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Όσιος Αρσένιος Μπόκα της Ρουμανίας, ο Προφήτης των εσχάτων!  
(+28 Νοεμ. 1989) 

 30 Νοεμβρίου 2021 

Ο Όσιος πατέρας Αρσένιος Μπόκα είναι ένας από τους πιο 
γνωστούς πνευματικούς πατέρες της Ρουμανίας των τελευταίων 
χρόνων. Ο άγιος βίος του τον έκανε ανεπιθύμητο για το 
κομμουνιστικό καθεστώς το οποίο τον έδιωξε από το μοναστήρι. Αν 
και ήταν υπό συνεχή παρακολούθηση, τον αναζητούσαν χιλιάδες 
άνθρωποι. 

Κάποια στιγμή από περιέργεια και ο δικτάτορας της Ρουμανίας 
Νικολάε Τσαουσέσκου ενδιαφέρθηκε για μια συνάντηση με τον 

μεγάλο πνευματικό, σύμφωνα με την εφημερίδα Jurnalul Naţional. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 τον πήγαν στον Τσαουσέσκου,1 ο οποίος τον ρώτησε: 

- «Ε παπά, άκουσα ότι προλέγεις το μέλλον των ανθρώπων. Για μένα τι ξέρεις;» διηγείται 
η ανηψιά του π. Αρσενίου, Ζωή Ντειάν. Η απάντηση όμως χάλασε την διάθεση του κομμουνιστή 
ηγέτη: 

- «Θα σας σκοτώσουν και τους δύο σε μια μεγάλη γιορτή» (σ.σ. αυτός και η γυναίκα του 
εκτελέστηκαν στις 25 ∆εκεμβρίου 1989) 

Ο Τσαουσέσκου βέβαια δεν τον πίστεψε και ζήτησε από τη φρουρά να τον πάρουν από 
μπροστά του και να μην τον ξαναδεί ποτέ, είπε η Ζωή Ντειάν. 

Ταυτόχρονα ο π. Αρσένιος έστειλε ένα μήνυμα στον Ρουμανικό λαό μέσω της ανηψιάς του: 
«Μετά τον Τσαουσέσκου, όχι όμως αμέσως, ο λαός θα υποφέρει πολύ. Και συμβούλευσε 
τους Ρουμάνους ”να μην σκύβουν το κεφάλι”, αλλά να έχουν αξιοπρέπεια και προσωπικότητα». 

Ο γέροντας Αρσένιος Μπόκα εκοιμήθη λίγο καιρό νωρίτερα, στις 28 Νοεμβρίου 1989. 

πηγή https://www.orp.gr/wordpress/?p=13919 

Προφητείες του π. Αρσενίου Μπόκα. 

Προφήτευσε την πτώση του κομμουνισμού στην Ευρώπη και ότι η Ρουμανία θα είναι η μόνη 
χώρα η οποία θα ανατρέψει βίαια την κομμουνιστική κυβέρνησή της, λέγοντας ότι «άλλες χώρες 
θα στραφούν στον καπιταλισμό ειρηνικά, ακριβώς όπως κάποιος αλλάζει το πουκάμισο του, 
ενώ η Ρουμανία θα είναι η μόνη χώρα που θα κάνει τη μετάβαση στον καπιταλισμό με 
αιματοχυσία, και πολλοί θα πεθάνουν», και έτσι ακριβώς συνέβη. 

Την ημέρα των Χριστουγέννων του 1989, οι Ρουμάνοι ανέτρεψαν την κομμουνιστική κυβέρνηση 
και εκτέλεσαν τον δικτάτορα Τσαουσέσκου και την οικογένεια του όπως ακριβώς είπε ο 
προφήτης. Ο στρατός άνοιξε επίσης πυρ κατά των διαδηλωτών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 
συνολικά 1104 άτομα και 3352 να τραυματιστούν. Επίσης προείπε ότι θα αναχωρήσει για τον 
Κύριο τρεις εβδομάδες πριν τον Τσαουσέσκου. 

Είπε για μετά την επανάσταση: 
«Πολλοί θα αφήσουν τη Ρουμανία και θα μεταναστεύουν σε χώρες του εξωτερικού, αλλά 
λίγοι θα επιστρέψουν πίσω. Ωστόσο, θα έρθει ο καιρός που όλοι τους θα θέλουν να 
επιστρέψουν, αλλά κανείς δεν θα μπορεί, επειδή η Ρουμανία θα περιβάλλεται από 
φλόγες».  

Η προφητεία συνεχίζεται με τον π. Αρσένιο να προειδοποιεί ότι: 
                                            
1 πηγή: https://jurnalul.ro/stiri/observator/profetie-cutremuratoare-sfantul-care-i-a-spus-lui-ceausescu-in-fata-cum-
si-cand-va-muri-679067.html 
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«Σε μια μέρα, η Ρουμανία θα καταληφθεί από 3 ξένες χώρες, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία 
και τη Ρωσία. Η βροχή της φωτιάς θα πέσει πάνω της. Το Βουκουρέστι θα γίνει δεύτερη 
Ιερουσαλήμ». «Αυτό που εννοούσε ήταν ότι το Βουκουρέστι θα καταστραφεί όπως η 
Ιερουσαλήμ (το 70 μ. Χ.) και δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα.  

Αλλά ο προφήτης συνεχίζει παρηγορώντας εκείνους που έχουν πανικοβληθεί λέγοντας ότι «η 
Παναγία γονατιστή θα προσεύχεται στο Θεό για τη συγχώρεση της Ρουμανίας». 

Ο πατέρας Αρσενίος Μπόκα είπε ότι ζούμε στους έσχατους χρόνους και ότι η πρωτεύουσα 
της Ρουμανίας, το Βουκουρέστι θα σβηστεί από το πρόσωπο του πλανήτη από τη 
φωτιά. 

Προσευχήθηκε στον Θεό για τη σωτηρία των Αμερικανών λέγοντας: «Θεέ μου σε 
παρακαλούμε μην τιμωρήσεις τους Αμερικανούς, συγχώρεσέ τους και ελέησέ τους, και αυτοί 
είναι δημιουργήματά Σου», και ο Θεός πήρε το πνεύμα του και του έδειξε σε τι κατάσταση είναι 
πραγματικά η Αμερική, μετά από αυτό ο π. Αρσενίος είπε: «Ναι Θεέ μου, είναι άξιοι της 
καταστροφής»! Αμέσως μετά από αυτό, ζωγράφισε στην εκκλησία Draganescu, αυτό που 
παρουσιάστηκε στον ορίζοντα της Νέας Υόρκης με το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου φλεγόμενο, 
προφητεύοντας έτσι τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11/9. 

Ανάμεσα σε πολλά άλλα πράγματα που σχετίζονται με την Αμερική, ο π. Αρσένιος προφήτευσε 
επίσης την καταστροφή της αποστολής του Apollo 13, την εφεύρεση των κινητών τηλεφώνων, 
ακόμα και τα διαστημικά λεωφορεία. 

Προειδοποίησε επίσης ότι τις έσχατες ημέρες οι θρησκείες όλο και περισσότερο θα 
ενδιαφέρονται για τον Οικουμενισμό (επιφανειακή ένωση χωρίς δογματική αλήθεια). Αυτή 
είναι μια από τις μεγαλύτερες αρέσεις όλων των εποχών. Είναι η αίρεση όλων των 
αιρέσεων!..2 Η πτώση της Εκκλησίας θα είναι από τους ιδίους της τους υπηρέτες, τα 
όργανα της ∆ύσης. Τα αποτελέσματά της είναι τα σάπια συντρίμμια που πέφτουν, ακόμα κι αν 
είναι επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί η λαϊκοί. Ας επιστρέψουμε στην αγία παράδοση, στα 
δόγματα και στους κανόνες των αγίων πατέρων των 7 οικουμενικών Συνόδων. 
∆ιαφορετικά, θα πάμε στην Κόλαση, συμπεριλαμβανομένων και των επισκόπων μας! 
Θεός φυλάξοι! 

Ακόμα και για μετά την πτώση του κουμμουνισμού προείδε το τι θα επακολουθήσει:  

«Το κόκκινο μίασμα, το σφυροδρέπανο και το πεντάκτινο αστέρι θα εξαφανιστεί, αλλά 
μετά από αυτό το εξάκτινο αστέρι θα έρθει, και θα υπάρξει αναρχία». Αναφέρεται σε μια 
εβραϊκή κυριαρχία πάνω στον κόσμο, αφού το εξάκτινο είναι γνωστο ως “αστέρι του ∆αβίδ” που 
χρησιμοποιείται μόνο από αυτούς και το κράτος του Ισραήλ. 

Είπε επίσης ότι ο διάβολος εργάζεται για να διαφθείρει τους ανθρώπους και να καταστρέψει τον 
κόσμο από την αρχαιότητα και κύριος στόχος του είναι να ελέγξει και να κηδεμονεύσει ολόκληρο 
τον κόσμο. 

Ο π. Αρσένιος προειδοποίησε ότι θα έλθει η ώρα που θα δείτε και θα καταλάβετε όλη τη 
βρωμιά γύρω σας:  

«Στη δουλειά, στα καταστήματα, στους κρατικούς θεσμούς, στην ηγεσία και κυρίως στην 
πολιτική, Η διαφθορά και η ανηθικότητα θα επικρατούν, ακόμη και εντός της εκκλησίας, στους 
ιερείς και στους επικεφαλής της εκκλησίας. Ναοί θα καταστραφούν από τους κομμουνιστές, 
αλλά νέοι θα κατασκευαστούν και άλλοι θα επισκευαστούν μετά το τέλος του κομμουνισμού. Οι 
άνθρωποι όμως θα έχουν χάσει την πίστη και όλοι αυτοί οι ναοί θα είναι άδειοι. Θα 
υπάρξει χάος, τα σπίτια των ανθρώπων θα καταστραφούν, ο ένας άνθρωπος θα πατάει πάνω 

                                            
2 Παναίρεση, όπως έλεγε και ο άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. 
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στον άλλον, οι άνθρωποι θα τρώνε ανθρώπινη σάρκα και θα πίνουν ανθρώπινο αίμα, αλλά εγώ 
κι η γενιά μου δεν θα είμαστε ζωντανοί για να τα δούμε». 

«Σε λυπάμαι που είσαι αδύναμος στην πίστη. Θα αποτύχεις εξαιτίας του φόβου. Ο φόβος είναι 
από τον διάβολο. Μην φοβάστε να σώσετε τις ψυχές σας.  

Θα έρθουν πολύ δύσκολοι καιροί, αλλά όλα επιτρέπονται από τον Θεό, που είναι ο σύντροφος 
του καθενός, από τη γέννηση μέχρι τον θάνατο. 

Θα πέσουν και οι εκλεκτοί. Λυπάμαι που είστε οι τελευταίοι. Θα σας κοσκινίσουν. Θα 
βάλουν φόρους, φόρους και άλλους φράχτες. Θα τα πάρουν όλα!...3 

Οι άνθρωποι σχεδόν θα χάσουν την ελπίδα τους. 

Μόνο αυτοί που κρατούν την αληθινή πίστη τους θα σωθούν και μεγάλη θα είναι τότε η δόξα 
του Θεού πάνω τους…». 

Συμβούλευε τους Χριστιανούς: στα τελευταία χρόνια, είναι καθήκον σας να βοηθάτε τους 
ανθρώπους να σωθούν και να οδηγείτε τους πλανημένους στη σωστή πορεία, λέγοντας:  

«Ο γείτονάς σου θα πίνει στα μπαρ, ο ξάδελφός σου θα φεύγει μακριά από το γάμο του, ο γιος 
σου θα φεύγει μακριά από την εκκλησία, τα παιδιά σου κάθε βράδυ θα κάνουν πάρτι και θα 
φτύνουν τους ιερείς! ∆εν θα έχετε κανέναν να φέρετε στον Ιησού; Μπορείτε να φέρετε τον εαυτό 
σας». 

Μια γυναίκα είπε στον π. Αρσένιο: «Σχεδόν όλα τα τρόφιμα έχουν δηλητηριαστεί στις μέρες 
μας», εννοώντας τις χημικές ουσίες που προστίθενται στα τρόφιμα, κι ο π. Αρσένιος της 
απάντησε: «Κάνετε το σημείο του Τιμίου Σταυρού σε ό, τι τρώτε και πίνετε: νερό, τσάι, καφέ, 
μπισκότα, φρούτα, ψωμί και σε κάθε φαγώσιμο. Ακόμα κι αν είναι δηλητηριασμένα, το σημείο 
του Τιμίου Σταυρού καταργεί κάθε δηλητήριο». 

Έλεγε ότι είναι μόνο ένας αγγελιοφόρος του Θεού και του Ιησού Χριστό, αγγελιοφόρος τους για 
να μας καθοδηγήσουν στην τελική αποκαλυπτική εποχή που ζούμε σήμερα. Το 2015, εικονίδιο 
του που βρίσκεται στη Μονή Prislop κλαίει, φωτογραφήθηκε και βιντεοσκοπήθηκε από χιλιάδες 
Ρουμάνους. 

Θεία Κοινωνία. 

Το Αίμα του Αμνού της Θείας Μεταλήψεως συντηρεί την ψυχή βαθύτατα και στηρίζει τον κόσμο 
να στέκεται στα πόδια του. […] Ιδού γιατί όλος ο κόσμος θα έπρεπε να είναι στη Θεία 
Λειτουργία, διότι η παράταση της ζωής του είναι δώρο της Θείας Λειτουργίας. […] 
Συνεπώς όσο καιρό θα υπάρχουν άνθρωποι που θα ζητούν τη μετάνοια και τη Θεία Κοινωνία, ο 
σατανάς δεν θα έχει δύναμη. Τον εμποδίζει η δύναμη του Θεού. Αλλά, αφ’ ότου σκοτεινιάσει 
υπερβολικά ο νους των ανθρώπων, ώστε να αρνούνται με τη θέλησή τους τη Θεία Λειτουργία, 
λόγω της απιστίας τους,4 τις ημέρες εκείνες θα καταπαύσει να τελείται η θυσία αυτή και θ’ 
αρχίσει το «βδέλυγμα της ερημώσεως». 

Βάδιζε εδώ στη γη όχι σαν θνητός, αλλά σαν Ουράνιος άνθρωπος! Ας κατευθύνεις τα μάτια σου 
κάτω για τις ανάγκες που αντιμετωπίζεις, αλλά με την ψυχή σου να ταξιδεύεις στον Ουρανό! 

Η πρωϊνή προσευχή για τον άνθρωπο είναι όπως η πρωϊνή δροσιά στα φυτά. Όποιος 
προσεύχεται στον Θεό το πρωί, με προσοχή και ευλάβεια, είναι χαρούμενος και ειρηνικός όλη 
την υπόλοιπη ημέρα… 

«Να είσαι πρώτα εσύ ο ίδιος, αυτό που θέλεις να κάνεις τον άλλο. Εάν θέλης να διδάξης τα 
παιδιά, δίδαξε πρώτα τα ιδικά σου εν πνεύματι του Θεού». 

                                            
3 Είναι γεγονός, όπως και στην Ελλάδα, οι απανωτοί φόροι και οι απαγορεύσεις λόγω πανδημίας covid-19. 
4 ∆εν έγινε ήδη αποφυγή εκκλησιασμού από πολλούς λόγω πανδημίας κορωναϊού; 
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Χριστιανός να είσαι και όχι μόνο να φαίνεσαι! Ιδού ένα από τα πρωταρχικά σου καθήκοντα. Το 
όνομα Χριστιανός χωρίς χριστιανική ζωή είναι μία υποκρισία. 

Είναι αδύνατον να κυριαρχή κάποιος στα πάθη των άλλων, εάν ο ίδιος δεν ενίκησε τα ιδικά του. 
Εάν είσαι κυβερνήτης των άλλων ανθρώπων, να ενθυμήσαι ότι για σένα είναι κυβερνήτης ο 
Θεός.  

Να συμπεριφέρεσαι μ᾿ εκείνους που σε υπηρετούν, όπως θα επιθυμής να είναι απέναντί σου ο 
Θεός. Είναι καλλίτερα οι υπήκοοί σου να σε αγαπούν, παρά να σε φοβούνται, διότι από τον 
φόβο γεννάται η υποκρισία και το ψέμμα, ενώ από την αγάπη γεννάται η αλήθεια. 

Το καθήκον των κυβερνώντων είναι να σώζουν και όχι να παιδεύουν. Αυτός που υποτάσσεται 
στον κυβερνήτη του εν ονόματι του Κυρίου Ιησού, υποτάσσεται στον Θεό. 

∆ια μέσου των αιώνων είναι γνωστό ότι όταν οι δυνατοί των διαφόρων εποχών 
υψώνουν χέρι επάνω στους υπηρέτες του Θεού, δεν διαρκεί για πολύ η εξουσία τους. 

-Γνωρίζοντας ο Θεός την αδυναμία των πιστών και τη ροπή προς την κακία, έρχεται και 
επανέρχεται συχνά με διάφορα φοβερά συμβάντα μέσα στην ζωή τους για να τους συνετίσει και 
διδάξει την μετάνοια. 

…Όταν υπερτερήσουν τα θελήματα του παλαιού ανθρώπου, αναχωρεί το Άγιο Πνεύμα από τον 
άνθρωπο και έρχονται οι παιδεύσεις (δοκιμασίες), που είναι καρπός της απομακρύνσεως του 
ανθρώπου από τον Θεό. Έτσι έχουμε την αιτία του κατακλυσμού: «Ου μη καταμείνη το 
πνεύμα Μου εν τοις ανθρώποις τούτοις εις τον αιώνα διά το είναι αυτούς σάρκας» 
(Γεν.6,3).  

∆ώστε μας τις καλύτερες μητέρες (ταπεινές και πιστές στον Θεό) και θα σας δώσουμε τους 
καλλίτερους ανθρώπους. 

∆εν υπάρχει καμμία ανώτερη τέχνη από την τέχνη της αγωγής. 

Πολλές φορές το χάος της κοινωνίας ξεκινά από το πρώτο κύτταρό της, την αδιάφορη 
Χριστιανική Οικογένεια. 

– Ο Ιησούς Χριστός και Θεάνθρωπος τρέχει παντού αοράτως ζητώντας πάντοτε τους αδελφούς 
Του (Ματ. 28:10) μέχρι να τους οδηγήση όλους στην σωτηρία και στον Πατρικό Οίκο. Αυτό το 
έργο θα το κάνει μέχρι τέλος του κόσμου. 

–Ο πόθος του Θεού για τον μεγαλύτερο αμαρτωλό είναι ανώτερος από τον πόθο της αγάπης 
του μεγαλυτέρου Αγίου για τον Θεό. 

Όποιος θέλει να νικήσει τον κόσμο, ας προσεύχεται στον Θεό ως Πατέρα ή μυστικά ή με το νου 
του για όποιον ζει στο σκοτάδι της άγνοιας και της αμαρτίας. Η υπομονή στην πίεση του κακού, 
η συγχώρηση των αδελφών μας και η μυστική προσευχή γι’ αυτούς ενώπιον του Θεού είναι οι 
πνευματικές δυνάμεις, με τις οποίες μεταστρέφουμε προς το καλύτερο τον κόσμο με τις κακίες 
του. Επιμένοντας σ’ αυτό το έργο μπορείς να γίνεις αίτιος σωτηρίας και των εκ του κόσμου 
αδελφών σου». 

Τους εχθρούς, πρέπει να τους θεωρούμε σαν τους καλύτερους ευεργέτες μας. Πως να μη 
τους ευχαριστήσουμε, πως να μη προσευχηθούμε γι᾿ αυτούς για να τους διαφυλάττει ο Κύριος 
και να τους οδηγήση στην σωτηρία. Όταν προσευχώμεθα, η προσευχή μας να είναι 
περισσότερη γι᾿ αυτούς, παρά για τους αληθινούς ευεργέτες μας. 

Υπάρχουν και δάκρυα αόρατα. ∆εν πρέπει βέβαια να κλαις για να σε βλέπει ο κόσμος. Η βαθιά 
μετάνοια είναι τα αόρατα δάκρυα. Αισθάνεσαι ξαφνικά πόσο αμαρτωλός είσαι και αμέσως 
αναβλύζουν τα δάκρυα από τα μάτια σου. 

Μακάριος είναι εκείνος, ο οποίος ταπεινώνει τον εαυτό του σε όλα, διότι αυτός θα υψωθεί. 
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Είναι προτιμώτερο να υποφέρης το κακό, παρά να γίνης αιτία του κακού. Είναι προτιμώτερη η 
λύπη σ᾿ αυτόν που υποφέρει αδίκως, παρά η χαρά σ᾿ αυτόν που εργάζεται με αδικία. 

Εάν εμείς συγχωρούμε, θα συγχωρηθούμε. Ο Κύριος είπε και δεν αρνείται τον λόγο Του. 
Όπως εμείς συμπεριφερώμεθα προς τους συναθρώπους μας, έτσι θα συμπεριφερθή και σ᾿ 
εμάς ο Θεός. Ο Θεός μας έδωσε την κρίση μας στα χέρια μας. 

Μάταιες είναι οι προσευχές και οι ασκήσεις του ανθρώπου εκείνου, ο οποίος διατηρεί στην 
καρδιά του κακία εναντίον του πλησίον του. Η προσευχή αυτού που έχει μέσα του κακία για τον 
άλλον ομοιάζει με τον σπόρο που έπεσε στην πέτρα. Όπου δεν υπάρχει η ειρήνη, εκεί δεν 
υπάρχει ο Θεός! 

Νίκησε το κακό με το καλό! Μείνε πρόβατο και με την δύναμη του Χριστού θα νικήσεις τους 
λύκους! 

Πηγές:  

https://iconandlight.wordpress.com 

https://proskynitis.blogspot.com/2014/10/blog-post_367.html 

https://www.orp.gr/wordpress/?p=13919 

https://immorfou.org.cy/όσιος-αρσένιος-μπόκα-της-ρουμανίας-ο-π/ 

Το παρόν (εκτυπώσιμο): https://www.imdleo.gr/diaf/2022/p.Arsenios_Boca.pdf 

 

 


