Mitropolitul
Ambrozie
de
Kalavryta: „Coronavirusul este o
construcție a forțelor întunecate
ale Antihristului!”
„Întreaga poveste a coronavirusului nu este altceva decât planul forțelor
demonice, care constituie așa-numita globalizare și care are ca drept
obiectiv să conducă societatea umană spre primirea peceții Antihristului,
adică cipul cu numărul 666, care va fi implantat în corpurile noastre sub
pretextul vaccinului împotriva coronavirusului”, consideră Înalt Prea Sfinția
Sa, Mitropolitul Ambrozie, ierarhul pensionar al Eparhiei de Kalavryta a Bisericii
Ortodoxe a Greciei.
De aceea, autoritățile statului au folosit o „multitudine de modalitați și sloganuri”
pentru a înfricoșa oamenii să rămână în casă, „ca nu cumva să ne infectam cu
virusul!” scrie Mitropolitul Ambrozie, într-o nouă postare, publicată pe Romfea.
Când se va descoperi un vaccin, atunci cei care sunt „terorizați de teama
îmbolnăvirii cu coronavirusul, se vor grăbi să accepte vaccinul și cu pecetea
Antihristului!” avertizează, Înalt Prea Sfinția Sa, Ambrozie.
Prima etapă a planului demonic a fost insuflarea fricii, scrie ierarhul, în acest
scop au închis bisericile, au interzis să se tragă clopotele bisericilor, au interzis
utilizarea difuzoarelor în afara bisericilor și au căutat să provoace panică în
rândul credincioșilor, afirmând că Sfânta Împărtășanie poate transmite virusul.
„Vă întreb, frații mei: a fost vreodată posibilă transmiterea unui microb prin
sunetul unui clopot? A fost vreodată posibilă transmiterea un virus prin sunetele
unui difuzor, situat în afara unei biserici și care amplifică cântările slujbelor
divine?”, întreabă Înalt Prea Sfinția Sa, retoric.
Dacă este așa, de ce autoritățile guvernamentale nu au cerut oamenilor să-și
închidă radiourile și televizoarele, întreabă Înaltul Ierarh, din nou retoric.
Nu este pentru prima dată când Mitropolitul Ambrozie a combătut cu convingere

afirmația făcută de anumite personalități ale guvernului față de Împărtășirea cu
Sfintele Taine, care poate transmite virusul.
Pe 17 mai, Mitropolitul Ambrozie l-a excomunicat pe Ministrul grec al Educației,
Niki Kerameus, care a declarat la televiziunea greacă, că este dovedit științific că
coronavirusul poate fi răspândit prin salivă și, prin urmare, este periculoasă
administrarea Sfintei Împărtășanii.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei a anunțat imediat, că acțiunea
Mitropolitului Ambrozie este nulă și nu are nici o valoare, deși Înaltul Ierarh din
Kalavryta, acum pensionar, continuă să-și susțină declarația făcută.
În Vinerea Luminată, sărbătoarea Primăverii Vieții, autoritățile au interzis
procesiunea tradițională cu Icoana Făcătoare de minuni, Panagia Trypiti și chiar
au emis o amendă de 560 de dolari (500 de euro), îndepărtând plăcuțele de
înmatriculare ale mașinii care transporta Icoana. Înalt Prea Sfintia Sa își
amintește, că a doua zi după eveniment, cântărețului grec Alkistis Protopsalti i s-a
permis să susțină un concert la Atena, la care a participat chiar Premierul Greciei,
care prin fapta sa „a încălcat propriile sale instrucțiuni generale și ordine către
naivul poporul grec”.
„Frații mei greci, gândiți-vă cine își bate joc de cine? Cine înșală poporul grec și
cum? Gândiți-vă și dați-vă singuri răspunsul!”, declară Mitropolitul Ambrozie.
„Coronavirusul este o construcție a forțelor întunecate ale Antihristului!”,
exclamă Înalt Prea Sfinția Sa.
„Cu un cuvânt, se vor împinge reciproc unii pe alții, pentru a accepta vaccinul și
cu el vor implanta 666, adică ne vor pecetlui cu pecetea Antihristului! Cu alte
cuvinte, fără să ne dăm seama, ne vor smulge din brațele lui Dumnezeu și ne vor
pune la dispoziția diavolului! ” ne previne Mitropolitul Ambrozie.
5G va fi apoi folosit pentru a comunica cu oamenii care au primit pecetea 666 prin
implantare, astfel încât „instrumentele globalizării ne vor direcționa gândirea,
dorințele… întreaga noastră viață!”, a continuat Înaltul Ierarh.
Mitropolitul Ambrozie consideră că forțele globalismului au planificat deja
pandemia cu coronavirus în urmă cu 30 de ani, făcând aluzie la cartea „Ochii
întunericului” de Dean Koontz, în care se vorbește despre un virus Wuhan-400

care va provoca o boală care slăbește rezistența organismului, asociată cu
pneumonia.
„Frații mei, Creștini Ortodocși Greci, treziți-vă din amorțirea în care ați căzut!
Ortodoxia este persecutată! Grecia este în pericol! Planul pentru realizarea unui
Guvern Mondial de atei și șarlatani, care va guverna lumea, este pus în aplicare!”
Mitropolitul avertizează în continuare, oferind un studiu suplimentar în limba
greacă celor care vor să învețe mai multe despre acest subiect.
„Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”, încheie Înalt Prea Sfinția Sa mesajul său
catre poporul dreptcredincios grec.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Moldovenești, din Patriarhia Moscovei, a
exprimat îngrijorări similare cu privire la obligativitatea vaccinării și tehnologia
5G în sesiunea sa de la Chișinău, din 19 mai.
Coronavirus is a demonic plan for the dissolution of society—Metropolitan
Ambrose of Kalavryta

