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Η προδοσία της Ελληνορθοδοξίας στις μέρες μας ως εσχατολογικό σημείο
Αρσένιος Μοναχός, Σκήτη Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους
Πολλές είναι οι θανατηφόρες επιδημίες που πέρασαν από την πατρίδα μας Ελλάδα ανά τους αιώνες και που έκαναν μεγάλες καταστροφές σε ανθρώπους, σε ζώα και στο φυσικό περιβάλλον. Και μόνο που τις φέρνουμε στη
μνήμη μας, προκαλούν πολύ τρόμο. Όμως η «επιδημία» των τελευταίων ετών ξεπερνά κάθε τρόμο και φόβο, θα λέγαμε. Και ποια είναι η σημερινή «θανατηφόρα επιδημία» που βρίσκεται στην πατρίδα μας τώρα; Είναι η
καταραμένη προδοσία της Ελλάδας μας από τους πολιτικούς μας.
Είναι φοβερό αλήθεια αυτό που συμβαίνει με τους πολιτικούς μας. Έχουν ξεκινήσει έναν διαγωνισμό μεταξύ τους για το ποιος θα προδώσει την Πατρίδα μας πιο γρήγορα και πιο τέλεια στους ασύδοτους και «απολίτιστους»
Ευρωπαίους και Αμερικανούς. Δεν έχουν ιερό και όσιο καθόλου. Δε σέβονται ούτε στο ελάχιστο τους προγόνους τους που εκφώνησαν το «μολών λαβέ», το «ἢ τὰν ἢ ἐπι ̀ τᾶς», το «ελευθερία ή θάνατος» του ’21, το θρυλικό
«Όχι» του ’40 και άλλα μεγάλα ανδραγαθήματα των γενναίων Ελλήνων. Και δυστυχώς αντί αυτών των αθανάτων λέξεων, ακούμε τώρα εφιαλτικές λέξεις και φράσεις από τα ανάξια και προδοτικά στόματα των πολιτικών μας.
Λένε πως το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια και όχι στην Ελλάδα!
Το όνομα Μακεδονία ανήκει στα Σκόπια! Άλλος βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α είπε πως τις πολύτεκνες οικογένειες της πατρίδας μας τις γράφει στα παλαιά του υποδήματα. Δυστυχώς είναι και άλλα πολλά φριχτά που λένε οι
θλιβεροί πολιτικοί μας, που δεν αξίζει να τα γράψω, διότι δεν είναι λίγη η δυσωδία που εκπέμπουν αυτές οι προδοτικές λέξεις, όταν τις διαβάζει κανείς. Όντως δεν υπάρχει απαισιότερο από το να προδίδει κανείς την πίστη και
την πατρίδα του. Και απορώ πού βρίσκουν τέτοια τόλμη και θάρρος οι πολιτικοί μας και φθάσανε εκουσίως σε έσχατη προδοσία;
Όσο για την ισλαμολαγνεία που δείχνουν τώρα στις μέρες μας, τι να πει κανείς; Πού οδηγούν άραγε τη χώρα μας; Αυτό που συμβαίνει με τους σημερινούς πρόσφυγες δεν έχει προηγούμενο. Μήπως δια μέσου των προσφύγων,
το σύστημα του Αντιχρίστου, που δρα στις μέρες μας, κάνει τη δουλειά του; Αλήθεια ποιος συμβούλεψε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο να παρουσιαστεί στους πρόσφυγες χωρίς το εγκόλπιο και το σταυρό στο στήθος
του; Αυτή η ενέργεια του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου δεν είναι πτώση και άρνηση Χριστού; Δηλαδή σε λίγο θα μας πουν οι πρόσφυγες πως ενοχλούνται από το Σταυρό που φέρουν οι τρούλοι των ναών μας κι εμείς θα
υπακούσουμε; Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος θα κατεδαφίσει τον Τίμιο Σταυρό μας από τους τρούλους; Και επιτέλους ποιοι είναι αυτοί οι πρόσφυγες τελικά, που θα πρέπει να τους φοβόμαστε, ώστε να μη φοράμε τον σταυρό
μας στο στήθος; Μήπως είναι απεσταλμένοι από το σύστημα του Αντιχρίστου, για να πολεμήσουν την Ορθοδοξία μας; Κάποιος ερευνητής έχει πει πως το Ισλάμ θα είναι η αστυνομία του αντίχριστου συστήματος στο προσεχές
μέλλον. Διότι αλλιώς δεν εξηγείται, όταν έχουν τέτοιες παράλογες απαιτήσεις, ώστε να μη σέβονται την πίστη της χώρας που τους φιλοξενεί.
Τώρα φαίνονται ξεκάθαρα τα δύο δόγματα του Αντιχρίστου, η Ισχύς και η Υποκρισία, να λειτουργούν τέλεια και ανενόχλητα. Πότε τόλμησε χριστιανός να πάει πρόσφυγας σε μουσουλμανική χώρα; Αλλά τι λέω; Στην Μ.
Ανατολή, σε μουσουλμανικές χώρες, οι χριστιανοί σφάζονται σαν τα αρνιά στο σφαγείο και οι υποκριτές Αμερικανοί και Ευρωπαίοι τηρούν άκρα του τάφου σιγή. Μα πώς να μιλήσουν; Αφού είναι εργάτες του δόγματος της
υποκρισίας του Αντιχρίστου. Και ενώ μπορούν αμέσως να βάλουν ειρηνική τάξη στη Μ. Ανατολή, αφού έχουν και το άλλο δόγμα την ισχύ, όμως δεν το κάνουν αυτό. Διότι στον αφέντη τους Αντίχριστο δεν αρέσει και δε
συμφέρει. Και φυσικά ο Αντίχριστος εκπροσωπείται από τους Αμερικανοσιωνιστές και τους Ευρωπαίους, που κατά συνέπεια οι δικοί μας πολιτικοί μας είναι πειθήνια όργανά τους.
Θερμή παράκληση απευθύνω προς όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να αντισταθούν στα προδοτικά πλάνα των κυβερνώντων μας και να διαφυλάξουν ως κόρην οφθαλμού την Ορθοδοξία και την Ελλάδα μας. Διότι το
έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές η παγκόσμια ιστορία πως «πᾶς μή Ἕλλην βάρβαρος». Και ειδικά στις μέρες μας αποδεικνύεται η βαρβαρότητα πολλών εθνών εναντίον της Ελλάδας μας. Και το τραγικό είναι πως τα έθνη
αυτά που σπουδάζουν το κακό και τον αφανισμό της πατρίδας μας έχουν ευεργετηθεί πάρα πολύ από τους Έλληνες στην παλιά εποχή, τότε που ήσαν άγριοι βάρβαροι. Αλλά δυστυχώς εστράφησαν κατά των ευεργετών τους
Ελλήνων με αποτέλεσμα να λέγονται «χαμογελαστοί» βάρβαροι. Διότι θαυμάζει κανείς το συνεχές πλαστό χαμόγελο των Αμερικανών και Ευρωπαίων, που πίσω απ’ αυτό το συνεχές πλαστό χαμόγελο κρύβεται η βαρβαρότητα
με όλα τα εγκλήματά τους.
Τώρα, το σύστημα του Αντιχρίστου προβάλλει προκλητικά τρία πολύτιμα εργαλεία του, με τα οποία πιέζει την ανθρωπότητα, ιδιαιτέρως την πατρίδα μας , να τα δεχθεί στους κόλπους της. Και αυτά τα τρία εργαλεία, μάλλον
όπλα, του Αντιχρίστου τα βλέπουμε όλοι μας φανερά πλέον. Και είναι η Αριστερά, το Ισλάμ και η Ομοφυλοφιλία. Διότι ένας Άγιος έχει πει πως ο Διάβολος έχει στήσει τρεις παγίδες για όλους τους ανθρώπους της γης, αλλά
κυρίως για τους Ορθοδόξους, κι αυτές είναι: για τους φτωχούς ο Κομουνισμός, για τους πλουσίους η Μασονία και για τον Κλήρο ο Οικουμενισμός. Δυστυχώς στην πατρίδα μας τις τελευταίες δεκαετίες είδαμε στον πολιτικό
χώρο και τη Μασονία και τον Κομουνισμό να μας έχουν φέρει πολλά δεινά! Οι τρεις παγίδες του Διαβόλου που αναφέρει ο Άγιος είναι περιεκτικές. Το Ισλάμ που προανέφερα και η Ομοφυλοφιλία περικλείονται μέσα σ’ αυτές.
Άλλωστε σε λίγο θα δούμε κι άλλα παρόμοια όπλα-εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει το σύστημα του Αντιχρίστου, για να πετύχει τους στόχους που έχει βάλει. Ώστε λοιπόν, Αριστερά, Ισλάμ, Ομοφυλοφιλία. Τα τρία κακά που
εισέβαλαν στην Ελλάδα μας για να την αποχριστιανοποιήσουν. Και άμα παρατηρήσουμε καλά, θα δούμε πως και τα τρία αυτά ολέθρια κακά έχουν άρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ τους. Και πώς να μην έχουν; Αφού υπηρετούν τον
ίδιο αφέντη, το σύστημα του Αντιχρίστου. Είναι τυχαίο πως και τα τρία αυτά κακά έχουν άσπονδο μίσος προς την πατρίδα μας και την ορθοδοξία μας; Είναι τυχαίο πως και τα τρία αυτά κακά δεν θέλουν να βλέπουν τον Τίμιο
Σταυρό και την σημαία της πατρίδας μας; Είναι τυχαίο που όταν ακούν τις λέξεις πατρίδα-Ελλάδα τρελαίνονται από μανία και θυμό; Είναι τυχαίο που τώρα προβάλλονται από τα ΜΜΕ γάμοι ομοφυλόφιλων ζευγαριών, η ζωή
των ισλαμοπροσφύγων και τα «κατορθώματα» του ΣΥΡΙΖΑ; Έως πότε όμως οι Έλληνες πατριώτες θα κοιμούνται; Έως πότε θα δέχονται το κουτόχορτο από τα ΜΜΕ; Έως πότε θα πιστεύουν οι Έλληνες πως οι πρόσφυγες
είναι «αδελφοί» μας Μουσουλμάνοι, τη μεγάλη απάτη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ; Φυσικά για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι όντως αδέλφια τους οι Μουσουλμάνοι πρόσφυγες, αφού έχουν το ίδιο αφεντικό, το σύστημα του Αντιχρίστου.
Πληροφορίες λένε πως στην Ελευθερούπολη Καβάλας οι πρόσφυγες απαιτήσανε να βγάλουν όλες τις ορθόδοξες εικόνες και το σταυρό που υπήρχαν στο γυμναστήριο όπου φιλοξενήθηκαν. Αλήθεια με ποιο δικαίωμα το
απαίτησαν αυτό; Eρωτώ την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, δεν είναι ρατσισμός αυτή η απαίτηση των προσφύγων; Ο αντιρατσιστικός νόμος δεν ισχύει για τους πρόσφυγες; Μόνον για τους Έλληνες πατριώτες ισχύει; Και
εφόσον τους πρόσφυγες Μουσουλμάνους δεν τους πιάνει ο αντιρατσιστικός νόμος, σημαίνει πως είναι υπό την προστασία κάποιας μεγάλης δυνάμεως, που για εμάς δεν είναι δύσκολο να το εννοήσουμε πως είναι το Σύστημα
του Αντιχρίστου. Ώστε λοιπόν τα τρία πρωτοπαλίκαρα του Συστήματος του Αντιχρίστου είναι: Αριστερά, Ισλάμ, Ομοφυλοφιλία. Αυτό είναι το πλάνο του Αντιχρίστου, να κάνει την ανθρωπότητα με τα τρία αυτά κακά ένα
ζαλισμένο κοπάδι, που να μην του αντιστέκεται καθόλου, δηλαδή να μην έχει πίστη ορθόδοξη μέσα του, ούτε πατρίδα, ούτε να έχει οικογένεια.
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Όμως εμείς οι πατριώτες Έλληνες που ζούμε για την Ορθόδοξη Πατρίδα μας, θα αντισταθούμε μέχρι τέλους, έχοντας βέβαιη την εύνοια του Χριστού μας και της Παναγίας μας, που πάντα- αργά ή γρήγορα- μας έφερναν την
λύτρωση από κάθε λογής κινδύνους. Για να μη νομίσει κανείς πως πολιτικολογώ, θα κάνω μια εξήγηση, πως όποιο πολιτικό κόμμα, ανεξαρτήτου χρώματος, περιπλέκεται με την Μασονία και τον Κομουνισμό, τα οποία
εργάζονται για τον αφανισμό της Πατρίδας μας, το λέω ξεκάθαρα, είναι απορριπτέα και συνιστώ στις Ελληνίδες και τους Έλληνες να μην ψηφίζουν τέτοια κόμματα, αλλά μόνον κόμματα που δεν έχουν καμία σχέση με τη
Μασονία και τον Κομουνισμό και γενικά με ιδεολογίες καταστροφικές για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία μας. Ο νοών νοείτω, διότι υπάρχουν μερικά τέτοια κόμματα.
Επιτέλους πρέπει να εννοήσουν οι Έλληνες πως μόνο δυο μεγάλους θησαυρούς έχει το Έθνος μας και αυτοί είναι η Ορθοδοξία και η ένδοξη Ιστορία μας, με τον μοναδικό της πολιτισμό, που οι απολίτιστοι Αμερικάνοι και
Ευρωπαίοι από τον πολιτισμό μας εξημερώθηκαν. Όσο για την προδοσία των κυβερνώντων πολιτικών μας, πρέπει να πούμε πως έχουν το παγκόσμιο ρεκόρ των τελευταίων ετών της ιστορίας. Διότι άλλο είναι να προδίδει
κανείς τη μέγιστη αξία, την Ελληνορθοδοξία και άλλο είναι να προδίδει κανείς σε κάποιο άλλο κράτος χωρίς την ανάλογη αξία. Διότι σε όποιο έθνος τιμάται ο Τριαδικός Θεός, αυτό το έθνος έχει ανυπολόγιστη αξία και δεν
συγκρίνεται με έθνη που είναι αλλόθρησκα. Όπως για παράδειγμα, δεν συγκρίνεται με καμιά άλλη προδοσία, η προδοσία του Ιούδα του Ισκαριώτου. Ούτε πάλι συγκρίνεται η προδοσία ολόκληρου του έθνους του Ισραήλ
προς τον ευεργέτη τους Τριαδικό Θεό, Τον οποίο δεν δεχτήκανε, αλλά γίνανε και θεοκτόνοι. Η πρώτη προδοσία και ανταρσία έγινε στον ουρανό από το πιο λαμπρό και αγαπητό τάγμα των αγγέλων με επικεφαλής τον
Εωσφόρο, που όλοι γνωρίζουμε τις συνέπειές αυτής της προδοσίας. Αμέσως μετά ακολούθησε η εκούσια πτώση, που έχει χαρακτήρα εναντίωσης στο θέλημα του Θεού, του Αδάμ και της Εύας. Αλλά η ανταρσία των Εβραίων
ενάντια στο Θεό τους δεν έχει προηγούμενο και αν εξετάσουμε καλά, θα δούμε πως και ο Εωσφόρος και το Ισραήλ ήταν από τα πιο αγαπημένα πλάσματα του Θεού. Όμως να πούμε πως εξαιτίας της αποστασίας του Ισραήλ
προς τον Θεό ευεργετηθήκαμε εμείς τα έθνη άπαντα, εξόχως η πατρίδα μας Ελλάδα.
Αλλά ας προσέξουμε εμείς οι Έλληνες, πως αν ο Θεός δε λυπήθηκε τη γνήσια και ήμερη ελιά, αλλά την ξερίζωσε επειδή Τον αρνήθηκε, πόσο μάλλον θα λυπηθεί εμάς και δε θα μας ξεριζώσει, που ήμασταν άγρια ελιά, αλλά
εγκεντριστήκαμε και γίναμε ήμεροι; Και θα μας ξεριζώσει ο Θεός, αν Τον αρνηθούμε. Διότι άρνηση Θεού λέγεται όταν οι κυβερνώντες μας βάζουν αντίχριστα νομοσχέδια στη Βουλή και αποσύρουν τα χριστιανικά. Άρνηση
Θεού λέγεται όταν ο λαός της Ελλάδας ψηφίζει άθεους κυβερνήτες, όπως είναι οι σημερινοί. Άρνηση Θεού λέγεται όταν ο Κλήρος μας ασπάζεται τον Οικουμενισμό, τον Παπισμό κλπ. Επίσης άρνηση Θεού λέγεται όταν
περιβάλλεται η Ορθόδοξη πίστη μας από έσχατο κίνδυνο και αδιαφορούμε εκουσίως, χωρίς να διαμαρτυρηθούμε ή να βοηθήσουμε όπως μπορούμε.
Πρέπει να προσέξουμε επίσης εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί μια μεγάλη παγίδα οικουμενιστική των ημερών μας. Έχουν κατασκευάσει έναν καινούριο Θεό, αλλότριο, δαιμονικό, που να ταιριάζει σε όλους και φυσικά ο
καινούριος θεός τους είναι κτίσμα και δεν έχει καμία σχέση με τον Άκτιστο Τριαδικό Θεό, που μας έχει αποκαλυφθεί. Και ακούμε συχνά φράσεις όπως «ο θεός πατέρας μας» ή «ο θεός του σύμπαντος» κ.ά. Πουθενά δε λένε
για τον Ιησού Χριστό και για το Άγιο Πνεύμα, πόσο μάλλον την λέξη Αγία Τριάδα. Πουθενά δε λένε για την Παναγία μας Θεοτόκο, πουθενά δε λένε για τον Τίμιο Σταυρό, ούτε για τον Τίμιο Πρόδρομο, τους Αγίους
Αποστόλους και γενικά δεν αναφέρονται καθόλου σε Αγίους. Και αυτό γιατί ο καινούριος θεός τους πρέπει να αρέσει στο Ισλάμ, στους Βουδιστές, στους Εβραίους και Χιλιαστές. Και το σύνθημα έχει δοθεί από καιρό και είπαν
πως: όλοι τον ίδιο θεό πιστεύουμε. Φυσικά για εμάς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς είναι ηλίου φαεινότερον πως ο καινούριος θεός που κατασκευάσανε είναι ο αναμενόμενος Αντίχριστος. Γεννάται όμως ένα μεγάλο ερώτημα:
υπάρχει περίπτωση να πιστεύουν σ’ αυτόν τον κατασκευασμένο θεό Ορθόδοξοι Αρχιερείς; Όμως αδυνατούμε να πιστεύσουμε κάτι τέτοιο, πως θα εγκαταλείψουν τον Άκτιστο Τριαδικό Θεό μας, που είναι ο Δημιουργός και
Πλάστης μας και θα πορευθούν πίσω από ένα πλάσμα - μάλλον τέρας- που θα το ονομάσουνε θεό παράνομα. Διότι η λέξη θεός αρμόζει μόνον στον Δημιουργό και Πλάστη και όχι σε πλάσμα. Διότι πώς μπορούν να ονομάζουν
Θεό ένα πλάσμα που υπόκειται σε φθορά; Πώς μπορούν να τον ονομάζουν Θεό, αφού είναι αδύναμος και όχι σαν τον Τριαδικό Θεό μας που είναι Παντοδύναμος; Πώς μπορούν να τον ονομάζουν Θεό, αφού θα υποστεί τον
θάνατο, ενώ ο αληθινός Θεός μας είναι αθάνατος;
Τέλος, εύχομαι σε όλους τους Ορθόδοξους Έλληνες και Ελληνίδες να εορτάσουμε την Αγία μας Ανάσταση γεμάτοι από ελπίδα, αγάπη και χαρά.
Αμήν
Αρσένιος Μοναχός
Σκήτη Κουτλουμουσίου
Άγιον Όρος
Υ.Γ. Δυστυχώς, είδαμε και αυτό το τραγικό που έγινε στο νησί της Λέσβου. Μπροστά να πορεύεται ο υποκριτής και πρόδρομος του Αντιχρίστου Πάπας και πίσω του, δυστυχώς, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας με τον
Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Εάν αυτό δεν είναι διασυρμός και εκούσια ήττα για την Ορθοδοξίας μας από τους εκπροσώπους της, τότε τί είναι; Που είναι ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ; που έλεγε πως «το Βατικανό δεν
είναι Εκκλησία». Που έλεγε επίσης, πως «όσο ζω εγώ, ποδάρι Πάπα δεν θα πατήσει στην Ελλάδα». Δυστυχώς, από τότε που εκοιμήθησαν οι λεβέντες Αρχιεπίσκοποι, όπως ο Μακαριστός Σεραφείμ, οι Πάπες κάνουν
παρέλαση στην Ελλάδα και μας την μαγαρίζουν. Ένα απλό ερώτημα κάνω στον Οικουμενικό Πατριάρχη μας και τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο. Πότε είδε κάτι καλό η Ορθοδοξία και η Ελλάδα μας από τον Πάπα; Ας
κοιτάξουν καλά την ιστορία και θα βεβαιωθούν, πως μόνο δυστυχία μας πρόσφερε ο Πάπας, όσες φορές του ζήτησε κάτι η Ελληνορθοδοξία μας. Πως είναι δυνατόν να προέλθει κάτι καλό από τον Πάπα; Και τέλος, αφού ο
Πάπας είναι εργάτης του κακού πως είναι δυνατόν να κάνει το καλό; Πάντως όλοι μας το καταλάβαμε, ακόμη και αυτοί που είναι αδιάφοροι με την Εκκλησία είπανε πως παίχτηκε ένα θέατρο στη Μυτιλήνη με πρωταγωνιστή
ποιον άλλο; Τον Πάπα, που όπως είναι φυσικό πήρε τη μερίδα του λέοντος, όσον αφορά τη δημοτικότητα, που την κυνηγάει τόσο πολύ, ώστε να του έχει γίνει έμμονη ιδέα πότε επιτέλους θα γίνει πνευματικός ηγέτης όλου του
θρησκευτικού κόσμου και συγχρόνως θα ελέγχει και όλη την πολιτική. Βλέπετε, βιάζεται πάρα πολύ να προλάβει μερικά χρόνια να απολαύσει να είναι ο μοναδικός πολιτικοθρησκευτικός ηγέτης της οικουμένης. Διότι, όταν
εμφανιστεί ο άνομος και μιαρός Αντίχριστος θα πάει όπως είναι φυσικό στο περιθώριο, δεν θα κάθεται πρώτος στο θρόνο, όπως τώρα, άλλα κάπου στην άκρη. Και αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά και γι' αυτό βιάζεται, κάτι να
προλάβει.
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