυριαρχήσει, πρέπει να εισχωρήσει στην πίστη των ανθρώπων. Μπορεί εμείς
σήμερα να αρνιόμαστε ένα κόμμα, το δεύτερο κόμμα, το τρίτο κόμμα, μπορούμε να
αλλάζουμε τα κόμματα, μπορούμε να αλλάξουμε τις ομάδες επιλογής μας, αλλά
όμως ένα πράγμα δεν μπορούμε να αλλάξουμε, την πίστη μας. Ακόμα και ο πιο
ασεβής πολλές φορές θα κάνει και το σταυρό του μπροστά από μία Εκκλησία.
Δηλαδή, η πίστη των ανθρώπων είναι βαθιά ριζωμένη στην ψυχή τους, αλλού πολύ,
αλλού λιγότερο. Αυτήν την πίστη θα χρησιμοποιήσει ο σατανάς τώρα για να
κυριαρχήσει.
Γι’ αυτό υπάρχει ένα μυστικό
που ποτέ δεν ελέγχθηκε. Μπορεί
κάποιοι να το σκεφτόντουσαν, αλλά
ποτέ δεν ελέχθηκε. Το κακό θα
ξεκινήσει από την Καθολική Εκκλησία!
Να το θυμάστε. Όπως βλέπετε τώρα
αυτήν την κατάσταση που έχουμε
Πάπα και Αντιπάπα, έτσι θα είναι και η
κατάσταση
την
περίοδο
του
Αντίχριστου. Θα υπάρξει Πάπας που θα βγει έξω από τον ναό του Αγίου Πέτρου
πάνω στα θύματα των ιερέων του, πάνω στους νεκρούς ιερείς του! Θα υπάρξει
τέτοια φοβερή ανακατωσούρα, τέτοια φοβερή πολεμική. Θα βγει και θα κλάψει
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πολύ, γιατί τότε ο καθολικός κόσμος θα είναι πολύ ελάχιστος. Μετά θα ξαναλάμψει
πάλι η Εκκλησία τους.
Όμως την περίοδο εκείνη που ο Αντίχριστος θα έλθει να κυριαρχήσει, θα
υπάρχουν δύο Πάπες. Ο ένας θα είναι ο νόμιμος, ο οποίος δεν παραιτείται, αλλά θα
τον έχουν θέσει σε παραίτηση. Θα είναι αυτός ο τελευταίος νόμιμος, ο οποίος ενώ
θα θέλει να τοποθετήσει στις καρδιές των πιστών την αλήθεια του Ευαγγελίου, θα
γελοιοποιηθεί μέχρι εσχάτων! Θα εξευτελιστεί μέχρις εσχάτων σε τέτοιο σημείο,
που ο νέος Πάπας μετά που θα βγει, εκλεγμένος από ορισμένους, αυτούς που θα
αναδείξουν τον τελευταίο κορυφαίο Ψευδοπροφήτη, θα είναι τέτοιας δύναμης,
τέτοιας εμβέλειας, τέτοιας σατανικής σοφίας, τέτοιας γοητείας και θα ασκήσει
τέτοια δύναμη, που θα αναγκάσει όλο τον κόσμο να υποταχθεί στον Αντίχριστο.
Θα είναι φίλος με τον Αντίχριστο. Όλες τις Εκκλησίες θα τις συμπαρασύρει
μαζί του. Ελάχιστοι άνθρωποι θα είναι αυτοί που θα πιστεύουν στον αληθινό Θεό.
Πολλές Εκκλησίες δυστυχώς θα μπουν κάτω από την μέγγενη αυτή, από την κατάρα
της πανθρησκείας και τότε θα υπάρχουν καινούργιοι ναοί, καινούργια άμφια,
καινούργια σύμβολα, καινούργιες διδασκαλίες.
Η Αγία Γραφή όπως την ξέρουμε δεν θα υπάρχει. Από τα κατάβαθα του
σατανικού Βατικανού, θα μπούν νέες διδασκαλίες που δήθεν αποτελούν το αληθινό
κομμάτι της Αγίας Γραφής και όχι αυτό το ψεύτικο που μέχρι τώρα εμείς διαβάζαμε.
Και οι άνθρωποι θα υποταχθούν εύκολα σ’ αυτό, γιατί θα τους αρέσει πάρα πολύ
και θα τα δεχθούν αυτά. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα αυτά.
Γι’ αυτό σας ζητάω να αγοράσετε όλοι μια Καινή
Διαθήκη, μια Αγία Γραφή και να την έχετε στα σπίτια
σας. Μόνο που να μην την έχετε σκονισμένη μέσα στις
βιβλιοθήκες σας. Μην το κάνουμε σαν ένα παιδάκι που
μια φορά εκεί που έπαιζε ανάμεσα στα διάφορα
παιχνίδια, βρήκε ένα βιβλίο καλοδεμένο στην άκρη
πεταμένο. Το παίρνει αυτό λοιπόν και το δίνει στην
μαμά του ρωτώντας την: «Μαμά τι είναι αυτό;». «Αυτό
παιδάκι μου είναι το βιβλίο του Θεού». «Και γιατί μαμά
το έχουμε εκεί πέρα;» «Άστο παιδάκι μου εκεί, άστο
δεν πειράζει. «Μα είναι σκονισμένο μαμά». «Άστο παιδάκι μου εκεί πέρα», του λέει
η μαμά του η έξυπνη. «Μαμά, αφού εμείς δεν το διαβάζουμε και αντί να είναι
σκονισμένο, γιατί δεν το στέλνουμε πίσω στο Θεό, να το δώσει σε κανέναν άλλο
άνθρωπο, που θα θέλει να μάθει τον λόγο Του;», την ρώτησε το παιδί. Βουβάθηκε η
μάνα.
Εύχομαι να μην γίνεται αυτό και στα δικά μας τα σπίτια! Πάρτε μια Καινή
Διαθήκη. Θα δείτε τι ρόλο θα παίξει σε λίγο. Θα ξέρουμε την αλήθεια!
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Έρχονται μεγάλοι σεισμοί, καταστροφικές πλημμύρες, κοσμικές
ακτινοβολίες, ασυνήθιστες θερμοκρασίες και άλλα φυσικά φαινόμενα
Ακούστε είναι τόσο άσχημα τα
κακά που ετοιμάζουν οι εωσφοριστές
στη γη, που η κτίση αυτή την στιγμή
δεν το αντέχει. Όλη η δημιουργία του
Θεού βρίσκεται σε αναβρασμό και
όταν λέω σε αναβρασμό το εννοώ
πλήρως. Ξέρετε γιατί; Δεν θα είναι
πολύ μακρινός ο καιρός που θα
βλέπετε ασυνήθιστους σεισμούς σε
όλο τον κόσμο, ο ένας πίσω από τον
άλλον. Υπάρχουν μεγάλα κράτη αυτήν την στιγμή, που κατεργάζονται σχέδια
εναντίον του Θεού και εναντίον της μείωσης του πληθυσμού, τα οποία τόσο πολύ
έχουν εξοργίσει το Θεό, που θα επιτρέψει τη γη να κουνηθεί πολύ. Και όταν λέω θα
κουνηθεί πολύ, εννοώ πάρα πολύ. Θα δείτε να γίνονται σεισμούς σε όλο τον κόσμο,
ο ένας πίσω από τον άλλον. Στην αρχή θα ξεκινήσουν με μικροσεισμούς, αλλά μετά
ο Θεός να φυλάξει.
Τρεις μεγάλοι σεισμοί βλέπουν τα μάτια μου να γίνονται στα τρία μεγάλα
κράτη. Ο ένας θα γίνει στη Ρωσία, γιατί ενώ αναβίωσε η φλόγα της πίστης και της
ορθοδοξίας σ’ αυτήν την χώρα, ελάχιστοι πάλι δέχθηκαν να μπει στην καρδιά τους
αυτή η φλόγα. Πολλοί έμειναν πίσω στα τετριμμένα των παλιών και ακόμα βρίζουν
τον ίδιο τον Θεό. Καθυστερούνται πολλά γεγονότα για την πίστη των σύγχρονων
Χριστιανών, οι οποίοι υπέφεραν πολλά. Αυτές οι προσευχές είναι που καθυστερούν
τα γεγονότα. Ένας τρομακτικός σεισμός θα ακουστεί στη Ρωσία και θα πανικοβάλει
τον κόσμο.
Ένας δεύτερος σεισμός θα ακολουθήσει στην άθεη Κίνα που δεν πιστεύει
στο Θεό. Θα τους ταρακουνήσει τόσο πολύ, που θα πουν τέτοιοι σεισμοί δεν
ξανάγιναν ποτέ.
Αλλά αλίμονο και στον τρίτο σεισμό που θα γίνει στην Αμερική και θα
ισοπεδώσει το ένα τρίτο της Αμερικής, γιατί θα είναι τόσες πολλές οι παρενέργειες
που το ένα τρίτο εκεί θα χαθεί, θα ερημωθεί.
Η Ευρώπη θα ταρακουνηθεί πολύ. Αυτή η Ευρώπη που τώρα ψηφίζει
νόμους εναντίον του Θεού, δεν έχει καταλάβει ότι παροργίζει όχι μόνο το Θεό, αλλά
και την ίδια την κτίστη και την ίδια την φύση. Παλιά σας έλεγα για ισχυρές
χαλαζοπτώσεις, θα τις βλέπετε. Εγώ έλεγα ότι το χαλάζι που θα πέφτει, θα είναι σαν
το μπαλάκι του golf. Είδα πριν από λίγο καιρό ότι έπεσε χαλάζι και ήτανε τόσο
μεγάλο σαν το πορτοκάλι! Τέτοια θα γίνονται πολλά τώρα.
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Όλη η γη θα επαναστατεί. Ασυνήθιστες πλημμύρες, ασυνήθιστες
θερμοκρασίες, ριζική αλλαγή του καιρού. Θα λέει ο κόσμος, παραφρόνησε η φύση.
Βγήκε εκτός εαυτού ο κόσμος. Οι μετεωρολόγοι ποτέ δεν θα είναι σίγουροι πλέον
για μετά από λίγες ώρες τι θα γίνεται. Άλλα θα λένε και άλλα θα γίνονται.
Κοσμικές ακτινοβολίες, γεγονότα στον ήλιο, θα δείξουν την παρουσία του
Θεού στους ανθρώπους. Με τα φαινόμενα που θα δούμε όλοι, θα επιβάλλουν
στους ανθρώπους να σκεφτούν ότι υπάρχει Θεός και θα την επιβάλλουν αυτήν
την παρουσία του Θεού. Θα είναι τόσο δυνατές οι κοσμικές ακτινοβολίες, που σε
πολλά μέρη, σε πολύ ευρύ φάσμα όλου του πλανήτη, θα υπάρχουν δυσκολίες
πλέον στο να συνεχίσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα να λειτουργούν. Θα δείτε
πράγματα που δεν τα έχετε φανταστεί, αλλά το χειρότερο είναι αυτές οι ξαφνικές
θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι ή πολύ-πολύ ζέστη ή πολύ-πολύ κρύο. Όλα αυτά
θα αναστατώσουν τον κόσμο, θα αναστατώσουν τόσο πολύ τις καλλιέργειες, που σε
λίγο θα έχουμε πρόβλημα λόγω των καιρικών συνθηκών. Θα έχουμε πρόβλημα στις
καλλιέργειες λόγω δυστυχώς αυτών των φοβερών και μολυσματικών μεταλλαγών
που θα σπαρθούν από τους ανθρώπους.
«Όσον αφορά για τους σεισμούς, λέει ο Θεός ότι, άλλοι θα γίνονται από
Εμένα και άλλοι θα επιτρέπω να γίνονται από τους ανθρώπους. Ιδίως αυτοί οι δυο
μεγάλοι σεισμοί, της Ρωσίας και της Κίνας, θα σχολιαστούν έντονα από τους
επιστήμονες, μήπως είναι ανθρώπινη επέμβαση. Αυτό το αφήνω να το σκεφτείτε
εσείς. Δεν θα είναι όλα δικά Μου. Θα αφήσω στους ανθρώπους να νιώσουν αυτό
που οι ίδιοι έφτιαξαν. Έφτιαξαν πόνο και έσπειραν θλίψη. Εγώ σαν Θεός θέλω να
φέρω την γαλήνη και την ειρήνη στις καρδιές σας, γι’ αυτό και σας ζητάω, ελάτε
κοντά Μου. Αλλά τα σατανικά πνεύματα, που κυριαρχούν σε πολλά παιδιά Μου,
δεν σκέφτονται έτσι…».
Τα γεγονότα που θα συμβούν πριν την τελική εμφάνιση του Αντίχριστου
Μέσα σε αυτήν την ανακατωσούρα
τέσσερα μεγάλα κράτη θα δημιουργήσουν
τον πανικό του ερχόμενου γενικευμένου
πολέμου. Αυτά τα τέσσερα κράτη είναι: Το
ένα είναι το Ισραήλ, το άλλο είναι το Ιράν,
το τρίτο είναι η Αίγυπτος και το τέταρτο η
Συρία. Προσέξτε το, πολύ βασικό: Ιράν,
Ισραήλ, Αίγυπτος, Συρία. Αυτά τα τέσσερα
κράτη θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα.
Πριν την τελική εμφάνιση του
Αντίχριστου ξέρετε τι γεγονότα θα συμβούν; Ο Αντίχριστος μέσα από δικούς του
ηγέτες θα κάνει δύο κράτη στα οποία ηγούνται πεισματάρηδες και δυνατοί ηγέτες,
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να συγκρουστούν. Και μέσα από αυτά τα δύο κράτη θα αρχίσει να κλιμακώνεται ο
πόλεμος και θα επεκτείνεται που θα αγγίξει πλέον τους μεγάλους, τα πολύ μεγάλα
κράτη, τα οποία μπροστά στην απειλή αυτή που τώρα βλέπουν, στην αρχή δεν την
βλέπανε, τώρα θα αναγκαστούν να παρέμβουν. Θα κλιμακωθεί ο πόλεμος και θα
πάει σε άλλα κράτη. Θα επεκταθεί ο πόλεμος και όταν θα αγγίξει τους μεγάλους,
αυτά τα μεγάλα και ισχυρά κράτη, όταν τα αγγίξει η μεγάλη αυτή απειλή, τότε θα
αναγκαστούν πλέον να αρχίσουν να συζητάνε για την ειρήνη. Θα γίνονται
διαπραγματεύσεις για την ειρήνη.
Και τότε από την ανατολή θα έρθει και θα εμφανισθεί ένα πρόσωπο τόσο
δυνατό, τόσο έξυπνο, τόσο σατανικά σοφό, τόσο γοητευτικό, τόσο σε οικονομικό
επίπεδο δυνατό, που θα τον βάλουν σαν διαπραγματευτή. Και σαν
διαπραγματευτής αυτός θα καταφέρει να ισορροπήσει τις αντιδράσεις των κρατών
και θα έλθει η πρώτη ειρήνη. Όταν θα γίνει αυτή η πρώτη ειρήνη, το Ισραήλ θα
υποφέρει.
Σας είπα σε αυτήν την σύγκρουση
τέσσερα κράτη θα παίξουν την βάση του
ερχομού του Αντίχριστου: Η Συρία, η Αίγυπτος,
το Ισραήλ και το Ιράν. Από εκεί θα εξαπλωθεί η
αντίδραση και ο πόλεμος και στα υπόλοιπα
κράτη και τότε θα γίνουν όλα. Και από το
πουθενά θα έρθει ο Αντίχριστος, ο οποίος θα
έχει όλα αυτά που σας είπα: Απόλυτα
γοητευτικός, με πολύ χιούμορ, με πολύ δήθεν καλοσύνη. Και τότε αυτός θα
καταφέρει να σταματήσει τον πόλεμο. Θα τον αποδεχθούν σαν πρίγκιπα της
ειρήνης! Τα ΜΜΕ, όλα δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλοι οι ηγέτες των
κρατών, τότε θα τον αποδεχθούν σαν κορυφαία προσωπικότητα και θα τον
φωνάζουν σε όλα τα κράτη για ομιλίες, για να τον γνωρίσουν και να υποταχθούν σε
αυτόν. Τότε θα τον προωθούν σιγά-σιγά για παγκόσμιο ηγέτη, γιατί χάρη σε αυτόν
σταμάτησε ο πόλεμος.
Οι Εκκλησίες θα βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση, που και αυτές
ρημαγμένες από πολλά σκάνδαλα και από πολλές συγκρούσεις, τότε θα τον
φωνάξουν. Εκείνη την περίοδο θα βρίσκεται πάνω στο θρόνο ο Ψευδοπροφήτης, ο
οποίος θα είναι ένα με τον Αντίχριστο. Ο Ψευδοπροφήτης θα υποτάξει όλο τον
κόσμο στα πόδια του Αντίχριστου. Θα λέει σε όλο τον κόσμο: «Αυτός είναι ο
πραγματικός ηγέτης, ο πραγματικός ανθρωπιστής»!
Ο Αντίχριστος θα έρθει τότε να κηρύξει, όχι τη θρησκεία του Θεού, αλλά τη
θρησκεία του ανθρώπου! Ανθρωπιστική θρησκεία θα κηρύξει! Θα τονίσει δηλαδή
υπερβολικά, όχι την έννοια του Θεού, αλλά την έννοια του ανθρώπου, που μπορεί
να γίνει θεός. Θα μιλήσει για τον άνθρωπο θεό και θα πει: «Εγώ είμαι ο αρχηγός
σας». Θα αποδεχθεί όλα εκείνα τα άσεμνα, που δεν δέχεται η Αγία Γραφή. Θα τον
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αποδεχθούν όλοι σαν βασικό στέλεχος και ηγέτη. Και τότε ο Ψευδοπροφήτης θα
ζητήσει από όλους τους πιστούς, που θα έχει υποτάξει και τις υπόλοιπες Εκκλησίες,
να υποταχθούν στον Αντίχριστο.
Ο Αντίχριστος τότε θα παραδώσει την απόλυτη εξουσία στον Ψευδοπροφήτη
του Βατικανό. Θα έχει τις απόλυτες εξουσίες σε όλες τις Εκκλησίες, σε όλες τις
θρησκείες και σε όλα τα δόγματα. Τότε θα ξεκινήσει ο μεγαλύτερος διωγμός που
υπέστη ποτέ ο Χριστιανισμός. Δεν θα σας μιλήσω το τι θα γίνει τότε, σας είπα απλά
πότε θα εμφανισθεί ο Αντίχριστος.
Ο θεϊκός έρωτας και η πνευματική νηπιότητα,
τα όπλα των Χριστιανών στα έσχατα χρόνια
Όμως για όλα αυτά εμείς τι κάνουμε; Μήπως δεν τα ξέρουμε; Μήπως
ολόκληρη η Αποκάλυψη δεν τα λέει όλα αυτά; Ποιοι θα κηρύξουν τότε; Έχετε
ακούσει για τον προφήτη Ηλία, έχετε ακούσει για τον Ενώχ, αλλά δεν έχετε ακούσει
για τον Ιωάννη τον Θεολόγο, ο οποίος αυτός δεν πέθανε, μετέστη. Θα είναι από
τους τελευταίους που με το πνεύμα της αγάπης, της πραγματικής λατρείας του
Θεού, θα κηρύξει μέσα σε αναρίθμητες ψυχές το τελευταίο Ευαγγέλιο που υπάρχει
μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά που δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, που υπάρχει σαν
εντολή του Θεού, αλλά ποτέ δεν κατανοήθηκε, γιατί μέσα στην Εκκλησία μας γενικά
σχολιάστηκε πολύ η έννοια του Θεού σαν Παντοκράτορα, σαν Παντοδύναμου, σαν
Μεγάλου, σαν Δυνατού αλλά και σαν αυστηρού, σαν κριτή και σαν τιμωρού, με
αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να φοβούνται αυτόν τον Θεό.
Φθάσαμε στο σημείο να φοβούμαστε ακόμα και τους Αγίους. Λέμε ο Άγιος
αυτός είναι μεγάλος τώρα, εμείς είμαστε ταπεινοί άνθρωποι, ελεεινοί. Επιλέξαμε
όλοι από την αρχή μέχρι τώρα τον δρόμο της άσκησης για να φθάσουμε στο Θεό.
Πιστεύουμε ότι μέσα από την άσκηση, μέσα από τις πολλές νηστείες, τις πολλές
αγρυπνίες, τις πολλές προσευχές, που δεν κάνει όλος ο κόσμος, ελαχιστότατοι
άνθρωποι κάνουν, ότι θα φθάσουμε στο Θεό. Και ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Όμως τώρα στα έσχατα χρόνια
ο Θεός αποκαλύπτει την τελευταία
Του εντολή. Υπάρχει ο δρόμος της
πνευματικής νηπιότητας, να δοθείτε
δηλαδή στην καρδιά μου σαν μωρά
και όχι σαν μεγάλοι. Δέστε, ποιο παιδί
υπερασπίζεται πιο πολύ η μάνα; Ένα
παιδί μεγάλο που από μόνο του
μπορεί να συντηρηθεί ή ένα μωρό που δεν μπορεί να κάνει τίποτα; Η μάνα ποιο
υπερασπίζει; Ποιο κρατάει στην αγκαλιά της πιο πολύ; Πιο πολύ ποιο φροντίζει; Το
μωρό. Ε αυτό λέει θα γίνει στα έσχατα, γιατί θα είναι τόσο ισχυρές οι δυνάμεις του
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σατανά, που μόνο μια μητρική αγκαλιά σαν του Θεού, μόνο μια πολύ πατρική
αγάπη που θα σε κλείνει βαθιά μες την καρδιά Του, όταν εσύ Τον πιστεύεις, θα
μπορεί να σε στηρίξει και να σε συγκρατήσει. Τότε θα γίνονται θαύματα. Τότε θα
έχουμε τους μεγαλύτερους Αγίους! Άγγελοι θα είναι με ανθρωπόμορφη μορφή εδώ
στη γη και θα συμπαρίστανται στους ανθρώπους και θα τους βοηθάνε. Άγιοι θα
παίρνουν ανθρώπινη μορφή και θα μας βοηθάνε. Ο άνθρωπος θα ζει με πολύ
ελάχιστο φαγητό και όμως θα επιβιώνει και αυτό που θα επικρατεί στα πιστά
παιδιά του Θεού θα είναι η γαλήνη της καρδιάς, που δεν θα υπάρχει πουθενά
αλλού.
Τι θα συμβεί σε Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία
Θα ζήσουμε, όσοι θα ζήσουμε, μετά από αυτόν τον επιτάφιο που έχουν
ετοιμάσει στην πατρίδα μας, τις ωραιότερες μέρες μέσα σ’ αυτήν την πατρίδα μας,
την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι διαλεγμένη από το Θεό και από την Παναγία, να το
ξέρετε, για να γίνει ξανά ο φωστήρας όλου του κόσμου. Όταν θα γίνονται αυτά τα
πράγματα στην Καθολική Εκκλησία, πολλοί θα φεύγουν από την Καθολική Εκκλησία
και θα αλλάζουν πίστη, θα γίνονται Ορθόδοξοι. Να τα θυμάστε αυτά, θα γίνουν.
Προτεστάντες θα ακολουθούν την Ορθόδοξη πίστη. Η Εκκλησία θα μεγαλώσει, γιατί
λόγω του ότι εμείς εδώ κρατήσαμε από παλιά την παράδοση αυτή και το Άγιο Όρος
κράτησε και πρέπει να κρατήσει δυνατά, όλοι οι άνθρωποι θα έρχονται εδώ.
Όμως στην αρχή, επειδή τα ξέρει αυτά ο σατανάς, θα μας φέρει σε τέτοιο
σημείο να μας τα πάρουν όλα. Όλα θα μας τα πάρουν! Όμως ποια όλα θα μας
πάρουν; Όλα εκείνα που μας χάλασαν και ο Θεός θα επιτρέψει να μείνουν αυτά
που θα μας κάνουν πιο λαμπρούς. Είναι η εποχή εκείνη που μέσα από την
ταπείνωσή μας θα πέσουν από τα μάτια μας τα λέπια και τότε θα βλέπουμε σωστά
μπροστά μας, με διαύγεια. Η Ελλάδα τότε θα μεγαλώσει, θα δοξαστεί. Θα
μεγαλώσουν τα σύνορά της. Στην αρχή όμως, όπως σας είπα, θα έχουμε πρόβλημα.
Και ήδη έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα.
Το ίδιο και η Κύπρος. Όταν θα χτυπηθεί η Ελλάδα, θα χτυπηθεί και η
Κύπρος. Στην Κύπρο θα γίνει και γενοκτονία μεγάλη, γιατί θα προσπαθήσουν οι
Τούρκοι όταν δεν τα καταφέρουν με την Ελλάδα, να κατέβουν στην Κύπρο
τουλάχιστον να πάρουν εκείνη. Αλλά τότε οι Ρώσοι με σύγχρονα όπλα, με μυστικά
όπλα που δεν έχετε δει, θα επέμβουν. Θα εμφανιστούν σ’ αυτόν τον πόλεμο
μυστικά όπλα που κανείς δεν τα ξέρει, αεροπλάνα με ταχύτητα, ιπτάμενοι δίσκοι.
Όλα αυτά μην νομίζετε ότι είναι εξωγήινοι, είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Θα
τα δούμε και αυτά. Με ασύλληπτη ταχύτητα θα μεταφέρουν τους στρατιώτες τους
οι Ρώσοι και χάρη σ’ αυτήν την γρηγοράδα και την ετοιμότητα, θα καταφέρουν να
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κυριαρχήσουν σε πολύ κόσμο και να φτάσουν μέχρι το Ισραήλ. Τότε είναι πλέον
που θα υπάρχει φόβος για τα πυρηνικά.
Η Τουρκία θα διαμελισθεί. Ήδη ξεκινά ο διαμελισμός της. Με ευγενικό
τρόπο οι ευρωπαίοι θα τους διαλύσουν και οι υπόλοιποι με τον πόλεμο θα φύγουν
μακριά. Και στην Κύπρο θα γίνει γενοκτονία. Στην αρχή θα υποφέρουν οι Κύπριοι.
Μετά όμως θα τους πάρουν στο κυνήγι και θα γίνει η γενοκτονία των Τούρκων. Θα
γίνει μεγάλη γενοκτονία. Βέβαια μην νομίζετε ότι του Θεού του αρέσουν οι
γενοκτονίες, δεν του αρέσουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ο Θεός της εκδίκησης.
Αυτά θα συμβούν σε Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία.
Η προετοιμασία των πιστών στον ερχομό του Αντίχριστου
Όλα αυτά σας τα είπα, γιατί είναι από τις τελευταίες φορές που δημόσια θα
σας λέω τόσα πολλά, γιατί τώρα πλέον ο Θεός θα επιβάλλει σε όλο τον κόσμο, σε
όλους εκείνους τους ανθρώπους που έχει επιλέξει προφητικά να μιλούν και να
μεταφέρουν τον λόγο Του, τη σιωπή. Αυτό λέει σε όλους: «Τώρα τα είπατε, τώρα
σωπάστε και απομακρυνθείτε». Θα γίνει αυτό που έγινε με τον Προφήτη Ηλία. Τον
έβαλε να ελέγξει τον Αχαάβ και την Ιεζάβελ, τον έβαλε να επαναστατήσει και να πει
τα λάθη, τον έβαλε να τους πει ότι καταστρέφετε τον κόσμο και μετά του είπε:
«Κλείσε τους ουρανούς και φύγε». Και έφυγε εκείνος, δεν τον έβρισκαν εύκολα.
Παρά του ότι εξαπέστειλε ο βασιλιάς Αχαάβ τους στρατιώτες να τον βρουν και να
τον σκοτώσουν, δεν μπορούσαν να τον βρουν. Αυτό θα γίνει και σε εμάς.
Για τριάμισι χρόνια θα ζήσει ο κόσμος την πολυτέλεια της απόλυτης
ευδαιμονίας και της σατανικής λατρείας. Μόνο προς το τέλος, όταν θα
αποκαλυφθεί πλέον ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης, από ένα τυχαίο γεγονός
εις βάρος του Αντίχριστου, τότε θα δείξει το πραγματικό του πρόσωπο και θα
ζήσουμε αυτή τη στυγνή δικτατορία και θα υποφέρει ο κόσμος. Σας είπα τα μικρά
παιδιά, όλα αυτά μην νομίζετε ότι δεν θα τα δουν. Άλλα θα δουν περισσότερα και
άλλα θα τα δουν όλα.
Εύχομαι μονάχα εσείς να έχετε
δύναμη. Και την δύναμη αυτήν ξέρετε
από πού θα την αντλούμε; Πρώτον, από
την εμπιστοσύνη μας στον Χριστό. Από
την εμπιστοσύνη μας όμως και σε κάτι
άλλο, στο ότι αυτό που γίνεται στην
Εκκλησία, στη Λειτουργία, το Σώμα και
το Αίμα του Χριστού είναι αληθινό, είναι
πραγματικό, το οποίο όμως σας λέω ότι,
τότε δεν θα υπάρχει. Ο Αντίχριστος θα
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καταργήσει τις Λειτουργίες. Θα ξεκινήσει σας είπα από την Καθολική Εκκλησία. Θα
αλλάξουν τις προσευχές, θα αλλάξουν την διαδικασία της Λειτουργίας, θα αλλάξουν
πολλά πράγματα, όχι μόνο τα άμφια, τους σταυρούς και τα υπόλοιπα. Πολλά θα
αλλάξουν. Θα συμπαρασύρει πολύ κόσμο και πολλές Εκκλησίες. Δυστυχώς και
Ορθόδοξοι πολλοί θα υποταχθούν, όχι όλοι.
Σας τα λέω όλα αυτά, γιατί τότε ο πλήρης θλιμμένος Θεός Πατέρας θα
επιτρέψει να μην έχουμε αυτό το οποίο τώρα δεν του δίνουμε σημασία. Ξέρετε
ποιο είναι αυτό το οποίο δεν του δίνουμε τώρα σημασία; Την Θεία Κοινωνία, το
Σώμα και το Αίμα του Υιού Του. Μυστικά θα γίνονται σε σπίτια, σε υπόγεια, σε
χώρους κρυφούς, όλες αυτές οι Λειτουργίες και θα μεταλαβαίνουν μόνο πλέον οι
πιστοί, γιατί οι άπιστοι δεν την έχουν ανάγκη, ούτε τώρα μεταλαβαίνουν. Μόνο οι
πιστοί.
Απλά σας λέω, να έχετε πολύ πίστη
στο Θεό. Να Του λέτε: «Θεέ μου, Σε
πιστεύω». Να Του το λέτε κάθε μέρα. Το
δεύτερο που θα Του λέτε θα είναι:
«Σε λατρεύω». Δεν αρκεί μόνο να πιστεύεις
και ο σατανάς πιστεύει ότι υπάρχει Θεός,
αλλά δεν Τον λατρεύει. Αυτή είναι η
διαφορά των παιδιών του Θεού. Εμείς τι θα
λέμε; «Σε πιστεύω και Σε λατρεύω». Και κάτι
άλλο: «Σ’ αγαπώ». Δεν Σε λατρεύω απλά, Σ’
αγαπώ, γιατί Εσύ είσαι ο Θεός μου, ο
Βασιλιάς μου. Εσύ είσαι ο Πατέρας μου, η
Μάνα μου και εγώ είμαι ο γιός Σου. Αυτά τα
τρία πράγματα από τώρα θα Του λέμε.
Θλίβομαι κάθε φορά που Εκείνος μας διατάζει να τα λέμε, για να τα
μαθαίνετε και να παίρνετε τα μέτρα σας και να ετοιμάζεστε. Δεν είναι μακρινός ο
καιρός που θα δείτε τόσες πολλές φωτιές τριγύρω, που θα λέτε Θεέ μου τώρα τι
γίνεται; Όμως όλα αυτά τα λέει ο Θεός μέσα από το στόμα πολλών ανθρώπων εδώ
στη γη, μέσα από πολλούς ιεροκήρυκες για έναν λόγο, να προετοιμαστούν τα
παιδιά Του. Και η προετοιμασία μας ποια είναι; Πρώτα, πρώτα να μετανιώνουμε:
«Θεέ μου, συγχώρησέ με». Το δεύτερο, να προσευχόμαστε. Δεν αρκεί μόνο η
μετάνοια, χρειάζεται και η προσευχή. Και το τρίτο να μεταλαβαίνουμε. Αυτά τα
τρία θα είναι η δύναμη των πιστών. Όσοι δεν τα τηρήσουν αυτά τα τρία, πολύ
σύντομα θα βρεθούν σε τέτοιες δυσκολίες που και οι ίδιοι θα λένε: «Θεέ μου, τώρα
τι γίνεται;»
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Επίλογος
Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Ξεκινήστε στα σπίτια σας και κάντε το
θρόνο του Θεού που είναι το προσκυνητάρι σας. Θα μου υποσχεθείτε ότι θα πάτε
να αγοράσετε μια Αγία Γραφή. Μου το υπόσχεστε; Θα αγοράσετε μια Αγία Γραφή
και κυρίως μια Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη την περίοδο εκείνη θα
απαγορεύεται αυστηρά και με τον νόμο και όποιος θα συλλαμβάνεται, θα γίνεται
όπως γίνεται τώρα στην Κίνα, θα τον φυλακίζουν. Ρωτήστε να δείτε τι γίνεται σε
ορισμένα κράτη, θα γίνεται αυτό. Μην το περνάτε στην πλάκα, να την αγοράσετε.
Να έχετε και σταυρό μέσα στο σπίτι σας. Και ο σταυρός θα πολεμηθεί πολύ. Δεν θα
σας επιτρέπουν να φοράτε σταυρό μπροστά στα στήθη σας. Φορέστε το τώρα που
έχετε τις δυνατότητες, γιατί μετά θα το κρύβεται κάτω από τα ρούχα σας. Θα δείτε
τι θα γίνει. Ξεκινήστε να διαβάζετε το Ευαγγέλιο.
Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί όλους, να μας φωτίζει όλους και να
δυναμώνει την καρδιά μας με πολύ πίστη και με πολύ θεϊκό έρωτα, γιατί μόνο
αυτοί που θα έχουν πολύ έρωτα στο Θεό και θα αγωνίζονται, θα αντέχουν και θα
πολεμάνε και θα στηρίζουν και τα υπόλοιπα τους αδέλφια. Όπως ήταν τότε οι
πρώτοι Χριστιανοί και οι πρώτοι Μάρτυρες, έτσι θα είναι και τότε.
Γι’ αυτό και θέλει ο Θεός τώρα να ξαναρχίσουμε να διαβάζουμε τους βίους
των Μαρτύρων μας, γιατί θα επανέλθουν αυτά. Αλλά θα επανέλθουν και στην πιο
γλυκιά μορφή, το ότι οι Άγιοί μας ενώ υπέφεραν όλα τα μαρτύρια που τους έκαναν,
άντεχαν. Ξέρετε πώς άντεχαν; Γιατί ήταν άγγελοι δίπλα τους! Γιατί ήταν ο Χριστός
δίπλα τους! Αυτός τους δυνάμωνε. Ε αυτό θα γίνει και τώρα στα έσχατα.
Γι’ αυτό πρέπει να φτιάξετε την ουράνιά σας οικογένεια, τους Αγίους που θα
αγαπάτε, να τους ζητάτε σε βοήθεια. Πρέπει να αρχίσουμε να διαβάζουμε ξανά
τους βίους των Μαρτύρων και των Αγίων μας. Και εγώ θα συνεχίσω να γράφω και
άλλους βίους των Αγίων, για να εξαπλώνεται παντού η αγάπη προς την ουράνιά μας
οικογένεια.
Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογήσει όλους και τα σπίτια σας να είναι
υπερευλογημένα. Θα είναι ευλογημένα επειδή εσείς θα αγαπάτε το Θεό, γιατί τα
μυστικά της αγιότητας είναι κρυμμένα στα μυστικά του θεϊκού έρωτα. Μην το
ξεχάσετε αυτό. Δες τε τι κάνουν δυο ερωτευμένοι, για να δείτε πως πρέπει να ζούμε
όλοι και όλες σας με το Θεό. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Αμήν.
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