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῎Εκκλησις Συλλόγου ᾿Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς ῾Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν

᾿Ολεθρία πλάνη Μοναχοῦ
διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου
καὶ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν*

Ἀθελήτως ὁ Μοναχὸς π. Μάξιμος μὲ ὅσα ἀναφέρει
εἰς τὸ προσφάτως κυκλοφορηθὲν βιβλίον του,

εὑρίσκεται εἰς παραλλήλους ὁδοὺς μὲ τὰς ἀπόψεις

Χιλιαστῶν, Προτεσταντῶν καὶ ἄλλων αἱρετικῶν

Ε
ΚΚΛΗΣΙΝ πρὸς τὰ μέλη τῆς Διαρκοῦς ῾Ιερᾶς Συνόδου, τὸν

Ἀρχιεπίσκοπον καὶ τὸν Μητροπολίτην Κορίνθου κ. Παντε-

λεήμονα ἀπευθύνει ὁ Σύλλογος ̓Ορθοδόξων Χριστιανῶν «῾Ο Προ-

φήτης ᾿Ηλίας» (Περιστερίου), διὰ νὰ λάβουν θέσιν ἐπὶ ὅσων

ἀναφέρει ὁ Μοναχὸς π. Μάξιμος εἰς τὸ βιβλίον του μὲ τίτλον:

«῾Ο Ἀντίχριστος ἦλθε 1983-2013».
῾Ο Σύλλογος ὑποστηρίζει ὅτι ὁ π. Μάξιμος, ὁ ὁποῖος δίδει

μάχας ὑπὲρ τῆς ᾿Ορθοδόξου Πίστεως καὶ τῶν Παραδόσεων, μὲ

ὅσα γράφει εἰς τὸ βιβλίον του, εὑρίσκεται εἰς πλάνην διὰ τὸ

συγκεκριμένον ζήτημα. ῾Ο Σύλλογος ἐπισημαίνει ὅτι ἀθελήτως

συμπλέει μὲ τοὺς συλλογισμοὺς τῆς ῾Εταιρείας «Σκοπιὰ» τῶν

Χιλιαστῶν.

Παραθέτομεν ὡρισμένα σημεῖα ἀπὸ τὴν μακροσκελῆ ἀνοικτὴν

ἐπιστολὴν τοῦ Συλλόγου.

* * *

Προφητεία καὶ ᾿Αποκάλυψις
ἢ «χρησμολογία»

καὶ «ἀποκαλυπτισμός»;
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«῾Ο π. Μάξιμος, κατέληξε στὸ ῾῾ἀσφαλὲς᾿᾿ συμπέρασμα, τῆς
γεννήσεως τοῦ Ἀντιχρίστου τὸ ἔτος 1983, τῆς δημοσίας ἐμφανί-
σεώς του, τέλος τοῦ 2012 μὲ ἀρχὲς τοῦ 2013, καὶ στὸ χρόνο τῆς
Βʹ Παρουσίας τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τὸν ᾿Οκτώβριο τοῦ
2018! Μὲ ποιό τρόπο; Ἀκολούθησε σὲ πολλὰ σημεῖα, στὸν τρόπο
ὑπολογισμοῦ τῶν ἀνωτέρω χρονολογιῶν, τὸ συλλογισμὸ τῆς ῾Ε-
ταιρείας ῾῾Σκοπιὰ᾿᾿ τῶν Ψευδομαρτύρων τοῦ ῾῾ ᾿Ιεχωβᾶ᾿᾿!

Δὲν γνωρίζουμε, ἂν αὐτὸ ἔγινε συνειδητὰ ἢ ἀποτελεῖ σύμπτω-
ση. Στὴ συνέχεια θὰ ἐξηγήσουμε τί ἐννοοῦμε.

῾Ο π. Μάξιμος ἑρμηνεύει-παρερμηνεύει, τὸν χρόνο τῶν Και-
ρῶν τῶν ᾿Εθνῶν, τοῦ Λουκ. καʹ 24, ὅπως ἡ ῾Εταιρεία ῾῾Σκοπιά᾿᾿,
καὶ ἄλλοι αἱρετικοὶ μὲ χιλιαστικὲς προσδοκίες, καταλήγει, ὅμως,
σὲ διαφορετικὰ συμπεράσματα.

῾Ο μὲν Ρῶσσελ, ἱδρυτὴς τῆς ᾿Οργανώσεως τῶν ῾῾Μαρτύρων τοῦ
᾿Ιεχωβᾶ᾿᾿, ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ 606 π.Χ., ἔτος κατ᾿ αὐτόν, τῆς καταστρο-
φῆς τῆς ῾Ιερουσαλήμ, τὸ 586 π.Χ. ὅμως κατὰ τὴν ἱστορία, γιὰ νὰ
φθάσει στὸ ἔτος 1914, ποὺ ἔληγαν οἱ Καιροὶ τῶν ᾿Εθνῶν (Λουκ.
καʹ 24), ὑπολογίζοντας τοὺς ῾Επτὰ Καιροὺς τοῦ Δανιὴλ δʹ 16, ὅτι
ἀντιστοιχοῦν σὲ 2520 ἔτη, ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ Ἀριθ. ιδʹ 33-34, καὶ
᾿Ιεζ. δʹ 6, μὲ 360 ἡμέρες τὸ χρόνο, (Γραφικαὶ Μελέται, ῾῾ ῾Ο και-
ρός ἐστιν ἐγγύς᾿᾿, Τόμος Βʹ σελ. 101, 102, 103 κ.λπ.).

῾Ο δὲ π. Μάξιμος ξεκινᾶ τοὺς ὑπολογισμούς του ἀπὸ τὸ ἔτος
605 π.Χ., ὡς 1ο ἔτος τῆς Βασιλείας τοῦ Ναβουχοδονόσορα, γιὰ
νὰ φθάσει στὸ ἔτος 1948, ἔτος ποὺ ἔληξαν οἱ Καιροὶ τῶν ᾿Εθνῶν
(Λουκ. καʹ 24), ὑπολογίζοντας τοὺς ῾Επτὰ Καιροὺς τοῦ Δανιὴλ
δʹ 16, ὅτι ἀντιστοιχοῦν σὲ 2555 χρόνια, ἐπὶ τῇ βάσει καὶ αὐτὸς
τοῦ Ἀριθ. ιδʹ 33-34, καὶ ᾿Ιεζ. δʹ 16, μὲ 365 ἡμέρες τὸ χρόνο!
(Κεφάλαιον 14, Οἱ ῾῾ ῾Επτὰ καιροὶ᾿᾿ τῶν ᾿Εθνῶν).

Παραπέμπουν καὶ οἱ δύο, στὰ χωρία Ἀριθ. ιδʹ 33-34, καὶ ᾿Ιεζ.
δʹ 6, τὰ ἑρμηνεύουν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, καταλήγουν, ὅμως, σὲ
διαφορετικὴ χρονολογία καὶ συμπεράσματα!

῾Η ῾῾Σκοπιὰ᾿᾿ καταλήγει στὸ ἔτος 1914, ὡς τὸ ἔτος, ποὺ συμ-
πληρώθηκαν οἱ Καιροὶ τῶν ᾿Εθνῶν (Λουκ. καʹ 24), θὰ ἀνετρέ-
ποντο ὅλες οἱ Κυβερνήσεις τῆς Γῆς, θὰ γινόταν ἡ ῾῾ἁρπαγὴ᾿᾿ καὶ
τοῦ τελευταίου μέλους... τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ ὅσων
κατὰ τοὺς ᾿Ιεχωβῖτες ἔχουν Οὐράνια ἐλπίδα, θὰ ἔληγε ὁ Ἁρμαγε-
δώνας καὶ θὰ ἐγκαθιδρύετο ἡ Βασιλεία ἐπὶ τῆς Γῆς! (Γραφικαὶ
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Μελέται, ῾῾῾Ο καιρός ἐστιν ἐγγύς᾿᾿, Τόμος Βʹ σελ. 113, 227, 86.
῾῾ ᾿Ελθέτω ἡ Βασιλεία Σου᾿᾿, Τόμος Γʹ σελ. 139).

῾Ο π. Μάξιμος ἑρμηνεύει (σελ. 195 βιβλίου του), τὴν τελευταία
ἑβδομάδα τοῦ Δανιὴλ θʹ 25-27, ὅτι ἔχει ἐφαρμογὴ καὶ στὸν
Ἀντίχριστο!

Γράφει ῾῾ὅτι ἡ προφητεία ἔχει κυρίως ἀναφορὰ στὴν ἔλευση
τοῦ Χριστοῦ...᾿᾿· καὶ στὴν σελ. 196 συνεχίζει: ῾῾Πιστεύω, ὅμως,
ταπεινά, ὅτι ἔχει ἐφαρμογὴ καὶ στὴν περίοδο τῶν τελευταίων 70
χρόνων, ποὺ τρόπον τινὰ συμπληρώνουν τὴν πρώτη περίοδο τῶν
70 χρόνων, ποὺ ἔζησε ὁ Κύριος. Ἀπὸ τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ
μας δηλαδή, τὸ 1 μ.Χ. ἕως τῆς καταστροφῆς τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολο-
μῶντος τὸ 70 μ.Χ.᾿᾿· καὶ καταλήγει, κάνοντας διάφορους συλλο-
γισμοὺς-ὑπολογισμούς, στὸ ἔτος 1948, ἔτος ἱδρύσεως τοῦ κρά-
τους τοῦ ᾿Ισραήλ, καὶ στὸ 2018, ἔτος τῆς Βʹ Παρουσίας τοῦ
Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ! (σελ. 198 βιβλίου του), ποὺ εἶναι ἡ κα-
ταληκτικὴ χρονολογία τῶν 70 ἐτῶν τῆς Γενεᾶς, ποὺ ξεκίνησε τὸ
1948, ἔτος ἱδρύσεως τοῦ ᾿Ισραήλ, καὶ φθάνει στὸ 2018 (1948 σὺν
70, ἴσον ἔτος 2018), ἔτος τῆς Βʹ Παρουσίας τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ
Χριστοῦ!

῾Ο π. Μάξιμος ἐντελῶς αὐθαί-
ρετα, παρόμοια, ἀλλὰ ὄχι ἴδια,
μὲ τὴν ᾿Ιεχωβίτικη συλλογιστική,
ἀντιστοιχεῖ τὸν Βασιλέα Ναβου-
χοδονόσορα, ὡς τύπο καὶ εἰκόνα
τοῦ ̓ Ιουδαϊκοῦ ̓́ Εθνους (σελ. 189-
191) καὶ τύπο καὶ προτύπωση τοῦ
Ἀντίχριστου (σελ. 198 βιβλίου
του).

Ταυτίζει καὶ αὐτός, ὅπως καὶ ἡ ῾῾Σκοπιά᾿᾿, τοὺς ῾Επτὰ Καιροὺς
(Δαν. δʹ 10-16) μὲ τοὺς Καιροὺς τῶν ᾿Εθνῶν (Λουκ. καʹ 24) καὶ
μὲ συλλογισμούς, ποὺ γράφουμε ἀνωτέρω, φθάνει στὴν 1η περί-
οδο τὸ ἔτος 1948, ἔτος ἱδρύσεως τοῦ ᾿Ισραήλ, στὴ 2η περίοδο,
ποὺ ξεκινᾶ τὸ 1948 καὶ καταλήγει στὸ 2018, ὡς ἔτος τῆς Βʹ
Παρουσίας τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ!, καὶ στὴν 3η περίοδο,
ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ 2012-2013, ἔτος τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἀντιχρί-
στου, καὶ λήγει τὸ ἔτος 2018, μὲ τὴν ἔνδοξο Δευτέρα Παρουσία
τοῦ Κυρίου μας! (σελ. 198 βιβλίου του).

῎Αρθρο τῆς ἐφημερίδος «Στύλος ᾿Ορθο-

δοξίας», ἀριθ. 70/ ᾿Ιούλιος-Αὔγουστος 2006,

σελ. 13.
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᾿Επικαλεῖται-παραπέμπει, ὅπως καὶ ἡ ῾῾Σκοπιά᾿᾿, ἀπὸ τὴν Πα-
λαιὰ Διαθήκη τὰ χωρία Ἀριθ. ιδʹ 33-34 καὶ ᾿Ιεζ. δʹ 6, ὥστε κάθε
ἡμέρα τῶν προφητικῶν Καιρῶν, συμβολίζει ἕνα ἔτος καὶ φθάνει
στὸ 1948 καὶ 2018.

῾Η συσχέτιση εἶναι ἑρμηνευτικὰ ἐντελῶς αὐθαίρετη καὶ ἀπαρά-
δεκτη, ἀφοῦ συσχετίζει ἄσχετα μεταξύ τους ἐδάφια, ἀποκομμένα
ἀπὸ τὴν συνάφειά τους!

Δυστυχῶς, ὁ π. Μάξιμος πλανᾶται σ᾿ αὐτό, ὅπως πλανήθηκε
ἑπτὰ φορὲς μέχρι σήμερα, ἡ ῾῾Σκοπιά᾿᾿!

Ἀποτελεῖ δὲ μνημεῖο αὐθαιρεσίας, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ πλάνη-ψευ-
δοπροφητεία (Δευτ. ιηʹ 18-20), ὅπως ὁδηγήθηκαν οἱ ῾῾Μάρτυρες
τοῦ ᾿Ιεχωβᾶ᾿᾿, μὲ τὸ νὰ δίνει καὶ ἀλληγορικὴ ἔννοια στοὺς ῾Επτὰ
Καιροὺς τοῦ Δαν. δʹ 10-16, καὶ πολὺ περισσότερο ταυτίζοντάς
τους, μὲ τοὺς Καιροὺς τῶν ᾿Εθνῶν τοῦ Λουκ. καʹ 24.

Τὰ χωρία Δαν. δʹ 10-16 ἔχουν ἀποκλειστικὴ ἐφαρμογὴ
στὸν Βασιλέα Ναβουχοδονόσορα! Αὐτὸ εἶναι σαφέστατο, στὸ Δʹ
Κεφ. τοῦ Προφήτη Δανιήλ. ῎Εχουμε δηλαδή, ἀπὸ τὸν Προφήτη
Δανιήλ, πλήρη, καὶ λεπτομερῆ ἑρμηνεία τοῦ προφητικοῦ ἐνυ-
πνίου τοῦ Ναβουχοδονόσορα. ῾Ο Προφήτης Δανιήλ, ἐξηγεῖ στὸν
Ναβουχοδονόσορα, ὅτι τὸ ἐνύπνιο ἔχει προφητικὸ χαρακτήρα
καὶ ἀποκλειστικὴ ἐφαρμογὴ στὸ πρόσωπό του!

Ἂς δοῦμε κατωτέρω, τὴν ἀποκλειστικὴ ἐφαρμογὴ τοῦ ἐνυπνί-
ου στὸ Ναβουχοδονόσορα.

Στίχος 17 ᾿Εσὺ εἶσαι τὸ δένδρο αὐτὸ Βασιλιά!... 21 ἡ ἑρμη-
νεία καὶ ἡ ἀπόφαση τοῦ ῾Υψίστου, ποὺ διακηρύσσεται ἐναντίον
σου... 22 θὰ ἀποπεμφθεῖς ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη κοινωνία... ὅταν
περάσουν τὰ ἑπτὰ χρόνια... 25 Πράγματι ὅλα αὐτὰ ξέσπασαν
ἐναντίον τοῦ Βασιλιὰ Ναβουχοδονόσορα... 28 ῾Η βασιλεία σου
ἀφαιρέθηκε ἀπὸ σένα. 29 θὰ τρῶς σὰν τὸ βόδι ἑπτὰ χρόνια 30
Τὴν ἴδια στιγμὴ ἐκπληρώθηκε ὁ λόγος ἐναντίον τοῦ Ναβου-
χοδονόσορα 31 ἀφοῦ πέρασαν ἑπτὰ χρόνια ὁ Ναβουχοδονό-
σορ... καὶ ξαναβρῆκα τὰ λογικά μου...

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, χωρὶς ἑρμηνευτικὴ δυσκολία, ὅτι ἔ-
χουμε πλήρη καὶ ἀποκλειστικὴ ἐφαρμογὴ τοῦ προφητικοῦ
ἐνυπνίου, στὸν Ναβουχοδονόσορα!

῾Η καὶ ἀλληγορικὴ ἑρμηνεία τῶν ῾Επτὰ Καιρῶν, ὡς καὶ ἡ
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ταύτισή τους, μὲ τοὺς Καιροὺς τῶν ᾿Εθνῶν τοῦ Λουκ. καʹ 24,
εἶναι ἐντελῶς αὐθαίρετη καὶ ὁδηγεῖ σὲ ψευδοπροφητεῖες.

Κλασικὴ ἀπόδειξη, οἱ ἑπτὰ ψευδοπροφητεῖες τῶν ῾῾Μαρτύρων
τοῦ ᾿Ιεχωβᾶ᾿᾿, γιὰ τὸ ῾῾τέλος τοῦ πονηροῦ συστήματος πραγμά-
των᾿᾿, μὲ ἀφετηρία ἑρμηνείας τους τὸ ἔτος 606 π.Χ. καὶ ἀλληγο-
ρικῆς ταύτισης τῶν ῾Επτὰ Καιρῶν τοῦ Δʹ Δανιήλ, μὲ τοὺς Και-
ροὺς τῶν ᾿Εθνῶν τοῦ Λουκ. καʹ 24.

Ποιά, ὅμως, εἶναι ἡ ὀρθὴ ἑρμηνεία τοῦ Λουκ. καʹ 24;
῾῾Καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρας, καὶ αἰχμαλωτι-

σθήσονται εἰς πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ῾Ιερουσαλὴμ ἔσται
πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν ἄχρι πληρωθῶσιν οἱ καιροὶ τῶν
ἐθνῶν᾿᾿.

Δηλαδή, οἱ ῾Εβραῖοι, ποὺ ἀπίστησαν στὸν Χριστό, θὰ σφαγοῦν
καὶ θὰ μεταφερθοῦν αἰχμάλωτοι πρὸς πώληση σὲ ὅλα τὰ ἔθνη,
καὶ ἡ ῾Ιερουσαλὴμ θὰ καταπατεῖται ἀπὸ ἔθνη μέχρι νὰ συμπλη-
ρωθοῦν οἱ Καιροὶ (τῆς κυριαρχίας σ᾿ αὐτὴν) τῶν ᾿Εθνῶν.

Ἀποτελεῖ σοβαρότατο ἑρμηνευτικὸ λάθος, νὰ ἑρμηνεύουμε τὴν
καταπάτηση τῆς ῾Ιερουσαλὴμ ἀπὸ τὸ ἔτος 586 π.Χ. καὶ ὄχι ἀπὸ
τὸ 70 μ.Χ., διότι ὁ ᾿Ιησοῦς ἀναφέρεται σὲ μέλλοντα χρόνο: ῾῾ ῾Ιε-
ρουσαλὴμ ἔσται πατουμένη᾿᾿ λέγει, καὶ ὄχι: ῾῾ ῾Ιερουσαλὴμ θὰ ἐξα-
κολουθήσει νὰ καταπατεῖται᾿᾿, ὅπως θὰ ἔπρεπε νὰ πεῖ, ἐὰν ἐννο-
οῦσε καὶ τὸν παρελθόντα χρόνο!

Σχετικοὶ καὶ οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου, στὸ Λουκ. ιθʹ 41-44.
Στὴν συνέχεια θὰ τοποθετηθοῦμε στὸ Ματθ. κδʹ 34: ῾῾ Ἀμὴν

λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα
γένηται᾿᾿, τὸ ὁποῖο ὅλοι οἱ αἱρετικοὶ μὲ χιλιαστικὲς προσδοκίες
ἐπικαλοῦνται κατὰ κόρον!

Παρόμοια συλλογιστικὴ μὲ τοὺς διάφορους χιλιαστές, στὴν
ἑρμηνεία τοῦ χωρίου, ἀκολουθεῖ γιὰ τὶς ἐσχατολογικές του ἑρ-
μηνεῖες-προφητεῖες καὶ ὁ π. Μάξιμος, διότι περὶ προφητειῶν
πρόκειται (Δευτ. ιηʹ 18-20, Ματθ. κδʹ 23-24, Μάρκ. ιγʹ 21-22).

Καθ᾿ ἡμᾶς, παρερμηνεύει τὸν παραβολικὸ λόγο τοῦ Κυρίου,
τοῦ Ματθ. κδʹ 32 γιὰ τὴν συκιά. ῾Ο Κύριος, ἀφοῦ μίλησε γιὰ ὅσα
θὰ συμβοῦν μέχρι τὴν Δευτέρα Παρουσία, βλέποντας —ἴσως καὶ
δείχνοντας— μία συκιά, παραπέμπει σ᾿ αὐτὸ τὸ δέντρο, γιὰ νὰ
μάθουν οἱ πιστοὶ κάποιο μάθημα ἀπὸ αὐτό. ῾῾Πάρετε μάθημα ἀπὸ
τὴ συκιά, λέγει ὁ Χριστός. ῞Οταν ὁ κλάδος τῆς συκιᾶς γίνει
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πλέον ἁπαλὸς καὶ βγάζει φύλλα, ξέρετε ὅτι τὸ θέρος πλησιάζει.
῾Η ἐκβλάστηση τῶν φύλλων τῆς συκιᾶς, εἶναι προμήνυμα τοῦ
θέρους. ῎Ετσι καὶ ἐσεῖς, ὅταν θὰ ἰδεῖτε ὅλα αὐτά, ποὺ εἶπα, νὰ
ξέρετε, ὅτι κοντὰ εἶναι ἡ κρίση στὴν πόρτα, δηλαδὴ ἡ Δευτέρα
Παρουσία᾿᾿.

῾Ο π. Μάξιμος ἑρμηνεύει, ὅτι ἡ συκιὰ τοῦ στίχου 32 ἐξεικονί-
ζει τὸν ῾Εβραϊκὸ λαὸ (σελ. 151-160 βιβλίου του), συσχετίζοντάς
την αὐθαίρετα, μὲ τὴν ἄκαρπη συκιά, ποὺ ἐξήρανε ὁ Κύριος
(Ματθ. καʹ 19, Μάρκ. ιαʹ 13).

῾Ερμηνεύει-παρερμηνεύει, ὅπως οἱ αἱρετικοὶ ῾῾Μάρτυρες τοῦ
᾿Ιεχωβᾶ᾿᾿ καὶ διάφορες Πεντηκοστιανὲς ὁμάδες, ὅτι ἡ γενεὰ (Ματθ.
κδʹ 34), εἶναι μία συγκεκριμένη γενεὰ τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας,
καὶ συγκεκριμένα, ἡ γενεὰ τοῦ ἔτους 1948 (σελ. 159-160 βιβλίου
του).

῾Υπολογίζει τὸ μῆκος της γενεᾶς σὲ ἑβδομήντα ἔτη (σελ. 191-
198 βιβλίου του) καὶ ὁδηγεῖται στὸ συμπέρασμα, ὅτι τὸ ἔτος 2018
μ.Χ. θὰ γίνει ἡ Βʹ Παρουσία τοῦ ᾿Ιησοῦ (σελ. 160, 499 βιβλίου
του). Τὸ λάθος στὴν ἑρμηνεία τοῦ Ματθ. κδʹ 34, ποὺ ἔκαναν οἱ
αἱρετικοὶ μὲ χιλιαστικὲς προσδοκίες-προφητεῖες, τὸ ἐπαναλαμβάνει
καὶ ὁ π. Μάξιμος, ἀφοῦ ἑρμηνεύει τὴν γενεὰ (Ματθ. κδʹ 34), ὡς
μία συγκεκριμένη γενεά, μιᾶς συγκεκριμένης ἐποχῆς, τῆς γενεᾶς
τοῦ 1948 μ.Χ.!

Δυστυχῶς, ὁ π. Μάξιμος δὲν διδάχθηκε ἀπὸ τὶς ψευδοπρο-
φητεῖες, ὅσων ὅρισαν τοὺς χρόνους καὶ τοὺς καιρούς, ἐπὶ τῇ
βάσει τῆς ἀνωτέρω ἑρμηνείας-παρερμηνείας!».

* * *

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ παραθέτει εἰς τὴν πολυσέλιδον ἐπιστολήν του

καὶ ἄλλα στοιχεῖα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα, ὡς ὑποστηρίζει, εὑρίσκεται εἰς

πλάνην ὁ Μοναχὸς π. Μάξιμος. Δι᾿ αὐτό:

«Μακαριώτατε-Σεβασμιώτατοι, ἔκκληση κάνουμε, νὰ λάβετε
ἐπίσημα θέση, γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ βιβλίου τοῦ π. Μαξίμου,
γιατὶ ὑπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος, μερικοὶ ἀδελφοὶ νὰ
πλανηθοῦν. Νὰ πιστεύσουν δηλαδή, γιὰ ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου
τὸ 2013 καὶ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Κυρίου μας τὸ 2018, νὰ ἐγκατα-
λείψουν τὶς οἰκογένειές τους, τὴν ἐργασία τους, σπουδὲς κ.λπ.
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ἐνασχολήσεις, ὅπως συνέβη μὲ χριστιανοὺς τῆς Θεσσαλονίκης
(Βʹ Θεσσ. βʹ 1-2, γʹ 11-12).

Τὸ χειρότερο, ὅμως, εἶναι, ὅτι θὰ δώσει ῾῾ὅπλα᾿᾿ σὲ ἐχθροὺς
τῆς ̓Εκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ποικιλοτρόπως θὰ ἐκμεταλλευθοῦν
τὶς πλάνες-ψευδοπροφητεῖες του.

῾Ο οἰκεῖος Μητροπολίτης, θὰ πρέπει ἄμεσα νὰ παρέμβει καὶ
νὰ πείσει τὸν π. Μάξιμο νὰ ἀποκηρύξει τὶς πλάνες του. Σὲ
περίπτωση ἐμμονῆς του, νὰ λάβει τὰ προβλεπόμενα ποιμαντικὰ
μέτρα, γιὰ τὴν προστασία τοῦ πληρώματος τῆς Μητροπόλεώς του
καὶ ὄχι μόνον.

῎Εκκληση κάνουμε στὸν π. Μάξιμο, νὰ παύσει νὰ διαφημίζει
τὸ βιβλίο του ἀπὸ τηλεοράσεως, διακηρύσσοντας, ὅτι ὅλα τὰ
στηρίζει στὴν ῾Αγία Γραφή, τὴν ὁποία σὲ πολλὰ σημεῖα
παρερμηνεύει, καὶ σὲ Πατέρες τῆς ᾿Εκκλησίας, ποὺ ἐπίσης σὲ
πολλὰ σημεῖα, δὲν κατανοεῖ τὸ νόημά τους!

Πάτερ Μάξιμε, μὲ πολλὴ ἀγάπη γράφουμε τὰ παραπάνω, καὶ
σᾶς παρακαλοῦμε, τὰ χρήματα, ποὺ συγκεντρώνετε ἀπὸ τὴν
πώληση τοῦ βιβλίου σας, νὰ τὰ διαθέσετε γιὰ τοὺς πτωχοὺς καὶ
τὴν Παγκόσμια ῾Ιεραποστολή! Οἱ κτιριακὲς ἐγκαταστάσεις τὸ
Φθινόπωρο τοῦ 2018, δὲν θὰ ὑπάρχουν, ἀφοῦ κατὰ τὴν προφητεία
σας, θὰ ἔχει γίνει ἡ Βʹ Παρουσία τοῦ Κυρίου μας!

Ἀδελφικὰ ὑπενθυμίζουμε, ὅτι ἡ ῾Εταιρεία ῾῾Σκοπιὰ᾿᾿ τῶν
῾῾Μαρτύρων τοῦ ᾿Ιεχωβᾶ᾿᾿, ἐνῶ στοὺς ὀπαδούς της κήρυττε ὅτι τὸ
1975 θὰ ἔληγαν τὰ 6000 χρόνια τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας καὶ θὰ
ἄρχιζε ἡ χιλιετὴς Βασιλεία, (῾῾Σκοπιά᾿᾿, 1-8-1970, σελ. 464-465),
αὐτὴ ἔκανε παραγγελίες μεγάλων τυπογραφείων στὴν ᾿Ιαπωνία!

Εὐχόμαστε, ὁ Παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, διὰ
Πρεσβειῶν τῶν Πατέρων τῆς ̓Εκκλησίας, τὴν μαρτυρία τῶν ὁποίων
π. Μάξιμε ἐπικαλεῖσθε, νὰ λαλήσει ἀγαθὰ στὴν καρδιά σας, νὰ
συνειδητοποιήσετε τὴν πλάνη σας, καὶ νὰ ἀνανήψετε!».

�

(*) ᾿Εφημερ. «᾿Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1651/14.7.2006, σελ. 3 καὶ 4. ᾿Επιμέλ.

ἡμετ.


