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Πώς το πεντοχίλιαρο έχει το 666 και το χρησιμοποιούμε; το ίδιο θα είναι
και η ταυτότητα;

- Το πεντοχίλιαρο είναι νόμισμα- και η λύρα της Αγγλίας έχει επάνω την Βικτώρια,
αυτό δεν με πειράζει. "Τα Καίσαρος Καίσαρι". Εδώ όμως είναι η ταυτότητα μου, είναι
κάτι προσωπικό, δεν είναι νόμισμα. Ταυτότητα σημαίνει ότι και η λέξη, ταυτίζεται
δηλαδή κανείς μ΄ αυτά που δηλώνει. Βάζουν το διάβολο και υπογράφω ότι τον
αποδέχομαι. Πώς να το κάνω αυτό;

Γέροντα τί σχέση έχει αυτή η ταυτότητα με το σφράγισμα;

- Η ταυτότητα δεν είναι σφράγισμα, είναι η εισαγωγή του σφραγίσματος.

Ο κόσμος Γέροντα, ρωτάει τι να κάνει σχετικά με τις νέες ταυτότητες.

- Εσείς καλύτερα, όταν σας ρωτούν, να τους λετε να συμβουλεύονται τους
πνευματικούς τους και να κάνουν υπομονή να δουν πως θα ενεργήση η
Εκκλησία, γιατί πολλοί κάνουν ερωτήσεις, αλλά λίγοι καταλαβαίνουν τις
απαντήσεις. Αφού ξεκάθαρα το γράφω στο φυλλάδιο "Σημεία των
καιρών", ας ενεργήσει ο καθένας ανάλογα με την συνείδηση του. Βέβαια
μερικοί είπαν: "Ε, αυτά είναι μια γνώμη ενός καλογήρου, δεν είναι η θέση
της Εκκλησίας". Εγώ όμως δεν είπα δική μου γνώμη, αλλά διατύπωσα
απλά τα λόγια του Χριστού, του Ευαγγελίου, γιατί την δική μας γνώμη
πρέπει να την υποτάσσουμε στο θέλημα του Θεού, που εκφράζεται μέσα
στο Ευαγγέλιο. Αλλοι, αντίθετα από όσα λεω, λένε ότι τα είπε ο π.
Παίσιος. Μερικοί πάλι που τα ακούν, αφού είναι τόσο σοβαρά θέματα, δεν
ρωτούν αν είναι έτσι, αν πράγματι τα είπα, αλλά τα πιστεύουν. Εγώ δεν
φοβάμαι, τα λεω έξω απ τα δόντια. Ερχονται στο Καλύβι, πετάν εξάρια
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στο κουτί. Καλά αυτά, τέλος πάντων! Μια μέρα πέταξαν μια πινακίδα έξω
από την πόρτα….. Νόμιζα ότι ήρθε κάποιος, δεν με βρήκε και έγραψε
"απουσιάζει", για να το δει και κανείς άλλος. Κοιτάω μετά, τι να δω! Είχε
μια βρισιά! Τέτοια βρισιά δεν είχα ακούσει ούτε κοσμικός. Θα φαει ένα
σκούπισμα όλη αυτή η κατάσταση, αλλά θα περάσουμε μια μπόρα. Ο
κόσμος έχει ξεσηκωθεί, και εμείς πρέπει να ξεσηκωθούμε με πολλή
προσευχή. Αλλοι ενδιαφέρονται για το θέμα των ταυτοτήτων, άλλοι το
εκμεταλλεύονται και δημιουργούν προβλήματα. Η Εκκλησία πρέπει να
πάρη μια θέση σωστή. Να μιλήση, να εξηγήση στους πιστούς, για να
καταλάβουν ότι, αν πάρουν την ταυτότητα, αυτό θα είναι πτώση.
Συγχρόνως να ζητήση ....από το κράτος τουλάχιστον να μην είναι
υποχρεωτική η νέα ταυτότητα. Αν η Εκκλησία λάβη μια θέση σοβαρή και
σεβασθούν την ελευθερία των πιστών, και όποιος θέλει θα βγάλη νέα
ταυτότητα, όποιος θέλη θα έχει την παλιά, τότε θα την πληρώσουν μόνο
μερικά γερά καρύδια, γιατί οι άλλοι θα τους πηγαίνουν κόντρα. Ο πολύς
κόσμος θα κάνη την δουλειά του. Όσοι θα θέλουν να εξυπηρετηθούν θα
έχουν την νέα και οι άλλοι οι καημένοι, οι ευλαβείς θα έχουν την παλιά
ταυτότητα και θα τους ταλαιπωρούν.

Τώρα αφού ο υπουργός τους υποσχέθηκε να μη βάλει το 666 στις
ταυτότητες ούτε ορατώς, ούτε αοράτως, και αυτό κάτι είναι. Θα κάνουμε
υπομονή, θα δείξουν τα πράγματα. Και μόνον που λένε ότι δεν βάζουν το
666, είναι κάτι. Αρνούνται και οι ίδιοι. Ας δούμε τελικά τι θα βάλουν.
Μέχρι που να κυκλοφορήσουν οι νέες ταυτότητες, μπορεί να ‘ρθη και η
οργή του Θεού. Ύστερα, δεν είναι ότι σε είκοσι τέσσερις ώρες θα πρέπει να
βγάλουν όλοι ταυτότητες. Αν βγούν οι πρώτες θα εξετασθούν και, αν βγει
ψεύτης ο υπουργός, θα είναι δίκαιος ο αγώνας. Αν τώρα συνεχίσουμε τις
διαμαρτυρίες, εκείνοι θα πουν: "Να αυτοί δημιουργούν ταραχές. Ενώ δεν
τίθεται θέμα φωνάζουν και διαμαρτύρονται". Το σκυλί, αν είναι καλός
φύλακας, γαυγίζει, όταν έρχεται ο κλέφτης. Οταν φύγει ο κλέφτης
σταματάει. Αν συνεχίσει να γαυγίζει, τότε δεν είναι καλός φύλακας.

Γέροντα, είπαν ακόμη, επειδή έχουμε ανεξιθρησκία, να μην αναγράφεται
το θρήσκευμα στις νέες ταυτότητες.

Ναι, αυτούς δεν τους ενδιαφέρει, εμένα όμως με ενδιαφέρει, γιατί είναι η
ταυτότητά μου. Γράφει από που είμαι και τι είμαι. Αν δεν μπη το
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θρήσκευμα, θα δημιουργηθούν προβλήματα. Θα πάει λ.χ. ένας στο γραφείο
γάμων. Αν λέει η ταυτότητα "Ορθόδοξος" - άσχετα πόσων καρατίων είναιεντάξει. Αν όμως δεν γράφει το θρήσκευμα, πως θα του δώσουν άδεια
γάμου; Για την Εκκλησία αυτό είναι μπέρδεμα. Αν πάλι μπη το θρήσκευμα
προαιρετικά, θα είναι και σαν ομολογία. Η Ευρώπη είναι Ευρώπη. Εδώ
είναι διαφορετικά.
Ύπουλος τρόπος εισαγωγής του σφραγίσματος. Σιγά- σιγά, μετά την κάρτα
και την ταυτότητα, δηλαδή το "φακέλωμα", θα προχωρήσουν πονηρά στο
σφράγισμα. Με διάφορα πονηρά μέσα θα κάνουν εκβιασμούς, για να
δέχονται οι άνθρωποι το σφράγισμα στο μέτωπο ή στο χέρι. Θα
στριμώξουν τα πράγματα και θα πουν: "Μόνο με τις κάρτες θα κινείσθε,
τα χρήσιμα θα καταργηθούν". Θα δίνη κανείς την κάρτα στο κατάστημα
και θα ψωνίζη, και ο καταστηματάρχης θα παίρνει τα χρήματα από την
Τράπεζα. Οποιος δεν θα έχη κάρτα, δεν θα μπορεί ούτε να πουλάει ούτε να
αγοράζη. Από το άλλο μέρος θα αρχίζουν να διαφημίζουν "το τέλειο
σύστημα", το σφράγισμα με ακτίνες λέιζερ με το 666 στο χέρι ή στο
μέτωπο, που δεν θα διακρίνεται εξωτερικά. Συγχρόνως στην τηλεόραση θα
δείχνουν ότι ο τάδε πήρε την κάρτα του τάδε και του πήρε τα χρήματα από
την Τράπεζα και θα λένε συνέχεια: "Πιο σίγουρο είναι το σφράγισμα είναι
το τελειότερο σύστημα. Ούτε το κεφάλι μπορεί να πάρη ο άλλος ούτε το
χέρι, ούτε το σφράγισμα βλέπει". Γι’ αυτό τώρα αφήνουν τους ληστές,
τους κακοποιούς να οργώνουν. Δεκαπέντε Κελλιά λήστεψαν εκεί γύρω
στις Καρυές. Έναν τον σκότωσαν, για να τον ληστέψουν. Έτσι θα βρη τότε
ευκαιρία ο καθένας να καταπατήση και να πάρη ότι θέλει. Ας πούμε, αν
θέλει να καταπατήση ένα χωράφι, θα πη ότι ήταν δήθεν του παππού του ή
ότι το είχε νοικιάσει κάποτε για βοσκοτόπι, οπότε άντε να βρής άκρη. Θα
πουν μετά οι αρμόδιοι: "Δυστυχώς δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε ο
έλεγχος μόνο με το κομπιούτερ μπορεί να γίνη", και θα προχωρήσουν στο
σφράγισμα. Θα χτυπάη μετά το κομπιούτερ, θα βλέπη αν είσαι
σφραγισμένος, για να σε εξυπηρετήση ή όχι. Τα τριάμισι χρόνια θα είναι
δύσκολα και θα την πληρώσουν μερικοί που δε θα συμφωνήσουν με αυτό
το σύστημα. Γι αυτούς όλο και κάποια αιτία θα βρίσκουν και θα τους
κλείνουν στη φυλακή. Μετά έναν χρόνο θα τους πηγαίνουν σε άλλη πόλη
για ανακρίσεις, για να περάσουν από άλλο δικαστήριο, από την μία πόλη
στην άλλη. Ύστερα θα πουν: "Μας συγχωρείς, είσαι αθώος. Αν ήσουν
σφραγισμένος, θα το ελέγχαμε σε ένα λεπτό. Τώρα δεν μπορούμε να
κάνουμε τον έλεγχο".
Γέροντα, θα μπορούν να επιβάλλουν με την βία το σφράγισμα;
Μέχρι εκεί η … ευγένεια τους δεν θα φτάση! Θα είναι ευγενείς, γιατί θα
είναι Ευρωπαίοι. Θα δείξουν ανωτερότητα. Δεν θα βασανίζουν τους
ανθρώπους, αλλά δεν θα μπορή να ζήση ο άνθρωπος αν δεν έχει το
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σφράγισμα. Θα λένε: "Χωρίς το σφράγισμα ταλαιπωρείσθε! Αν το
δεχόσασταν, δεν θα δυσκολευόσασταν". Ούτε χρυσά νομίσματα ούτε
δολάρια, αν έχη, θα μπορεί να τα χρησιμοποιή. Γι αυτό, αν φροντίση
κανείς να ζη από τώρα απλά, λιτά, θα μπορή να καλλιεργήση λίγο σιτάρι,
πατάτες. Να βάλει λίγα ελαιόδεντρα, και τότε με κανένα ζώο, καμία
κατσίκα, λίγες κότες θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της
οικογένειας του. Γιατί και προμήθειες να κάνεις, δεν ωφελεί πολύ, αφού
και τρόφιμα δεν κρατούν χαλούν γρήγορα. Φυσικά, το στρίμωγμα θα
διαρκέση λίγο, τρία- τριάμισι χρόνια. Θα συντομευτούν οι ημέρες για τους
εκλεκτούς. Δεν θα καταλάβουν πότε θα περάσουν. Ο Θεός δεν θα αφήση
αβοήθητο τον άνθρωπο.

Γέροντα, σ’ αυτά τα δύσκολα χρόνια θα επέμβη ο Χριστός;
Ναι. Εδώ βλέπεις, σε έναν αδικημένο που έχει καλή διάθεση, επειδή
δικαιούται την θεία βοήθεια, παρουσιάζονται πολλές φορές οι Αγιοι, η
Παναγία, ο Χριστός, για να τον σώσουν πόσο μάλλον τώρα που θα
βρίσκεται σε τόσο δύσκολη κατάσταση ο καημένος ο κόσμος. Τώρα μια
μπόρα θα είναι, μια μικρή κατοχή του αντίχριστου σατανά. Θα φάει μετά
μια σφαλιάρα από τον Χριστό, θα συγκλονισθούν όλα τα έθνη και θα έρθει
η γαλήνη στον κόσμο για πολλά χρόνια. Αυτήν την φορά θα δώση ο
Χριστός μια ευκαιρία, για να σωθή το πλάσμα Του, θα αφήση το πλάσμα
του ο Χριστός; Θα παρουσιασθή στο αδιέξοδο των ανθρώπων, για να τους
σώση από τα χέρια του Αντίχριστου. Θα επιστρέψουν στο Χριστό και θα
έρθη μια πνευματική γαλήνη σε όλην την οικουμένη για πολλά χρόνια.
Μερικοί συνδυάζουν με αυτήν την επέμβαση του Χριστού την Δευτέρα
Παρουσία. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Ο λογισμός μου λεει ότι δεν θα είναι η
Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, όταν έρθει ως Κριτής, αλλά μια επέμβαση
του Χριστού, γιατί είναι τόσα γεγονότα που δεν έχουν γίνει ακόμη. Θα
επέμβη ο Χριστός, θα δώση μια σφαλιάρα σε όλο αυτό το σύστημα, θα
πατάξη όλο το κακό και θα το βγάλη σε καλό τελικά. Θα γεμίσουν οι
δρόμοι προσκυνητάρια. Έξω τα λεωφορεία θα έχουν εικόνες. Θα
πιστέψουν όλοι οι άνθρωποι. Θα σε τραβάν, για να τους πεις για το
Χριστό! Ετσι θα κηρυχθή το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την οικουμένη και
τότε ο Χριστός θα έρθη ως Κριτής να κρίνη τον κόσμο. Αλλο Κρίση, άλλο
μια επέμβαση του Χριστού, για να βοηθήση το πλάσμα Του.

(Από το βιβλίο “Πνευματική Αφύπνιση” ΛΟΓΟΙ Β', Γέροντος Παϊσίου
Αγιορείτου, έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο
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Θεολόγος - Σουρώτη Θεσσαλονίκης)
(Πηγή ηλ. κειμένου: "ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ")
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