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ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ  ΙΩΑΝΝΟΥ  συνέχε ια 

…ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ… 

Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς 
θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης 
θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα 
καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων 
αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς 
κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. 
13-2 καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον 
παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, 
καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. 
καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν 
αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ 
ἐξουσίαν μεγάλην· 13-3 καὶ μίαν ἐκ τῶν 
κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς 
θάνατον. καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου 
αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ ἐθαύμασεν ὅλη 
ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου,  

13-4 καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι 
τῷ δεδωκότι τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ 
προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ λέγοντες· τίς 
ὅμοιος τῷ θηρίῳ; τίς δύναται 
πολεμῆσαι μετ᾿ αὐτοῦ;  

13-5 καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν 
μεγάλα καὶ βλασφημίαν· καὶ ἐδόθη 
αὐτῷ ἐξουσία πόλεμον ποιῆσαι μῆνας 
τεσσαράκοντα δύο.  

13-6 καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς 
βλασφημίαν πρὸς τὸν Θεόν, 
βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν 
σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ 
σκηνοῦντας.  

13-7 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι 
μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ 
ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν 
καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος.  

13-8 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν 
πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν 
οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐν τῷ βιβλίῳ 
τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου 
ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.  

…ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο. Στη δημοτική: 

 (Τα δύο θηρία, Αντίχριστος & Ψευδοπροφήτης) 

(1ον - Ο Αντίχριστος) 

   Και στάθηκα πάνω στην άμμο της θάλασσας. 
Και είδα από τη θάλασσα θηρίο να ανεβαίνει, 
έχοντας δέκα κέρατα και επτά κεφάλια, και πάνω 
στα κέρατά του δέκα διαδήματα και πάνω στα 
κεφάλια του βλάσφημα ονόματα. 

13-2 Και το θηρίο που είδα ήταν όμοιο με 
(λεο)πάρδαλη και τα πόδια του σαν αρκούδας και 
το στόμα του σαν στόμα λιονταριού. Και του 
έδωσε ο δράκοντας (δηλ. ο Σατανάς) τη δύναμή 
του και το θρόνο του και εξουσία μεγάλη.  

13-3 Και ένα από τα κεφάλια του ήταν σαν 
σφαγμένο για θάνατο, αλλά η θανάσιμη πληγή 
του θεραπεύτηκε. Και (τότε) θαύμασε όλη η γη και 
ακολούθησε πίσω από το θηρίο, και  

13-4 προσκύνησαν το δράκοντα (Σατανά), που 
έδωσε την εξουσία στο θηρίο (Αντίχριστο), και 
προσκύνησαν το θηρίο, λέγοντας. Ποιος είναι 
όμοιος με το θηρίο (Αντίχριστο), και ποιος μπορεί 
να πολεμήσει με αυτόν; 

13-5 Και του δόθηκε (κατά παραχώρηση, 
υπερήφανο) στόμα να λαλεί μεγάλα 
(μεγαλοποιώντας τον εαυτό του) και βλασφημία 
(καταφρονώντας τον αληθινό Θεό), και του 
δόθηκε εξουσία να πολεμήσει (την Εκκλησία) 
σαράντα δύο μήνες. 
13-6 Και άνοιξε το στόμα του σε βλασφημία κατά 
του Θεού, για να βλασφημήσει το όνομά Του και 
τη σκηνή του, αυτούς (δηλ. τους αγίους, αγγέλους 
και ανθρώπους) που κατασκηνώνουν στον 
Ουρανό. 
13-7 Και του δόθηκε (άδεια) να κάνει πόλεμο με 
τους αγίους και να τους νικήσει (στο υλικό πεδίο, 
δηλ. με παραπλανητικά μέσα να αποσπάσει την 
υποστήριξη του κόσμου προς το πρόσωπό του, 
παρά το εναντίον του κήρυγμα των δύο 
προφητών). Και του δόθηκε εξουσία πάνω σε 
κάθε φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος.  
13-8 Και θα τον προσκυνήσουν όλοι όσοι 
κατοικούν πάνω στη γη, των οποίων δεν έχει 
γραφτεί το όνομά των στο βιβλίο της ζωής του 
Αρνίου του σφαγμένου (σύμφωνα με τη θεία 
βούληση) από την αρχή της δημιουργίας του 
κόσμου.  
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13-9 Εἴ τις ἔχει οὖς, ἀκουσάτω.  
13-10 εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν ἀπάγει, 

εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν 
μαχαίρᾳ ἀποκτέννει, δεῖ αὐτὸν ἐν 
μαχαίρᾳ ἀποκτανθῆναι. ὧδέ ἐστιν ἡ 
ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων. 

13-9 Αν κάποιος έχει αυτί ας ακούσει.  

13-10 Αν κάποιος οδηγεί άλλους σε αιχμαλωσία, 
σε αιχμαλωσία (και ο ίδιος) πηγαίνει· αν κάποιος 
με μαχαίρι σκοτώνει, αυτός πρέπει (σύμφωνα με 
το νόμο του Θεού) με μαχαίρι να σκοτωθεί. Εδώ 
είναι (που γίνεται φανερή) η υπομονή και η πίστη 
των αγίων. 

1.01.  Εισαγωγή και ποια είναι η «θάλασσα». 

«Και στάθηκα πάνω στην άμμο της θάλασσας»: Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος 
μεταφέρεται τώρα πάνω στην άμμο της θάλασσας για να μας περιγράψει ένα καινούργιο όραμα 
που αφορά πλέον γεγονότα στο γήινο πεδίο και όχι πνευματικά, όπως πριν, στον «Ουρανό». 
Λέει σχετικά ο Οικουμένιος:1 «Στην προηγούμενη θεωρία (όραμα) είδε ο θεσπέσιος ευαγγελιστής 
σημείο στον ουρανό, «και ιδού φησι δράκων πυρρός». Αλλά τώρα μας αφηγείται ότι είδε να 
ανέρχεται από τη θάλασσα θηρίο όμοιο με (λεο)πάρδαλη. Κατόπιν, στην μετέπειτα οπτασία, πάλι 
βλέπει άλλο θηρίο να ανέρχεται από τη γη έχοντας δύο κέρατα αρνίου. Τρία (3) λοιπόν είδε 
συνολικά θηρία. Το μεν πρώτο στον Ουρανό, το δεύτερο από τη θάλασσα, το δε τρίτο 
από τη γη». 

 «Ποια είναι η θάλασσα; Ο κόσμος»,2 λέει ο Μέγας Αθανάσιος, για το βαθύτερο νόημα 
του λόγου του Κυρίου προς τον απόστολο Πέτρο: «Πήγαινε στη θάλασσα και ρίξε 
αγκίστρι»... «Θάλασσα λέγεται κατά κάποιο τρόπο ο παρών βίος για το άστατο αυτού και 
ρευστό, και για το πολυτάραχο των ως κυμάτων περιστάσεων. Προσέτι η θάλασσα σημαίνει 
και την ασέβεια, για το αλμυρό και καταποντιστικό», εξηγεί και ο πατριάρχης Ιεροσολύμων 
Άνθιμος.3 Είναι απαραίτητο στην Αποκάλυψη να αναζητείται το πνευματικό νόημα σε όσα αυτή 
περιγράφει χρησιμοποιώντας εικόνες του υλικού κόσμου. ∆εν αναμένομε δηλ. να δούμε κάποιο 
θηρίο του ζωικού βασιλείου να ξεπροβάλλει από τη θάλασσα, αλλά και η ίδια η «θάλασσα» 
έχει άλλη σημασία. 

«Το θηρίο που ανεβαίνει από τη θάλασσα είναι ο Αντίχριστος», λέει ο μακαριστός 
Αρχιμανδρίτης π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος,4 εκφράζοντας την επικρατούσα γνώμη των 
Πατέρων για το συγκεκριμένο εδάφιο. «Από την θάλασσα τον βλέπει (ο Ιωάννης) να 
ανεβαίνει. ∆ιότι η άνοδός του, και δηλ. η ύψωση, είναι από τον ταραγμένο και άστατο βίο 
των ανθρώπων, που τον χειροτόνησαν εξουσιαστή των», προσθέτει ο Οικουμένιος.5  

 Κατά τον Αιδέσιμο Μπηντ6 (ή Βέδα): «Το "θηρίο" έχει διαφορετικές ερμηνείες, 
ανάλογα με τον τόπο του. Εδώ, κατά συνέπεια, δηλώνει το σώμα του διαβόλου που 
προέρχεται από τον λαό των ασεβών. Γιατί αυτός (ο ασεβής λαός) είναι η "θάλασσα", ο 
οποίος προηγουμένως έγινε γνωστός ως άβυσσος.7 Και, ως εκ τούτου, ο δράκων 
λέγεται ότι είναι ο βασιλιάς όλων αυτών που είναι στα νερά, και του οποίου (δράκοντος) 

                                            
1 Στην ερμηνεία του στην Αποκάλυψη: «'Εν τῇ πρὸ ταύτης θεωρίᾳ εἶδεν ὁ θεσπέσιος εὐαγγελιστὴς σημεῖον ἐν τῷ 
οὐρανῷ, καὶ ἰδού φησι δράκων πυρρός. νῦν δὲ ἡμῖν ἀφηγεῖται ἑωρακέναι ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον ὅμοιον 
παρδάλει. εἶτα ἐν τῇ μετὰ ταύτην ὀπτασίᾳ πάλιν ὁρᾷ ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς ἔχον κέρατα δυὸ ἀρνίου. 
τρία τοιγαροῦν τὰ πάντα εἶδε θηρία· τὸ μὲν πρῶτον ἐν τῷ οὐρανῷ, τὸ δὲ δεύτερον ἐκ τῆς θαλάσσης, τὸ  δὲ τρίτον 
ἐκ τῆς γῆς». ∆είτε και το τεύχος Ζ - σελ.21. 
2  «Τίς ἡ θάλασσα; ὁ κόσμος. Τί τὸ ἄγκιστρον; ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἰχθὺς ὁ Χριστός. Στατὴρ ὁ σταυρὸς τοῦ Κυρίου, 
ἐν ᾧ ἔμελλε κἀκεῖνος σταυρωθῆναι, καὶ ὁ Πέτρος». (Ερωτήσεις στις Άγιες Γραφές, PG 28:713). 
3  «Ερμηνεία εις την Ιεράν αποκάλυψιν», σελ.131. 
4  «Η Αποκάλυψις εξηγημένη», τόμος 4ος σελ. 66. 
5  «...ἐκ τῆς θαλάσσης ὁρᾷ αὐτὸν ἀναβαίνοντα· ἡ γὰρ ἄνοδος αὐτῷ καὶ οἷον ἡ ὕψωσις, ἐκ τοῦ τεταραγμένου καὶ 
ἀστάτου βίου τῶν ἀνθρώπων ἐστί, τῶν χειροτονησάντων αὐτὸν καθ' ἑαυτῶν τύραννον». 
6  «The Explanation of the Apocalypse by Venerable Beda», στην νέο-αγγλική υπό Edward Marshall. 
7  Αποκ. 11:7. Άβυσσος είναι η πολύ σκοτεινή (σαν χωρίς βυθό) θάλλασα, που αντιστοιχεί στους πολύ ασεβείς. 
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οι «κεφαλές», σύμφωνα με τον (προφητάνακτα) ∆αβίδ, συνετρίβησαν (υπό του Κυρίου) 
επί του ύδατος».8 

 Ο «∆ράκων», η πνευματική δύναμη του κακού που ονομάζεται και ∆ιάβολος ή Σατανάς, 
έχοντας χάσει τη χάρη του Θεού, οργανώνει όσους ανθρώπους καταφέρει να εξαπατήσει, σε 
ένα θηριώδες «σώμα», δηλ. σε μία απάνθρωπη δύναμη με κοινό χαρακτηριστικό το μίσος 
προς τον αληθινό Θεό και τις εντολές Του. Έτσι έχομε διαφορετική εικόνα του θηρίου ανά 
εποχή, και πολλούς κατά τόπους αντιχρίστους. Η ένωση των ασεβών υπό τον Σατανά 
προχωράει διά του ήδη ενεργουμένου, κατά τον απόστολο Παύλο, «μυστηρίου της ανομίας».9 
Ο Χριστός με την βάπτισή Του, όπως προφήτευσε ο ∆αβίδ, διέλυσε αυτή την ένωση, αλλά η 
αποστασία την επαναφέρει στο προσκήνιο. Όσο η αμαρτία αυξάνει τόσο η ανόσια αυτή ένωση 
προχωράει προς την ολοκλήρωσή της. Αυτό θα συμβεί στο τέλος του κόσμου, υπό την ηγεσία 
του Αντιχρίστου. Σε αυτόν θα κατοικεί, κατά παραχώρηση Θεού, ο ίδιος ο Σατανάς (και όχι 
κάποιο μικρότερο δαιμόνιο). Τη μισόθεη και ανθρωποκτόνο αυτή πνευματική δύναμη του 
Σατανά, είδαμε σαν μεγάλο κόκκινο φίδι (δράκοντα) στον «Ουρανό», «να έχει επτά κεφάλια 
και δέκα κέρατα, και πάνω στα κεφάλια του επτά διαδήματα» (Απ. 12:3). 

 1.02. Το θηρίο - Αντίχριστος σαν εικόνα στη γη του δράκου - Σατανά, έχει και αυτό 
επτά κεφάλια και δέκα κέρατα. Και όπως είδαμε για τον δράκοντα,10 έτσι και στο θηρίο, με το 
επτά δηλώνεται το πολυκέφαλο και συγχρόνως η πλήρης πορεία μέσα στον εβδοματικό 
χρόνο11 ως τη Συντέλεια. Το «θηρίο» παίρνει τη δύναμή του από τον «δράκοντα», όπως γράφει 
ο Ιωάννης: «Και του έδωσε ο δράκοντας (δηλ. ο Σατανάς) τη δύναμή του και το θρόνο του 
και εξουσία μεγάλη». (13:2). Αλλά που βρήκε τη δύναμη ο δράκος που είχε συντριμμένες τις 
κεφαλές του από τον Χριστό, και τον οποίο οι άγγελοι και οι δίκαιοι τον κοροϊδεύουν όπως λέει 
ο Ιώβ,12 και η κατοικία του είναι στην άβυσσο όπως και των άλλων πονηρών πνευμάτων, τα 
οποία για το λόγο αυτό παρακαλούσαν τον Χριστό να τους επιτρέψει να μην πάνε εκεί αλλά να 
μπουν στους χοίρους; (Λουκ. 8:31). Όταν μάλιστα ο διάβολος, ως «άρχων του κόσμου τούτου», 
έχει τελεσίδικα καταδικασθεί, όπως ανάγγειλε ο Κύριος, που βρίσκει τη δύναμή του; (Ιω. 16:11). 
Η απάντηση είναι ότι τη δύναμη στον διάβολο δίνουν, δυστυχώς, οι ίδιοι οι άνθρωποι (!) 
αμαρτάνοντας. Γι' αυτό ο απόστολος Παύλος τονίζει στους Θεσσαλονικείς ότι πρέπει να έλθει 
η αποστασία πρώτον, δηλ. η απομάκρυνση από τον αληθινό Θεό, για να αποκαλυφθεί ο 
άνθρωπος της αμαρτίας (Αντίχριστος), όταν η αποστασία φθάσει στο μέγιστό της, ενώ 
το μυστήριο της ανομίας, το οποίο θα τον αναδείξει, ήδη ενεργείται. (Β Θεσ. 2:1-12). Έτσι, 
στις έσχατες μέρες, η κατάσταση των ψυχών των ανθρώπων, προφητεύεται σαν πολύ άσχημη 
από τον απόστολο Παύλο: «Θα γίνουν οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, 
υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς στους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι, άστοργοι, άσπονδοι, 
διάβολοι, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, προδότες, προκλητικοί, ματαιόδοξοι, 
φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι, έχοντας μόρφωση ευσεβείας, αλλά έχοντας αρνηθεί 
τη δύναμή της». (Β Τιμ. 3:1-5). 

 Τις ειδωλολατρικές χώρες ο διάβολος τις θεωρούσε δικές του, όταν πειράζοντας τον 
Χριστό, του έδειξε «όλα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξα τους λέγοντας: όλα αυτά θα 
σου τα δώσω αν πέσεις να με προσκυνήσεις». (Ματθ. 4:9). Ο Κύριος δεν διαλέχθηκε 
θεολογικά μαζί του για να αντικρούσει την υπερήφανη και ψευδή αυτή δήλωση και να του 

                                            
8 Ψαλ. 73:13-14: «Σὺ (ο Θεός) ἐκραταίωσας ἐν τῇ δυνάμει σου τὴν θάλασσαν, σὺ συνέτριψας τὰς κεφαλὰς τῶν 
δρακόντων ἐπὶ τοῦ ὕδατος. σὺ συνέθλασας τὴν κεφαλὴν τοῦ δράκοντος, ἔδωκας αὐτὸν βρῶμα λαοῖς τοῖς Αἰθίοψι». 
9   Β Θεσ. 2:7 «τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας»... 
10  Στο προηγούμενο (Ζ) τεύχος, σελ. 24. 
11  ∆ιότι ο χρόνος εκφράζεται και σαν πολλαπλάσιο των επτά ημερών της εβδομάδας. 
12  Το είδαμε στο Ζ-21. 
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εξηγήσει ότι η κάποια (περιορισμένη πάντως) εξουσία του οφείλεται μόνο στις αμαρτίες 
των ανθρώπων, δηλ. γίνεται κατά παραχώρηση Θεού (και όχι κατ' ευδοκίαν), όταν αντί για το 
δίκαιο του Θεού επικρατήσει το αμαρτωλό θέλημα του ανθρώπου. Γνωρίζοντας το αμετάπειστο 
του Πονηρού, τον απώθησε με την εντολή που δόθηκε διά του Μωυσή: «Κύριο τον Θεό σου 
θα προσκυνήσεις και Αυτόν μόνο θα λατρεύσεις». (Ματθ. 4:8-11 και ∆ευτ. 6:13). 

 1.03. Τα κεφάλια του Αντιχρίστου. Όσο περισσότερο, λοιπόν, οι άνθρωποι 
απομακρύνονται από το θέλημα του Θεού καταπατώντας τις εντολές Του, τόσο περισσότερο οι 
πονηρές πνευματικές οντότητες παίρνουν δύναμη, κατά παραχώρηση Θεού, αποδεσμευόμενες 
από τον περιορισμό τους στην Άβυσσο. Με τη δύναμη αυτή οι δαίμονες οργανώνουν τους 
ανθρώπους κατά τρόπο ασεβή ή κακόδοξο, έτσι ώστε να υπάρχουν κέντρα συντήρησης και 
διάδοσης του κακού. Αυτά τα κέντρα είναι τα επίγεια «κεφάλια» του επτακέφαλου 
πνευματικού δράκοντα, ή κατ' άλλη έκφραση, επειδή στη γη ο δράκος εκπροσωπείται από το 
θηρίο-Αντίχριστο, είναι κεφάλια του Αντιχρίστου.  

 Έτσι ενώ τα επτά κεφάλια του δράκου σημαίνουν, ως είδαμε, ότι τα κέντρα της 
πνευματικής ισχύος του είναι τα (ως επτά) θεωρούμενα θανάσιμα αμαρτήματα,13 το «θηρίο» 
στη γη είναι επίσης επτακέφαλο, επειδή οργανώνεται από τον δράκοντα με ένα πλήθος 
κέντρων, αντίστοιχων προς τις αμαρτωλές διαθέσεις των ανθρώπων, διά των οποίων 
προωθείται και τιμάται η ασέβεια και η κακοδοξία. Τέτοια κέντρα είναι η ασεβής πολιτική 
εξουσία (όπως ήταν της ειδωλολατρικής Ρώμης, των κομμουνιστικών χωρών κλπ), η ασεβής 
(ή δυσσεβής) διανόηση που προβάλλει τον εαυτό της σαν θεότητα με αντίθεα και 
απάνθρωπα δόγματα (πχ οι θεωρίες του Νίτσε που αυτο-απεκαλείτο Αντίχριστος, του 
δογματικά αθεϊστικού Μαρξισμού, της σύγχρονης αποκρυφιστικής, σαρκολατρικής και 
φιλάργυρης παγκοσμιοποίησης, που προωθείται μέσω της αντι-οικονομίας (ή οικονομίας του 
Αντιχρίστου) από διεθνείς Οργανισμούς (∆ΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα, κλπ), οι αντίχριστες 
θρησκείες, και οι κακόδοξες "Εκκλησίες". 

 Επομένως το «θηρίο» ενώ στο μέγιστο της δύναμής του θα έχει συνάξει σε ένα σώμα 
όλους τους ασεβείς του πλανήτη με κεφαλή τον Αντίχριστο, όμως, και προηγουμένως υπάρχει 
σε ένα πλήθος κέντρων ηθικής διαφθοράς και ασεβείας τοπικού χαρακτήρα, κάτω από 
πολλούς άλλους ηγέτες, με χαλαρότερη, αρχικά, την οργάνωση του κακού, διότι «και τώρα 
έχουν γίνει πολλοί αντίχριστοι», λέει από την εποχή του ο Θεολόγος Ιωάννης. (Α Ιω. 2:18). 

 Επειδή οι αντίχριστοι είναι δύο ειδών: α) ασεβείς και β) κακόδοξοι, για το λόγο αυτό 
η οργάνωσή τους από το Σατανά γίνεται, κατά παραχώρηση Θεού, με δύο αντίστοιχα 
αλληλο-υποστηριζόμενα «θηρία». Το πρώτο είναι αυτό που είδαμε ότι βγαίνει από τη 
θάλασσα και εξαπατά εύκολα τους ασεβείς, ενώ το δεύτερο, που θα το δούμε κατόπιν, 
παραπλανά τους ανθρώπους που δεν έχουν ορθή πίστη, ή που δεν ενδιαφέρονται για τη 
σωτηρία της ψυχής τους όσο πρέπει, είναι δηλ. αμελείς, και αυτό προβάλλει από τη γη.  

 Ο Ιωάννης παρατηρεί τα δύο θηρία σαν σύγχρονος με αυτά, χωρίς όμως να 
ανήκει στις ομάδες των υποστηρικτών τους, γιατί στέκεται πάνω στην άμμο, μεταξύ της 
θάλασσας και της γης: «Και στάθηκα πάνω στην άμμο της θάλασσας». (13:1). Εδώ η γη, 
επειδή αντιπαραβάλλεται προς την θάλασσα, εκπροσωπεί τους ανθρώπους που έχουν κάποιο 
είδος πίστης στον Θεό, και φαινομενικά τουλάχιστον έχουν ένα πολύ πιο σταθερό υπόβαθρο 
στήριξης της ψυχής τους στις δυσκολίες της ζωής από τους άπιστους (αυτών της θάλασσας). 
Για να είναι όμως ουσιαστική η στήριξη, χρειάζεται ορθή πίστη και αγαθά έργα. Ο Ιωάννης 
λοιπόν στέκεται και παρατηρεί τα συμβαίνοντα στην έσχατη εποχή μαζί με τους τότε 
Χριστιανούς που έχουν διαφυλάξει την Ορθόδοξη πίστη, και δεν ανήκουν στους υποστηρικτές 

                                            
13  Θανάσιμα είναι τα επτά αναφερόμενα στην Παλ. ∆ιαθήκη, αλλά και όλα διά των οποίων στερούμεθα τη Βασιλεία 
των Ουρανών. Το επταδικό δήλωσε ο Σολομών όταν είπε ότι στην καρδιά του εχθρού είναι επτά κακίες. (Τεύχ. Ζ-27) 
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ούτε του θηρίου της θάλασσας, ούτε του θηρίου της γης. 
 1.04. Τα 10 κέρατα και οι δέκα εντολές. Ας δούμε τώρα ποια άλλη πληροφορία μας 

δίνει για το πρώτο «θηρίο» ο Ιωάννης. Το θηρίο αυτό της «θάλασσας» έχει δέκα (10) κέρατα 
όπως και ο δράκος, που είναι η πνευματική δύναμη που το συγκροτεί σε ένα σώμα, επειδή ο 
διάβολος και οι ασεβείς όχι μόνο περιφρονούν τις δέκα εντολές του Θεού, αλλά και επιζητούν 
την καταπάτησή τους, διότι έτσι μόνο παίρνουν μέσω του διαβόλου, (προσωρινά) δύναμη. 
«Είναι δε σημείο δύναμης το κέρας, διότι έχει λεχθεί (για τον Χριστό)· και θα υψωθεί ως 
μονοκέρατου το κέρας μου», πάλι κατά τον  Οικουμένιο.14 

 «Βλέπε λοιπόν πόσο είναι γελοίο, πόση η αθλιότητα, αυτόν (τον διάβολο) που 
πήραμε (εξουσία) να τον πατάμε, αυτόν να τον βλέπομε πάνω από το δικό μας κεφάλι. 
Πως όμως γίνεται αυτό; Από εμάς. Εάν εμείς θέλομε, είναι μέγας. Εάν εμείς θέλομε, 
γίνεται μικρός», λέει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.15 Με την άδεια του Θεού, κατά 
παραχώρηση, επιτρέπεται να πάρει δύναμη ο διάβολος ο οποίος την χρησιμοποιεί πάνω σε 
όσους αυτός παραπλανά. «∆ιότι αν στις αγέλες των χοίρων δεν ετόλμησε να επέμβει, 
χωρίς να το επιτρέψει ο Θεός, πολύ περισσότερο δεν μπορεί να το κάνει στις ψυχές των 
ανθρώπων», συμπληρώνει ο ιερός Χρυσόστομος.16 

 Ο Αντίχριστος, λοιπόν, έρχεται επειδή οι άνθρωποι περιφρονώντας τη διδασκαλία του 
Χριστού και της Εκκλησίας, που στηρίζεται στις δέκα εντολές, προτίμησαν το ψεύδος του 
διαβόλου και «την αγάπη της Αληθείας δεν δέχθηκαν. ∆ιά τούτο τους πέμπει ο Θεός 
ενέργεια πλάνης για να πιστέψουν στο ψεύδος, ώστε (έτσι) να κριθούν όλοι όσοι δεν 
πίστεψαν στην αλήθεια, αλλά προτίμησαν την αδικία». (Β Θεσ. 2:10-12). «Αγάπη δε της 
Αληθείας αποκαλεί τον Χριστό», εξηγεί ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος,17 επειδή Αυτός 
ήρθε και για τα δύο: και διότι αγαπούσε τους ανθρώπους, και για να φανερώσει την αλήθεια 
των πραγμάτων. «Αδικία» αποκαλεί τον Αντίχριστο επειδή ήρθε για να βλάψει και αδικήσει 
τους ανθρώπους. 

 Παρά το ότι η εξόντωση του Αντιχρίστου θα γίνει με ένα μόνο φύσημα του Κυρίου,18 εν 
τούτοις οι άνθρωποι, όταν δεν τηρούν τις εντολές του Χριστού, χάνουν τη χάρη του Θεού 
και πέφτουν στα χέρια του πονηρού (Σατανά) ο οποίος, με τη σειρά του, τους συσπειρώνει 
κάτω από την τυραννική εξουσία του εκάστοτε Αντιχρίστου. 

       Οι δέκα (10) εντολές που παραδόθηκαν από τον Θεό στον Μωυσή, είναι:19 

  1. Ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἑμοῦ. 
  2. Οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα 

ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς. 
  3. Οὐ λήψει τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ. 
  4. Ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου. Τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα 

(αργία) Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου. 
                                            

14  Το αναφέραμε και στο τεύχος Ζ-24. 
15  «Ὅρα τοίνυν πόσος γέλως, πόση ἀθλιότης, ὃν ἐλάβομεν πατεῖν, τοῦτον ὁρᾷν ὑπὲρ κεφαλῆς ἑστῶτα τῆς 
ἡμετέρας. Πῶς δὲ τοῦτο γίνεται; Παρ' ἡμῶν· ἂν ἡμεῖς βουλώμεθα, μέγας ἐστίν· ἂν ἡμεῖς βουλώμεθα, γίνεται 
μικρός»... (Στην προς Φιλιππησίους επιστολή MPG 62:225) 
16  «Εἰ γὰρ χοίρων ἀγέλαις οὐ κατετόλμησεν ἐπεμβῆναι, μὴ τοῦ Θεοῦ συγχωρήσαντος, πολλῷ μᾶλλον ψυχαῖς 
ἀνθρώπων». Αλλά επιτρέπει ο Θεός στον διάβολο να μας πειράζει και για άλλες αιτίες: «Συγχωρεῖ δὲ Θεὸς, ἢ 
παιδεύων, ἢ δίκην ἀπαιτῶν, ἢ δοκιμωτέρους ποιῶν, ὡς τὸν Ἰώβ». (Ως άνω: MPG 62:225). 
17  «Ἀγάπην δὲ ἀληθείας τὸν Χριστὸν καλεῖ· ἀνθ' ὧν γὰρ, φησὶ, τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο· ἀμφότερα 
γὰρ ἦν, καὶ δι' ἀμφότερα παρεγένετο, καὶ ἀγαπῶν τοὺς ἀνθρώπους καὶ ὑπὲρ ἀληθῶν πραγμάτων. Ἀλλ' εὐδοκή-
σαντες, φησὶν, ἐν τῇ ἀδικίᾳ· ἐπὶ γὰρ λύμῃ τῶν ἀνθρώπων ἦλθε (ο Αντίχριστος), καὶ ἀδικήσων αὐτούς». (PG 62:225) 
18  «...τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος (Ἀντίχριστος), ὃν ὁ κύριος (Ἰησοῦς) ἀνελεῖ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος 
αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ». (Β Θεσ. 2:8). 
19  Στο όρος Σινά. Βλ. εκτενέστερα στην Έξοδο 20:1-18. 
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  5. Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἵνα μακροχρόνιος 
γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς. 

  6. Οὐ μοιχεύσεις. 
  7. Οὐ κλέψεις. 
  8. Οὐ φονεύσεις. 
  9. Οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ. 
10. Οὐκ ἐπιθυμήσεις πάντα ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστί. 

 Αυτές τις 10 εντολές περιφρονεί δημόσια και καταπατάει το θηρίο-Αντίχριστος και οι 
ομόφρονές του ασεβείς κατά το θέλημα και του δράκου-Σατανά, επειδή αυτοί παίρνουν δύναμη, 
που δηλώνεται με τα 10 κέρατα, μόνο όταν παύσουν οι άνθρωποι να τηρούν τις εντολές, οπότε 
και ο Θεός αποσύρει από αυτούς τη χάρη Του. ∆ηλαδή, λέγοντας ότι τα πονηρά πνεύματα 
και οι ασεβείς παίρνουν (καταστροφική) δύναμη, εννοούμε την (σχετική) εγκατάλειψη 
από τον Θεό (την ανάλογη προς το μέγεθος της αποστασίας). Και αυτό διότι το κακό δεν 
είναι αυθύπαρκτο, απλώς αποτελεί έλλειψη του καλού και θα εμφανίζεται όσο υπάρχει 
ακόμη η παλιά κτίση, μέχρι την Συντέλεια. Από τις εντολές, οι 4 πρώτες αναφέρονται στις 
υποχρεώσεις μας προς τον Θεό, ενώ οι 6 επόμενες στις υποχρεώσεις μας προς τον 
συνάνθρωπό μας. 

 Είναι απαραίτητο να τηρούνται όλες οι εντολές του Θεού. Λέει ο άγιος Θεόδωρος ο 
Στουδίτης:20 «...Επειδή και μία παρανομία (μόνο) αρκεί όλο τον νόμο να ανατρέψει. ∆ιότι 
όλες οι εντολές περιέχονται η μία μέσα στην άλλη, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, καθώς με τη 
λύση της μιάς και οι υπόλοιπες να είναι απαραίτητο να λυθούν μαζί της, χωρίς (ο Μέγας) 
να το λέει από τον εαυτό του τούτο, αλλά μιλώντας εκ του εις αυτόν (ευρισκομένου) 
Χριστού, ο οποίος λέγει: Καθένας που λύει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων, 
αυτός ελάχιστος θα κληθεί στη βασιλεία των Ουρανών, δηλ. θα απωλεσθεί (ως 
μηδενικός ή άνευ αξίας). Και ο θεσπέσιος Ιάκωβος (ο αδελφόθεος) λέει ότι όποιος 
επιτελέσει όλο τον νόμο, φταίξει όμως σε ένα, έγινε ένοχος σε όλα». (Ματθ. 5:19, Ιακ. 2:10) 

 Επειδή ένα και το αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού που μιλάει διά των Βιβλίων τόσο της 
Καινής, όσο και της Παλαιάς ∆ιαθήκης, γι' αυτό ο προφήτης ∆ανιήλ σε συμφωνία με την  
Αποκάλυψη, προφητεύει για τον Αντίχριστο ότι θα ξεπεταχθεί από τα δέκα (10) κέρατα της 
τελευταίας (4ης μετά την αρχαία Βαβυλώνα) αυτοκρατορίας της Γης: «Ιδού θηρίο τέταρτο 
φοβερό με εκθαμβωτική εμφάνιση και πολύ ισχυρό... και 10 κέρατα σ' αυτό». (∆αν. 7:7). 
Επομένως, και ο προφήτης ∆ανιήλ παρατηρεί 10 κέρατα, όπως και η Αποκάλυψη, για να 
επισημάνει δέκα βασίλεια που την ισχύ τους, που παρομοιάζεται με κέρατα, τη λαμβάνουν όχι 
από την ευλογία του Θεού με την τήρηση των εντολών Του, αλλά από την εγκατάλειψη του 
Θεού γιατί πρόκειται για βασίλεια του Αντιχρίστου. Έτσι και ο προφήτης ∆ανιήλ μας οδηγεί να 
καταλάβομε ότι η ανάδειξη του Αντιχρίστου από τα 10 βασίλεια θα συμβεί όταν επίσημα 
από την ανθρωπότητα θα περιφρονούνται όλες (και οι 10) εντολές του Θεού.  

 Την ίδια εποχή από τους ψευδο-ευσεβείς - κακοδόξους αναδεικνύεται το 2ο θηρίο (της 
γης), το οποίο επίσημα και άμεσα δεν προβάλλει την καταπάτηση των (10) εντολών, αλλά το 
κάνει έμμεσα, μέσω της υποστήριξής του στο πρώτο θηρίο, τον Αντίχριστο. Από αυτόν και από 
τους κακοδόξους που τον ακολουθούν για την υποκριτική ευσέβεια και τα ψευτο-θαύματά του 

                                            
20  Επίστολή 34η: «...ἐπεὶ καὶ ἓν ἀνόμημα ἀρκεῖ τὸν καθόλου νόμον ἀνατρέψαι· πᾶσαι γὰρ ἀλλήλων ἔχονται, φησὶν ὁ 
Μέγας Βασίλειος, αἱ ἐντολαί, ὡς ἐν τῇ λύσει τῆς μιᾶς καὶ τὰς λοιπὰς ἐξ ἀνάγκης συγκαταλύεσθαι, οὐκ ἐξ ἑαυτοῦ 
τοῦτο, ἀλλ' ἐκ τοῦ φθεγγομένου ἐν αὐτῷ Χριστοῦ λέγων, ὅς φησιν, πᾶς ὁ λύων μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν 
ἐλαχίστων, οὗτος ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, δηλονότι ἀπολλύμενος. καὶ ὁ θεσπέσιος 
Ἰάκωβος, ὅστις, φησί, τελέσει ὅλον τὸν νόμον, πταίσει δὲ ἐν ἑνί, γέγονε πάντων ἔνοχος». 
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παίρνει τη δύναμή του το «Θηρίο» της γης. Γι' αυτό, όπως θα δούμε αργότερα, δεν έχει φανερά 
δέκα (10) κέρατα αλλά δύο (2). Έτσι έχομε πνευματικής φύσης σαφή προειδοποίηση για 
το πότε εμφανίζεται ο Αντίχριστος, αντιληπτή μόνο από τους αληθινά πιστούς Ορθόδοξους 
Χριστιανούς: Όταν καταφρονούνται όλες οι εντολές του Χριστού, με την υποστήριξη σ' 
αυτό και του ψευδο-προφήτη (αρχηγού όλων των ψευδοπροφητών)! Είναι αντιληπτή από 
τους πιστούς η προειδοποίηση αυτή, διότι το κακό που προκαλεί συσκότιση δεν έχει βρει θέση 
στην ψυχή τους. 

 Πριν εμφανισθεί το κακό δημόσια, εμφανίζεται μέσα στα άτομα όταν αυτά νικηθούν από 
κάποιο πάθος. Τον τρόπο εξηγεί περιληπτικά ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: «Από τα 
υποβόσκοντα στην ψυχή πάθη, παίρνουν οι δαίμονες τις αφορμές να κινήσουν μέσα μας 
τους εμπαθείς λογισμούς. Κατόπιν δι' αυτών πολεμούντες τον νου, τον εκβιάζουν να 
έλθει σε συγκατάθεση της αμαρτίας. Μετά δε την ήττα του, τον οδηγούν στην κατά 
διάνοιαν αμαρτία. Όταν και αυτή συντελεσθεί, τον φέρουν λοιπόν αιχμάλωτο στην πράξη 
(της αμαρτίας). Μετά δε από αυτήν, οι (δαίμονες) ερημώσαντες την ψυχή (από τη χάρη 
του Θεού) διά των (κακών) λογισμών, μαζί με αυτούς αποχωρούν....  

 ...Μένει δε στον νου μόνο το είδωλο της αμαρτίας, για το οποίο λέει ο Κύριος: Όταν 
δείτε το βδέλυγμα της ερημώσεως να στέκεται σε τόπο άγιο, ο αναγινώσκων ας 
εννοήσει». Και εξηγεί ο άγιος Μάξιμος: «Τόπος άγιος και ναός Θεού ο νους (νοερό της 
ψυχής) υπάρχει του ανθρώπου, μέσω του οποίου διά των εμπαθών λογισμών οι 
δαίμονες αφού ερήμωσαν (όλη) την ψυχή, έστησαν το είδωλο της αμαρτίας. Ότι δε και 
ιστορικώς ήδη αυτά έγιναν ουδείς αμφιβάλλει, όπως νομίζω, από όσους έχουν διαβάσει 
τα έργα του (Ιουδαίου ιστορικού) Ιωσήππου. Πλην όμως, λένε κάποιοι (από τους 
Πατέρες ερμηνευτές) ότι και επί του Αντιχρίστου θα γίνουν αυτά».21 

 Η Ορθόδοξη ασκητική, όπως εκτέθηκε συνοπτικά από τον άγιο Μάξιμο, μας πληροφορεί 
για την κατά στάδια διά της αμαρτίας, δηλ. της αθέτησης των εντολών του Θεού, συστολής της 
χάρης Του, που φτάνει τελικά να καταστήσει κάποιον «βδέλυγμα της ερήμωσης» δηλ. 
αντίχριστο. Στους επιμελείς πιστούς, όμως, παραμένει ο ίδιος ο Χριστός μέσα τους, 
ενισχύοντας την ψυχή και το σώμα τους διά των Μυστηρίων της Εκκλησίας. Έτσι, με τη βοήθεια 
του Χριστού και την πείρα από τα προσωπικά τους βιώματα, μπορούν εύκολα οι αληθινοί 
Χριστιανοί να κατανοήσουν τι συμβαίνει στην κοινωνία, και να μην πλανηθούν από τους 
αντιχρίστους. Αλλά, λέει ο άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ από την Ρωσία22: «Όποιος δεν 
δέχτηκε μέσα του τη βασιλεία του Θεού δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον αντίχριστο. Με 
ένα ακατανόητο για τον ίδιο τρόπο, ανεπίγνωστα, θα γίνει σίγουρα οπαδός του. ∆εν θα 
μπορέσει να καταλάβει το τέλος του κόσμου που πλησιάζει και την επικείμενη φοβερή 
δεύτερη έλευση του Χριστού. Θα βρεθεί τελείως απροετοίμαστος».  

 Όπως όταν ερημωθεί μια ψυχή από τη χάρη του Θεού, ο διάβολος στήνει σ' αυτήν το 
«είδωλο της αμαρτίας» ή αλλιώς «βδέλυγμα της ερήμωσης», έτσι και στην κοινωνία όταν 
αυτή παραδοθεί στα πάθη και στον διάβολο, τότε αυτός στήνει το βδέλυγμά του δημόσια, 
σημάδι της επικείμενης καταστροφής, επειδή εκείνος υπήρξε πάντοτε ανθρωποκτόνος.23 

                                            
21  «Ἐκ τῶν ὑποκειμένων ἐν τῇ ψυχῇ παθῶν λαμβάνουσιν οἱ δαίμονες τὰς ἀφορμὰς τοῦ κινεῖν ἐν ἡμῖν τοὺς ἐμπαθεῖς 
λογισμούς· εἶτα διὰ τούτων πολεμοῦντες τὸν νοῦν, ἐκβιάζονται αὐτὸν εἰς συγκατάθεσιν ἐλθεῖν τῆς ἁμαρτίας. 
Ἡττηθέντος δὲ αὐτοῦ, ἄγουσιν εἰς τὴν κατὰ διάνοιαν ἁμαρτίαν· καὶ ταύτης ἀποτελεσθείσης, φέρουσιν αὐτὸν λοιπὸν 
αἰχμάλωτον εἰς τὴν πρᾶξιν. Μετὰ δὲ ταύτην λοιπὸν οἱ τὴν ψυχὴν διὰ τῶν λογισμῶν ἐρημώσαντες σὺν αὐτοῖς 
ὑποχωροῦσι. Μένει δὲ μόνον ἐν τῷ νῷ τὸ εἴδωλον τῆς ἁμαρτίας, περὶ οὗ φησὶν ὁ Κύριος· Ὄταν ἴδητε τὸ βδέλυγμα 
τῆς ἐρημώσεως ἑστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ὁ ἀναγιγνώσκων νοείτω. Τόπος ἅγιος καὶ ναὸς Θεοῦ ὁ νοῦς ὑπάρχει τοῦ 
ἀνθρώπου, ἐν ᾧ οἱ δαίμονες διὰ τῶν ἐμπαθῶν λογισμῶν τὴν ψυχὴν ἐρημώσαντες, τὸ εἴδωλον τῆς ἁμαρτίας 
ἔστησαν. Ὅτι δὲ καὶ ἰστορικῶς ἤδη ταῦτα γέγονεν, οὐδεὶς τῶν τὰ ἰωσήππεια ἀνεγνωκότων, ὡς οἶμαι, ἀμφιβάλλει· 
πλὴν τινές φασι καὶ ἐπὶ τοῦ Ἀντιχρίστου ταῦτα γενήσεσθαι». Άπαντα, Τόμ. 14ος, Εκατοντάς 2α, λα΄ Εκδ. ΒΥΖΑΝΤΙΟ, 226.   
22  «Η Βασιλεία του Θεού και ο Αντίχριστος, 2008, σελ. 16. www.imdleo.gr/diaf/2009/img/ag_Ign_Briantcaninov.pdf 
23 «...ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ... ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ΄ ἀρχῆς». (Ιω. 8:44) 
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 Ο άγιος Μάξιμος δίνει έτσι ένα παράδειγμα για το πως το βδέλυγμα της ερήμωσης αφού 
στήθηκε πρώτα στον νου των Ιουδαίων που δεν δέχθηκαν τον Χριστό, κατόπιν στήθηκε και 
δημόσια (σαν άγαλμα) στο ναό τους των Ιεροσολύμων. Αυτό υπήρξε προφητεία του Χριστού, 
που όμως θα επαναληφθεί στο τέλος του κόσμου. Τότε βδέλυγμα, που θα ερημώσει όλη την 
ανθρωπότητα, θα είναι ο ίδιος ο Αντίχριστος που θα καθίσει επί θρόνου στον νεόκτιστο ναό των 
Ιουδαίων, απαιτώντας να τιμάται ως θεός. 

 «Βδέλυγμα της ερημώσεως που στέκεται σε τόπο άγιο, λένε (οι προφητείες), διότι 
ο ναός των Ιεροσολύμων θα οικοδομηθεί αργότερα, καθώς ο Αντίχριστος θα πιστευθεί 
από τους Ιουδαίους ότι είναι Χριστός, και θα καθίσει (επί θρόνου) και θα θεωρηθεί ότι 
είναι βασιλιάς όλης της Οικουμένης», λέει χαρακτηριστικά ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.24 

 «Ίδιον του Αντιχρίστου είναι να λέγει ότι ο Ιησούς δεν είναι ο (αληθινός) Χριστός, 
ώστε μη όντος εκείνου, να πει ο ψεύστης ότι (Χριστός) είναι ο εαυτός του», μας 
προειδοποιεί ο άγιος Αθανάσιος ο Μέγας.25 Και προσθέτει ότι για να μην συμβεί να πλανηθούν 
οι πιστοί νομίζοντες τον Αντίχριστο ως Χριστό, πρέπει να θυμούνται «εκείνο το οποίο μας 
παρέδωσε ο Κύριος ειπών ότι όπως εξέρχεται η αστραπή από την ανατολή και φαίνεται 
μέχρι την δύση, έτσι θα είναι και η ∆ευτέρα Παρουσία του Υιού του Θεού... ∆ιότι κατά τη 
∆ευτέρα Παρουσία του Χριστού όλη η ανθρωπότης θα βρίσκεται μαζί, και στο μέσον της 
ο Χριστός».26 Όμως και αυτό θα προσπαθήσει ο πονηρός να το προσεγγίσει με ψευτοθαύματα 
στον ουρανό, με τη βοήθεια της τεχνολογίας και της μαγείας. «Τις έσχατες μέρες μην 
κοιτάζετε τον ουρανό. Γιατί θα γίνουν τέτοια «θαύματα» που θα πλανηθείτε και θα σας 
καταστρέψουν», μας προειδοποιεί και ο άγιος γέρ. Γαβριήλ ο Γεωργιανός (+1995).27 Είπε 
επίσης o γέροντας, ότι «στα χρόνια του Αντιχρίστου οι άνθρωποι θα περιμένουν τη 
σωτηρία από το ∆ιάστημα. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο τέχνασμα του ∆ιαβόλου. Η 
ανθρωπότητα θα ζητάει βοήθεια από τους εξωγήινους, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτοί στην 
πραγματικότητα είναι δαίμονες»! 

 Επειδή είναι προς το συμφέρον των πιστών, επιτρέπει ο Θεός η αποστασία να 
εξελιχθεί πολύ γρήγορα. Στην ερώτηση Αγιορείτη Μοναχού αν χρειαζόντουσαν πολλές 
δεκαετίες προετοιμασίας για την έλευση του (τελικού) Αντιχρίστου, ο άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης 
(+1994) απάντησε: «Όχι. Όσο πλησιάζομε προς τα εκεί, τα πράγματα θα γίνονται όλο και 
πιο γρήγορα, έως ότου καταλήξουν να εξελίσσονται με αστραπιαία ταχύτητα. Η 
τηλεόραση δεν θα προλαβαίνει να ανακοινώνει στους ανθρώπους τα καινούργια 
γεγονότα. Κι όλο αυτό τότε θα θεωρείται σαν θρίαμβος του κακού και του Αντιχρίστου, 
ενώ στην πραγματικότητα ο Θεός θα επιτρέψει αυτή την εξέλιξη προνοώντας για τα δικά 
του παιδιά και συντέμνοντας τον χρόνο ταλαιπωρίας τους».28   

                                            
24  «Βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ, φασὶν, ὅτι ὁ ναὸς ὁ ἐν Ἱεροσολύμοις οἰκοδομηθήσεται ὕστερον, 
ὡς τοῦ Ἀντιχρίστου πιστευθησομένου ὑπὸ Ἰουδαίων Χριστοῦ εἶναι, καὶ καθεσθησομένου, καὶ δόξοντος ὅλης τῆς 
οἰκουμένης εἶναι βασιλέως». (Αναφορά στον Ιεζεκιήλ PG 36:668) 
25  Σύνοψις ιερών Γραφών, τετ. Ιωάννου, τ. 28, σ. 409: «∆ιακρίνει δὲ ἐν τῇ Ἐπιστολῇ ταύτῃ, λέγων καὶ τὸ ἴδιον τοῦ 
Ἀντιχρίστου· εἶναι δὲ τοῦτο τὸ λέγειν μὴ εἶναι τὸν Ἰησοῦν αὐτὸν τὸν Χριστὸν, ἵνα, ὡς μὴ ὄντος ἐκείνου, ἑαυτὸν εἴπῃ 
εἶναι ὁ ψεύστης». 
26  «Ἀπόκ. (ρη): Ὅπερ ὁ Κύριος ἡμῖν παρέδωκεν εἰπὼν, ὅτι ὥσπερ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν, καὶ 
φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ δευτέρα παρουσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ... Ἐπὶ γὰρ τῆς δευτέρας παρουσίας 
τοῦ Χριστοῦ πᾶσα ἡ ἀνθρωπότης ἐν τῷ ἅμα εὑρίσκεται, καὶ ἐν μέσῳ αὐτῆς ὁ Χριστὸς ὑπὸ πάντων ὁρώμενος». 
(MPG 28:664) Μάλιστα τότε η δύναμη της όρασης αλλά και η γεωμετρία αλλάζει, για να είναι φανερός σε όλους ο 
Χριστός, όπως συμβαίνει συχνά κατά τις εμφανίσεις του Χριστού και της Παναγίας, οπότε εξαφανίζονται τοίχοι, 
έπιπλα, δένδρα κλπ, που όμως μετά την οπτασία επανέρχονται στη θέση τους. Τότε ο Χριστός έρχεται φανερά σαν 
Κριτής με όλα τα αγγελικά τάγματα, και κανείς δεν θα συζητάει πλέον το θέμα αυτό. Βλ. Αγίου Ιγν. Μπριαντσανίνωφ 
σελ. 25 ή 7η στο pdf: https://www.imdleo.gr/diaf/2009/img/ag_Ign_Briantcaninov.pdf 
27  Το Ι6 στο: https://www.imdleo.gr/diaf/2015/08/gGabriel.pdf 
28  «Ο γέρων Παΐσιος και τα σημεία των καιρών», Ι. Μονή Κουτλουμουσίου, 2012, σελ. 60. 
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 Έλεγε και ο γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης (+2006): «Τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ 
γρήγορα. Ο διάβολος θα κυριαρχήσει. Όσους τον πλησιάσουν, θα τους τσακίσει, θα τους 
συντρίψει. Φίλους αυτός δεν έχει»!..29 «Αλλά μην φοβηθείς», λέει προς κάθε πιστό ο ιερός 
Χρυσόστομος,30  «την ισχύ του (ο Αντίχριστος) θα την έχει για όσους είναι να 
απωλεσθούν. ∆ιότι και ο (προφήτης) Ηλίας θα έρθει τότε για την ασφάλεια των πιστών». 
Εξ άλλου η σύντομη τυραννία του Αντιχρίστου ακολουθείται άμεσα από την 2α Παρουσία του 
Κυρίου, την τελική Κρίση, και την αιώνια Βασιλεία Του. 

1.05. Οι θηριώδεις βασιλείες της γης και η αιώνια του Χριστού κατά τον προφήτη ∆ανιήλ. 
Ο προφήτης ∆ανιήλ έφριξε όταν είδε τη σχετική οπτασία, «εύλογα, από το θέαμα των όσων 
έβλεπε», λέει ο Χρυσόστομος, ο οποίος μας εξηγεί το όραμα31 που έχει σχέση με όσα 
εξετάζομε: «Πατέρα και Υιόν αυτός (ο ∆ανιήλ) πρώτος και μόνος βλέπει, σαν σε θέα. Τι θα 
μπορούσαν να πουν προς αυτό οι Ιουδαίοι; ∆ιότι καθώς η Παρουσία Του πρόκειται να 
πλησιάσει, εύλογα και οι θεάσεις φαίνονται (πιο) θαυμαστές. Και προσήλθα σε ένα από 
αυτούς που στέκονταν (εκεί) και ζητούσα από αυτόν να μάθω την ακριβή εξήγηση περί 
όλων αυτών. Και μου είπε την αλήθεια, και μου γνώρισε την (σε σχέση με τις Γραφές) 
ερμηνεία των λόγων του. Ρωτάει τι επιτέλους είναι αυτά που είδε· και μαθαίνει για τον 
Αντίχριστο, και μαθαίνει για βασιλεία (του Χριστού) που δεν έχει τέλος. Αυτά, λέει (ο 
∆ανιήλ), τα θηρία τα μεγάλα, τέσσερεις βασιλείες θα εγερθούν. Και θα παραλάβουν τη 
βασιλεία οι άγιοι του Υψίστου, και θα την κατέχουν στον αιώνα και στους αιώνες των 
αιώνων». 

 «Και ζητούσα (λέει ο ∆ανιήλ) (να πληροφορηθώ) ακριβώς για το θηρίο το τέταρτο, 
γιατί διέφερε από όλα τα θηρία, και ήταν πολύ φοβερό. Τα δόντια του ήταν σιδερένια, τα 
νύχια του χάλκινα· έτρωγε και λιάνιζε και τα υπόλοιπα καταπατούσε με τα πόδια του. Και 
(να πληροφορηθώ) για τα δέκα κέρατά του που ήταν στο κεφάλι του, και για το άλλο 
(κέρατο) που ανέβηκε και αποτίναξε τρία από τα προηγούμενα. Και για εκείνο (το 
τελευταίο) κέρατο στο οποίο ήταν οφθαλμοί εις αυτό, και στόμα που έλεγε μεγάλα 
(λόγια), και η όρασή του ήταν μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα. Έβλεπα και το κέρατο 
εκείνο έκανε πόλεμο προς τους αγίους, και υπερίσχυσε, έως ότου ήλθε ο Παλαιός των 
ημερών, και το δίκαιο το έδωσε στους αγίους του Υψίστου· και έφθασε ο καιρός και την 
Βασιλεία την έλαβαν οι άγιοι».  

Και συνεχίζει, ο ιερός Χρυσόστομος, την αναφορά του στον προφήτη ∆ανιήλ: «Και μου 
είπε (την εξήγηση ο άγγελος) ως εξής: «Το θηρίο το τέταρτο, είναι τέταρτη βασιλεία στη 
γη, η οποία θα υπερέχει απ' όλες τις βασιλείες, και θα καταφάγει όλη τη γη, και θα την 

                                            
29 Από το βιβλίο: Ιερά Μονή ∆αδίου «Παναγία η Γαυριώτισσα» (σελ. 210). ∆ιαβάστε και: «Προφητικά αποφθέγματα 
του γέροντος Αμβροσίου» (Α)  https://www.imdleo.gr/diaf/2009/img/g_Ambrosios.pdf 
30  «Ἀλλὰ μὴ δείσῃς· ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, φησὶν, ἕξει τὴν ἰσχύν. Καὶ γὰρ καὶ ὁ Ἠλίας ἥξει τότε τοὺς πιστοὺς 
ἀσφαλιζόμενος». (τόμ. 62, σελ. 487). 
31  «Ἔφριξε τὸ πνεῦμα μου, ἐγὼ ∆ανιὴλ ἐν τῇ ἔξει μου· καὶ αἱ ὁράσεις τῆς κεφαλῆς μου ἐτάρασσόν με. Εἰκότως ὑπὸ 
τῆς ὄψεως τῶν ὁρωμένων. Πατέρα καὶ Υἱὸν οὗτος καὶ πρῶτος καὶ μόνος ὁρᾷ, ὡς ἐν ὄψει. Τί ἂν ἔχοιεν Ἰουδαῖοι 
πρὸς τοῦτο εἰπεῖν; Μελλούσης γὰρ τῆς παρουσίας αὐτοῦ λοιπὸν ἐγγυτέρω εἶναι, εἰκότως καὶ αἱ ὄψεις θαυμασταὶ 
φαίνονται. Καὶ προσῆλθον ἑνὶ τῶν ἑστηκότων, καὶ τὴν ἀκρίβειαν ἐζήτουν παρ' αὐτοῦ μαθεῖν περὶ τούτων πάντων. 
Καὶ εἶπέ μοι τὴν ἀλήθειαν, καὶ τῶν λόγων τὴν σύγκρισιν ἐγνώρισέ μοι. Ἐρωτᾷ τί ποτέ ἐστι τὰ φαινόμενα· καὶ μανθάνει 
περὶ τοῦ Ἀντιχρίστου, καὶ μανθάνει βασιλείαν τέλος οὐκ ἔχουσαν. Ταῦτα, φησὶ, τὰ θηρία τὰ μεγάλα, τέσσαρες 
βασιλεῖαι ἀναστήσονται. Καὶ παραλήψονται τὴν βασιλείαν ἅγιοι Ὑψίστου, καὶ καθέξουσιν αὐτὴν ἕως αἰῶνος, καὶ ἕως 
αἰῶνος αἰώνων. Καὶ ἐζήτουν ἀκριβῶς περὶ τοῦ θηρίου τοῦ τετάρτου, ὅτι ἦν διαφέρον παρὰ πᾶν θηρίον, καὶ φοβερὸν 
περισσῶς· οἱ ὀδόντες αὐτοῦ σιδηροῖ, οἱ ὄνυχες αὐτοῦ χαλκοῖ· ἐσθίον καὶ λεπτῦνον, καὶ τὰ ἐπίλοιπα τοῖς ποσὶν αὐτοῦ 
συνεπάτει. Καὶ περὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ τῶν δέκα, τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ αὐτοῦ, καὶ τοῦ ἑτέρου τοῦ ἀναβάντος, καὶ 
ἐκτινάξαντος τῶν προτέρων τρία· καὶ τὸ κέρας ἐκεῖνο, ᾧ ὀφθαλμοὶ αὐτῷ, καὶ στόμα λαλοῦν μεγάλα, καὶ ἡ ὅρασις 
αὐτοῦ μείζων τῶν λοιπῶν. Ἐθεώρουν, καὶ τὸ κέρας ἐκεῖνο ἐποίει πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων, καὶ ἴσχυσε πρὸς αὐτοὺς, 
ἕως οὗ ἦλθεν ὁ Παλαιὸς τῶν ἡμερῶν, καὶ τὸ κρῖμα ἔδωκεν ἁγίοις Ὑψίστου· καὶ ὁ καιρὸς ἔφθασε, καὶ τὴν βασιλείαν 
κατέσχον οἱ ἅγιοι». (PG 56:233) 
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καταπατήσει, και θα την κατακόψει. Και τα δέκα κέρατα αυτού (του 4ου θηρίου δηλώνουν 
ότι) δέκα βασιλείς θα εγερθούν. Και πίσω από αυτούς θα αναδειχθεί άλλος, ο οποίος θα 
ξεπεράσει σε κακά όλους τους προηγούμενους, και τρείς (3) βασιλείς θα ταπεινώσει. Και 
λόγους προς τον Ύψιστον θα λαλήσει, και τους αγίους του Υψίστου θα χαρακτηρίζει 
απαρχαιωμένους (ξεπερασμένους και αποδυναμωμένους). Και θα σκεφθεί να αλλάξει 
τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τον χρόνο (ημερολόγιο, γιορτές κλπ) και τον νόμο, και 
θα του δοθεί η δυνατότητα αυτή (κατά παραχώρηση Θεού) για ένα διάστημα».32   

Περιέργως, μας λέει ο ∆ανιήλ, όλο αυτό το θράσος το έχει ο Αντίχριστος τότε που 
ετοιμάζεται το ∆ικαστήριο του Θεού, που πρώτον από όλους θα καταδικάσει τον ίδιο τον 
Αντίχριστο! «Και το (Ουράνιο) ∆ικαστήριο έλαβε θέση. Και θα απομακρύνουν την 
κυριαρχία του, για να αφανισθεί και τελειωτικά να χαθεί. Και η βασιλεία και η εξουσία και 
η μεγαλοσύνη των βασιλέων όλων όσων είναι κάτω από τον Ουρανό, δόθηκε στους 
αγίους του Υψίστου. Και η βασιλεία 
Του είναι βασιλεία αιώνια, και όλες οι 
αρχές σ' Αυτόν θα δουλεύσουν και θα 
υπακούσουν».33   

 Όταν κυβερνήσει ο Αντίχριστος, η 
4η (Ρωμαϊκή) αυτοκρατορία που προείδε 
ο ∆ανιήλ θα έχει φτάσει στο τέλος της. 
Τότε θα απομένουν 10 βασίλεια, όπως 
είδαμε, που θα είναι άλλα ισχυρά (σαν 
σιδερένια) και άλλα εύθραυστα (σαν 
πήλινα), όπως διευκρινίζεται σε ένα άλλο 
όραμα, αυτό του Ναβουχοδονόσορος, 
που επίσης ερμήνευσε ο προφήτης 
∆ανιήλ. 

 Στο όραμα του Βαβυλώνιου βασιλιά 
Ναβουχοδονόσορα, τα 10 βασίλεια 
παριστάνονται από τα 10 δάκτυλα των 
ποδιών του εικονιζόμενου ανθρώπου, 
του κατασκευασμένου από διάφορα 
υλικά. Η επιβράβευση του κακού, από 
τους ασεβείς και κακοδόξους, που 
δηλώνεται από την Αποκάλυψη με τα 10 στέμματα πάνω στα 10 κέρατα του θηρίου, φθάνει 
τότε να γίνει πραγματικότητα. 

 Το κακό προελαύνει με την απομάκρυνση των ανθρώπων από τον Θεό, και 
μεγιστοποιείται όταν τα δέκα βασίλεια με την πλήρη καταφρόνηση και των 10 εντολών Του 
είναι έτοιμα να υποδεχθούν τον Αντίχριστο. ∆ιότι αγάπη προς τον Θεό υπάρχει μόνο εάν 
τηρούνται οι εντολές Του. «Εάν με αγαπάτε, να τηρήσετε τις εντολές Μου», λέει ο Χριστός, 
ενώ «αυτός που λέγει Τον γνώρισα, και τις εντολές Του δεν τηρεί, είναι ψεύτης, και σ' 

                                            
32  Συνέχεια του ως άνω κειμένου: «Καὶ εἶπεν οὕτως· Τὸ θηρίον τὸ τέταρτον βασιλεία τετάρτη ἔσται ἐν τῇ γῇ, ἥτις 
ὑπερέξει πάσας τὰς βασιλείας, καὶ καταφάγεται πᾶσαν τὴν γῆν, καὶ συμπατήσει αὐτὴν, καὶ κατακόψει αὐτήν. Καὶ τὰ 
δέκα κέρατα αὐτοῦ δέκα βασιλεῖς ἀναστήσονται· καὶ ὀπίσω αὐτῶν ἀναστήσεται ἕτερος, ὃς ὑπεροίσει κακοῖς πάντας 
τοὺς ἔμπροσθεν, καὶ τρεῖς βασιλεῖς ταπεινώσει. Καὶ λόγους πρὸς τὸν Ὕψιστον λαλήσει, καὶ τοὺς ἁγίους Ὑψίστου 
παλαιώσει, καὶ ὑπονοήσει τοῦ ἀλλοιῶσαι καιροὺς καὶ νόμον· καὶ δοθήσεται ἐν χειρὶ αὐτοῦ ἕως καιροῦ». 
33  Συνέχεια του προηγουμένου: «Καὶ τὸ κριτήριον ἐκάθισε· καὶ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ μεταστήσουσι, τοῦ ἀφανίσαι καὶ 
ἀπολέσαι ἕως τέλους. Καὶ ἡ βασιλεία, καὶ ἡ ἐξουσία, καὶ ἡ μεγαλωσύνη τῶν βασιλέων τῶν ὑποκάτω παντὸς τοῦ 
οὐρανοῦ ἐδόθη ἁγίοις Ὑψίστου· καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ, βασιλεία αἰώνιος· καὶ πᾶσαι αἱ ἀρχαὶ αὐτῷ δουλεύσουσι καὶ 
ὑπακούσονται». (MPG 56:233) 
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αυτόν η Αλήθεια δεν υπάρχει», συμπληρώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, στον 
οποίο δόθηκε και η υπό μελέτην Αποκάλυψη. 

 Ο γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης (+2006) έλεγε: «Ναι, έρχεται αυτός (ο Αντίχριστος), 
και μας σερβίρει ένα καινούριο νόμο. Όχι αυτόν που μας προσφέρει ο Κύριος, την αγάπη, 
την ειρήνη, τη χαρά, την υγεία, τη μακροθυμία, τη χρηστότητα, την αγαθοσύνη, την πραότητα, 
την πίστη, την εγκράτεια, τα χαρίσματα του Θεού δηλαδή, τον νόμο του Θεού. Αλλά μας σερβίρει 
κάποιον άλλο νόμο. Ο άλλος αυτός νόμος είναι: όχι αγάπη αλλά μίσος, όχι ειλικρίνεια 
αλλά ψευτιά, όχι αλήθεια αλλά συκοφαντία, κακία, αδικία, πλεονεξία, φιλαργυρία και 
φόνοι! Ποιός θα το πίστευε, μέσα στην Ελλάδα να περάσουν είκοσι τέσσερις ώρες και να μη 
γίνουν δύο, τρεις και πέντε φόνοι!... Αλλά όλα αυτά που βλέπετε είναι γραμμένα. Τα διαβάζουμε 
και παρέρχονται απαρατήρητα, δυστυχώς, γιατί εμείς, οι τελευταίοι άνθρωποι, δεν προσέχουμε 
και πολύ... Όμως είναι γραμμένα και θα περάσουν όλα τα γεγονότα εκείνα, όπου έρχεται αυτός 
ο φοβερός δαίμων, που σας λέγω, να κυριαρχήσει επί της Γης και να καταστήσει το 
βασίλειό του παγκόσμιο. Και αυτός ο κυρίαρχος θα είναι ο Αντίχριστος, που έρχεται να 
βασιλέψει (με τον Σατανά μέσα του) για λίγο διάστημα. Θα είναι ο καταστροφέας της 
ανθρωπότητας, θα ανατρέψει το Σύμπαν, θα επιβάλει βία για να τον προσκυνήσουν οι 
άνθρωποι. Για τρία χρόνια δεν θ’ αφήσει τίποτα όρθιο, όταν έρθει ο καιρός. Αλλά λίγο θα είναι 
το πέρασμά του, για να δείξει και αυτός εκείνα που έχει μέσα στην καρδιά του, την κακία 
δηλαδή. Γιατί έρχεται ο Κύριος και θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Θα τα καθαρίσει άπαξ 
διά παντός και θα φέρει την τάξη την καινούργια, την αιώνια, που θα είναι τάξη ασάλευτη, 
μέσα από το χέρι του ∆ημιουργού που έπλασε τον άνθρωπο και έκτισε τον Ουρανό και τη Γη».34  

 Επειδή πρέπει να τηρούνται και οι 10 εντολές για να μένει η χάρη του Θεού στους 
πιστούς, πρέπει αυτοί να είναι πολύ προσεκτικοί, και κατά τον ομολογητή γέροντα Γαβριήλ τον 
Γεωργιανό: «Στα χρόνια του Αντιχρίστου θα υπάρχουν δυσκολίες. Αν κλέψεις τρόφιμα, 
παραβιάζεις μία από τις δέκα εντολές, κι όποιος το κάνει αυτό θα πάρει το νούμερο, την 
ταυτότητα δηλαδή του Avτιχρίστου. Οι πιστοί θα ελπίζουν στον Θεό, και στις έσχατες 
μέρες ο Κύριος θα ενεργεί τέτοια θαύματα στους δικούς Του ανθρώπους, που θα τρώνε 
ένα φύλλο και αυτό θα τους είναι αρκετό για να συντηρηθούν ένα μήνα. Όπως και το 
χώμα:35 θα το σταυρώνουν και θα τους ωφελεί όπως το ψωμί».36  

 Και έχει το θηρίο «πάνω στα κεφάλια του βλάσφημα ονόματα», επειδή η ασέβεια θα 
γίνει δόγμα στην εποχή του Αντιχρίστου, και θα προβάλλεται με υπερηφάνεια. «Και τα κεφάλια 
του φέρουν βλάσφημα ονόματα, ώστε να απεικονίζεται τέλεια η εσωτερική του ασέβεια 
και η απέχθειά του για κάθε τι το ιερό», αναφέρουν στην ερμηνεία τους της Αποκάλυψης ο 
αρχιεπίσκοπος Αβέρκιος και ο π. Σεραφείμ Ρόουζ (σελ.212). ∆ηλ. η εξωτερική μορφή του 
«θηρίου» είναι εικόνα της ψυχικής κατάστασης του Αντιχρίστου. 

 Ο Αιδέσιμος Μπήντ λέει: «Βλασφημία: ∆ιότι αποκαλούν τους βασιλιάδες θεούς, 
ακόμα και τους νεκρούς... Αλλά σε ένα άλλο χωρίο,37 (η Αποκάλυψη) λέει, ότι όλο αυτό 
το θηρίο (ο Αντίχριστος με τους οπαδούς του) είναι γεμάτο από βλασφημία».  

 1.06. Το «θηρίο» εξεταζόμενο συνολικά ως διοίκηση των ασεβών. Συγκροτούνται 
σταδιακά οι τοπικές ασεβείς εξουσίες που καταλήγουν τελικά σε μια επτακέφαλη ηγεμονία, 
από ανθρώπους που φέρουν στέμματα, υποταγμένους στον τελικό Αντίχριστο ως 
παγκόσμιο κυβερνήτη. Το σχήμα των ηγετών των ισχυρών κρατών «G7» που συνέρχεται για 

                                            
34  Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής ∆αδίου (σελ. 144-145), και: https://www.imdleo.gr/diaf/2012/gAmbrosios_b.pdf 
35  Το λέει και η αγία Ματρώνα: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/14_agiaMatrona.pdf 
36  Το Ι.4. στο: https://www.imdleo.gr/diaf/2015/08/gGabriel.html 
37  Στο κεφ. 17, στίχο 3: «Και είδα γυναίκα να κάθεται πάνω στο θηρίο το κόκκινο, το γεμάτο βλάσφημα ονόματα, 
που έχει επτά κεφάλια και δέκα κέρατα». 

https://www.imdleo.gr/diaf/2012/gAmbrosios_b.pdf
https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/14_agiaMatrona.pdf
https://www.imdleo.gr/diaf/2015/08/gGabriel.html
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να προσδιορίσει τις παγκόσμιες εξελίξεις είναι ήδη ένα 7κέφαλο «θηρίο», για την έλλειψη 
χριστιανικών αρχών που το διακρίνει. Είδαμε ότι από τα δέκα κέρατα ξεπετάγεται το κέρας του 
Αντιχρίστου σαν ενδέκατο, αλλά η επικράτειά του δεν είναι ξεχωριστή, γιατί είναι της 
δικαιοδοσίας των δέκα ηγεμόνων. Κατόπιν (με πόλεμο) ταπεινώνει τρεις (3) από τους 
προηγούμενους δέκα, οπότε οι άλλοι επτά ηγεμόνες υποτάσσονται σ' αυτόν. Ο άγιος Κύριλλος 
Ιεροσολύμων λέει: «∆έκα μεν βασιλείς Ρωμαίων αναδεικνύονται, σε διάφορα ίσως μέρη, 
κατά τον αυτόν όμως καιρόν. Μετά δε από αυτούς ενδέκατος ο Αντίχριστος, που αρπάζει 
με τη μαγική κακοτεχνία την εξουσία των Ρωμαίων. Τρεις μεν από τους πριν απ' αυτόν 
βασιλείς θα ταπεινώσει, τους δε επτά υπολοίπους θα έχει υποταγμένους σ' αυτόν».38  

 Αυτά που γνωρίζομε περί Αντιχρίστου, άγγελος, πολλούς αιώνες νωρίτερα, τα 
γνωστοποίησε στον ∆ανιήλ, και άγγελος επίσης εξηγεί στον Ιωάννη (κεφ. 17, στ. 12-13): «Και τα 
δέκα κέρατα που είδες είναι δέκα βασιλείς, οι οποίοι δεν έλαβαν βασιλεία ακόμη, αλλά 
λαβαίνουν εξουσία σαν βασιλείς για μια ώρα μαζί με το θηρίο. Αυτοί έχουν μία γνώμη, 
και τη δύναμη και την εξουσία τους δίνουν στο θηρίο».  

 Ο ίδιος άγγελος μας δίνει (στο 17ο κεφ.) να καταλάβουμε ότι το επτακέφαλο θηρίο, δεν 
είναι μόνο ο Αντίχριστος των εσχάτων ημερών και το επιτελείο του, αλλά είναι και οι κατά 
καιρούς αναδειχθέντες ασεβείς και κακοποιοί ηγεμόνες, σαν αποτέλεσμα της εκτύλιξης του 
μυστηρίου της ανομίας μέσα στον χρόνο, που θα καταλήξει στον παγκόσμιο κυβερνήτη 
Αντίχριστο: «Τα επτά κεφάλια είναι επτά όρη... και επίσης είναι επτά βασιλιάδες· οι πέντε 
έπεσαν, ο ένας υπάρχει, ο άλλος ακόμα δεν ήρθε και, όταν έρθει, πρέπει αυτός να μείνει 
λίγο. Και το θηρίο που ήταν και δεν είναι, και αυτός είναι όγδοος βασιλιάς και 
προέρχεται από τους επτά, και πηγαίνει στην απώλεια». (Αποκ. 17:9-11). 

 Έτσι έχομε: 
 1. Τον Αντίχριστο εξεταζόμενο στην εποχή του, να είναι όγδοος πάνω από επτά 

συγχρόνους με αυτόν αντίχριστους κυβερνήτες, και να «είναι εκ των επτά» γιατί η βασιλεία 
του είναι αυτή των επτά (δηλ. των δέκα πλην των τριών που υπέταξε με πόλεμο). Και  

 2. Τον Αντίχριστο εξεταζόμενο διαχρονικά, να είναι όγδοος μετά από επτά άλλους 
ασεβέστατους ηγεμόνες που κυβέρνησαν κατά καιρούς επτά αυτοκρατορίες πριν απ' αυτόν, και 
ο ίδιος να προέρχεται από αυτούς, δηλ. να έχει τα χαρακτηριστικά τους, επομένως να «είναι εκ 
των επτά»! 

 Στον Ρωμαίο αντίχριστο, ακόλαστο, και παρανοϊκό αυτοκράτορα Νέρωνα, μπορούμε να 
δούμε την εφαρμογή του μυστηρίου της ανομίας, από τα έργα και την κατάληξή του 
(αυτοκτόνησε), όπως ο ιερός Χρυσόστομος λέει: «∆εν ξέρεις ποιος έφθασε να γίνει ο Νέρων 
τον οποίο και μυστήριο του Αντιχρίστου αποκαλεί ο (απόστολος) Παύλος; ∆ιότι το 
μυστήριο, λέγει ήδη ενεργείται της ανομίας».39   

 Να σημειωθεί, επομένως, ότι το «θηρίο» του 13ου κεφαλαίου είναι:  
α) μια (προσωπική) εικόνα της θηριώδους ψυχής του Αντιχρίστου, όπως είπε και ο 

αρχιεπίσκοπος Αβέρκιος (13.10), αλλά και  
β) η πολυκέφαλη ηγεμονία, δηλ. η διοίκηση (οργάνωση των διοικητών ή διοικητήριο) του 

Αντιχρίστου: «Και είδα από τη θάλασσα θηρίο να ανεβαίνει, έχοντας δέκα κέρατα και 
επτά κεφάλια...», όπου από την κακία και το πλήθος των ασεβών αρχόντων του 
καταλαβαίνομε καλύτερα ποιος είναι ο ομόψυχος αρχηγός τους, δηλ. ο Αντίχριστος 

                                            
38  «∆έκα μὲν ὁμοῦ Ῥωμαίων ἐγείρονται βασιλεῖς, ἐν διαφόροις μὲν ἴσως τόποις, κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν 
βασιλεύοντες καιρόν. μετὰ δὲ τούτους ἑνδέκατος ὁ Ἀντίχριστος ἐκ τῆς μαγικῆς κακοτεχνίας τὴν ῥωμαϊκὴν ἐξουσίαν 
ἁρπάσας. τρεῖς μὲν τῶν πρὸ αὐτοῦ βασιλευσάντων ταπεινώσει, τοὺς ἑπτὰ δὲ τοὺς ἐπιλοίπους ὑφ' ἑαυτὸν ἔχων». 
(Κατήχηση 15η, κεφ. 12) 
39  «Οὐκ ἀκούεις οἷος ὁ Νέρων ἐγένετο, ὃν καὶ μυστήριον τοῦ Ἀντιχρίστου καλεῖ ὁ Παῦλος; Τὸ γὰρ μυστήριον, 
φησὶν, ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας». Στην 2α Παρουσία του Κυρίου (MPG 59:626). 
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προσωπικά, με τον οποίο οι άρχοντές του «έχουν μία γνώμη και τη δύναμη και εξουσία 
τους την δίνουν (σ' αυτόν) - στο θηρίον». (17:13). 

 Τα εδάφια που αναφέρονται προσωπικά στον Αντίχριστο, τα καταλαβαίνομε από το 
νόημα των γραφομένων. Έτσι όταν αυτός πχ αναγκάζει όλους να τον αναγνωρίσουν ως Θεό 
και ως τέτοιον να τον προσκυνήσουν, αυτό αφορά αποκλειστικά το πρόσωπό του. Αλλιώς το 
από την θάλασσα «θηρίο», το οποίο συνοπτικά αποκαλείται Αντίχριστος, μπορεί νοηματικά να 
σημαίνει είτε την (7κέφαλη) διοίκηση, είτε το πρόσωπο του Αντιχρίστου, αφού αυτός 
συγκεντρώνει όλη την ισχύ των αρχόντων του (όπως η αναφορά σε ένα πρωθυπουργό είναι 
αντίστοιχη με την αναφορά στην κυβέρνησή του), είτε και τα δύο.  

 Κάποτε, όπως πιο πάνω (17:11), στην ίδια φράση άλλοτε εννοείται σαν «θηρίο» η κατά 

καιρούς συγκροτούμενη από ασεβείς εξουσία (διοίκηση) («και το θηρίο που ήταν και δεν 

είναι»), άλλοτε ο Αντίχριστος προσωπικά και δευτερευόντως η διοίκησή του («και αυτός είναι 

όγδοος βασιλιάς»), κατόπιν πάλι η διοίκηση των ασεβών («και προέρχεται από τους 

επτά»), και τέλος ο ίδιος προσωπικά (και πηγαίνει στην απώλεια), ενώ ακολουθεί η απώλεια 

και στους διοικητές του... 

  1.07. Το τρισύνθετο θηρίο. Μία άλλη συμβολική μορφή του «θηρίου», αποκαλύφθηκε 
επίσης στον Ιωάννη: «Και το θηρίο που είδα ήταν όμοιο με (λεο)πάρδαλη και τα πόδια του 
σαν αρκούδας και το στόμα του σαν στόμα λιονταριού. Και του έδωσε ο δράκοντας (δηλ. 
ο Σατανάς) τη δύναμή του και το θρόνο του και εξουσία μεγάλη». (13:2). Αυτή η μορφή 
φανερώνει, με βάση τις πληροφορίες από τον ∆ανιήλ για τις προχριστιανικές βασιλείες, το 
κράμα των λαών που υπηρετούν τον Αντίχριστο. 

 «Ο προφήτης ∆ανιήλ τις τρεις προ Χριστού αντιθέους (ειδωλολατρικές) βασιλείες 
Βαβυλωνίων, Περσών και Ελλήνων παριστάνει με λέοντα, άρκτο, πάρδαλη, για να 
δηλώσει τις άγριες διαθέσεις των (∆αν. 7:4-6). Στη Ρωμαϊκή όμως αυτοκρατορία και τον 
αντίχριστο των τελευταίων ημερών του κόσμου θα ενσωματωθεί πάσα κακία», λέει ο 
μακαριστός αρχιμ. Ιωήλ Γιαννακόπουλος.40 Επομένως το κράτος του Αντιχρίστου θα είναι 
ανάμικτο από όλους τους λαούς, με τα χαρακτηριστικά της ορμητικότητας της πάρδαλης 
όπως ταχύτατη ήταν η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου, με το ύπουλο και αρπαχτικό της 
αρκούδας, όπως νύκτα κατέλαβαν τους Βαβυλώνιους οι Μηδο-Πέρσες,41 και το υπερήφανο 
και βασιλικό του λιονταριού, όπως υπερήφανος, και μεγαλομανής που έστησε και χρυσή 
εικόνα (διαστάσεων 60x6 πηχών) για προσκύνηση42 ήταν ο Ναβουχοδονόσορ, τον οποίο θα 
ξεπερνάει ο Αντίχριστος σε κάθε κακία, θέλοντας σαν μόνος θεός να προσκυνείται ο ίδιος και η 
εικόνα του, και να δοθεί σε όλους το χάραγμα, το όνομα, ή ο αριθμός του ονόματός του (666).    

 Επί πλέον η Αποκάλυψη μας λέει ότι το «σώμα» του θηρίου ήταν σαν της πάρδαλης, 
δηλ. οι τότε λαοί θα στηρίζονται σε ειδωλολατρικές αντιλήψεις πολλών ειδών, όπως πολλά είναι 
τα πάθη και τα είδωλα που θεοποιόντουσαν από τον αρχαίο κόσμο, τα οποία με την αποστασία 
από τις Χριστιανικές αξίες, ξαναπροσκυνούνται από τους ανθρώπους, αντί του αληθινού Θεού. 

 Τα «πόδια» του θηρίου είναι σαν της αρκούδας, επειδή με επαναστάσεις και ύπουλο 
τρόπο θα μπορέσει να αναδειχθεί ο Αντίχριστος, όπως προηγουμένως είδαμε την μέθοδο αυτή 
να εφαρμόζουν οι πρόδρομοί του, και τελευταία οι Λένιν, Χίτλερ, Μάο κλπ. Μάλιστα για την 
σύγχρονη εποχή έχει σημασία ότι η άρκτος είναι επίσημο σύμβολο της Ρωσίας, στην οποία 
ο κομμουνισμός που θεωρείται ότι εκφράζει τη «λαϊκή βάση» δηλ. τα «πόδια», ήρθε το 1917 

                                            
40  «Ερμηνεία της Αποκαλύψεως», σελ. 40, έκδ. Πουρνάρα 1991. 
41 Για την νύκτα αυτή, που ο ∆ανιήλ εξήγησε και το όραμα του βασιλιά Βαλτάσαρ, γράφεται ότι τότε φονεύθηκε 
αυτός και ανέλαβε ∆αρείος ο Μήδος: «...ἐν αὐτῇ τῇ νυκτὶ ἀνῃρέθη Βαλτάσαρ ὁ βασιλεὺς ὁ Χαλδαίων. καὶ ∆αρεῖος ὁ 
Μῆδος παρέλαβε τὴν βασιλείαν, ὢν ἐτῶν ἑξήκοντα δύο». (∆αν. 5:30-31) 
42  ∆ανιήλ, κεφ. 3 
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στην εξουσία με επανάσταση που δεν είχε μόνο πολιτικό χαρακτήρα, 
αλλά κυρίως θρησκευτικό, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια.  

(Βλέπετε, αριστερά, το σύμβολο της αρκούδας κάτω από το χάρτη της 
Ρωσίας, μαζί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαδίμηρο Πούτιν). 

 Επί κομμουνισμού έγινε διωγμός των Χριστιανών, δημόσια 
προβολή του αθεϊσμού, και αντί του Ιησού Χριστού εξύμνηση των 
κόκκινων43 ηγετών του, με πρώτο τον Λένιν, του οποίου το 
λείψανο βρίσκεται σε προσκύνηση μέχρι 
σήμερα44 στην κόκκινη πλατεία! 

Το αρκουδάκι «Μίσα» (δίπλα) ήταν η μασκότ των 
Ολυμπιακών αγώνων της Μόσχας το 1980. 

 Το στόμα του θηρίου-Αντιχρίστου θα είναι 
σαν στόμα λιονταριού λέει ο Ιωάννης. ∆ιότι ως λέων ωρυόμενος θα 
μιλάει ο Αντίχριστος, όντας υποχείριο του Σατανά. Παρόμοια ωρυόμενοι 
ως λέοντες μιλούσαν οι Χίτλερ και Λένιν, όπως μπορούμε να δούμε σε 
κινηματογραφημένα στιγμιότυπα. Επίσης, όπως λέει ο πατριάρχης 
Ιεροσολύμων Άνθιμος: «Το δε (να είναι) το στόμα αυτού (του 
Αντιχρίστου) ως στόμα λέοντος σημαίνει το (κατα)σπαρακτικό και ανθρωποκτόνο διά της 
εξερχόμενης από το στόμα αντιθέου προσταγής» (σελ. 130).  

 Επειδή διά του Αντιχρίστου ο Σατανάς θα κυβερνάει άμεσα το πλήθος των αθέων και 
κακοδόξων που παριστάνονται με το προηγούμενο τρισύνθετο θηρίο, γι' αυτό του δίνει:  

1. την δύναμή του, που είναι σαν 10 κέρατα, διότι οφείλεται στην καταπάτηση των εντολών 
του Θεού από τους τότε ανθρώπους, τις οποίες πάντως έχουν γραμμένες και μέσα στη 
συνείδησή τους, άσχετα αν την καταπατούν. 

2. τον θρόνο του, που είναι οι πονηρότεροι των δαιμόνων, κατ' αντίθεση προς «τον 
καθήμενο επί των Χερουβείμ» Κύριο, και είναι επίσης οι πιο θεομάχοι και απάνθρωποι ηγέτες 
και διανοητές. Και 

3. εξουσία μεγάλη, πολιτική, στρατιωτική, οικονομική, ψευδο-πνευματική κλπ, για να 
παραπλανάει μ' αυτήν όσους δεν έχουν τη χάρη του Θεού. Θα χρησιμοποιεί μαγεία, εξελιγμένη 
τεχνολογία, ή και τα δύο μαζί, ψεύδη που θα παρουσιάζονται σαν αλήθειες από τα ελεγχόμενα 
απ' αυτόν μέσα ενημέρωσης κλπ. 

  Και ο απόστολος Παύλος λέει «και τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος (Αντίχριστος)... 
του οποίου η παρουσία είναι κατ' ενέργειαν του Σατανά με κάθε δύναμη και θαύματα 
ψευδή, μικρά και μεγάλα, και με κάθε είδους άδικη εξαπάτηση στους μέλλοντας να 
απολεσθούν, γιατί λόγω αυτής της προτίμησής των (στις πλάνες και αδικίες) δεν 
δέχθηκαν την αγάπη της Αληθείας (δηλ. το Χριστό και τη διδασκαλία της Εκκλησίας) για 
να σωθούν». (Β Θεσ. 2:8-10). 

 1.08. Ο τόπος ενθρόνισης του Αντιχρίστου. 

  Όσον αφορά τον τόπο που θα στήσει ο Αντίχριστος τον θρόνο του, γνωρίζομε από 
τους αγίους της Εκκλησίας ότι: 

1. Ο Αντίχριστος θα στήσει τον θρόνο του στον ανοικοδομημένο ναό των Ιουδαίων, 
στα Ιεροσόλυμα, όπως μάθαμε από τον προφήτη ∆ανιήλ όταν αναφέρθηκε στο «βδέλυγμα 
της ερήμωσης» και μας εξήγησε ο άγιος Μάξιμος (σελ. Η-8), και ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος 

                                            
43 Κατά το επίσημο (κόκκινο) κομμουνιστικό χρώμα, ίδιου με του «θηρίου». Κεφ. 17,3: «Και είδα γυναίκα να κάθεται 
πάνω στο θηρίο το κόκκινο, το γεμάτο βλάσφημα ονόματα, που έχει επτά κεφάλια και δέκα κέρατα». 
44 Το προφητικό σημάδι της ταφής του Λένιν: https://www.imdleo.gr/diaf/2017/pNik_Ragozin4.html 

https://www.imdleo.gr/diaf/2017/pNik_Ragozin4.html
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πριν (σελ. Η-9), και όπως λέει, επί πλέον, ο άγιος Ιωάννης ο ∆αμασκηνός: 45  
 «Όχι δε στον δικό μας ναό του Θεού (τον Χριστιανικό), αλλά στον παλιό, τον 

Ιουδαϊκό. ∆ιότι όχι σε εμάς αλλά στους Ιουδαίους θα έρθει», ερμηνεύοντας τον λόγο του 
αποστόλου Παύλου: «...ώστε να καθίσει αυτός (ο Αντίχριστος) στον ναό του Θεού ως 
θεός, αποδεικνύοντας τον εαυτό του ότι είναι θεός» (Β Θεσ. 2:4). 

 Και ο ιερός Χρυσόστομος για την αποδοχή του Αντιχρίστου υπό των Ιουδαίων ως 
Χριστού, οπότε απαραίτητα θα θέσει στον ναό τους τον θρόνο του, λέει στην ερμηνεία της 
προς Θεσσαλονικείς επιστολής: «Είπε δε κάπου (ο Κύριος) και περί του Αντιχρίστου, όταν 
έλεγε: Εγώ ήρθα στο όνομα του Πατρός μου, και δεν με δεχθήκατε. Εάν άλλος έλθει στο 
δικό του όνομα, εκείνον θα τον λάβετε. Και οι αλλεπάλληλες και ανείπωτες συμφορές 
(των Ιουδαίων) έλεγε ότι είναι απόδειξη τούτου».46  

2. ∆εν θα αφήσει όμως τις Χριστιανικές εκκλησίες απείραχτες το «θηρίο». Θα θελήσει 

και σ' αυτές να τιμάται σαν θεός. «∆ιότι δεν θα μας οδηγήσει εκείνος στην ειδωλολατρεία, 

αλλά θα είναι αντίθεος, και όλους θα καταλύσει τους θεούς, και θα διατάξει να 

προσκυνούν αυτόν αντί του Θεού, και θα καθίσει στον ναό του Θεού, όχι μόνον αυτόν 

των Ιεροσολύμων, αλλά και στις οπουδήποτε ευρισκόμενες Εκκλησίες», λέει ο ιερός  

Χρυσόστομος.47  

 Έτσι εκτός του ότι θα στήσει το θρόνο του ο Αντίχριστος στον νεοκατασκευασμένο ναό 
της Ιερουσαλήμ, θα θέλει και από τις Χριστιανικές Εκκλησίες να τιμάται σαν θεός, 
δογματίζοντας την δήθεν παλαιότητα και το ξεπερασμένο των αγίων, προβάλλοντας μόνο τον 
εαυτό του και τοποθετώντας την εικόνα του μέσα σ' αυτές. Έτσι, πλέον, οι εκκλησίες αυτές 
θα είναι παντελώς ακατάλληλες για τη λατρεία του αληθινού Θεού.  

 Ο γέροντας Λαυρέντιος του Τσερνίκωφ από τη Ρωσία, λέει ότι επί Αντιχρίστου: «Όλες οι 
εκκλησίες θα είναι απόλυτα μεγαλοπρεπείς, όπως ποτέ πριν. Αλλά κανείς δεν πρέπει να 
πηγαίνει (τότε) σ’ αυτές τις εκκλησίες. Ο Αντίχριστος θα στεφθεί βασιλιάς σε ένα μεγάλο 
ναό στην Ιερουσαλήμ»!...48 

 Ο άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης (1829-1908) όταν, εν οράματι, ξεναγήθηκε στο μέλλον 
από τον άγιο Σεραφείμ του Σαρώφ, είδε μεταξύ άλλων και το τελικό «βδέλυγμα της ερήμωσης»: 
«Τελικά, είδα το θόλο του ναού της Ιερουσαλήμ. Πάνω του ήταν ένα αστέρι. Μέσα στην 
εκκλησία μυριάδες άνθρωποι συνέρρεαν και πάλι πολλοί προσπαθούσαν να μπουν. 
Ήθελα να κάνω το σημείο του σταυρού, αλλά ο γέροντας (Σεραφείμ) μου άρπαξε το χέρι 
και είπε: «Εδώ είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως». Έτσι μπήκαμε στoν ναό, που ήταν 
γεμάτος από ανθρώπους. Είδα μια “Αγία Τράπεζα”, στην οποία έκαιγαν κεριά από λίπος ζώων. 
Στην "Αγία Τράπεζα" μπροστά ήταν ένας βασιλιάς με κόκκινα, φλογισμένος, πορφυρός. 
Στο κεφάλι του ήταν ένα χρυσό στέμμα με ένα αστέρι. Ρώτησα το γέροντα: «Ποιος είναι 
αυτός»; Μου απάντησε: «Ο Αντίχριστος». Ήταν πολύ ψηλός με μάτια σαν φωτιά, μαύρα 
φρύδια, ξυρισμένο (μυτερό) μούσι, θηριώδης, πανούργος, διαβολικός, με τρομακτικό πρόσωπο. 
Ήταν μόνος του στην "Αγία Τράπεζα" και έτεινε τα χέρια στους ανθρώπους. Είχε νύχια 

                                            
45  ...«ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ ὡς θεὸν καθίσαι ἀποδεικνύντα ἑαυτόν, ὅτι ἔστι θεός». Εἰς τὸν ναὸν δὲ τοῦ 
θεοῦ οὐ τὸν ἡμέτερον, ἀλλὰ τὸν παλαιόν, τὸν Ἰουδαϊκόν. Οὐ γὰρ ἡμῖν, ἀλλὰ τοῖς Ἰουδαίοις εἰσελεύσεται». (ἔκδοσις 
ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως).   
46  «Εἶπε δέ που καὶ περὶ τοῦ ἀντιχρίστου, ἡνίκα ἔλεγεν· Ἐγὼ ἦλθον ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Πατρός μου, καὶ οὐκ 
ἐδέξασθέ με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψεσθε. Καὶ τὰς ἐπαλλήλους δὲ καὶ ἀφάτους 
συμφορὰς τεκμήριον εἶναι τούτου ἔλεγε». (MPG 62:470) 
47  «Οὐ γὰρ εἰς εἰδωλολατρείαν ἄξει ἐκεῖνος, ἀλλ' ἀντίθεός τις ἔσται, καὶ πάντας καταλύσει τοὺς θεοὺς, καὶ κελεύσει 
προσκυνεῖν αὐτὸν ἀντὶ τοῦ Θεοῦ, καὶ καθεσθήσεται εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, οὐ τὸν ἐν Ἱεροσολύμοις μόνον, ἀλλὰ καὶ 
εἰς τὰς πανταχοῦ Ἐκκλησίας». (Στην Β προς Θεσσαλονικείς, MPG 62: 482) 
48  ∆ιαβάστε: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/26_prof_me_leptom.pdf 

https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/26_prof_me_leptom.pdf
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σουβλερά σαν της τίγρης και φώναζε: «Είμαι ο Βασιλιάς. Είμαι ο Θεός. Είμαι ο Αρχηγός. 
Αυτός που δεν έχει τη σφραγίδα μου θα θανατωθεί».49  

 Ο διά Χριστόν σαλός και ομολογητής άγιος γέροντας Γαβριήλ (+1995) από τη Γεωργία, 
προλέγει: «Την Εκκλησία της Γεωργίας δεν θα την εγκαταλείψει ποτέ η θεία χάρη. Όταν 
όμως έρθει ο Αντίχριστος, θα βγάλει τις εικόνες και θα κρεμάσει τη δική του εικόνα! 
Μόνο τότε θα φύγει απ' αυτές τις εκκλησίες και η θεία χάρη».50 

 3. Για να μπορέσει όμως το θηρίο-Αντίχριστος σε συνεργασία με τον δράκοντα-
Σατανά, να εξαπατήσουν τόσο πολύ τους ανθρώπους, ώστε να τους αποδεχθούν και να τους 
θαυμάσουν, όπως γράφεται στην Αποκάλυψη, πρέπει αυτοί προηγουμένως μέσα τους να 
έχουν αποστατήσει από το Θεό και τις εντολές του. Όταν λοιπόν στηθεί μέσα στην συντριπτική 
πλειοψηφία των ψυχών των ανθρώπων το «είδωλο της αμαρτίας», που είναι και το 
προσωπικό προσκύνημα του «βδελύγματος της ερήμωσης», όπως μας εξήγησε πριν ο 
άγιος Μάξιμος (σελ. Η-8), κατόπιν ο Αντίχριστος ενθρονίζεται φανερά μπροστά σ' όλη την 
αποστατημένη από το Θεό ανθρωπότητα. 

 Άρα το 3ο, η προσωπική ερήμωση από τη χάρη του Θεού, προηγείται της γενικής, και 
μετά ακολουθεί η εξωτερίκευση της ερήμωσης σ' όλη την οικουμένη, με την ενθρόνιση του 
Αντιχρίστου και τις φανερές στο υλικό πεδίο συμφορές που την ακολουθούν, σαν συνέπεια του 
πνευματικού νόμου.  

 1.09. Το σαν σφαγμένο κεφάλι του θηρίου - Αντιχρίστου (ως προσώπου ή συστήματος).  
 «Και ένα από τα κεφάλια του ήταν σαν σφαγμένο για θάνατο, αλλά η θανάσιμη 
πληγή του θεραπεύτηκε», λέει ο Ιωάννης, για το 7κέφαλο σώμα του «θηρίου» που είναι ο 
συνασπισμός των ασεβών όλης της Γης ή, όπως θα λέγαμε σήμερα, το, με βάση την ασέβεια, 
σύστημα διοίκησης του Αντιχρίστου. Όταν μιλάμε για κεφαλή - πρόσωπο τότε αυτή είναι 
σύγχρονη του Αντιχρίστου, όπως και το βασίλειό της. Αλλά σαν κεφαλή - βασίλειο είδαμε ότι 
εξετάζεται από την Αποκάλυψη και διαχρονικά. Γι' αυτό πρέπει να εξετάσομε τα σχετικά με το 
σφαγμένο κεφάλι κατά δύο τρόπους, αναλύοντας περισσότερο την πρόοδο του κακού μέσα 
στον χρόνο.  

 Α. Κάποιος (προσωπικά) κυβερνήτης του Αντιχρίστου, ή και ο ίδιος, ανατρέπεται και 
δέχεται μια φαινομενικά θανάσιμη πληγή στο σώμα του, η οποία δήθεν "θεραπεύεται", με 
αποτέλεσμα το βασίλειο του άρχοντος αυτού να ανήκει και πάλι στη δύναμη του Αντιχρίστου. 
Πρόκειται βασικά για πρόσκαιρη ανατροπή του άρχοντος αυτού από "Χριστιανούς". Αυτό 
θα μοιάζει με ανάσταση, και όπως η (αληθινή) ανάσταση του Λαζάρου χάρισε στον Χριστό το 
λαϊκό έρεισμα για τη θριαμβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα, έτσι κατά χονδροειδή 
απομίμηση, το ψευτοθαύμα αυτό θα θεωρηθεί νίκη του Αντιχρίστου, καθώς και του Σατανά, 
που όλοι ξέρουν ότι είναι εχθρός των Χριστιανών: «Και (τότε) θαύμασε όλη η γη και 
ακολούθησε πίσω από το θηρίο, και  προσκύνησαν το δράκοντα (Σατανά), που έδωσε 
την εξουσία στο θηρίο (Αντίχριστο), και προσκύνησαν το θηρίο, λέγοντας. Ποιος είναι 
όμοιος με το θηρίο (Αντίχριστο), και ποιος μπορεί να πολεμήσει με αυτόν»; (Αποκ. 13:3-4).  

 Θεωρείται νίκη του Σατανά επί των Χριστιανών αυτή, γιατί μόνο έτσι, ο κόσμος θα 
τον θαύμαζε και θα τον προσκυνούσε. Επί πλέον, υπονοείται ότι οι ανατροπείς του άρχοντος 
αυτού του Αντιχρίστου είναι μόνο κατ' όνομα Χριστιανοί· το πλήθος βέβαια έτσι τους ξέρει, 
αλλά αυτοί δεν έχουν τη δύναμη του Χριστού, γιατί δεν ζουν κατά την παραδοθείσα από Αυτόν 
διδασκαλία και Εκκλησιαστική τάξη. Τιμούν τον Χριστό με τα χείλη τους, αλλά η καρδιά 
τους, απέχει πολύ απ' Αυτόν, όπως και των παλαιών Ιουδαίων. (Βλ. Μάρ. 7:6). ∆εν μπορούν να 

                                            
49  Το όραμα με ερμηνεία: https://www.imdleo.gr/diaf/2007/06-ag_I_Krostand-auton.pdf 
50   Από τη σελ.355. ∆ιαβάστε επιλογή: https://www.imdleo.gr/diaf/2015/08/gGabriel.html 

https://www.imdleo.gr/diaf/2007/06-ag_I_Krostand-auton.pdf
https://www.imdleo.gr/diaf/2015/08/gGabriel.html
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μιμηθούν τους ευσεβείς Μακκαβαίους που υπερίσχυσαν στην εποχή τους του Αντιόχου. Έτσι ο 
Σατανάς γνωρίζοντας την πνευματική τους αδυναμία, την εκμεταλλεύεται προς όφελός του, 
αφήνοντας επίτηδες εκτεθειμένο ένα άρχοντα του Αντιχρίστου ή μάλλον τον ίδιο (κατά το 
Αποκ. 13:14), για να δοξασθεί δι' αυτού, με την αποκατάσταση της υγείας και εξουσίας του. Και 
σ' αυτό μοιάζει να μιμείται τον Χριστό, που επίτηδες καθυστέρησε να πάει προς ίαση του 
Λαζάρου, ώστε να τον αναστήσει την 4η ημέρα από τον θάνατό του.51 Το γεγονός αυτό 
συγκλόνισε τους Ιουδαίους και τους έκανε να υποδεχθούν τον Κύριο Ιησού Χριστό 
θριαμβευτικά στην Ιερουσαλήμ μετά βαΐων και κλάδων και με επευφημίες που δόξαζαν τόσο 
τον ίδιο (τον Χριστό) ως άνθρωπο, όσο και τον Θεό Πατέρα (που είναι της αυτής φύσης με τον 
Υιό και το Άγιον Πνεύμα): «Ωσαννά τω υιώ ∆αυΐδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι 
Κυρίου, ωσαννά εν τοις υψίστοις». (Ματθ. 21:9).  

 ∆εν είναι καθόλου τυχαία, επομένως, η μνημόνευση από τον Ιωάννη, τον ευαγγελιστή και 
συγγραφέα της Αποκάλυψης, του ψευτο-θαύματος αυτού, αλλά αντίθετα: Είναι πολύ μεγάλης 
σημασίας η (σκηνοθετημένη) θεραπεία της κεφαλής του «θηρίου», διότι «έτσι θαύμασε 
όλη η γη και ακολούθησε πίσω από το θηρίο» δηλ. τον Αντίχριστο, νομίζοντας ότι 
νίκησε αληθινούς Χριστιανούς, και δι' αυτών τον ίδιο τον Χριστό! Γι' αυτό με επευφημίες 
δέχθηκαν όλοι το «θηρίο», και το προσκύνησαν ως Μεσσία-ηγέτη τους. Και ο Θεός 
παραχώρησε (κατά το 2ο θέλημά Του, όπως λένε οι θεολόγοι): «Και του δόθηκε (του 
Αντιχρίστου) εξουσία πάνω σε κάθε φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος». (13:7). ∆ηλ. 
έδωσε στους ασεβείς και κακόδοξους άρχοντα κατά την καρδιά τους! 

 Β.  Εδώ αναφερόμαστε (και η Αποκάλυψη στο κεφ. 17), σε ένα βασίλειο του Αντιχρίστου, 
σαν κεφαλή που είναι σαν σφαγμένη, εστιάζοντας στο βασίλειο πρώτα αντί στον ηγέτη 
του όπως κάναμε πριν. Παρατηρούμε τη σταδιακή μέσα στο χρόνο εμφάνιση διαφόρων 
αθεϊστικών - προσωπολατρικών καθεστώτων, των οποίων τις διαστροφές αναβιώνει και 
συνενώνει το «θηρίο» (τελικός Αντίχριστος) σε μία παγκόσμια κυβέρνηση, στο τέλος του 
κόσμου. Ο πνευματικός «∆ράκων» κατορθώνει να αναδείξει αντίθεους ηγεμόνες, όταν οι 
άνθρωποι καταπατούν τη συνείδησή τους, μέσα στην οποία είναι γραμμένος ο νόμος του Θεού. 
Σ' αυτό οφείλεται η δημόσια προβολή της αθεΐας και κακοδοξίας, με διάφορες κατά καιρούς 
μορφές. Της ανοικτής, πχ, ειδωλολατρείας και Καισαρολατρείας των πρώτων αιώνων της 
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ή της λατρείας διάφορων συμφερόντων, όπως γίνεται σήμερα, πίσω 
από τα οποία κρύβονται οι τρεις κατηγορίες των παθών: της φιλαργυρίας, φιληδονίας και 
φιλαρχίας. Αντίθετα, όταν ο λόγος του Θεού κερδίζει χώρο στις καρδιές των ανθρώπων, τότε 
μειώνεται ή παύει η δραστηριότητα του Πονηρού. 

 Τα πάθη μαζί με την ασέβεια θα κορυφωθούν όταν θα κυβερνούν τον κόσμο οι δέκα 
βασιλείς, που τελικά γίνονται επτά, μετά την νίκη επί των τριών του Αντιχρίστου, στον οποίο 
έτσι υποτάσσεται και κυβερνάει μαζί του ολόκληρο το 7κέφαλο «θηρίο» ως διοίκηση. 

 Η παρουσία λοιπόν του (τελικού) Αντιχρίστου σημαίνει ότι κάθε κακία και πλάνη του 
παρελθόντος, οπουδήποτε και οποτεδήποτε και αν πρωτοεμφανίσθηκε πάνω στη Γη, 
επανέρχεται με την αποδέσμευση των πονηρών πνευμάτων που είχαν πριν απομονωθεί στην 
άβυσσο με την ακατανίκητη δύναμη του Ιησού Χριστού, ως Θεού, και αυτή η απομόνωση θα 
εξακολουθεί όσο η Εκκλησία είναι δυνατή, με πιστούς που πορεύονται θεάρεστα. 

 Όμως όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, οι άνθρωποι θα έχουν απορρίψει το Χριστό και τις 
εντολές του, και λόγω της επιμονής τους στην δικαίωση της αμαρτίας, θα στερούνται τη χάρη 
του Θεού. Θα γυρίσει δηλ. η ανθρωπότητα στην άχαρη προχριστιανική εποχή, στην ο οποία ο 
∆ιάβολος ήταν λυμένος, αλλά με πολύ περισσότερη κακία τώρα, διότι γνωρίζει ότι ολίγον 
καιρόν έχει. (Απ. 12:12). Θα συμβαίνει τότε στην κοινωνία, ότι, κατά τον άγιο Νεκτάριο, 

                                            
51  ∆ιότι γράφεται: «μόλις λοιπόν ήκουσεν (ο Ιησούς) ότι ασθενεί (ο Λάζαρος), τότε μεν έμεινε στον τόπο που 
βρισκόταν δύο μέρες (καθυστερώντας επίτηδες)». (Ιω. 11:6). 
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επικρατεί με την (πλήρη) αθέτηση του ηθικού νόμου: 

α). Η αθεΐα, η ασέβεια, η ειδωλολατρεία, η ανθρωπολατρεία, ο πανθεϊσμός, ο υλισμός 
και οι ψευδείς περί Θεού αντιλήψεις των εθνικών (μη Χριστιανών) και των αρνουμένων 
τη θεία αποκάλυψη και η αίρεση. 

β)  Η απιστία, η απελπισία, το μίσος. 
γ) Οι αρχές των Επικουρείων,52 οι μαγείες, οι γοητείες, οι μαντείες, οι οιωνισμοί, οι 

δεισιδαιμονίες, και  
δ) Το ψεύδος, η επιορκία, η ψευδορκία, η βλασφημία, η κατάρα, η αθεοφοβία και η 

βεβήλωση των ημερών του Κυρίου (εκκλησιαστικών εορτών) από αδιαφορία ή 
φιλοκερδεία ή περιφρόνηση. Αυτά όλα απαγορεύονται και από τον νόμο του Μωυσή, 
στις τέσσερεις πρώτες εντολές, τις οποίες έχει καθήκον (και) ο Χριστιανός να φυλάττει.53 

 Σχετικά, λοιπόν, με τους κατά καιρούς αντιχρίστους, ο Ιωάννης μαθαίνει από τον άγγελο, 
που του εξηγεί τις αποκαλύψεις, ότι «το «θηρίο» που είδες, ήταν και δεν είναι και πρόκειται 
να ανεβαίνει από την άβυσσο και να πηγαίνει στην απώλεια». (17:8). ∆ιότι το τελικό 
«θηρίο», ο Αντίχριστος με τους ανθρώπους του, υπήρχε πριν ως θηριώδης οργάνωση ή 
«σώμα» του ∆ράκου-Σατανά όλων των ασεβών πάνω στη γη, και δρούσε ανεμπόδιστα 
μέχρι τη συντριβή του από τον Χριστό, και δεν υπάρχει κατόπιν στο προσκήνιο, και μόνο τα 
λείψανά του διατηρούνται από ανθρώπους του σκότους (στην "άβυσσο"). Και θα 
συναρμολογηθούν πάλι όταν οι άνθρωποι αμαρτάνοντας, ανακαλύψουν και επαναφέρουν με 
τον τελικό Αντίχριστο κάθε είδος ασεβείας του παρελθόντος. Το σταδιακό προχώρημα του 
κακού, σε όλη την ιστορία της γης, μέχρι το τέλος του κόσμου, προωθείται κυρίως από την 
θηριώδη ισχύ επτά (7) ασεβών αυτοκρατοριών, και επτά αντιστοίχων ασεβών βασιλέων. Σε 
σχέση με την εποχή του, ο Ιωάννης γράφει: «οι πέντε έπεσαν, ο ένας υπάρχει, ο 
άλλος ακόμα δεν ήρθε και, όταν έρθει, πρέπει αυτός να μείνει λίγο». (17:10).  

 Λέει ο άγιος Ανδρέας Καισαρείας: «...Έτσι σε όσους ακούνε αυτά, φαίνεται 
εύκολα παραδεκτό, ότι (μετρούμενες) απ' αρχής υπάρχουν επτά φημισμένες 
βασιλείες. Από αυτές οι μεν πέντε ήδη έχουν πέσει. Η έκτη επί της οποίας 
ωράθη η Αποκάλυψις υπάρχει στην παλιά (ειδωλολατρική) Ρώμη. Η έβδομη, 
που ακόμη δεν ήλθε, είναι μιας νέας (ασεβούς) Ρώμης. Μετά από την έβδομη 
είναι η βασιλεία της παγκόσμιας Βαβυλώνας, δηλ. του Αντιχρίστου, που θα 
κρατήσει λίγο».54  

 Παγκόσμια Βαβυλώνα, ονομάζεται η Γη όταν έχει ενοποιημένη εξουσία. Αρχικά 
των G7 και G20. Είναι η εποχή πραγμάτωσης της «παγκοσμιοποίησης» που θα φέρει 
στο τέλος του κόσμου τον Αντίχριστο, από την επικρατούσα τότε πνευματική κατάσταση, για 
την «πολύθεη αθεΐα» (κατά τον άγιο Μάξιμο) και τις αλληλο-συγκρουόμενες ιδεολογίες και 
συμφέροντα που προσπαθεί να συνδέσει, την οποία, σε άλλο εδάφιο, ο Ιωάννης χαρακτηρίζει 
ως «Βαβυλώνα μεγάλη, μητέρα των πορνών και των βδελυγμάτων της γης». (17:5). 

 1.10. Αναλυτικότερα για το «σαν σφαγμένο κεφάλι» ως μία από τις 7 βασιλείες (ή 
κεφαλές του «Θηρίου») που ξεπροβάλλουν διαχρονικά. Κατά τον άγιο Ανδρέα (στο 17:11): 
«Το θηρίο είναι ο Αντίχριστος, που θα εμφανισθεί μεν ως όγδοος, μετά τις επτά 
βασιλείες, για να απατήσει και ερημώσει τη γη, όμως θα προέρχεται από τις επτά καθώς 
βλασταίνει από μια εξ αυτών. ∆ιότι δεν θα προέλθει από άλλο έθνος, μετά από αυτά που είπαμε 
πιο πριν, αλλά θα έλθει ως βασιλεύς Ρωμαίων, για την κατάλυση και απώλεια εκείνων που 
πείθονται σ' αυτόν. Όμως μετά από αυτό, και αυτός θα απωλεσθεί στη γέεννα». (σελ. 250). 

                                            
52  «Βασικές αρχές της διδασκαλίας των είναι οι εξής: με τον θάνατο έρχεται το τέλος όχι μόνο του σώματος αλλά και 
της ψυχής, οι θεοί δεν επιβραβεύουν ή τιμωρούν τους ανθρώπους,  το σύμπαν είναι άπειρο και αιώνιο»... (el.wiki) 
53  Αγίου Νεκταρίου «Χριστιανική ηθική», εκδ. Νεκτ. Παναγόπουλος, σελ. 147. 
54  Η απόδοση στην νεοελληνική είναι από το βιβλίο του Γ. Β. Μαυρομάτη «Η Αποκάλυψις του Ιωάννου» σελ. 250. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
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 Ο ∆ανιήλ ξεκινώντας στην εποχή του, από τη Βαβυλώνια, βλέπει 4 αυτοκρατορίες μέχρι 
το τέλος του κόσμου: Βαβυλωνιακή, Μηδο-Περσική, Ελληνική, και τέταρτη τη Ρωμαϊκή η 
οποία να έχει ισχυρά (σαν τον σίδηρο) μορφώματα, έως ότου καταλήξει στα (μισά από πηλό 
και μισά από σίδηρο) δέκα (10) βασίλεια από τα οποία θα ξεπεταχτεί ο Αντίχριστος. Πριν την 
εποχή του ∆ανιήλ, υπήρξαν δύο ακόμη αυτοκρατορίες που επηρέασαν τη ζωή των 
προγόνων του Χριστού. Η ειδωλολατρική των Ασσυρίων η οποία επικρατούσε στην Ουρ τότε 
που γεννήθηκε ο Αβραάμ (γύρω στο 2.100 π.Χ.) καθώς και στη Χαρράν όπου μετέβη κατόπιν, 
και σ' όλη τη Μεσοποταμία. Και η επίσης ειδωλολατρική της Αιγύπτου που το 1425 π.Χ. 
εκτεινόταν από τη βορειοδυτική Συρία μέχρι τον 4ο καταρράκτη του Νείλου στη Νουβία. Αυτή 
γράφεται ότι κακομεταχειριζόταν τους απογόνους του Ιακώβ (εγγονού του Αβραάμ) μέχρι να 
τους βγάλει55 από εκεί ο Μωυσής (και μετά την διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης να 
ονομασθούν Εβραίοι δηλ. περάτες). 

 Ο Ιωάννης, σε συμφωνία με τον ∆ανιήλ, αριθμεί πέντε από τις αρχαίες 
αυτοκρατορίες, αυτές που περισσότερο εναντιώθηκαν στην έλευση του Σωτήρος 
Χριστού, επομένως όσες αιχμαλώτισαν ή εδίωξαν τους παλιούς Ισραηλίτες, εκ των οποίων 
είναι οι δίκαιοι που υπηρέτησαν στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας, για να γεννηθεί ο Χριστός. 
Προφανώς δεν ενδιαφέρει κάποια θηριώδης αλλά μακρινή αυτοκρατορία πχ της Άπω 
Ανατολής, που δεν έχει άμεση σχέση με το μυστήριο αυτό της ενανθρώπισης του Σωτήρος. Και 
επίσης σαν αντίστοιχοι κακοί αυτοκράτορες δεν μπορούν να λογισθούν οι πιο διάσημοι, αλλά οι 
πιο εχθρικοί στο ως άνω μυστήριο.  

  Έτσι η Ελληνική αυτοκρατορία δεν έχει σαν κακό βασιλιά, εκπρόσωπό της στο «θηρίο», 
τον Αλέξανδρο, επειδή αυτός υπήρξε, αντίθετα, υπερασπιστής της αρετής και τίμησε τους 
Ιουδαίους, όταν του έδειξαν τις προφητείες του ∆ανιήλ που προέβλεπαν τα κατορθώματά του.56 
 Σαν κακό βασιλιά και εκπρόσωπό της στο «θηρίο», πρέπει να δούμε τον, αντίθετα προς 
τον Μεγάλο Αλέξανδρο, θηριώδη και ακόλαστο Αντίοχο τον Επιφανή (215–164 π.Χ.), διώκτη 
των ευσεβών Εβραίων, μεταξύ των οποίων είναι και οι μαρτυρικά τελειωθέντες Μακαββαίοι, 
τους οποίους τιμά η Εκκλησία μας στις 1 Αυγούστου. Ο Αντίοχος βεβήλωσε, τον καιρό των 
Μακκαβαίων, το ιερό και όλο το ναό των Ιουδαίων στην Ιερουσαλήμ, για 3,5 χρόνια, γενόμενος 
και σ' αυτό τύπος του Αντιχρίστου, ο οποίος θα μιάνει τις εκκλησίες των Χριστιανών 3,5 έτη. 
Αλλά και τον ναό των Ιουδαίων θα ξαναχτίσει όχι εις δόξαν του αληθινού Θεού και ∆ημιουργού 
ή των ψευτο-θεών των ειδωλολατρών, αλλά δική του! 

 ∆εν έχει ιδιαίτερη σημασία να γνωρίζομε ποιες ακριβώς θεωρούνται οι πιο κακοποιές 
αυτοκρατορίες της προχριστιανικής εποχής, ούτε το να εξακριβώσουμε μετά από ιστορική 
μελέτη ποιος ακριβώς είναι ο πονηρότερος από τους βασιλείς της κάθε μιας απ' αυτές. Οι 
πατέρες έχουν αναφερθεί με ένα συνοπτικό τρόπο στο θέμα αυτό. Στην 6η αυτοκρατορία, που 
είναι η 4η του οράματος του εξηγηθέντος από τον ∆ανιήλ, γεννιέται επί Καίσαρος 
Αυγούστου ο Ιησούς Χριστός, και σταυρώνεται επί Τιβερίου Καίσαρος.  

 Οι μετά τη γέννηση του Χριστού αυτοκρατορίες του κακού, μάχονται είτε το 
πρόσωπο του Χριστού, είτε τους πιστούς Χριστιανούς, οι οποίοι ως Ορθόδοξη 
Εκκλησία, αποτελούν το σώμα Του. Είπαμε ότι οι 5 αυτοκρατορίες είναι προχριστιανικές (οἱ 
πέντε ἔπεσαν) στις οποίες είχαν αναδειχθεί ισάριθμοι ασεβείς και μισάνθρωποι βασιλείς, ενώ η 

ειδωλολατρική Ρώμη με ένα εκπρόσωπό της υπάρχει (ὁ εἷς ἐστιν) όταν γράφεται η 

Αποκάλυψη. Πιο ταιριαστός εκπρόσωπος της κακής παλιάς Ρώμης στο «θηρίο» μπορεί να 

                                            
55  Γύρω στο 1400 π.Χ. Στηριζόμενοι στο Γ΄ Βασιλ. 6:1, αν η έναρξη την οικοδομής του Ναού του Σολομώντος 
έγινε το 960 π.Χ. 440 χρόνια μετά την Έξοδο, τότε 960+440=1400 π.Χ το έτος της εξόδου. 
56  «∆ιὰ τοῦτο καὶ Ἀλέξανδρος προσεκύνησε τὸν ναὸν, ὥς φασι, τὸ βιβλίον τοῦτο ἰδών· καὶ Ἕλληνες ἐθαύμασαν 
αὐτοῦ (του ∆ανιήλ) τὴν ἰσχὺν τῆς προῤῥήσεως». (Ιω Χρυσοστόμου, Ερμηνεία στον ∆ανιήλ, PG 56:234) 
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θεωρηθεί ο Νέρων (37-68 μ.Χ.),57 σύμφωνα με όσα μας είπε ο ιερός Χρυσόστομος.  
 Καθένας από τους βασιλείς - διώκτες των Χριστιανών είναι, όπως ο Νέρων, τύπος του 

Αντιχρίστου, ενώ το σύνολό τους είναι τύπος των 10 βασιλέων, οι οποίοι «ἐξουσίαν ὡς 
βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσι μετὰ τοῦ θηρίου» (17:12). Και είναι δέκα (10) οι κυριότεροι 

διωγμοί που έκαναν οι ειδωλολάτρες αυτοκράτορες της Ρώμης: 1) Νέρων (το 64), 2) 
∆ομιτιανός (95), 3) Τραϊανός (111), 4) Αδριανός (126), 5) Μάρκος Αυρήλιος (162), 6) Σεπτίμιος 
Σεβήρος (202), 7) Μαξιμίνος (235), 8) ∆έκιος (250), 9) Βαλεριανός (258), 10) ∆ιοκλητιανός 
(302), με σύμπραξη του  Μαξιμιανού κατά την Ι. Κατήχηση, (σελ. 26) του Αγίου Νεκταρίου. Ο 

διωγμός του ∆ομιτιανού, την εποχή που γράφτηκε 
η Αποκάλυψη, κράτησε 10 χρόνια.58 

 Πριν μιλήσομε για την 7η κεφαλή και τον 
αντίστοιχο βασιλιά, πρέπει να υπενθυμίσομε, 
λόγω του διαχωρισμού που κάνει ο ευαγγελιστής 
Ιωάννης, ότι στο σώμα του «θηρίου» που 
ανεβαίνει από την άβυσσο της θάλασσας, το 
οποίο εξετάζομε, ανήκουν οι πιο αφώτιστοι 
ασεβείς άρχοντες, ενώ οι κακόδοξοι (δήθεν 

θρησκεύοντες) ηγέτες ανήκουν στο συνεργαζόμενο «θηρίο» της γης. Τονίζομε ότι μας 
ενδιαφέρουν τα όρη του κακού, δηλ. αυτοκρατορίες που δέσποσαν στην ιστορία, και όχι 
μικρότερα κράτη, και πάντως όσα, κατά τον προφήτη ∆ανιήλ, έχουν σχέση με τη Ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία, σαν διάδοχα σχήματα. 

 Το Χριστιανικό βασίλειο που διαδέχθηκε την ειδωλολατρική Ρώμη, και ίδρυσε ο Μέγας 
Κωνσταντίνος59 με θεία προτροπή και βοήθεια, και με τη δύναμη του Τιμίου και ζωοποιού 
Σταυρού, δεν μπορεί να θεωρηθεί βασίλειο του κακού και κεφαλή του «θηρίου», αλλά 
αντίθετα, ως κράτος θείου δικαίου, είναι «ράβδος ευθύτητος» (Εβ.1:8) και «σιδερένια 
ράβδος» που συνέτριψε με τον λόγο του Θεού τις ειδωλολατρικές αντιλήψεις σαν σκεύη 
κεραμικά (Αποκ. 2:27). Το Χριστιανικό Ρωμαϊκό βασίλειο άκμασε σε δύση και ανατολή. Η Νέα 
Ρώμη - Κωνσταντινούπολη, που εγκαινιάσθηκε το 330 μ.Χ. υπήρξε πρωτεύουσα του βασιλείου 
αυτού. Η φθορά του όμως, ηθική και δογματική, το οδήγησε σταδιακά σε απώλεια εδαφών και 
ισχύος, και τέλος στην κατάληψή του από τους Μωαμεθανούς, στις 29 Μαΐου του 1453. 

 Το Ισλάμ που ανέλαβε τα ηνία της διοίκησης είναι βλάσφημο και αντίχριστο, επειδή 
αρνείται τη θεότητα του Ιησού Χριστού και διαστρεβλώνει τη διδασκαλία Του. Επίσης είναι 
μισάνθρωπο, επειδή υποβιβάζει τη γυναίκα σε θηλαστικό60 υποχείριο του άνδρα και σύμφωνα 
με τον "ιερό νόμο" του χρησιμοποιεί τη βία προς τους απίστους (τζιχάντ αλ-σάιφ),61 αλλά και 
προς τους πιστούς διαφορετικού δόγματος (πχ Σουνίτες εναντίον Σιιτών), έχοντας τα 

                                            
57 Αυτοκράτορας από το 54-68 μ.Χ. είχε και τον βλάσφημο τίτλο «Σωτήρας και Ευεργέτης του Κόσμου». Από τα 
"κατορθώματά του": ∆ιατηρούσε ερωτικές σχέσεις µε τη µητέρα του και µε άλλα συγγενικά του πρόσωπα και των 
δύο φύλων, τα οποία αργότερα σκότωνε (μαζί και τη μητέρα του). Ευνούχισε και «παντρεύτηκε» ένα απελεύθερο 
αγόρι και βίασε µια παρθένα ιέρεια. Πυρπόλησε τη Ρώµη και ενοχοποίησε Χριστιανούς, τους οποίους «τιµώρησε» 
µε φρικτούς και ατιµωτικούς τρόπους. Παράλληλα, ευθύνεται και για τον θάνατο των Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου. Κατά τον Παυσανία (2ος αιών μΧ), άλλοτε αποσπούσε από τα ιερά της Ελλάδας τους θησαυρούς τους και 
άλλοτε τα ενίσχυε... Πεντακόσια περίπου μπρούτζινα αγάλματα αποσπάσθηκαν μόνο από το μαντείο των ∆ελφών 
για να κοσμήσουν το παλάτι του! Αυτοκτόνησε κόβοντας το λαρύγγι του με στιλέτο, κατά τον Σουητώνιο. λινκ1, 2 
58  Υπάρχουν και παρεμφερείς ημερομηνίες για τους κυριότερους διωγμούς, όπως γράψαμε αλλού (α΄ τεύχος).   
59 Ρωμαίος αυτοκράτορας από το 306 έως το 337. Όλης της ∆υτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από το 312 έως το 
324 και μονοκράτορας από το 324 έως το 337. Υπέγραψε το διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 μ.Χ. με το οποίο 
θεσπιζόταν η αρχή της ανεξιθρησκίας. 
60  Χαριστικά δόθηκε κι αυτό, από τους Σαουδάραβες "θεολόγους": https://www.imdleo.gr/htm/poly-new/v6.html 
61  Οι εκτός της κυριαρχίας του Ισλάμ χώρες ονομάζονται «Οίκος Πολέμου» (Dar al-Harb) και αντιδιαστέλλονται του 
Dar-al-lslam, του «Οίκου του Ισλάμ». 

https://www.imdleo.gr/htm/poly-new/v6.html
https://www.livepedia.gr/content-providers/periskopio/3308NERONAS.pdf
https://www.britannica.com/biography/Nero-Roman-emperor
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ανθρωποκτόνα χαρακτηριστικά του χλωρού ίππου της 4ης σφραγίδας: «Ιδού ίππος χλωρός 
(το χρώμα του Ισλάμ!) και αυτός που κάθεται πάνω του έχει όνομα ο Θάνατος, και ο 
Άδης (ο πνευματικός θάνατος) ακολουθούσε μαζί του. Και του δόθηκε εξουσία πάνω στο 
ένα τέταρτο της γης, για να σκοτώσει με ρομφαία (μάχες με όπλα) και με λιμό (πείνα) και 
με θάνατο (κάθε είδους), και από τα θηρία της γης» (6:8). Επειδή όμως έχει (θρησκευτικό) 

προσωπείο ευσεβείας δεχόμενο Θεό - 
∆ημιουργό, γι' αυτό κατά τον διαχωρισμό 
που κάνει ο Ιωάννης, το Ισλάμ δεν ανήκει 
στο θηρίο της θάλασσας αλλά σ' αυτό 
της ξηράς που έχει την απατηλή 
εμφάνιση αρνίου, και εξετάζεται κατόπιν. 

∆ιαδηλώσεις των Ισλαμιστών με την «χλωρού» 
χρώματος σημαία τους! 

 Το δυτικό Ρωμαϊκό κράτος που 
χωρίστηκε από το ανατολικό το 395, από 
τον Μεγάλο Θεοδόσιο, μετά μία περίοδο 

ακμής και Ορθοδοξίας, έπεσε σε αλλεπάλληλες κακοδοξίες, με πρώτες και πιο καθοριστικές τις 
παπικές, που από το 1054 το απομάκρυναν οριστικά από την Ορθόδοξη εκκλησιαστική πορεία. 
Έτσι, οι δυτικές ηγεμονίες ανήκουν στο άρμα του «θηρίου» των κακοδόξων.  

 1.11. Ρωσία και έσχατη Ρώμη, Κομμουνισμός και Ναζισμός. Μετά την πτώση της 
ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (ή Βυζαντίου), μια ακόμη ισχυρή χώρα ανέλαβε να 
επιβάλλει το νόμο σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού: Η Ρωσία. Το όνομα Ρωσία 
συναντάται για πρώτη φορά στα έργα του βυζαντινού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του 
Πορφυρογέννητου62 σαν το ελληνικό όνομα του κράτους των Ρως. Ο Ιβάν ο Γ΄ (1440-1505) 
έλαβε τον τίτλο του Τσάρου (= Καίσαρος) και «Αρχηγού όλων των Ρώσων». Με το γάμο του με 
την Σοφία Παλαιολογίνα, ανηψιά του τελευταίου Βυζαντινού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου, το κράτος του καθιερώθηκε ως διάδοχο κράτος της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, ενώ η πωτεύουσά του πήρε τον τιμητικό τίτλο «Τρίτη Ρώμη».63 Υπό την 
ηγεσία του Μεγάλου Πέτρου (που κυβέρνησε από το 1682 ως το 1725), η Ρωσία ανακηρύχθηκε 
Αυτοκρατορία το 1721, αποτελώντας έκτοτε μια παγκόσμια δύναμη, η οποία επειδή επίσημα 
στηριζόταν στο νόμο του Θεού και υποστήριζε τους Χριστιανούς δεν ανήκει ούτε στο πρώτο, 
ούτε στο δεύτερο θηρίο. Αντίθετα, υπήρξε Χριστιανικό βασίλειο με πρωτεύουσα που μπορεί 
πολιτικά να θεωρηθεί ότι υπήρξε «3η Ρώμη». ∆εν θεωρείται όμως και εκκλησιαστικά 3η 
Ρώμη, γιατί η ευσεβής διοίκηση της Εκκλησίας συνεχίστηκε μέσω του ανθενωτικού πατριάρχου 
Αγίου Γενναδίου του Σχολαρίου και των διαδόχων του με κέντρο το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
στην 2η Ρώμη, δηλ. την Κωνσταντινούπολη.  

 Ο γέροντας Φιλόθεος του Πσκοφ, που πρώτος μίλησε για «3η Ρώμη», προφητικά 
ανέφερε στην περίφημη επιστολή του στον Μεγάλο Πρίγκιπα: «Όλα τα Χριστιανικά βασίλεια 
(της διαιρεμένης τότε Ρωσίας) θα φτάσουν μια μέρα σε ένα τέλος και θα ενωθούν στο ένα 
και μοναδικό βασίλειο του δικού μας ηγεμόνα, δηλαδή το Ρωσικό βασίλειο, σύμφωνα με 
τα βιβλία των προφητών. Και η μία και η άλλη Ρώμη έπεσαν, η τρίτη κρατάει ακόμη, και 
μια τέταρτη δεν θα υπάρξει»! Όπως έδειξαν ο Γεώργιος Φλορόφσκι και άλλοι, η θεωρία της 
Μόσχας ως «Τρίτης Ρώμης» διαμορφώθηκε μέσα σε ένα αποκαλυπτικό πλαίσιο: Για τον 
Φιλόθεο η Μόσχα δεν ήταν μόνο η «τρίτη» αλλά, πιο σημαντικά, η «έσχατη Ρώμη», και 
καλούσε τον Μεγάλο Πρίγκιπα σε μετάνοια και χριστιανική αρετή, προβάλλοντας για κίνητρο 

                                            
62 «Περί τῆς Βασιλείου Τάξεως» και «Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν Ρωμανόν».  
63  Από: https://el.wikipedia.org/wiki/Ρωσία 
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των εκκλήσεών του την επικείμενη, μετά από αυτήν, έλευση της ∆ευτέρας Παρουσίας.64 
Και αυτό το Χριστιανικό βασίλειο, της Ρωσίας, εφθάρη ηθικά και παρήκμασε. Στη 
θέση του ανέλαβε να διοικήσει, μετά από αιματηρό αγώνα, το αθεϊστικών αρχών 
καθεστώς των «κόκκινων τσάρων» της Σοβιετικής Ένωσης. Σήμα τους, όπως 
θα είναι και του Αντιχρίστου, το 5άκτινο αστέρι, και το επίσης Αποκαλυπτικό 

σφυροδρέπανο σε κόκκινο φόντο, για την αιματοχυσία στην οποία στηρίζεται. 
 Ο Ρώσος λογοτέχνης Αλέξανδρος Σολζενίτσιν, ο βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας 

(1918 - 2008), σε κείμενο του 1983,65 γράφει για τον κομμουνισμό ότι «ο 
κόσμος δεν είχε γνωρίσει, ποτέ πριν, μια τόσο μεγάλη ασέβεια 
οργανωμένη, στρατιωτικοποιημένη και επίμονα κακόβουλη, 
όπως εκείνη που εφαρμόζεται από το μαρξισμό. Στο πλαίσιο του 
φιλοσοφικού συστήματος του Μαρξ και του Λένιν, και στο 
επίκεντρο της ψυχολογίας τους, το μίσος κατά του Θεού είναι η 
κύρια κινητήρια δύναμη, πιο θεμελιώδης από όλες τις πολιτικές 
και οικονομικές αξιώσεις τους. Ο μαχητικός αθεϊσμός δεν είναι 
απλώς τυχαίος ή οριακός στην κομμουνιστική πολιτική. ∆εν 
είναι μια παρενέργεια, αλλά ο κεντρικός άξονας». Και εξηγεί με 
απλό τρόπο: «Πριν από μισό αιώνα περίπου, ενώ ήμουν ακόμα παιδί, 

θυμάμαι ότι άκουγα αρκετούς ηλικιωμένους να δίνουν την ακόλουθη 
εξήγηση για τις μεγάλες καταστροφές που είχαν πλήξει τη Ρωσία: Οι άνθρωποι ξέχασαν 

τον Θεό. Γι’ αυτό και συνέβη όλο αυτό... 
 Από τότε έχω περάσει σχεδόν πενήντα χρόνια που εργάζομαι για την ιστορία της 

Επανάστασής μας. Όλα αυτά τα χρόνια έχω διαβάσει εκατοντάδες βιβλία, έχω συγκεντρώσει 
εκατοντάδες προσωπικές μαρτυρίες, και έχω ήδη συνεισφέρει οκτώ τόμους δικούς μου στην 
προσπάθεια της εκκαθάρισης από τα συντρίμμια που άφησε πίσω η αναταραχή. Αλλά αν μου 
ζητούσαν σήμερα να διατυπώσω όσο πιο συνοπτικά γίνεται την κύρια αιτία της 
καταστροφικής επανάστασης που κατάπιε περίπου εξήντα εκατομμύρια του λαού μας, 
δεν θα μπορούσα να το θέσω με μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι να επαναλάβω: Οι 

άνθρωποι ξέχασαν τον Θεό. Γι’ αυτό και συνέβη όλο 
αυτό»! 

Το κομμουνιστικό καθεστώς (Σοβιετικών, Κινέζων, 

κλπ), ως πλήρως αθεϊστικό και πολέμιο των Χριστιανών, 
ανήκει στο 1ο «θηρίο», αυτό της "θάλασσας".  

Η 23η Αυγούστου καθιερώθηκε το 2009 ως Ευρωπαϊκή 
Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Σταλινισμού και του 
Ναζισμού (γνωστή και ως ∆ιεθνής Ημέρα της Μαύρης 
Κορδέλας), με απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου. 

Το Ναζιστικό καθεστώς, αν και έδρασε πολιτικά, 
προέρχεται από ψευδο-χριστιανικές και αποκρυφιστικές ιδεολογίες και κινήματα, και πρέπει να 
θεωρηθεί ότι ανήκει στο 2ο «θηρίο»66 των δυσσεβών (του ψευδοπροφήτη) αντί των αθεϊστών 
και αμετανόητων ασεβών του 1ου «θηρίου» (Αντιχρίστου). Ο ίδιος ο Χίτλερ θεωρούσε τον 
Ναζισμό ως υπερθρησκευτικό κίνημα: «Όποιος ερμηνεύει τον εθνικοσοσιαλισμό ως 
πολιτικό κίνημα δεν γνωρίζει σχεδόν τίποτα γι’ αυτόν. Είναι κάτι παραπάνω από 
θρησκεία· είναι η αποφασιστικότητα να δημιουργηθεί ένας καινούργιος άνθρωπος». 
Α∆ΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ.67 

                                            
64  Περισσότερα στο «3η Ρώμη και τέλος»: https://www.imdleo.gr/diaf/2010/01/3rd_Rome.pdf 
65  Από ανάρτηση της Ι. Μ. Βεροίας https://imverias.blogspot.gr/2014/01/blog-post_5465.html 
66  Εξ άλλου αν και πολύ το ήθελε δεν πρόλαβε να εδραιώσει την αυτοκρατορία του (το 3ο Ράϊχ). 
67  Peter Levenda (PL), «Ναζί και αποκρυφισμός», εκδόσεις Κέδρος 2005 σελ. 403. Κάθε αναφορά στο βιβλίο: PL 

https://www.imdleo.gr/diaf/2010/01/3rd_Rome.pdf
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 Η "θρησκεία" των Ναζί ήταν ανάμικτη από απομεινάρια του ξεπεσμένου ήδη (μετά τον 
πάπα και τον Λούθηρο) Χριστιανισμού της ∆ύσης και από παγανιστικά ή εωσφορικά στοιχεία. 
∆υνάμωσε από τους Ναζί αλλά προϋπήρχε σε ιδέες και σκόρπιες οργανώσεις. Η κατάσταση 
στην Αμερική ήταν τότε ελαφρώς καλύτερη. Η ήδη εκεί αναπτυσσόμενη Ορθοδοξία μπορεί να 
καλυτερέψει την πνευματική κατάσταση. Οι κακές καταβολές και συνήθειες κάνουν δύσκολη την 
πλήρη αναστροφή της πτωτικής πορείας των ∆υτικών (Αμερικανών και Ευρωπαίων) προς την 
ανηθικότητα και την ασέβεια. Θα αναφερθούμε πάλι κατόπιν, μελετώντας τα σχετικά με το 2ο 
Θηρίο, τον ψευδοπροφήτη, γιατί πλέον η ∆ύση καθοδηγείται από αιρέσεις που ανήκουν στο 
Θηρίο αυτό. Αλλά 1ο και 2ο θηρίο ανήκουν στον «δράκο» - Σατανά... Οι άνθρωποι επειδή 
δέχτηκαν σαν αλήθεια ιδεολογίες δαιμονικής προέλευσης, έφτασαν, γι' αυτό, να μισούν τον 
Θεό, οπότε μακριά από τη χάρη Του μισούνται και μεταξύ τους. 

 Η 7η κεφαλή επομένως του «θηρίου», αποκαλύπτεται από τα έργα της, να είναι η 
κομμουνιστική εξουσία, στηριγμένη στο κακαγγέλιο του Μάρξ (αντί του ευαγγελίου του 
Μάρκου), γιατί κατά το μυστήριο της ανομίας ο αντι-Χριστός έχει τους αντι-ευαγγελιστές 
του! ∆εν είναι περίεργο λοιπόν οι κόκκινοι ηγέτες, όταν και τον «Θεό δεν φοβούνται και τους 
ανθρώπους δεν ντρέπονται»,68 να προβάλλουν οι ίδιοι την θηριώδη διαστροφή τους, όπως 
όταν ο (λαϊκός επαναστάτης) Λένιν έδινε χωρίς ντροπή την εντολή «να προβληθεί ανοικτά η 
θεωρητικά και πολιτικά σωστή θέση που καθορίζει την ουσία και δικαίωση της 
τρομοκρατίας, την αναγκαιότητά της και τα όριά της»...69 

 Ο άγιος γέρων Αριστοκλής από τη Μόσχα (+1918), είχε σωστά προφητεύσει: «Ένα κακό 
θα βρει τη Ρωσία, και οπουδήποτε θα πάει αυτό το κακό (κομμουνισμός), ποταμοί από 
αίμα θα κυλίσουν. ∆εν είναι η Ρωσική ψυχή, αλλά μια (δαιμονική) επιβολή στη ρωσική 
ψυχή. ∆εν είναι ιδεολογία, ούτε φιλοσοφία, αλλά ένα πνεύμα από την Κόλαση»…70 

 Και ο άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ είχε προφητεύσει: «...Η τρομερή αυτή επανάσταση 
και μια μακριά πολεμική περίοδος θα λάβουν χώρα πριν την γέννηση του (τελικού) 
Αντιχρίστου. Για την αιματηρότητά της (η κομμουνιστική επανάσταση) θα είναι η πιο 
τρομερή. Οι επαναστάσεις του Ryazan, Pugachev και η Γαλλική Επανάσταση δεν θα είναι 
τίποτε σε σύγκριση με αυτά που θα συμβούν στη Ρωσία». (Επίτομος σ. 210). Επομένως ο τελικός 
Αντίχριστος αναμένεται, ενώ ο Λένιν μπορεί να θεωρηθεί σαν χαρακτηριστικός 
εκπρόσωπος της 7ης κεφαλής του «θηρίου», δηλ. της Σοβιετικής εξουσίας.71  

 Έτσι έχομε και τα χαρακτηριστικά του τελικού Αντιχρίστου ως προσώπου, αλλά και ως 
διοίκησης από τα χαρακτηριστικά των διαδοχικών κεφαλών του «θηρίου». Είναι προφανές ότι η 
τελευταία κεφαλή (του κομμουνισμού) θα δώσει πολλά από τα χαρακτηριστικά της και θα 
διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στην ανάδειξη του Αντιχρίστου, γιατί είναι η εγγύτερη χρονικά 
προς αυτόν και έδειξε την μεγαλύτερη αγριότητα και μισανθρωπία, από όλες τις προηγούμενες. 

  Η αγία Ματρώνα της Μόσχας (+2 Μαΐου) προειδοποιεί για επάνοδο των κομμουνιστών 
στην εξουσία: «...Θα γίνει κάποια καλυτέρευση που όμως θα κρατήσει λίγο καιρό. Μιά 
ανάσα θα πάρετε, απ' όλα θα έχετε, μέχρι και την παράκληση θα μπορείτε να κάνετε στην 
Κόκκινη Πλατεία και τα μνημόσυνα στον σφαγιασθέντα Τσάρο... Αλλά μετά θα γυρίσουν 

                                            
68  Πρβλ: Λουκά 18:4 «...ει και τον Θεόν ου φοβούμαι και άνθρωπον ουκ εντρέπομαι»... 
69  Το 1921 ο Λένιν έγραψε στον λαϊκό επίτροπο ∆ικαιοσύνης Κούρσκι: «Σύντροφε Κούρσκι, σε συμπλήρωση της 
συζήτησής μας, σας στέλνω ένα σχέδιο της συμπληρωματικής παραγράφου του Ποινικού κώδικα. Ελπίζω να είναι 
καθαρή η βασική σκέψη, παρά τα ελαττώματα του σχεδίου: Να προβληθεί ανοικτά η θεωρητικά και πολιτικά σωστή 
θέση που καθορίζει την ουσία και δικαίωση της τρομοκρατίας, την αναγκαιότητά της και τα όριά της... Λοιπόν την 
τρομοκρατία πρέπει να την δικαιώσουμε και να την νομιμοποιήσουμε». (Λένιν, Άπαντα, 5η έκδ. τ. 46, σ. 190). 
70  Περισσότερα στον «Επίτομο» υπό ΛΜ∆: www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/26_prof_me_leptom.pdf 
71 Σε (Ορθοδοξότατο) όραμα, κατά μερικούς ψευδεπίγραφο, ο άγιος Ιω. της Κρονστάνδης είδε πρώτα (08) τους 
μάρτυρες από τον αντίχριστο Λένιν, και ότι οι οπαδοί του σφραγίζονταν αόρατα από τους δαίμονες, ενώ αργότερα, 
μετά την αναλαμπή της Ορθοδοξίας, είδε και τον τελικό Αντίχριστο στον ναό της Ιερουσαλήμ (17). 
https://www.imdleo.gr/diaf/2007/06-ag_I_Krostand-auton.pdf 

https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/26_prof_me_leptom.pdf
https://www.imdleo.gr/diaf/2007/06-ag_I_Krostand-auton.pdf
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στη Ρωσία οι παλιοί (δηλ. οι κομμουνιστές)... και θα γίνει η κατάσταση χειρότερη από ότι 
ήταν πρώτα... Ώχ, πως σας λυπάμαι όλους! Μέχρι το τέλος, (από εκεί και πέρα), έτσι θα 
ζήσετε»...72 

 Ο κομμουνισμός λοπόν ενώ φαίνεται ότι μετά την πτώση της Ε.Σ.Σ.∆. και την αλλαγή 
πορείας της Κίνας είναι νεκρός, εν τούτοις συντηρείται όπως τα αναμμένα κάρβουνα που έχουν 
καλυφθεί από τη στάκτη της λήθης των εγκλημάτων του, για να επανεμφανισθεί πάλι, με πολύ 
μεγαλύτερη ασέβεια και υπερηφάνεια, τον καιρό των 10 βασιλέων. Επομένως το «σαν 
σφαγμένο κεφάλι» όταν το εξετάσομε ως βασιλεία (του «Θηρίου») που θεραπεύεται 
(αναβιώνει) είναι η κομμουνιστική - πλήρως αθεϊστική εξουσία. Και είναι έβδομη, που 
έμεινε για λίγο διάστημα (70 χρόνια περίπου), όπως προβλεπόταν από τον Ιωάννη: «όταν 
έλθει, για λίγο αυτός πρέπει να μείνει». (Αποκ. 17:10). Το «Θηρίο» δηλ. ο Αντίχριστος θα την 
αναβιώσει γιατί θα έχει τα ίδια ασεβή δόγματα μ' αυτήν, εμφανιζόμενος σαν όγδοος: «αυτός 
όγδοος εστί, και εκ των επτά έστι»! (Αποκ. 17:11). 

Στάλιν και Μάο: οι μεγαλύτεροι μαζικοί δολοφόνοι, 
μάλιστα σε καιρό ειρήνης. 

Independent: Ο Μάο «σκότωσε 45 εκατομμύρια σε 
4 χρόνια». 

Βιβλίο του Λέον Τρότσκι: Τα εγκλήματα του 
Στάλιν φθάνουν τα 20 εκατομμύρια.  

Στα εγκλήματα αυτά πρέπει να προσμετρώνται και 
τα 10 εκατομ. Ουκρανών που πέθαναν από 
μεθοδευμένη πείνα το 1932-34. Στις 28 Νοεμβρίου 

2006 το Ουκρανικό Κοινοβούλιο αναγνώρισε σαν γενοκτονία την πείνα αυτή 
«ενορχηστρωμένη από τον Ιωσήφ Στάλιν».73 Επίσης, ο Χρουστσώφ αποκάλυψε ότι οι 
μεγάλες εκκαθαρίσεις του Στάλιν στα τέλη της δεκαετίας του 1930 είχαν σχεδόν εξαλείψει την 
πολιτική ηγεσία του κόμματος που είχε οποιαδήποτε σχέση με την ίδια την επανάσταση του 
1917, με τη χρήση εξαναγκαστικών ομολογιών και συνοπτικών εκτελέσεων. Ο Χίτλερ υπήρξε 
υπεύθυνος για 12,6 εκατ. νεκρούς (μεταξύ των οποίων και οι Εβραίοι του ολοκαυτώματος),74 
ενώ φέρει και ευθύνη για τον Β΄ Παγκ. Πόλεμο που συνολικά είχε 55 εκατ. νεκρούς.  

 Η ασέβεια του Κομμουνισμού και η κακοδοξία του Ναζισμού συναγωνίστηκαν σε 
σκληρότητα και εγκλήματα, γιατί μαχόμενοι τον αληθή Θεό έδωσαν ολοκληρωτική εξουσία 
στους ηγέτες τους, οι οποίοι έδρασαν χωρίς έλεγχο από ηθικό νόμο και από ανθρώπους σαν 
θηρία εναντίον των λαών. Στην Κίνα του Μάο τον καιρό της προκληθείσας απ' αυτόν πείνας «η 
κλοπή πατάτας, ακόμη και από ένα παιδί, θα περιλάμβανε το δέσιμο του και εν συνεχεία το 
ρίξιμό του ζωντανό σε μια λίμνη. Οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να εργαστούν γυμνοί στη μέση του 
χειμώνα. Το 80% όλων των χωρικών σε πολλές περιοχές της Κίνας τέθηκαν σε καραντίνα 
επειδή ήταν πολύ ηλικιωμένοι ή άρρωστοι για να είναι αποτελεσματικοί εργάτες. Έτσι αφέθηκαν 
να πεθάνουν».75  

 Οι Σοβιετικοί συνολικά είναι αίτιοι 60 εκατ. εγκλημάτων, όπως είπε ο Σολζενίτσιν, έως 
100 εκατ. κατ' άλλους. Τα συνολικά εγκλήματα του Μάο (1949-1976) φθάνουν κατά εκτιμήσεις 
τα 78 εκατομμύρια. Το κομμουνιστικό κόμμα της Κίνας βαδίζοντας τώρα στα χνάρια του Μάο 
έχει καταργήσει τον περιορισμό στις θητείες του προέδρου. Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών 

                                            
72  Περισσότερα στο: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/14_agiaMatrona.pdf 
73  https://www.rferl.org/featuresarticle/2006/11/03AC02A4-6E3A-481B-8932-FAFD4C13ABAB.html 
74  https://15minutes.gr/ποιος-ήταν-ο-μεγαλύτερος-δολοφόνος-στ/ 
75  Από την ως άνω πηγή, κατά τον Frank Dikötter, ιστορικό που εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ. 

https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/14_agiaMatrona.pdf
https://www.rferl.org/featuresarticle/2006/11/03AC02A4-6E3A-481B-8932-FAFD4C13ABAB.html
https://15minutes.gr/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%AE%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%86%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84/
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της Αυστραλίας, Μπομπ Καρρ «αναφέρθηκε και στα συναισθήματα Κινέζων πολιτών, οι οποίοι 
θεωρούσαν (λανθασμένα) πως εξουσίες σαν του Μάο Τσε Τουνγκ ήταν κομμάτι του 
παρελθόντος»...76 Η τεχνολογία πλήρους παρακολούθησης των πολιτών που εισάγεται ήδη σε 
πόλεις της Κίνας οδηγεί σε απόλυτο ολοκληρωτισμό.77 

 Οι Ναζί σαν αποτέλεσμα της θηριώδους ιδεολογίας τους προκάλεσαν το ολοκαύτωμα 
των Εβραίων, το πρόγραμμα Τ4 όπου εξοντώθηκαν ανάπηροι και τις ακραίες δολοφονίες στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τα εγκλήματά τους όμως έγιναν γνωστά από τις δίκες που 
ακολούθησαν μετά τον Β΄ Παγκ. Πόλεμο. Αντίθετα τα εγκλήματα του κομμουνισμού ποτέ δεν 

δικάσθηκαν. Επί πλέον οι θρησκευτικές 
ελευθερίες στην Κίνα είναι και τώρα σχεδόν 
ανύπαρκτες. Το 2016 η Κίνα αρνήθηκε την 
ποιμαντική επίσκεψη του Οικουμενικού 
Πατριάρχη.78 Αντί της πίστης στον Θεό 
καλλιεργείται η πίστη στον αρχηγό του 
κράτους, δηλ. επανήλθε η προχριστιανική 
Καισαρολατρεία που κατήργησε ο Μέγας 
Κωνσταντίνος. Και αντί της μελέτης της 
ειρηνοποιού Βίβλου του Θεού γίνεται μελέτη 

των βιβλίων της αλληλοσφαγής (ίνα αλλήλους σφάξωσιν) του Μάρξ και του κόκκινου βιβλίου 
του Μάο! Τώρα: Στο 19ο συνέδριο του Κ.Κ.Κ. στο Πεκίνο, στην τελετή λήξης του συνεδρίου στη 
Μεγάλη Αίθουσα του Λαού ανακοινώθηκε ότι η «Σκέψη του Σι» (τωρινού προέδρου) 
συμπεριλήφθηκε στο καταστατικό του κόμματος!...79  1,5 δις άνθρωποι εξαρτώνται από τη 
σκέψη ενός κοινού θνητού ενώ κρατούνται στην άγνοια της ύπαρξης ψυχής και πνευματικού 
κόσμου! 

 1.12.  Περισσότερες πληροφορίες από άλλες προφητείες. 
 Ο άγιος ιερομάρτυς Ιππόλυτος μας παραθέτει την αναφερόμενη στον Αντίχριστο 

προφητεία του Ιερεμία: 80 «Θα ακούσουμε από (τα μέρη της φυλής) του ∆αν την βίαιη 
κίνηση των ίππων αυτού. Από τη φωνή του χρεμετίσματος κατά την μετακίνηση των 
ίππων αυτού σείσθηκε όλη η γη». Στη σύγχρονη μηχανοκίνητη εποχή αυτό σημαίνει ότι, 
μόλις ξεκινήσουν τα άρματα, θα είναι τόσο μεγάλη η βοή από τις μηχανές τους μόνο, που θα 
σείεται όλη η γη, πριν αυτά χρησιμοποιηθούν για πόλεμο. Επίσης από τον άγιο Ιππόλυτο: 

 Και άλλος προφήτης λέει: «Θα μαζέψει όλη τη δύναμή του (ο Αντίχριστος), από ανατολή 
ηλίου μέχρι δύση ηλίου. Αυτοί που προσκάλεσε και αυτοί που δεν προσκάλεσε (ήρθαν 
αυθόρμητα) θα πορευθούν μαζί του. Θα ασπρίσει τη θάλασσα από τα ιστία των πλοίων του 
και θα μαυρίσει τις πεδιάδες από τους θυρεούς και τα όπλα. Και όποιος θα τον απαντήσει 
σε πόλεμο θα φονευθεί». Μετά, ο άγιος Ιππόλυτος, αναφέρεται στον Ησαΐα που μιλά 
προφητικά τόσο για τον Εωσφόρο (Σατανά) όσο και για το κατοικητήριό του, τον Αντίχριστο: 
«Πως έπεσε από τον Ουρανό ο Εωσφόρος, ο ανατέλλων το πρωί»; (∆ηλ. ο πρώτος των 
αγγέλων που πρώτος έφερνε τη γνώση του νοητού Ηλίου στα άλλα αγγελικά τάγματα, όπως 

                                            
76  SBS: https://www.sbs.com.au/yourlanguage/greek/el/article/2018/02/26/china-extend-presidential-terms?language=el 
77  Ηλεκτρονικός ολοκληρωτισμός ή άνεση; https://www.imdleo.gr/diaf/2017/pNik_Ragozin2.html#digi 
78  Επίσης για να δεχθεί μουσική χορωδία που αφορούσε πνευματικό και πολιτιστικό πρόγραμμα με την επωνυμία 
«Φωνές της ρωσικής μουσικής» χρειάστηκαν συνομιλίες με τους Κινέζους περισσότερο από δύο χρόνια. Μάλιστα  
η κινεζική πλευρά απαίτησε οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να υπογράψουν γραπτή διαβεβαίωση ότι δεν θα 
συμμετάσχουν σε ιεραποστολική δραστηριότητα! https://www.vimaorthodoxias.gr/oikoumeniko-patriarxeio/i-kina-arnithike-
tin-episkepsi-tou-ikoumenikou-patriarchi/ (19-12-2016). 
79  https://www.hallocy.com/2017/10/24/kina-o-si-tzinpingk-ine-pleon-pantodynamos-metatrepete-se-neo-mao/ 
80  «Λέγει γὰρ καὶ Ἱερεμίας οὕτως· “σπουδὴν ἐκ Δὰν ἀκουσόμεθα ὀξύτητος ἵππων αὐτοῦ, ἀπὸ φωνῆς χρεμετισμοῦ 
ἱππασίας ἵππων αὐτοῦ ἐσείσθη πᾶσα ἡ γῆ”». (Αγίου Ιππολύτου, περί Αντιχρίστου). 

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/greek/el/article/2018/02/26/china-extend-presidential-terms?language=el
https://www.imdleo.gr/diaf/2017/pNik_Ragozin2.html#digi
https://www.vimaorthodoxias.gr/oikoumeniko-patriarxeio/i-kina-arnithike-tin-episkepsi-tou-ikoumenikou-patriarchi/
https://www.hallocy.com/2017/10/24/kina-o-si-tzinpingk-ine-pleon-pantodynamos-metatrepete-se-neo-mao/
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πρώτη το πρωί ανατέλλει πριν τον ήλιο η Αφροδίτη που λέγεται και Εωσφόρος επειδή φέρνει το 
έως δηλ. την αυγή). Και για τον Αντίχριστο: «Αυτός είναι ο άνθρωπος που ξεσηκώνει τη γη, 
που σείει βασιλείς, που άφησε την οικουμένη όλη έρημη (υλικά και πνευματικά), και τις 
πόλεις γκρέμισε»...81   

 Ο προφήτης Ιεζεκιήλ: «Αυτά λέγει Κύριος ο Θεός. Αντί του ότι υψώθηκε 
(υπερηφανεύθηκε) η καρδιά σου, και είπες: εγώ είμαι θεός, κατοικία θεού κατοίκησα 
(στον ναό των Ιεροσολύμων) στην καρδιά της (Μεσογείου) θαλάσσης, (απαντώ) ότι εσύ 
είσαι άνθρωπος και όχι θεός»...82 Τα τρία βασίλεια (από τα δέκα) που θα νικήσει ο 
Αντίχριστος με πόλεμο είναι της Αιγύπτου, Λιβύης και Αιθιοπίας, λέει στην ερμηνεία του 
προφήτη ∆ανιήλ ο άγιος Ιππόλυτος. 

 Και ο Θεοδώρητος Κύρου, για τις προφητείες του ∆ανιήλ περί του Αντιόχου, λέει 
«αρχέτυπο δε του Αντιόχου ο Αντίχριστος και του Αντιχρίστου εικόνα ο Αντίοχος»,83 διότι 
και ο Αντίοχος ανάγκαζε τους Ιουδαίους να ασεβούν. Αλλά υπάρχουν αναφορές που σαφώς 
διαχωρίζουν τον Αντίχριστο από τον Αντίοχο τον Επιφανή: «Και δεν θα αναγνωρίσει 
οποιονδήποτε από τους θεούς των πατέρων του». (∆αν. 11:37). Αλλά βρίσκομε τον Αντίοχο 
να έχει γεμίσει με ειδωλικούς ναούς την Ιερουσαλήμ και όλη την Ιουδαία, και στο ναό του Θεού 
να έχει θυσιάσει στον ∆ία, και τον μεν ναό των Ιεροσολύμων να έχει ονομάσει ναό του 
Ολυμπίου ∆ιός, τον δε ναό στο όρος Γαριζείν να έχει ονομάσει Ξένιο ∆ία... Κατά κανένα τρόπο 
λοιπόν αυτά δεν αρμόζουν στον Αντίοχο, αλλά σ' αυτόν που είναι το αρχέτυπο του Αντιόχου... 
Περί του Αντιχρίστου λοιπόν λέγει: «Και δεν θα αναγνωρίσει οποιονδήποτε από τους θεούς 
των πατέρων του. Και δεν θα πέσει σε επιθυμία γυναικών, και κανένα θεό δεν θα 
αναγνωρίσει». Αλλά ο Αντίοχος ήταν ακόλαστος, και όπως αναγράφεται στο βιβλίο των 
Μακκαβαίων: «Συνέβη δε, οι Ταρσείς και οι Μαλεώτες να στασιάσουν, γιατί την Αντιόχεια 
έλαβε ως δώρο η παλλακή (ούτε καν γυναίκα) του βασιλιά (Αντιόχου)»! Επειδή λοιπόν 
δεν είχε παιδεία αρετής, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, νόμιζε ο Αντίοχος ότι θα φέρει τους 
ανύπαρκτους θεούς με το μέρος του, χτίζοντάς τους ναούς και προκαλώντας βίαιο 
προσηλυτισμό των Ιουδαίων, οι οποίοι ήταν τότε οι μόνοι που είχαν πίστη σε ένα Θεό 
∆ημιουργό των όλων, και μάλιστα του ανθρώπου.  

 Ενώ ο Αντίχριστος «δεν θα πέσει σε επιθυμία γυναικών (από υπερηφάνεια, και όχι 
αρετή), και κανένα θεό δεν θα αναγνωρίσει, διότι θα δοξασθεί σαν μεγαλύτερος όλων», εν 
τούτοις: «Και θεόν Μαωζείμ θα δοξάσει στον τόπο του, και θεόν που δεν γνώρισαν οι 
πατέρες του θα δοξάσει με αργύρια, και χρυσάφι, και πολύτιμους λίθους, και με κάθε τι 
επιθυμητό». (∆αν. 11:38). Αυτό σημαίνει κατά τον Θεοδώρητο ότι αντίθετα προς τους πατέρες 
του που ήξεραν την αδυναμία της φύσης τους και δεν το αποτολμούσαν, «αυτός θεόν ισχυρόν 
και δυνατόν, διότι αυτό σημαίνει το Μαωζείμ, ονομάζει τον εαυτό του. ∆ιότι το "στον τόπο 
του" αντί "τον εαυτό του" έχει τεθεί».84 ∆εν είναι τυχαίο όμως ότι οι Εβδομήκοντα άφησαν 
αμετάφραστο το Μαωζείμ ή Μαωζείν, το οποίο είναι Εβραϊκή λέξη στον πληθυντικό. Αυτό 
δείχνει ότι ο Αντίχριστος έχει ένα πρότυπο, που ευρύτερα είναι γνωστό με αυτό το όνομα στην 

                                            
81  «Πῶς ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἑωσφόρος ὁ πρωῒ ἀνατέλλων; συνετρίβη εἰς τὴν γῆν ὁ ἀποστέλλων πρὸς πάντα 
τὰ ἔθνη»... «οὗτος ὁ ἄνθρωπος ὁ παροξύνων τὴν γῆν, ὁ σείων βασιλεῖς, ὁ θεὶς τὴν οἰκουμένην ὅλην ἔρημον, καὶ τὰς 
πόλεις καθεῖλεν»... 
82  «Ἐζεκιὴλ δὲ ὁμοίως λέγει περὶ αὐτοῦ οὕτως· “τάδε λέγει κύριος ὁ θεός· ἀνθ' ὧν ὑψώθη ἡ καρδία σου, καὶ εἶπας· 
θεός εἰμι ἐγώ, κατοικίαν θεοῦ κατῴκηκα ἐν καρδίᾳ θαλάσσης, σὺ δὲ ἄνθρωπος καὶ οὐ θεός». 
83  «Ταῦτα περὶ Ἀντιόχου τοῦ Ἐπιφανοῦς εἰρηκὼς, μεταβαίνει λοιπὸν ἀπὸ τῆς εἰκόνος ἐπὶ τὸ ἀρχέτυπον· ἀρχέτυπον 
δὲ τοῦ Ἀντιόχου ὁ ἀντίχριστος, καὶ τοῦ Ἀντιχρίστου εἰκὼν ὁ Ἀντίοχος. Ὥσπερ γὰρ ἐκεῖνος ἀσεβεῖν ἠνάγκαζεν 
Ἰουδαίους, καὶ πολιτεύεσθαι παρανόμως· οὕτως ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας».  (PG 81:1524). 
84  «Καὶ Θεὸν Μαωζεὶμ ἐπὶ τόπου αὑτοῦ δοξάσει, καὶ Θεὸν ὃν οὐκ ἔγνωσαν οἱ πατέρες αὐτοῦ δοξάσει ἐν ἀργυρίῳ, 
καὶ χρυσίῳ, καὶ ἐν λίθῳ τιμίῳ, καὶ ἐν ἐπιθυμήμασι. Τῶν γὰρ πατέρων αὐτοῦ πάντων τὴν οἰκείαν φύσιν ἐγνωκότων, 
καὶ τὸν ἐπὶ πάντων Θεὸν σφᾶς αὐτοὺς ὀνομάσαι μὴ τετολμηκότων, οὗτος Θεὸν ἰσχυρὸν καὶ δυνατὸν (τοῦτο γὰρ 
σημαίνει τὸ Μαωζεὶμ) ἑαυτὸν προσαγορεύει. Τὸ γὰρ, ἐπὶ τόπῳ αὑτοῦ, ἀντὶ τοῦ ἑαυτὸν τέθεικε». (PG 81:1528). 
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εποχή του. Και επειδή ο Αντίχριστος απορρίπτει τους άλλους θεούς, το πρότυπο αυτό δεν είναι 
με την συνηθισμένη έννοια θεός, αλλά με την έννοια ότι στη διάνοια των ανθρώπων 
δεσπόζει σαν θεός, στη θέση του αληθινού Θεού. Παλιότερα, είχαν σωστά σκεφτεί να 
αναζητήσουν τι επί πλέον δηλώνει αυτό το όνομα, αλλά ήταν ακόμα ενωρίς, διότι δεν είχε καν 
εμφανισθεί στο προσκήνιο η 3η Ρώμη και το μετά την πτώση της 7ο κεφάλι του θηρίου, που 
είναι όπως απεδείχθη, ο κομμουνισμός.  
  Στην Ισπανία, περισσότερο, σκέφτηκαν να το αντιστοιχίσουν στους μουσουλμάνους, σαν 
παραλαγή του ονόματος του Μωάμεθ, γιατί συχνά γίνεται μετάθεση γραμμάτων: πχ αντί 
Μωάμεθ, Mahomet στα Γαλλικά, Maometo στα Ιταλικά, Mahomé στα Πορτογαλικά κλπ, και: 

Maozim είναι ο πληθυντικός της εβραϊκής λέξης «Maoz» που στη 
Βίβλο μπορεί να σημαίνει «δύναμη» ή, σε άλλες περιπτώσεις, 
«πύργος» ή «ιερό».85 Όμως ο Μωάμεθ δεν είπε τον εαυτό του Θεό 
αλλά προφήτη, ενώ ο Αντίχριστος θα απαιτήσει τιμές Θεού.  

Μάο Τσε-Τούνγκ (1893-1976) 

Στην εποχή μας όμως το πρότυπο - «θεός» που γίνεται δεκτό από τους 
ασεβείς, ακούει στο όνομα Μάο (Mao Zedong)!!! Μαοζείμ είναι οι 
κατά το πρότυπο αυτό κομμουνιστές ηγέτες! Και επειδή είμαστε 
πνευματικά στο «τέλος του κόσμου», η 3η Ρώμη παρήλθε και δεν θα 

υπάρξει 4η Ρώμη,86 δηλ. άλλη Χριστιανική αυτοκρατορία που να υπερασπίζεται τους 
Χριστιανούς, αλλά μόνο μια σύντομη γενική αναλαμπή της Ορθοδοξίας, το πρότυπο του Μάο 
για τους ασεβείς και αρχομανείς δεν πρόκειται να υποκατασταθεί από άλλο μέχρι την εποχή 
του τελικού Αντιχρίστου! Μάλιστα ο Κινεζικός κομμουνισμός δεν ανετράπη αλλά συμβιβάστηκε 
προσωρινά με τις επιταγές της παγκοσμιοποίησης. Και «το τέλος (του κόσμου) θα έλθει διά 
της Κίνας»87 είπε ο πρώην Αγιορείτης και άγιος (επίσημα) Αριστοκλής από τη Μόσχα (+1918). 
  «∆όξα στον µεγάλο Μάο»88 ακούγεται κάποτε και στην Ελλάδα, από άθεους 
κομμουνιστές, που έτσι τη δόξα του Θεού την δίνουν σε φθαρτούς αιμοχαρείς ανθρώπους, και 
μάλιστα νεκρούς, των οποίων τιμώνται και τα βαλσαμωμένα σώματα! Αλλά η φιλαργυρία είναι 
πάθος της ψυχής που δεν γιατρεύεται με τον κομμουνισμό που αγνοεί τον ψυχισμό του 
ανθρώπου, όπως αγνοεί και μάχεται τον Θεό, αλλά μάλλον επιτείνεται με τη στροφή του νου 
στην ύλη και στο είδωλο του χρήματος σαν σε ακρότατο αγαθό. 

 ∆ιαδόσεις και προφητείες για τη γέννηση του Αντιχρίστου: Ο Μέγας Αθανάσιος 
απαντώντας στην ερώτηση «αν είναι αλήθεια, ότι από την Αίγυπτο θα εξέλθει ο Αντίχριστος και 
ότι έχει κάποιο σημάδι στο ένα χέρι και στο ένα μάτι», απαντάει: «Όλα αυτά είναι παραμύθια 
γριών. ∆ιότι ο Αντίχριστος κανένα τέτοιο σημάδι δεν θα έχει. Αλλά και από την Γαλιλαία, 
από όπου εξήλθε ο Χριστός θα εξέλθει, όπως λέει η Γραφή: "Λιονταράκι ο ∆αν και θα 
ξεπηδήσει από τη Βασάν". Αυτή είναι η Σκυθόπολη».89  

 Από την (Εβραία) μητέρα του ο Αντίχριστος θα ανήκει στη φυλή του ∆αν.  «∆ιότι όπως ο 
Χριστός γεννήθηκε (κατά την προφητεία του Ιακώβ) από τη φυλή του Ιούδα, αντίστοιχα 

                                            
85  Στα Ισπανικά: https://es.wikipedia.org/wiki/Maozim 
86  Βλ. «3η Ρώμη και τέλος»: https://www.imdleo.gr/diaf/2010/01/3rd_Rome.pdf 
87  Βλ. «Επίτομο», σελ. 103. https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/15_mellon_Rwsias_epanemfanisi.pdf 
και θα εμφανισθεί μετά το Ρωσο-Κινεζικό πόλεμο (σ. 27-28): https://www.imdleo.gr/diaf/2018/pNik_Ragozin.pdf 
88 ∆ιαβάστε στο διάλογο µεταξύ του π. Επιφανίου Θεοδωροπούλου και αθέου, ότι «ο αθεϊσμός είναι θρησκεία»: 
https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/12_atheismos.pdf 
89  «Ἐρώτ. ρθʹ. Ἀληθὲς δὲ, ὅτι ἐξ Αἰγύπτου ἐξέρχεται ὁ Ἀντίχριστος, καὶ σημεῖόν τι ἐν τῇ χειρὶ τῇ μιᾷ, καὶ ἐν τῷ 
ὀφθαλμῷ τῷ ἑνὶ κέκτηται;  Ἀπόκ. Πάντα ταῦτα γραώδεις μῦθοί εἰσιν. Ὁ γὰρ Ἀντίχριστος οὐδὲν σημεῖον τοιοῦτον 
κέκτηται· ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς Γαλιλαίας, ὅθεν ὁ Χριστὸς ἐξῆλθεν, ἐξέρχεται, ὥς φησιν ἡ Γραφή· «Σκύμνος λέοντος 
∆ὰν, καὶ ἐκπηδήσει ἐκ Βασάν». Αὕτη δέ ἐστιν Σκυθόπολις». (PG 28:665) 

https://www.imdleo.gr/diaf/2010/01/3rd_Rome.pdf
https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/15_mellon_Rwsias_epanemfanisi.pdf
https://www.imdleo.gr/diaf/2018/pNik_Ragozin.pdf
https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/12_atheismos.pdf
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από τη φυλή του ∆αν θα γεννηθεί ο Αντίχριστος. Και ότι έτσι είναι, τι λέει (στην ίδια 
προφητεία) ο Ιακώβ; "Ας γίνει ο ∆αν όφις που παραμονεύει στο δρόμο δαγκώνοντας τη 
φτέρνα του ίππου". Ο όφις ποιος άραγε είναι, παρά ο εξ αρχής πλάνος, που αναφέρεται 
στη Γένεση, αυτός που επλάνησε την Εύα και πλήγωσε την φτέρνα του Αδάμ»;90 

 Ο Χριστός γεννήθηκε στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, αλλά κατοίκησε και μεγάλωσε στη 
Ναζαρέτ της Γαλιλαίας, εκπληρώνοντας έτσι «το λεχθέν διά των προφητών ότι θα καλείται 
Ναζωραίος». (Ματθ. 2:23). Και ο Αντίχριστος αν και θα ξεπηδήσει από τη Βασάν δεν είναι 
απαραίτητο να έχει γεννηθεί εκεί. Μάλιστα ο άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ γράφεται ότι 
προφήτευσε τη γέννησή του μεταξύ των Ρώσων-Σλάβων, και μάλιστα με τεχνητό τρόπο,91 
ίσως σε κάποιο Γενετικό Ινστιτούτο.  

 Και ο άγιος Νείλος ο Μυροβλύτης λέει: «Θα ζωογονηθεί (ζωντανέψει) η κακία του 
κόσμου εις την κοιλίαν της ακαθαρσίας της κόρης (μητέρας του) χωρίς σποράν ανδρός 
αλλά με σποράν της κακίας του Εωσφόρου».92 ∆ηλ. θα γεννηθεί με τρόπο που η κακία του 
Εωσφόρου φρόντισε να εφαρμοσθεί από τους ανθρώπους, επομένως με τη γενετική επιστήμη, 
και το «χωρίς σποράν ανδρός» συνεπάγεται με κλωνοποίηση. Το χειρόγραφο, να τονισθεί, 
δεν λέει «σπορά του Εωσφόρου», αλλά «σποράν της κακίας του Εωσφόρου». Για να μην 
απατηθούν όσοι ήδη είναι έτοιμοι να δεχτούν επιμειξία άϋλων αγγέλων με ανθρώπους από ύλη! 

Η γενετική μέθοδος της κλωνοποίησης 
ονομάζεται και «παρθενογέννηση»! Έτσι, 
σαν μια κακή απομίμηση του Χριστού που 
έχει μητέρα στη γη, αλλά Πατέρα μόνο στον 
Ουρανό, ο Αντίχριστος γεννιέται έχοντας 
κι αυτός μητέρα αλλά επίσης, λόγω 
κλωνοποίησης, χωρίς πατέρα! 93  

 Φανερώνεται τον καιρό της παγκόσμιας διακυβέρνησης υπό 10 βλασφήμων ηγεμόνων, 
τους οποίους υποτάσσει αναδεικνύοντας απόλυτο μονάρχη τον εαυτό του, απαιτώντας τιμές 
Θεού, γιατί νομίζει ότι θα κυβερνάει αιώνια! Και σ' αυτό ακόμη μιμείται κάπως τον Χριστό που 
γεννήθηκε για να φέρει την αιώνια και ουράνια βασιλεία Του στους ανθρώπους, τότε που 
αντίστοιχα η πολυαρχία των ανθρώπων έπαυσε στη γη με τον Καίσαρα (Οκταβιανό) Αύγουστο. 

«Αὐγούστου μοναρχήσαντος ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ πολυαρχία τῶν ἀνθρώπων ἐπαύσατο, καὶ σοῦ 
ἐνανθρωπήσαντος ἐκ τῆς Ἁγνῆς, ἡ πολυθεΐα τῶν εἰδώλων κατήργηται. Ὑπὸ μίαν βασιλείαν 
ἐγκόσμιον, αἱ πόλεις γεγένηνται· καὶ εἰς μίαν Δεσποτείαν Θεότητος, τὰ Ἔθνη ἐπίστευσαν. 
Ἀπεγράφησαν οἱ λαοί, τῷ δόγματι τοῦ Καίσαρος, ἐπεγράφημεν οἱ πιστοί, ὀνόματι Θεότητος, 
σοῦ τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ ἡμῶν. Μέγα σου τὸ ἔλεος, δόξα σοι».94 

 Συνεχίζομε με τις υπόλοιπες προφητικές αναφορές του κεφ. 13 στο «Θηρίο». 
Βλασφημεί ο Αντίχριστος: «Και άνοιξε το στόμα του σε βλασφήμια κατά του Θεού» (13:6), 
γιατί έχει ταυτισθεί με τη γνώμη του σατανά, ο οποίος κατοικεί μέσα του. Ο Ιουστίνος ο μάρτυς 
λέει, και συμφωνεί ο άγιος Ειρηναίος: «Πριν από την (1η) παρουσία του Κυρίου, ουδέποτε ο 

                                            
90  «...ὥσπερ γὰρ ἐκ τῆς Ἰούδα φυλῆς ὁ Χριστὸς γεγέννηται, οὕτως καὶ ἐκ τῆς τοῦ ∆ὰν φυλῆς ὁ ἀντίχριστος 
γεννηθήσεται. ὅτι δὲ οὕτως ἔχει, τί φησιν Ἰακὼβ “γενηθήτω ∆ὰν ὄφις ἐφ' ὁδοῦ καθήμενος, δάκνων πτέρναν ἵππου.” 
ὄφις οὖν τίς ἄρα ἢ ὁ ἀπ' ἀρχῆς πλάνος, ὁ ἐν τῇ γενέσει εἰρημένος, ὁ πλανήσας τὴν Εὖαν καὶ πτερνίσας τὸν Ἀδάμ»; 
(Αγίου Ιππολύτου, περί Αντιχρίστου). 
91  Βλ. Επίτομο σελ. 212: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/26_prof_me_leptom.pdf 
92  Βλ. απόσπασμα σελ. 16 (266 χειρογρ.) : https://www.imdleo.gr/diaf/2007/062_st_Nilus-AX-notes-genetics.pdf 
93  ∆ιαβάστε στο άνω link, σελ. 43, το σχετικό παράρτημα: «Γενετικές επεμβάσεις, τα πνευματικά τους μηνύματα».  
94  ∆οξαστικόν Στιχηρῶν Μεγάλου Ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων. Ποίημα Ὁσίας Κασσιανῆς τῆς Ὑμνογράφου. 

https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/26_prof_me_leptom.pdf
https://www.imdleo.gr/diaf/2007/062_st_Nilus-AX-notes-genetics.pdf
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Σατανάς ετόλμησε να βλασφημήσει τον Θεό, διότι ποτέ δεν είχε γνωρίσει την καταδίκη 
του, επειδή είχε γραφεί με αλληγορίες και παραβολικά. Μετά όμως την παρουσία του Κυρίου, 
από τα λόγια Του και των αποστόλων, όταν έμαθε ξεκάθαρα ότι του έχει ετοιμαστεί το πυρ το 
αιώνιο επειδή με τη θέλησή του αποστάτησε από τον Θεό (καθώς), και σε όλους που 
παρέμειναν αμετανόητα στην αποστασία, βλασφημεί μέσω τέτοιων (αποστατών) ανθρώπων τον 
Κύριο που επιφέρει την καταδίκη»... όπως, λέει ο Ιουστίνος, οι παραβάτες του νόμου όταν 
καταδικάζονται, αποδίδουν (εμπαθώς) την ευθύνη στους νομοθέτες και όχι στον εαυτό τους.95 

 Αυτά κάνουν και τώρα άνθρωποι παρακινημένοι από τον πονηρό, αλλά προσωπικά ο 
Αντίχριστος δεν θα βλασφημεί ανοικτά από την αρχή των δημοσίων εμφανίσεών του, 
αλλά μόνο από τότε που θα σιγουρέψει την εξουσία του, γιατί θα είναι υποκριτής. Όπως, λέει 
ο άγιος Εφραίμ ο Σύρος: «Θα έλθει ως κλέπτης για να εξαπατήσει τα σύμπαντα. Θα είναι 
ταπεινός, ήσυχος, θα μισεί την αδικία, θα αποστρέφεται τα είδωλα, θα προτιμά 
(φαινομενικά) την ευσέβεια, αγαθός, φιλόπτωχος, πολύ ευπαρουσίαστος, ευκατάστατος, 
ιλαρός σε όλους, θα τιμά πολύ το γένος των Ιουδαίων, διότι αυτοί προσμένουν την 
έλευση εκείνου. Ανάμεσα σ' όλα αυτά θα κάνει σημεία και τέρατα, φόβητρα με πολλή 
εξουσία, θα προσπαθεί να αρέσει σε όλους για να αγαπηθεί γρήγορα από πολλούς.  

 ∆εν θα λάβει δώρα, δεν θα μας (αντι)μιλήσει, θα φαίνεται κατηφής, θα εξαπατά τον 
κόσμο υπό το πρόσχημα της ευταξίας, έως ότου βασιλεύσει... Έπειτα υψώνεται η καρδιά 
του και θα εμμέσει ο δράκων96 την πικρότητά του. Ταράσσοντας δε την Οικουμένη (ο 
Αντίχριστος), κινεί τα πέρατα, θλίβει τα σύμπαντα, και μιαίνει τις ψυχές. Όχι πλέον ως 
ευλαβής, αλλά πολύ αυστηρός σε όλα: απότομος, οργίλος, θυμώδης, ακατάστατος, 
φοβερός, αηδιαστικός, μισητός, βδελυκτός, ανήμερος, υπερήφανος, αναιδής, και θα 
προσπαθεί να βουτήξει στον βόθρο της ασεβείας όλο το ανθρώπινο γένος»...97  

 Η βλασφημία μπορεί να γίνεται είτε προς το όνομα του Θεού, είτε προς τους αγίους που 
αποτελούν το σκήνωμά του, δηλ. προς τα κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος (αγγέλους και 
ανθρώπους). Εδώ γράφεται ότι θα στρέφεται υβριστικά και προς τους δύο: «για να 
βλασφημήσει το όνομά Του και τη σκηνή Του», και αυτό το κάνει για να αποσπάσει την 
Εκκλησία με το μέρος του, λέει ο Μπηντ. Και στην περίπτωση των πειρασμών του Ιώβ μία 
ήταν η επιδίωξη του διαβόλου: να κάνει τον δίκαιο να βλασφημήσει τον Θεό.98  

 Απάτη αλλά και βλασφημία είναι το να διαδίδει ο Αντίχριστος ότι αυτός είναι ο Χριστός, 
και γι' αυτό «ἐν περιτομῇ γενήσεται» δηλ. θα λάβει περιτομή, για να απατήσει πρώτα τους 
Ιουδαίους οι οποίοι δεν πίστεψαν στον Κύριο Ιησού, λέει ο άγιος Ιππόλυτος.99 «Αλλά Ιουδαίος 
είναι (αληθινά) αυτός που έχει κρυφά αυτή την ιδιότητα και έχει κάνει περιτομή καρδιάς και όχι 
σάρκας, όπως λέει ο απόστολος Παύλος. Οι παραμένοντες λοιπόν στην απιστία Ιουδαίοι, 
(όπως και ο Αντίχριστος), είναι συναγωγή βλάσφημος, υπό την στρατηγία του σατανά», 
κατά τον Οικουμένιο,100 διότι ενωρίτερα μας μίλησε η Αποκάλυψη για: «...τη βλασφημία από 

                                            
95 «Πρὸ μὲν τῆς τοῦ κυρίου παρουσίας οὐδέποτε ἐτόλμησεν ὁ σατανᾶς βλασφημῆσαι τὸν θεόν, ἅτε μηδέπω εἰδὼς 
αὐτοῦ τὴν κατάκρισιν, διὰ τὸ ἐν παραβολαῖς καὶ ἀλληγορίαις κεῖσθαι. Μετὰ δὲ τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου, ἐκ τῶν 
λόγων αὐτοῦ καὶ τῶν ἀποστόλων μαθὼν ἀναφανδὸν ὅτι πῦρ αἰώνιον αὐτῷ ἡτοίμασται, κατ' ἰδίαν γνώμην ἀποστάντι 
τοῦ θεοῦ, καὶ πᾶσι τοῖς ἀμετανοήτως παραμείνασιν ἐν τῇ ἀποστασίᾳ, διὰ τῶν τοιούτων ἀνθρώπων βλασφημεῖ τὸν 
τὴν κρίσιν ἐπάγοντα κύριον, ὡς ἤδη κατακεκριμένος, καὶ τὴν ἁμαρτίαν τῆς ἰδίας ἀποστασίας τῷ ἐκτικότι αὐτὸν 
ἀποκαλεῖ, ἀλλ' οὐ τῇ ἰδίᾳ αὐθαιρέτῳ γνώμῃ· ὡς καὶ οἱ παραβαίνοντες τοὺς νόμους, ἔπειτα δίκας διδόντες, αἰτιῶνται 
τοὺς νομοθέτας, ἀλλ' οὐχ ἑαυτούς». (TLG 0645: 004) 
96 Ο δράκων - Σατανάς κατοικεί μέσα στον Αντίχριστο και τον κατευθύνει στον όλεθρο. Είναι όμως διακριτό 
πρόσωπο ο Αντίχριστος, γιατί κατά τον Παύλο: «αυτού είναι η παρουσία κατ' ενέργειαν του Σατανά». (Β Θεσ. 2:9) 
97  ∆ιαβάστε όλο το κείμενο: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/10_Osios_Nilos-Efraim.pdf 
98  Όπως λέει ο ιερός Χρυσόστομος (TLG 2062: 505), ο Ωριγένης κλπ. 
99  «Ἐμπερίτομος ὁ σωτὴρ γέγονε, καὶ αὐτὸς ὁμοίως ἐν περιτομῇ γενήσεται». (Στο «περί Συντελείας του κόσμου»). 
100  «Οὐ γὰρ ὁ ἐν τῷ φανερῷ Ἰουδαῖός ἐστιν, οὐδὲ ἡ ἐν τῷ φανερῷ ἐν σαρκὶ περιτομὴ εὐάρεστος τῷ Θεῷ, ὥς φησιν 
ὁ Παῦλος, ἀλλ' ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος καὶ περιτομὴ καρδίας καὶ οὐ σαρκός. οἱ οὖν τῇ ἀπιστίᾳ παραμεμενηκότες 
Ἰουδαῖοι, συναγωγὴ τυγχάνουσι βλάσφημος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ στρατηγούμενοι». (Σχολιασμός στην Αποκάλυψη). 

https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/10_Osios_Nilos-Efraim.pdf
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εκείνους, που λένε για τους εαυτούς των, πως είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά 
συναγωγή του Σατανά». (Αποκ. 2:9) 

 Η φράση σκηνή του Θεού δύο πράγματα σημαίνει, εξηγεί πιο αναλυτικά ο άγιος 
Ανδρέας Καισαρείας: 

α)  Το να κατοικήσει ο Θεός Λόγος στην ανθρώπινη φύση, δηλ. το να γίνει άνθρωπος, και 
β) Το να αναπαυθεί ο Χριστός στους αγίους, εναντίον των οποίων θα βλασφημήσει ο 

Αντίχριστος, όπως θα βλασφημήσει και εναντίον των αγγέλων.101 
 Αφού λοιπόν η σαν σφαγμένη κεφαλή του «θηρίου» θεραπεύτηκε, του δόθηκε κατά 

παραχώρηση Θεού, λόγω της αμαρτωλότητος των ανθρώπων, «στόμα να λαλεί μεγάλα» δηλ. 
να μιλάει με υπερηφάνεια μεγαλοποιώντας τον εαυτό του. Το εδόθη, αναφέρεται στους 
απατωμένους ανθρώπους που προσκύνησαν τον Αντίχριστο, και το λαλεί μεγάλα σημαίνει ότι 
προφέρει υπερηφανείας μεστά ρήματα (λόγια), λέει ο Αρέθας Καισαρείας.102  

 Οι μεθοδεύσεις του Αντιχρίστου στόχο έχουν τους Χριστιανούς:  
«Και του δόθηκε (άδεια) να κάνει πόλεμο με τους αγίους και να τους νικήσει (στο 

υλικό πεδίο, δηλ. με παραπλανητικά μέσα να αποσπάσει την υποστήριξη του κόσμου 
προς το πρόσωπό του, παρά την εναντίον του διδασκαλεία των δύο προφητών)».  

 Η εξουσία του θα είναι παγκόσμια, γι' αυτό γράφεται: «Και του δόθηκε εξουσία πάνω 
σε κάθε φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος» (13:7), μόνο όμως πάνω σε όσους θα τον 

προσκυνήσουν· και αυτοί θα είναι πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς. Γι' αυτούς λέει και ο 

Ησαΐας ότι θα «πέσουν», αλλά δεν λέει ότι θα «πέσουμε» όλοι: «Πεσούνται οι 
ενοικούντες επί της γης» (Ησ. 26:18),103 δηλ. εκείνοι που καθόλου δεν φροντίζουν για τα 
ουράνια και την εκεί δόξα, αλλά φροντίζουν μόνο για τη γήινη διαμονή τους και 
προσαρμόζονται στη χοιρώδη διαβίωση σ' αυτήν. (Αρέθας).  

 Αυτοί, του γήινου φρονήματος, δεν είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του 
σφαγμένου Αρνίου, δηλ. του Χριστού, ο οποίος έπαθε για να ωφελήσει εμάς. Και επειδή ο 
Ιησούς Χριστός είναι εκτός από τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός, όλα τα προγνωρίζει (γιατί 
είναι έξω από την κτίση την οποία Αυτός δημιούργησε μαζί με τον χρόνο της). Έτσι, ο Πατήρ, 
όσους προγνώρισε ότι Τον αγαπούν, τούτους και προώρισε εις σωτηρίαν διά του Υιού Αυτού, 
και ως Θεός Παντοδύναμος, από καταβολής κόσμου έγραψε στο βιβλίο της ζωής τα 
ονόματά τους. ∆ιότι αυτούς που προώρισε αυτούς και εκάλεσε, και αυτούς που εκάλεσε, 
αυτούς και εδικαίωσε, και αυτούς που εδικαίωσε τούτους και εδόξασε. Και αν ο Θεός είναι μαζί 
μας ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας; (Βλ. Ρωμ. 8:28-31). 

 Εδώ ο Ιωάννης, τονίζει το πόσο μεγάλη είναι η φροντίδα των πιστών υπό του Θεού, πριν 
ακόμη γεννηθούν, από καταβολής κόσμου, και πόσο μάταιος είναι ο βίος των ασεβών, απίστων 
και κακοδόξων, που αφενός εμπαίζονται από τον πονηρό, αφετέρου όμως δεν κληρονομούν 
την αιώνια ζωή. Και το πιο συγκλονιστικό είναι ότι ο Θεός ανέχεται τις ύβρεις και την κακία από 
τους ασεβείς (για να εκφράσουν και αυτοί την ελεύθερη βούλησή τους), αν και από καταβολής 
κόσμου γνωρίζει ότι θα απωλεσθούν! 

 Όλοι αυτοί που δεν προσκυνούν τον αληθινό Θεό θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο, και 
έτσι θα λάβει αυτός εξουσία να πολεμήσει τους Χριστιανούς 42 μήνες. «Και του δόθηκε 
εξουσία να κάνει πόλεμο σαράντα δύο μήνες». (13:5). Τότε η Εκκλησία θα αναγκασθεί να 
κρύβεται, και δημόσια δεν θα γίνεται Ορθόδοξη θεία λατρεία. Λέει ο άγιος Εφραίμ ο Σύρος: 
«Πολλοί δε των αγίων, όσοι θα ευρεθούν στην έλευση του μιαρού, χύνουν ποταμηδόν τα 

                                            
101   Από το βιβλίο του Γ. Μαυρομάτη «Η Αποκάλυψις του Ιωάννου», σελ. 217. 
102  Επίσης από το βιβλίο του κ. Μαυρομάτη, σελ. 218. 
103  Και στην 6η ωδή που στιχολογείται στον όρθρο (18ος στίχος) λέμε: «διὰ τὸν φόβον σου, Κύριε, ἐν γαστρὶ 
ἐλάβομεν καὶ ὠδινήσαμεν καὶ ἐτέκομεν· πνεῦμα σωτηρίας σου ἐποιήσαμεν ἐπὶ τῆς γῆς· οὐ πεσούμεθα, ἀλλὰ 
πεσοῦνται οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς». https://el.wikisource.org/wiki/Ωδαί_(Rahlfs) 

https://el.wikisource.org/wiki/%CE%A9%CE%B4%CE%B1%CE%AF_(Rahlfs)
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δάκρυα μετά στεναγμών προς τον Θεόν τον άγιον διά να λυτρωθούν από τον δράκοντα· και 
φεύγουν μετά μεγάλης σπουδής στις ερήμους και κρύπτονται στα όρη και τα σπήλαια 
μετά φόβου· και πασπαλίζουν χώμα και στάχτη στην κεφαλή τους, παρακαλούντες νύκτα και 
ημέρα με πολλή ταπείνωση. Και ο άγιος Θεός θέλει χαρίσει τούτο εις αυτούς: δηλ. η χάρη οδηγεί 
αυτούς σε ωρισμένους τόπους, και σώζονται κρυπτόμενοι στις οπές και τα σπήλαια μη 
βλέποντες τα σημεία και τα φόβητρα του Αντιχρίστου».104 

 Ο άγιος στάρετς Λαυρέντιος του Τσερνίκωφ (+1950),105 έλεγε: «Ο Αντίχριστος θα είναι 
πολύ καλός γνώστης κάθε σατανικής τέχνης, και θα κάνει ψευδή σημεία (ψευτοθαύματα). Όλος 
ο κόσμος θα τον ακούει και θα τον βλέπει... Μακάριος και τρισμακάριος ο άνθρωπος που 
δεν θα δει το θεομίσητο πρόσωπο του Αντιχρίστου και δεν θα ακούσει τα βλάσφημα 
λόγια του, που θα υπόσχονται κάθε γήινη ευλογία. Αυτοί που θα τον ακούσουν, θα 
πεισθούν και θα τρέξουν να τον υπηρετήσουν. Και θα τιμωρηθούν μαζί με αυτόν τόσο, 
όσο διαρκεί η αιωνιότης. Θα καίγονται στην αιωνιότητα»!  Είπε επίσης:  

 «Θα υπάρχουν εκκλησίες, αλλά οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν πρέπει να πηγαίνουν 
σ’ αυτές, διότι η αναίμακτη θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού δεν θα προσφέρεται εκεί. 
Αντ’ αυτού θα γίνονται σατανικές συναθροίσεις. Και εξ αιτίας της ανομίας, η Γη θα 
αρνείται να προσφέρει καρπούς».  

 Τότε θα συμβεί αυτό που μας έχει πει (από το ενδέκατο κεφάλαιο) ο Θεολόγος Ιωάννης: 
«την πόλη την Αγία (δηλ. την Εκκλησία) θα πατήσουν σαράντα δύο μήνες». (11-18). Όμως, 
πρώτα μας δήλωσε ότι η Θεο-εγκατάλειψη έγινε μεγαλύτερη, παρασύροντας ακόμα και 
αυτούς που ήταν στο "προαύλιο" της Εκκλησίας, δηλ. τους φιλικά διακείμενους προς αυτήν: 
«την αυλή την εξωτερική του ναού, βγάλ’ την έξω από το μέτρημα και μην την μετρήσεις, 
γιατί δόθηκε στα έθνη», δηλ. στους εκτός Εκκλησίας. Επειδή οι Εκκλησίες στον κόσμο θα 
καταπατηθούν από τον Αντίχριστο (3,5 χρόνια) γι' αυτό τότε ειδικά οι πιστοί θα απομακρυνθούν 
όχι μόνο τροπικά αλλά και τοπικά, καταφεύγοντας στην έρημο, μακριά από τους άλλους 
ανθρώπους. Και ο γέρ. Νικόλαος Ραγκόζιν (+1981) τόνιζε: «Ο Θεός σας απαγορεύει να ζείτε 
ως πολίτες του Αντιχρίστου, στις ημέρες του! Ο Θεός σας απαγορεύει να τον δείτε με τα 
μάτια σας»!...106  Όσοι μείνουν στις πόλεις τελικά θα σφραγισθούν. (σελ. 28). 

 1.13.  Ο ρόλος των πονηρών πνευμάτων. Στη διάνοια των ανθρώπων έχει 
επιπτώσεις η απελευθέρωση των πονηρών πνευμάτων, που αυξάνει ανάλογα με τον βαθμό 
αποστασιοποίησης από τις εντολές του Θεού. Όσοι δεν είναι συνειδητοί Χριστιανοί και 
αγνοούν τον νοερό πόλεμο, εύκολα από αμελείς και αδιάφοροι θα γίνουν εχθροί της 
Εκκλησίας. ∆ιότι οι μη καλυπτόμενοι από τη χάρη του Θεού άνθρωποι, χάνουν την ειρηνική 
διάθεση της ψυχής τους, και ωθούμενοι υπό των δαιμόνων, αντί να καταπολεμήσουν τα πάθη 
τους, στρέφονται με οργή ο ένας εναντίον του άλλου και όλοι μαζί εναντίον των Χριστιανών: «τα 
έθνη οργίσθηκαν». Αλλά ήρθε με τη σειρά της η οργή του Θεού: «και ήλθε η οργή Σου και ο 
καιρός των εθνών να κριθούν»… (11-18). Και είναι «οργή του Θεού» ο Αντίχριστος, που για 
ένα διάστημα 42 μηνών θα φέρει τους μεγαλύτερους πειρασμούς στην Ιστορία της γης. «Τότε 
θα γίνει τέτοια θλίψη, που δεν έχει γίνει από την αρχή (δημιουργίας) του κόσμου έως 
τώρα, και ούτε πρόκειται να γίνει»! (Ματθ. 24:21). ∆εν είναι τυχαίο που εδώ η διάρκεια της 
καταστροφικής τυραννίας του Αντιχρίστου δίνεται σε μήνες, διότι «μήνις» στα ελληνικά σημαίνει 
ακριβώς οργή!107 Είναι επόμενο ότι όταν, ένεκα των αμαρτιών των ανθρώπων, επιτραπεί η 

                                            
104  Όλο το κείμενο: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/10_Osios_Nilos-Efraim.pdf 
105  Κοιμήθηκε στην εορτή των Θεοφανείων, και γιαυτό η εορτή του μετατέθηκε από τη Ρωσική Εκκλησία στις 29 
∆εκ./11 Ιαν., όταν αγιοκατατάχθηκε το 1993. Το σκήνωμά του κατά την εκταφή βρέθηκε άφθορο. ∆ιαβάστε από τον 
«Επίτομο» υπό ΛΜ∆, τις προφητείες του: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/26_prof_me_leptom.pdf 
106  https://www.imdleo.gr/diaf/2018/pNik_Ragozin.pdf σελ. 9. 
107  ∆είτε περισσότερα στο Στ τεύχος σελ. 8-9: https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_f.pdf 

https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/10_Osios_Nilos-Efraim.pdf
https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/26_prof_me_leptom.pdf
https://www.imdleo.gr/diaf/2018/pNik_Ragozin.pdf
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απελευθέρωση των πονηρών πνευμάτων, τότε θα αναμένεται και η απελευθέρωση του 
αρχηγού τους Σατανά, για να ενοικήσει στον Αντίχριστο. Άρα όταν δούμε ότι τιμώνται τα 
πάθη αντί των αρετών, που ήδη συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό, αυτό σημαίνει ότι τα 
δαιμόνια λύθηκαν κατά παραχώρηση Θεού, και σαν συνέπεια θα επιτραπεί σ' αυτά, και 
αργότερα και στον αρχηγό τους, να πολεμήσουν τους Χριστιανούς: «Και του δόθηκε (άδεια) 
να κάνει πόλεμο με τους αγίους και να τους νικήσει (στο υλικό πεδίο)», δηλ. με 
παραπλανητικά μέσα, υπό την καθοδήγηση των δαιμόνων, να αποσπάσει την υποστήριξη του 
κόσμου προς το πρόσωπό του, παρά την εναντίον του διδασκαλεία των δύο προφητών. 

13-11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον 
ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα 
δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων.  

13-12 καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου 
θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ 
ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ 
κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσι τὸ 
θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ 
πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. 13-13 καὶ 
ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ καταβαίνῃ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον 
τῶν ἀνθρώπων.  

13-14 καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας 
ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ 
ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς 
κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα 
τῷ θηρίῳ, ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς 
μαχαίρας καὶ ἔζησε.  

 
13-15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι 

τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ 
εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν 
μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, 
ἵνα ἀποκτανθῶσι.  

 
13-16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς 

καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους 
καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους 
καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς 
χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς 
δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν,  

13-17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι 
ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ 
ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ 
ὀνόματος αὐτοῦ.  

(Ο Ψευδοπροφήτης) 

13-11 Και είδα άλλο θηρίο να ανεβαίνει από 
τη γη, και είχε δύο κέρατα όμοια με Αρνίο, 
αλλά μιλούσε σαν δράκος (Σατανικά λόγια). 

13-12 Και όλη την εξουσία του πρώτου 
θηρίου (Αντιχρίστου) την ενεργεί μπροστά 
του. Και κάνει τη γη και όσους κατοικούν σ’ 
αυτή να προσκυνήσουν το θηρίο το πρώτο, 
του οποίου θεραπεύτηκε η θανάσιμη πληγή 
του. 
13-13 Και κάνει θαυματουργικά σημεία 
μεγάλα, ώστε και φωτιά κάνει να κατεβαίνει 
στη γη από τον ουρανό μπροστά στους 
ανθρώπους. 
13-14 Και παραπλανά αυτούς που 
κατοικούν πάνω στη γη, εξαιτίας των 
θαυματουργικών σημείων που του δόθηκε 
να κάνει μπροστά στο θηρίο, λέγοντας σ’ 
αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη να 
κάνουν εικόνα στο θηρίο (Αντίχριστο), ο 
οποίος είχε την πληγή της μαχαίρας και 
έζησε.  
13-15 Και του δόθηκε να δώσει πνεύμα 
στην εικόνα του θηρίου, ώστε και να 
λαλήσει η εικόνα του θηρίου και θα πράξει 
έτσι, ώστε όσοι δεν θα προσκυνήσουν την 
εικόνα του θηρίου, να φονευθούν. 

(Το χάραγμα) 

13-16 Και υποχρεώνει όλους, τους μικρούς 
και τους μεγάλους, και τους πλούσιους και 
τους φτωχούς, και τους ελεύθερους και τους 
δούλους, να δεχθούν χάραγμα πάνω στο 
χέρι τους το δεξί ή πάνω στα μέτωπά 
τους.  

13-17 Και να μη μπορεί κανείς να αγοράσει 
ή να πουλήσει παρά μόνο όποιος έχει το 
χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό 
του ονόματός του.  
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13-18 ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν 

ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· 
ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ 
ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς'.  

 

13-18 Εδώ είναι η σοφία. Όποιος έχει νου 
ας λογαριάσει από τα ψηφία του (διότι στην 
Ελληνική τα γράμματα του αλφαβήτου 
αντιστοιχούν σε αριθμούς), τον αριθμό του 
θηρίου, γιατί είναι αριθμός ανθρώπου (διότι 
άνθρωπος θα είναι ο Αντίχριστος)· και ο 
αριθμός του είναι εξακόσια εξήντα έξι (666). 

 
2.01. Ψευδοπροφήτης: ο "πνευματικός" ηγέτης που θα υποστηρίζει τον Αντίχριστο!  

 Την επικινδυνότητα των διαστρεφόντων την αλήθεια του Ευαγγελίου προς ίδιον όφελος 
ψευδο-πνευματικών ηγετών επισημαίνει ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς: «Προσέχετε δε από των 
ψευδοπροφητών, οι οποίοι έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, από μέσα όμως 
είναι λύκοι άρπαγες. Από τους καρπούς τους θα τους αντιληφθείτε. Μήπως συλλέγουν 
από αγκάθια σταφύλια ή από τριβόλια σύκα»; (Ματθ. 7:15-16). 

 Αν στον Αντίχριστο κατοικεί μέσα του ο Σατανάς, στον ψευδοπροφήτη συνεργό του 
Αντιχρίστου κατοικεί αντίστοιχα μέγα πλήθος δαιμονίων διά των οποίων θα πραγματοποιεί τα 
ψευτο-θαύματα που παραπλανούν τους ανθρώπους. O ψευδοπροφήτης έχει (από τα πονηρά 
πνεύματα) όλη, δηλ. την ίδια εξουσία με αυτή του Αντιχρίστου, και την ενεργεί μπροστά του. 
Επομένως αυτά τα δύο θηρία έχουν ίση την κακία και δρουν συγχρόνως: «Και όλη την 
εξουσία του πρώτου θηρίου (Αντιχρίστου) την ενεργεί μπροστά του». Και ο άγιος 
Ειρηναίος λέει: «Για τον υπασπιστή (του Αντιχρίστου) τον οποίο και ψευδοπροφήτη καλεί, 
ελάλει, λέει (η Αποκάλυψη), ως δράκων. Για να μην νομίσει λοπόν κάποιος ότι με θεϊκή 
δύναμη κάνει τα θαύματα, αλλά με μαγική ενέργεια, είπε: Και πλανά όσους κατοικούν επί της 
γης. Και βέβαια ουδέν το θαυμαστόν, αν διά των δαιμονίων και αποστατικών πνευμάτων 
που συνεργάζονται μ' αυτόν (τον Ψευδοπροφήτη), δι' αυτών κάνει τα "θαύματα" με τα 
οποία θα πλανήσει όσους κατοικούν επί της γης».108   

 Οι ψευδοπροφήτες, γνωστοί και ως αιρετικοί109 όταν προέρχονται από την Εκκλησία, 
εξαπατούν, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, τους απλουστέρους και αμελεστέρους με τη βοήθεια του 
διαβόλου που μιλά δι' αυτών: «Για να εξαπατήσουν τους απλουστέρους, όπως είναι αυτοί για 
τους οποίους έχει γραφεί στις Παροιμίες "ο άκακος πιστεύει σε κάθε λόγο", σχηματίζονται (σε 
ομάδες) για να μελετούν και να λένε τις λέξεις, όπως ο πατέρας τους διάβολος (τους 
υποβάλλει), ώστε από τις λέξεις να νομισθεί ότι έχουν και ορθό φρόνημα και έτσι να 
πείσουν τους ταλαιπώρους ανθρώπους να φρονούν αντίθετα προς το νόημα των Γραφών. 
Αφήστε που σε κάθε αίρεση έχει κατάλληλα προσαρμοσθεί ο διάβολος που υπέβαλλε μεστές 
από δολιότητα λέξεις. Γι' αυτές είπε ο Κύριος ότι "θα εγερθούν ψευδόχριστοι και 
ψευδοπροφήτες ώστε να πλανήσουν πολλούς". Τώρα λοιπόν ο διάβολος ήρθε λέγοντας διά 
της κάθε μιας: Εγώ είμαι ο Χριστός και μαζί μου είναι η αλήθεια. Και έκανε ώστε όλες να 
ψεύδονται από κοινού, ο συκοφάντης. Και το παράδοξο βέβαια είναι ότι ενώ όλες οι 
αιρέσεις μάχονται υπέρ των κακοδοξιών που έπλασε εκάστη, μόνο στο ψεύδος 
συνδέονται μεταξύ τους, διότι ένα έχουν πατέρα: αυτόν που έσπειρε σε όλες το ψεύδος (δηλ. 
τον διάβολο)».110    

                                            
108  «Περὶ τοῦ ὑπασπιστοῦ, ὃν καὶ ψευδοπροφήτην καλεῖ, «ἐλάλει», φησίν, «ὡς δράκων». Ἵνα οὖν μή τις αὐτὸν 
θεϊκῇ δυνάμει δόξει ποιεῖν τὰ σημεῖα, ἀλλὰ μαγικῇ ἐνεργείᾳ, ἔφη· «Καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς». Καὶ 
οὐδέν γε καὶ θαυμαστόν, εἰ τῶν δαιμονίων καὶ ἀποστατικῶν πνευμάτων ὑπουργούντων αὐτῷ δι' αὐτῶν ποιεῖ σημεῖα, 
ἐν οἷς πλανήσει τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς». (Κατά αιρέσεων). 
109  Γιατί με την κακή τους προαίρεση αρπάζουν ως λύκοι τα πρόβατα του Χριστού από αυτήν προς ίδιον όφελος. 
110 «Ἀπάτης δὲ χάριν τῶν ἁπλουστέρων, οἷοί εἰσι περὶ ὧν ἐν Παροιμίαις γέγραπται· Ἄκακος πιστεύει παντὶ λόγῳ· 
σχηματίζονται μελετᾷν καὶ λέγειν τὰς λέξεις, ὡς ὁ πατὴρ αὐτῶν διάβολος, ἵνα ἐκ τῶν λέξεων δόξωσιν ὀρθὸν ἔχειν καὶ 
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 Ο δράκων (Σατανάς ή διάβολος) είναι ο κινών την εξαπάτηση του κόσμου διά του 
Αντιχρίστου και Ψευδοπροφήτη. Είναι, όμως, πρόσωπα διακρινόμενα μεταξύ τους αυτά τα τρία. 
∆ράκων: η πνευματική δύναμη του κακού. Αντίχριστος: ο θηριώδης άνθρωπος που 
αναδεικνύεται από τους αθεϊστές - ασεβείς. Και Ψευδοπροφήτης: ο αρχηγός των κακοδόξων 
ανθρώπων που κηρύττει, μέσω της αγάπης προς τον Αντίχριστο, το μίσος προς τον αληθινό 
Θεό, ενώ αποκαλεί πράξη ειρήνης τον πόλεμο κατά των ευσεβών που αρνούνται την 
προσκύνηση του  Αντιχρίστου. Λέει ο Ιωάννης ο Θεολόγος αναφερόμενος και στους τρεις: «Και 
είδα άλλο (εκτός του Αντιχρίστου) θηρίο να ανεβαίνει από τη γη, και είχε δύο κέρατα 
όμοια με Αρνίο, αλλά μιλούσε σαν δράκος (Σατανικά λόγια)». 

 Ο Αντίχριστος επειδή πλανά τους ανθρώπους αυτοπροβαλλόμενος σαν Θεός και 
μάλιστα μοναδικός, με υποσχέσεις που δεν μπορεί να τηρήσει, θεωρείται και αυτός 
ψευδοπροφήτης, και μάλιστα ο κατ' εξοχήν ψευδοπροφήτης, κατ' αντίθεση προς τον Ιησού 
Χριστό, τον οποίο προσπαθεί να μιμηθεί, και ο οποίος είναι ο κατ' εξοχήν Προφήτης. ∆ιότι, 
λέγει ο άγιος Επιφάνιος,111 με πνεύμα Θεού, Προφήτη τον (Ιησού) αποκάλεσε ο Μωυσής: 
«Είναι το ίδιο το Πνεύμα που λάλησε με τον Νόμο και με τους προφήτες και με το Ευαγγέλιο. 
∆ιότι μία συμφωνία υπάρχει όταν διά του Μωυσή λέει "προφήτην ως εμένα εκ των αδελφών 
σας (των Ιουδαίων) θα εγείρει ο Κύριος". Και πάλι ο Κύριος (λέει): Εάν στα γραμμένα από 
τον Μωυσή δεν πιστεύετε, πως θα ακούσετε τους λόγους Μου»; Και ο άγιος Κύριλλος 
συμπληρώνει: «Το να είναι κατάρατος ο απειθής ταιριάζει περισσότερο γι' αυτόν που ο 
Νομοθέτης σαφώς είπε ως περί προφήτου για τον Σωτήρα μας Χριστό: και θα συμβεί όποιος 
δεν ακούσει όσα θα λαλήσει ο προφήτης εκείνος στο όνομά Μου, θα εξολοθρευθεί η 
ψυχή εκείνη εκ του λαού αυτής».112 Και ο Αντίχριστος θα εξολοθρεύει τους αντιπάλους του, 
όχι μιλώντας εξ ονόματος του Θεού αλλά παριστάνοντας τον Θεό και ζητώντας να προσκυνείται 
σαν τέτοιος... Αυτό είναι κύριο αναγνωριστικό του Αντιχρίστου. Ο ψευδοπροφήτης θα τον 
υποστηρίξει και σ' αυτό, με τη βοήθεια ψευτο-θαυμάτων και διά των υπ' αυτού ελεγχομένων 
αιρέσεων. Ήδη π.χ. πολλές αυτο-αποκαλούμενες Εκκλησίες στη ∆ύση έχουν αποδεχθεί την 
θεωρία της Εξέλιξης, παρόλο που είναι μια κοσμική θεωρία που θεοποιεί την τύχη! Ο 
Αντίχριστος στους αθέους μπορεί έτσι να προβληθεί σαν το τελειότερο αποτέλεσμα της 
Εξέλιξης. Οι αιρέσεις που έχουν αποδεχθεί τη θεωρία της Εξέλιξης, μεταξύ των οποίων και οι 
κληρικοί του Βατικανού, είναι προετοιμασμένες, υπό την καθοδήγηση του ψευδοπροφήτη, να 
συμφωνήσουν. Το Βατικανό δέχτηκε επί πάπα Βενεδίκτου 16ου την θεωρία της Εξέλιξης, το 
2009. Μετά λίγες μέρες ανακοίνωσε ότι ψάχνει και για εξωγήινους...! 

 2.02. «Φυσικά» και «μετά τα Φυσικά». Είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας των 
πολλών επιστημονικών ανακαλύψεων να διακρίνομε τι ανήκει στα φυσικά και τι στα μετά τα 
φυσικά, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης. Ο Ισαάκ Νεύτων δεν είναι τυχαίο που για το σκοπό αυτό 
μελετούσε τη λογική του Αριστοτέλη στο αυθεντικό πολυτονικό κείμενο των αρχαίων 
Ελληνικών.113 Επειδή οι θρησκευτικές αντιλήψεις της Άπω Ανατολής είναι κατά βάση 
παγανιστικές, εκφράζοντας διεργασίες αυτού του κόσμου, γι' αυτό και προβάλλονται σαν 

                                                                                                                                                         
τὸ φρόνημα, καὶ λοιπὸν πείσωσι παρὰ τὰς Γραφὰς φρονεῖν τοὺς ταλαιπώρους ἀνθρώπους. Ἀμέλει ἐν ἑκάστῃ τῶν 
αἱρέσεων οὕτω σχηματισάμενος ὁ διάβολος, λέξεις ὑπέβαλε μεστὰς δολιότητος· περὶ γὰρ τούτων ὁ Κύριος εἴρηκεν, 
ὅτι: Ἐγερθήσονται ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται, ὥστε πλανῆσαι πολλούς· τοιγαροῦν ὁ διάβολος ἦλθε, λέγων 
δι' ἑκάστης· Ἐγώ εἰμι ὁ Χριστὸς, καὶ παρ' ἐμοὶ τὸ ἀληθές ἐστι· καὶ πάσας ἰδίᾳ καὶ κοινῇ πεποίηκε ψεύδεσθαι ὁ 
συκοφάντης. Καὶ τό γε παράδοξον, πᾶσαι πρὸς ἑαυτὰς αἱ αἱρέσεις μαχόμεναι περὶ ὧν ἔπλασεν ἑκάστη κακῶν, ἐν 
μόνῳ τῷ ψεύδεσθαι συνεδέθησαν ἀλλήλαις· ἕνα γὰρ ἔχουσι πατέρα τὸν πάσαις ἐπισπείραντα τὸ ψεῦδος». 
(Επιστολή προς τους επισκόπους της Αιγύπτου και Λιβύης, PG 25:545) 
111 Στο κατά αιρέσεων (τόμος 3ος σελ. 113). 
112 «...τὸ γὰρ ἐπάρατον εἶναι τὸν ἀπειθῆ πρεπωδέστερον δὴ, εἰπόντος τοῦ νομοθέτου σαφῶς, ὡς περὶ προφήτου 
τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ “Καὶ ἔσται ὃς ἂν μὴ ἀκούσῃ ὅσα “ἂν λαλήσῃ ὁ προφήτης ἐκεῖνος ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, 
ἐξολοθρευθήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς”. (Εις το κατά Ιωάννην PG 1:706) 
113  https://www.imdleo.gr/diaf/2012/2012_Gr_language.html 
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ταιριαστές με τη σύγχρονη έρευνα, όπως με τη θεότητα Shiva (φωτό) που τοποθετήθηκε έξω 
από το CERN.  
Μόνο όμως στην Ορθοδοξία είναι διακριτή η διαφορά φυσικού - 
υπερφυσικού. Γι' αυτό και δεν υπήρξαν απ' αυτήν καταδίκες, όπως 
αυτής της Ρωμαϊκής Ιεράς Εξέτασης στον Γαλιλαίο, το 1633, για την 
οποία 359 χρόνια μετά, το 1992, ο πάπας Ιωάννης Παύλος 2ος (1920-

2005) ζήτησε δημόσια συγνώμη. Μολονότι η περισσότερη κριτική (κατά 
του Γαλιλαίου) προήλθε από τους παπικούς, δεν περιορίσθηκε σ' 
αυτούς. Ο Ιωάννης Καλβίνος και ο Μαρτίνος Λούθηρος επίσης του 
αντιτάχθηκαν. «Εκ των υστέρων σημερινοί παρατηρητές πρέπει να 

απορούν γιατί η (παπική) Εκκλησία απειλείτο 
τόσο πολύ από την ιδέα ότι η Γη 
περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο», σχολιάζει ο διάσημος επικεφαλής 
της ομάδας για την αποκωδικοποίηση του DNA, δρ. Φράνσις Κόλλινς 
(αριστερά).114 Πολύ σωστά ο δρ. Κόλλινς οριοθέτησε την έρευνα για το 

DNA, αναφέροντας Θεό - ∆ημιουργό της ζωής. Ο ίδιος ενεθάρρυνε τους 
λογογράφους του προέδρου Κλίντον ώστε τελικά να μπει σχετική 
αναφορά σε ομιλία του προέδρου στον Λευκό Οίκο, στις 26-6-2000 κατά 

τη γιορτή για τη συμπλήρωση του χάρτη του DNA: «Χωρίς καµμία 
αμφιβολία, αυτός είναι ο πιο σημαντικός, ο πιο αξιοθαύμαστος χάρτης που φτιάχτηκε 
ποτέ από το ανθρώπινο γένος. Σήμερα, μαθαίνουμε τη διάλεκτο µε την οποία ο Θεός 
δημιούργησε τη ζωή! Αισθανόμαστε όλο και μεγαλύτερο δέος για την πολυπλοκότητα, 
την ομορφιά και το θαύμα του πιο ιερού και ουράνιου δώρου του Θεού». Στην εκδήλωση 
αυτή του Λευκού Οίκου, ο Κόλλινς λέει για τη δική του παρέμβαση: «Όταν ήρθε η σειρά µου 
να προσθέσω μερικά λόγια κι εγώ, (μετά τον πρόεδρο), σαν ηχώ εξέφρασα το ίδιο 
αίσθημα: Είναι μια ευτυχισμένη ημέρα για τον κόσμο. Μας προκαλεί ταπείνωση και δέος 
όταν συνειδητοποιούμε ότι συλλάβαμε μια πρώτη ιδέα από το βιβλίο οδηγιών 
κατασκευής µας, που πρωτύτερα ήταν γνωστό µόνο στον Θεό»!115 Στην περίπτωση της 
έρευνας στο ανθρώπινο (μόνο) DNA είναι μάλλον εύκολο να καθορισθεί το όριο του φυσικού 
πεδίου έρευνας από το υπερφυσικό, ώστε να έχει την άποψη ο Κόλλινς ότι «η πίστη στο Θεό 
μπορεί να είναι μια απολύτως λογική επιλογή και ότι οι αρχές της πίστης είναι στην 
πραγματικότητα συμπληρωματικές των αρχών της επιστήμης».  

 Τι γίνεται όμως στην περίπτωση πιο περίπλοκων ερευνών, όπως το ζήτημα της 
εμφάνισης των διαφόρων ειδών φυτών και ζώων πάνω στη γη, οπότε αναπτύσσονται 
επίσης πλήθος θεωριών και διάφοροι υποθέσεις; Ο ίδιος ο δρ. Francis Collins ακολουθεί το 
πρότυπο της «Θεϊστικής Εξέλιξης»... Ας το δούμε αυτό σαν απτό παράδειγμα, των όσων 
λέμε. Κατά το ισχύον σήμερα κριτήριο του Google για τα εισαγόμενα στη μηχανή αναζήτησης, 
λέει ο Κόλλινς, υπάρχει µόνο μια αναφορά για «Θεϊστική Εξέλιξη» για κάθε 10 για το 
«∆ημιουργισμό» και για κάθε 140 περί «Ευφυούς Σχεδίου». Αλλά πρόκειται όχι για τρεις 
θεωρίες αλλά τρεις κατηγορίες θεωριών, εξαρτόμενες από τις παραδοχές που κάνουν 
συγκεκριμένοι μελετητές. Τη «Θεϊστική Εξέλιξη» επέλεξε ο αγιοποιηθείς πάπας Ιω. Παύλος 2ος 
αρχικά, και το Βατικανό επί Βενεδίκτου 16ου αποδέχθηκε επίσημα. Ο Κόλλινς υποστηρίζει: «η 
Θεϊστική Εξέλιξη» είναι η επικρατούσα τοποθέτηση για σοβαρούς βιολόγους που είναι επίσης 

                                            
114 ∆ρ Κόλλινς, «Η Γλώσσα του Θεού» σ. 138. Ο δρ. Francis Collins ήταν αυτός που στάθηκε δίπλα στον πρόεδρο 
Κλίντον, στο Λευκό Οίκο, και μίλησε μετά απ' αυτόν, κατά τη γιορτή στην οποία επίσημα αναγγέλθηκε, όπως 
γράφει στο προαναφερθέν βιβλίο του: «το πρώτο σχεδιάγραµµα του ανθρώπινου γονιδιώµατος, το βιβλίο 
οδηγιών της κατασκευής µας, είχε συµπληρωθεί. Το ανθρώπινο γονιδίωµα αποτελείται από όλο το DNA 
του είδους µας, τον κληρονοµικό κώδικα της ζωής». Video  photo  
115  Όλες οι αναφορές στον Κόλλινς είναι από το βιβλίο του «Η γλώσσα του Θεού», εδώ από τη σελ. 18.   

https://www.youtube.com/watch?v=slRyGLmt3qc
https://www.imdleo.gr/diaf/2018/img1/Collins-Clinton.jpg
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σοβαροί πιστοί... Είναι η άποψη που υιοθετήθηκε από πολλούς Ινδούς, Μουσουλμάνους, 
Ιουδαίους και Χριστιανούς, συμπεριλαμβανομένου του Πάπα Ιωάννη-Παύλου 2ου».  

 Όμως μια κοσμική θεωρία και έρευνα δεν μπορεί να γίνει δεκτή από μια 
ορθοφρονούσα Εκκλησία! Η Εκκλησία στηρίζεται στον λόγο του Θεού ο οποίος αφορά 
πρώτιστα τις αιώνιες ψυχές και γι' αυτό δεν παρέρχεται: «ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, 
οι δε λόγοι μου ου μη παρέλθωσι». (Ματθ. 24:35). Περιορισμένα και συμβουλευτικά θα 
μπορούσε η Εκκλησία να αναφερθεί στα οριακά εκείνα σημεία στα οποία υπάρχουν αναφορές 
της Αγίας Γραφής, ακριβώς για να είναι διακριτή η κοσμική έρευνα από τα πνευματικά όριά της. 
∆ίνομε μια σειρά παραδοχών της Θεϊστικής Εξέλιξης, όπως τις αναφέρει ο Κόλλινς, ο 
οποίος να σημειωθεί ήταν πρώην αθεϊστής: «Υπάρχουν πολλές λεπτές παραλλαγές της 
Θεϊστικής Εξέλιξης, αλλά µια τυπική εκδοχή στηρίζεται στις ακόλουθες προτάσεις:  

1. Το Σύμπαν ήρθε στην ύπαρξη από το μηδέν, εδώ και περίπου 14 δισεκατοµµύρια 
χρόνια.  

2. Παρά τις μαζικές απιθανότητες, οι ιδιότητες του σύμπαντος φαίνεται να έχουν ακριβώς 
ρυθµιστεί για τη ζωή.  

3. Μολονότι ο ακριβής μηχανισμός της καταγωγής της ζωής στη Γη παραμένει άγνωστος, 
αφότου πάντως παρουσιάστηκε η ζωή, η διαδικασία της εξέλιξης και της φυσικής επιλογής 
επέτρεψε την ανάπτυξη μιας βιολογικής ποικιλίας και πολυπλοκότητας μέσα σε μακρόχρονες 
χρονικές περιόδους.  

4. Αφότου δρομολογήθηκε η εξέλιξη, δεν χρειάστηκε κάποια ειδική υπερφυσική 
επέμβαση.  

5. Οι άνθρωποι είναι μέρος αυτής της διαδικασίας, έχοντας ένα κοινό πρόγονο µε 
τους μεγάλους πιθήκους.  

6. Αλλά οι άνθρωποι είναι, επίσης, μοναδικοί από απόψεις που ξεφεύγουν από τις 
εξελικτικές εξηγήσεις και αποδεικνύουν την πνευματική µας φύση. Αυτή περιλαμβάνει τον 
Ηθικό Νόμο (τη γνώση του καλού και του κακού) και την αναζήτηση του Θεού που 
χαρακτηρίζει όλους τους ανθρώπινους πολιτισμούς διαμέσου της Ιστορίας». 

 Στις προηγούμενες παραδοχές παρατηρούμε ότι στην (4η) ουσιαστικά δεν δέχεται η 
ομάδα αυτή την ύπαρξη ιδιαιτέρων προσταγμάτων του Θεού για την εμφάνιση των ειδών (σε 
αντίθεση με τη Γένεση), και μάλιστα στην (5η) θεωρεί ότι αυτομάτως με φυσική επιλογή από 
πίθηκο προέκυψε ο άνθρωπος! Περιέργως όμως στην (6η) δέχεται την ύπαρξη Ηθικού 
Νόμου στους ανθρώπους που «ξεφεύγει από τις εξελικτικές εξηγήσεις»! Αλλά αν δεν 
εισήχθη με φυσική επιλογή (γιατί έχει αποδειχθεί ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, βεβαιώνει ο 
Κόλλινς), τότε πως τον έλαβε ο άνθρωπος εφόσον δεν έγινε «αφότου δρομολογήθηκε η εξέλιξη, 
κάποια ειδική υπερφυσική επέμβαση»; 

 Βλέπομε ότι η παρουσιαζόμενη εδώ Θεϊστική θεωρία της Εξέλιξης, επηρεασμένη ως 
φαίνεται από τους αθεϊστές, περιορίζει η ίδια, με τις παραδοχές της, το πεδίο έρευνάς της 
βάζοντας ενδιάμεσα εμπόδια (τις παραδοχές 4 και 5) στην αναγνώριση του αποτυπώματος στο 
υλικό πεδίο των διαδοχικών προσταγμάτων του Λόγου με τα οποία η ∆ημιουργία προχώρησε 
κατά τη Γένεση όχι βασισμένη σε κάποιο αρχικό αυτοματισμό αλλά βαθμιδωτά, από τα 
ατελέστερα είδη στα περιπλοκότερα.116 Το κάνει προφανώς από φόβο να μην παρέμβουν στην 
έρευνα θρησκευτικοί δογματισμοί πχ από "φονταμενταλιστές" Χριστιανούς ή Εβραίους, αλλά 
επιτυγχάνει το εντελώς αντίθετο: να ανακατέψει το αντικείμενο της έρευνας με αθεϊστικά και 

                                            
116  Επειδή διά του Λόγου τα πάντα εδημιουργήθησαν, λέει ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης, γι' αυτό έχει γραφεί «και 
είπεν ο Θεός: Γενηθήτω... » και όχι απλώς εδημιούργησε ο Θεός αυτό ή εκείνο. Και βέβαια δεν έγινε ένα μόνο 
(γενικό) τέτοιο πρόσταγμα στην αρχή της ∆ημιουργίας. «Ὅτι δὲ διὰ τοῦ Λόγου τὰ πάντα ἐδημιούργησεν ὁ 
Θεὸς, σαφὲς ἀφ' ὧν ἐπὶ ἑκάστου τῶν δημιουργημάτων γέγραπται τὸ, «Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· Γενηθήτω» τῆς Γραφῆς 
σημαινούσης τὴν διὰ τοῦ Λόγου δημιουργίαν· εἰ γὰρ μὴ τοῦτο ἦν, ἤρκει εἰπεῖν· Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς οὐρανὸν, καὶ 
γῆν, καὶ τὰ λοιπά· καὶ πάλιν· Προστάξαντος τοῦ Θεοῦ ἐγενήθη τὸ στερέωμα»... (PG 46:196) 



 
Η - 38

οπωσδήποτε θρησκευτικού τύπου εμπόδια! ∆ιότι ο αθεϊσμός είναι θρησκεία όπως τόνιζε ο 
μακαριστός π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος.117 Αυτή η θεωρία, που λάβαμε σαν παράδειγμα της 
δυσκολίας των επιστημόνων να οριοθετήσουν το φυσικό αντικείμενό τους, σωστά παραδέχεται 
Θεό - ∆ημιουργό σαν το βασικό υπερφυσικό όριο της έρευνάς της.118 Όμως με τις άλλες 
παραδοχές της δογματίζει λανθασμένα και βάζει εμπόδια στον εαυτό της. Οι Ορθόδοξοι 
γνωρίζουν βέβαια από τις Γραφές για τον άνθρωπο ότι ο Θεός έδειξε ξεχωριστή φροντίδα 
δημιουργώντας τον εξ αρχής, από χώμα, και όχι από πίθηκο! «Και έπλασεν ο Θεός τον 
άνθρωπον, χουν από της γης, και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής, και 
εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». (Γέν. 2:7). Η ικανότητα της λογικής και η συνείδηση 
δεν δόθηκαν από τον Θεό σε ένα κτήνος που έμοιαζε (όπως νομίζουν) με άνθρωπο, όταν 
μάλιστα επρόκειτο να γίνει άνθρωπος ο ίδιος ο Υιός και Λόγος του Θεού!119 

  Στην πραγματικότητα η Εξέλιξη κάνει μια ταξινόμηση των ειδών, αλλά αυτό πολύ απέχει 
από το να επεμβαίνει με τρόπο άγαρμπο στη Θεολογία που αγνοεί. 

 Το Βατικανό με τον πάπα Φραγκίσκο έγινε ακόμα πιο θερμός υποστηρικτής της 
θεωρίας της Εξέλιξης από τότε που επί πάπα Βενέδικτου 16ου την αποδέχτηκε επίσημα. «Οι 
θεωρίες της Εξέλιξης και της Μεγάλης Έκρηξης είναι πραγματικές και ο Θεός δεν είναι 
«μάγος με μαγικό ραβδί», δήλωσε επίσημα στην Ποντιφική Ακαδημία Επιστημών, ο Πάπας 
Φραγκίσκος το 2014. «Ο Φραγκίσκος εξήγησε ότι και οι δύο επιστημονικές θεωρίες δεν ήταν 
ασυμβίβαστες με την ύπαρξη ενός ∆ημιουργού - υποστηρίζοντας αντ' αυτού ότι "το απαιτούν". 
Όταν διαβάζουμε για τη ∆ημιουργία στη Γένεση, διατρέχουμε τον κίνδυνο να 
φανταστούμε ότι ο Θεός ήταν μάγος, με ένα μαγικό ραβδί ικανό να κάνει τα πάντα. Αλλά 
αυτό δεν συμβαίνει», είπε ο Φραγκίσκος.120 Αν ο Θεός δεν είναι ικανός... ποιος είναι ικανός, η 
κτίση και η τύχη;... Αλλά: Η γη δεν έχει κρυμμένη μέσα της τη δύναμη να παράγει έμψυχα, λέει 
ο αληθινά Μέγας Βασίλειος, ούτε καν φυτά, αλλά το πρόσταγμα του Θεού εχάρισε αυτή τη 
δύναμη. (η΄ ομιλία).121 

 Τώρα το Βατικανό, όπως και στην εποχή του Γαλιλαίου, έπεσε πάλι στον 
πειρασμό να αναμιχθεί στην επιστημονική έρευνα (τότε από τα αριστερά πολεμώντας και 
τώρα από τα δεξιά υπερθεματίζοντας), αντί να διαδραματίζει συμβουλευτικό ρόλο... Αλλά πώς 
να γίνει αυτό με τέτοια "θεολογία" που του κληρονόμησαν οι προγενέστερες αιρέσεις του; 

 Σχετικά με το πρόβλημα της οριοθέτησης φυσικού - υπερφυσικού που είναι πολύ συχνό 
στην εποχή μας των ακραίων ερευνητικών προσπαθειών, θα θυμίσομε ένα θεολογικό 
προβληματισμό που έφερε η έρευνα του CERN όταν αναγγέλθηκε ότι στόχος ήταν η εύρεση 
του... «σωματιδίου του Θεού»!  

Πως ήταν δυνατόν ένας ερευνητικός οργανισμός μικροσωματιδίων να βρει ένα «σωματίδιο 
του Θεού»; Ποια θρησκεία έχει Θεό από σωματίδια; Προφανώς κάποια παγανιστική θρησκεία 
της Άπω Ανατολής, και όλοι θυμήθηκαν το άγαλμα της θεότητας Shiva έξω από το CERN… 
υποπτευόμενοι τη θεολογική διασύνδεση του οργανισμού με τον παγανισμό (ειδωλολατρία)!  

 Στην πραγματικότητα οι επιστήμονες του CERN επρόκειτο να ερευνήσουν για ένα 
μικροσωματίδιο.122 Τόσο μοναδικό θεωρήθηκε αυτό και θεμελιώδες για τη βαρύτητα,123 ώστε ο 

                                            
117 https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/12_atheismos.pdf 
118 Αν δεν το έκανε θα έπρεπε κανονικά να αλλάξει όνομα. Να ονομάζεται πχ Εξελικτική ανακύκλωση, χαοτική 
Εξέλιξη και τα παρόμοια... και μετά να γεμίσει την επιστημονική έρευνα με μύθους... 
119 Πως μπορούσε λοιπόν να κατοικήσει ο Λόγος σε ένα ταλαιπωρημένο κατασκεύασμα από την εξελικτική πορεία 
σαν να αγόραζε σπίτι από 15ο χέρι, Αυτός που έπλασε τον άνθρωπο; ∆ιότι «πάντα δι' αυτού εγένετο»! (Ιω 1:3). 
120 https://www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-declares-evolution-and-big-bang-theory-are-right-and-god-
isnt-a-magician-with-a-magic-9822514.html 
121  Από τη Γένεση: https://www.imdleo.gr/diaf/2005/01_apo_Genesi.pdf 
122 Το μποζόνιο του Peter Higgs, καθηγητού του πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, που προτάθηκε από αυτόν 
από τη δεκετία του 1960 και τελικά ειπώθηκε ότι βρέθηκε από το CERN το 2012, αφήνοντας νέα ερωτηματικά... 

https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/12_atheismos.pdf
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-declares-evolution-and-big-bang-theory-are-right-and-god-isnt-a-magician-with-a-magic-9822514.html
https://www.imdleo.gr/diaf/2005/01_apo_Genesi.pdf
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Αμερικανός φυσικός Leon Max Lederman, που είχε τιμηθεί με το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 
1988, να το αποκαλέσει «σωματίδιο του Θεού», αποτυπώνοντας στον χαρακτηρισμό αυτό 
την απολυτότητα των συναδέλφων του! Γι' αυτό και από τους επιστήμονες του CERN 
γράφτηκε124 ότι δεν τους ήταν αρεστή αυτή η προσωνυμία. Μ' αυτήν όμως προωθήθηκε από τα 
μέσα ενημέρωσης η είδηση, γιατί μάλλον ότι προκαλεί συζητήσεις ή σκάνδαλο αυξάνει την 
ακροαματικότητα και το κέρδος. Σ' αυτή δηλ. την περίπτωση δεν βρισκόταν από πίσω κάποια 
θρησκευτική αντίληψη. Μερικοί, πάντως, έπαιζαν με τους θρησκευόμενους κερδοσκοπώντας 
στο όνομα του Θεού, και παραβιάζοντας έτσι την εντολή: «ου λήψη (δεν θα λάβεις) το όνομα 
Κυρίου του Θεού σου επί ματαίω (για κάτι μάταιο)». (∆ευτ. 5:11).  

 Η φωτογράφηση με τη μέθοδο Κίρλιαν, κατά την οποία όταν ένα αντικείμενο πάνω σε  
μια φωτογραφική πλάκα υποβληθεί σε ρεύμα υψηλής τάσης και συχνότητας, 
δημιουργεί σ' αυτήν ένα φωτεινό αποτύπωμα, είναι μια παρόμοια περίπτωση, 
κατά την οποία αυτοί οι οποίοι θέλουν να προωθήσουν εμπορικά την 
ανακάλυψη, μιλάνε για φωτογραφία της ψυχής!...125 Αλλά η ψυχή δεν γίνεται 

αντιληπτή με τις σωματικές αισθήσεις γιατί δεν ανήκει στον ίδιο φθαρτό κόσμο με το σώμα.  

 Η θεωρία της Εξέλιξης, η θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης (Big Bang) κλπ είναι προϊόντα 
ανθρώπινης διανόησης και όταν φτάνουν στα όρια των ερευνητικών δυνατοτήτων τους πρέπει 
να το αναγνωρίζουν και να μη μυθολογούν ή ψευτο-θεολογούν. Είναι από πολύ παλιά γνωστή 
η έλλειψη διάκρισης μεταξύ ανθρώπινης διανόησης και (υπερφυσικής) αποκάλυψης στο δυτικό 

κόσμο. Ο μεγάλος σύγχρονος θεολόγος γέροντας Σωφρόνιος ο Αγιορείτης 
(+1993) λέει πάνω στο θέμα αυτό: «Ο (δυτικός) Βαρλαάμ ισχυριζόταν ότι οι 
φιλόσοφοι που εργάζονταν με την λογική βρίσκονταν σε υψηλότερη θέση 
από τους Προφήτες, γιατί η όραση των Προφητών ήταν «πολλώ χείρω της 
νοήσεως». Απαντώντας ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι η όραση των 
Προφητών ήταν ανώτερη του νου (λογικής) των φιλοσόφων, γι' αυτό και η 
προφητική καθαρότητα είναι «συλλειτουργός, κατά την θεολογίαν, των 

αγγέλων».126 Ουσιαστικά οι δυτικοί αγνοούν ή δεν καταλαβαίνουν ότι η χάρη του Θεού με την 
οποία έγιναν οι αποκαλύψεις των προφητών είναι άκτιστη, και όχι σαν τα ηλεκτρικά, 
μαγνητικά ή βαρυτικά πεδία κτιστή!  

 Η έρευνα λοιπόν δεν μπορεί να θεωρεί ασήμαντη την εκ Θεού αποκάλυψη την 
περιεχόμενη στις άγιες Γραφές και την ερμηνεία της από τους αγίους. Όμως δεν είναι κακό ο 
ερευνητής να επιδιώκει να επαληθεύσει πειραματικά και ψηλαφητά το αντικείμενό του, όταν ο 
ίδιος ο Υιός του Θεού δέχθηκε την ψηλάφηση στο σώμα Του από τον Θωμά! 

 Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι: Οι άνθρωποι έχοντας ψυχή και σώμα ζούμε σε δύο 
κόσμους συγχρόνως. Αυτόν της ψυχής που είναι και λέγεται πνευματικός επειδή αυτή είναι 
πνεύμα λογικό και αθάνατο όπως οι άγγελοι, και αυτόν του σώματος που είναι υλικός και 
ονομάζεται άλλοτε και αισθητός ή ορατός γιατί γίνεται αντιληπτός με τις σωματικές αισθήσεις 
(άμεσα ή έμμεσα δι' οργάνων). Όμως οι δύο κόσμοι, διά των δυνάμεων της ψυχής, συνδέονται 
και αλληλεπιδρούν: «Ο τον φαινόμενον (υλικό) κόσμον νοών, θεωρεί τον νοούμενον 
(πνευματικό)», λέει και ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Και παρατηρεί την πλοκή των δύο 
κόσμων: ...«Και νοεί, εν μεν τω νοητώ τον αισθητόν (ή υλικό), ...εν δε τω αισθητώ τον 
νοητόν (ή πνευματικό)». (Προς Θαλάσσιον ερ. 47η). 

                                                                                                                                                         
123  «Ένα "πεδίο Higgs" διαπερνά το σύμπαν. Όσο περισσότερο ένα αντικείμενο αλληλεπιδρά με το πεδίο, τόσο 
περισσότερη μάζα έχει. Οποιοδήποτε πεδίο δύναμης πρέπει να έχει συνοδευτικό σωματίδιο - στην περίπτωση αυτή, 
το μποζόνιο Higgs». Clive Cookson, FT 6-7-2008. 
124  ∆είτε σχετικά στο προαναφερθέν άρθρο https://imdleo.gr/diaf/2008/img/Looking_deep_CERN_2008.pdf 
125  Η φωτογραφία της ψυχής; https://www.imdleo.gr/diaf/2013/kirlian/kirlian_soul.html 
126 ∆είτε: https://www.imdleo.gr/diaf/2010/03/gSofronios_A.pdf το Α13, σελ. 20. 

https://imdleo.gr/diaf/2008/img/Looking_deep_CERN_2008.pdf
https://imdleo.gr/diaf/2008/img/Looking_deep_CERN_2008.pdf
https://www.imdleo.gr/diaf/2013/kirlian/kirlian_soul.html
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 Επομένως, όλοι οι άνθρωποι και περισσότερο οι επιστήμονες, ανάλογα με την 
καθαρότητα της ψυχής τους, λαμβάνουν πολλά χρήσιμα πνευματικά μηνύματα από το 
περιβάλλον και το αντικείμενο ενδιαφέροντός τους. Αυτά όμως μπορούν να μεταδοθούν μόνο 
σε όσους είναι πνευματικά δεκτικοί. Γιατί χρειάζονται αυτιά που να ακούνε και μάτια που να 
βλέπουν με πνευματικά κριτήρια. Και ο Κύριος έλεγε: «ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω».127  

 2.03. Αιρέσεις. Όταν με την προαίρεσή του αποκλίνει κάποιος από την αλήθεια του 
Ευαγγελίου λέμε ότι πλανάται. Και όταν δημιουργήσει ομάδα πλάνης ή ενταχθεί σε κάποια 
υπάρχουσα (με λάθος δόγματα ή κακή ηθική) τότε λέμε ότι έχει πέσει σε αίρεση. «Πως δεν σας 
απάτησε (ο διάβολος); Επειδή οι προαιρέσεις δεν είναι οι ίδιες σε σας (τους πιστούς που 
αγρυπνείτε και προσεύχεσθε) με εκείνους (που αρέσκονται σε ανήθικα θεάματα). Γι' αυτό 
εκείνοι μεν απατώνται ενώ εσείς είσθε εκτός της απάτης»,128 λέει στους πιστούς ο άγιος 
Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η «αίρεση» δηλώνει και προαίρεση, εκλογή ή επιλογή, δόγμα, σχολή 
κλπ κατά τα λεξικά.129 Ο Ισοκράτης μιλάει πχ για αιρέσεις - επιλογές αγαθών ή κακών 
πραγμάτων, 130 ενώ ο ∆ιογένης ο Λαέρτιος για φιλοσοφικές αιρέσεις - σχολές, για τις οποίες 
σε σχέση με την ηθική λέει: «του δε ηθικού έχουν γίνει δέκα αιρέσεις (σχολές)»...131 Ομοίως 
ο Ιουδαίος ιστορικός Ιώσηππος του 1ου μ.Χ. αιώνα μιλάει για τρεις Ιουδαϊκές αιρέσεις - σχολές: 
των Φαρισαίων, των Σαδδουκαίων και των Εσσηνών.132  

 Η αίρεση έλαβε κατακριτέα έννοια από τότε, κυρίως, που ο Χριστιανισμός έδειξε μέσα 
από την αλήθεια του λόγου των ιερών Γραφών, το μέγεθος του κακού που προκαλείται από 
οποιαδήποτε από αυτές. Η αλήθεια είναι μία, αλλά οι αιρέσεις που αποτελούν αποκλίσεις από 
αυτήν μπορούν να είναι αναρίθμητες! Γι' αυτό είναι απαραίτητο να μάθει κάθε πιστός πολύ 
καλά τι πιστεύει η αγία Εκκλησία, οπότε γνωρίζει αυτόματα τι είναι πλάνη και αίρεση. Πρέπει 
όμως να δούμε τις σημαντικότερες απ' αυτές για να κατανοήσομε καλύτερα το θέμα. 

 Οι κυριότερες αιρέσεις που εμφανίστηκαν στο προσκήνιο, από αυτών των 
Αποστολικών χρόνων, είναι κατά τον άγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως (1846-1920):133   

α) Η του Σίµωνος του µάγου,  
β) Η των Εβιωνιτών Ιουδαϊζόντων Χριστιανών, τηρούντων το Σάββατον, την περιτομή και 

άλλας Ιουδαϊκάς διατάξεις, και αρνουμένων την θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.  
γ) Η των Γνωστικών, των φρονούντων, ότι η γνώση είναι σημαντικότερη της πίστεως, και 

θεωρούντων τον Ιησούν ως ένα των αιώνων των προελθόντων εκ του Θεού,  
δ) Των Μοντανιστών, των ακολούθων του Φρυγός Μοντανού πρώην ιερέως της εν Φρυγία 

                                            
127 Ματθ. 11:15. ∆ιότι το να ακούει (κάποιος) είναι θέμα της διανοίας, ενώ όταν μπαίνει μόνο ο ήχος στα αυτιά 
τότε λέμε ότι απλώς ενωτίζεται και όχι ότι ακούγεται, όπως εξηγεί ο Μέγας Βασίλειος: «Ὅτι τὸ μὲν ἀκούειν διανοίας 
ἐστὶν, ὡς δηλοῖ ὁ Κύριος, διεγείρων εἰς τὸ συνετῶς κατακούειν τοῦ βουλήματος τῶν λεγομένων. Ὁ ἔχων ὦτα 
ἀκούειν, ἀκουέτω· τὸ δὲ ἐνωτίζεσθαι, ψιλὸν τὸν ἦχον ἐντίθεσθαι τοῖς ὠσί». (Στον προφ. Ησαΐα, κεφ. 1ο) 
128 Στο περί διαβόλου: «Οἱ αὐτοὶ ἄνθρωποι ὑμεῖς κἀκεῖνοι, κατὰ τὴν φύσιν λέγω· τὴν αὐτὴν ἔχετε ψυχὴν ὑμεῖς 
κἀκεῖνοι, τὰς αὐτὰς ἔχετε ἐπιθυμίας τὰς παρὰ τῆς φύσεως· πῶς οὖν οὐκ ἐν τοῖς αὐτοῖς ὑμεῖς κἀκεῖνοι; Ἐπειδὴ αἱ 
προαιρέσεις οὐχ αἱ αὐταὶ ὑμῖν κἀκείνοις· διὰ τοῦτο ἐκεῖνοι μὲν ἐν ἀπάτῃ, ὑμεῖς δὲ ἐκτὸς τῆς ἀπάτης». (PG 49.265) 
129 Κατά το magenta σημαίνει: εκπόρθηση # κατάκτηση # πάρσιμο # άλωση # κυρίευση # προτίμηση # προαίρεση 
# επιθυμία # εκλογή # πρόθεση # σκοπός # δόγμα # σχολή # αίρεση, η - εξ αυτής η αγγλική λέξη heresy - η ιταλική 
eresia - η γαλλική heresie 
130 Για την ειρήνη, ομιλία 8η: «εὑρήσετε γὰρ τοὺς πλείστους τῶν ἀνθρώπων περὶ τὰς αἱρέσεις τῶν πραγμάτων 
ἁμαρτάνοντας, καὶ πλείους μὲν ἐπιθυμίας ἔχοντας τῶν κακῶν ἢ τῶν ἀγαθῶν, ἄμεινον δὲ βουλευομένους ὑπὲρ τῶν 
ἐχθρῶν ἢ  σφῶν αὐτῶν». ∆ηλ. «Θα βρείτε τους περισσοτέρους των ανθρώπων να αμαρτάνουν σε σχέση με τις 
επιλογές (αιρέσεις) των πραγμάτων. Και τους μεν περισσοτέρους (θα βρείτε) με επιθυμίες κακών παρά αγαθών. 
Καλύτερα όμως να σκεφτόντουσαν έτσι υπέρ των εχθρών τους παρά υπέρ των εαυτών τους».   
131 «...τοῦ δὲ ἠθικοῦ γεγόνασιν αἱρέσεις δέκα· Ἀκαδημαϊκή, Κυρηναϊκή, Ἠλιακή, Μεγαρική, Κυνική, Ἐρετρική, 
∆ιαλεκτική, Περιπατητική, Στωϊκή, Ἐπικούρειος». (Βίοι φιλοσόφων) 
132 «Κατὰ δὲ τὸν χρόνον τοῦτον τρεῖς αἱρέσεις τῶν Ἰουδαίων ἦσαν, αἳ περὶ τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων διαφόρως 
ὑπελάμβανον, ὧν ἡ μὲν Φαρισαίων ἐλέγετο, ἡ δὲ Σαδδουκαίων, ἡ τρίτη δὲ Ἐσσηνῶν». (Ιουδ. Αρχ. βιβλ. 13 κεφ. 171). 
133 Αγίου Νεκταρίου Ορθόδοξη Ιερά Κατήχηση, σελ. 27 και 28. 
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θεάς Κυβέλης, του κηρύττοντος τον εαυτόν του «παράκλητον τον µέλλοντα να συντελέση το 
έργον του Χριστού» (από του 150 μ.Χ.).  

ε) Η των Μανιχαίων, των ακολούθων του Μάνεντος, µάγου εξορίστου εκ Περσίας κατά τον 
δ' αιώνα: ήτο κράμα Γνωστικών κακοδοξιών και περσικών μυθολογημάτων· εδέχετο δύο αρχάς 
ισοπάλους, την του φωτός και την του σκότους, και εφρόνει περί του Σωτήρος ημών Ιησού 
Χριστού, ότι ήτο εν των φωτεινών όντων.  

στ) Οι Μοναρχικοί ή Σαβελλιανοί από Σαβελλίου πρεσβυτέρου Πτολεµαίδος (250-260 µ.Χ): 
αυτοί εδόξαζον ότι ο πατήρ, ο υιός, και το άγιον πνεύµα είσι τρία διάφορα ονόματα ενός και του 
αυτού προσώπου του Θεού, ότι ο όρος πατήρ είναι το όνομα το αποδιδόμενον εις το 
πρόσωπον αυτό, "θεωρούμενο εν τη ακατανοήτω μεγαλειότητι και τη απολύτω αυτού 
κυριαρχία", ότι ο όρος υιός είναι το όνομα το αποδιδόμενον εις το αυτό πρόσωπον όταν 
θεωρείται ότι αυτο-αποκαλύπτεται και ενσαρκώνεται και κατοικεί μεταξύ των ανθρώπων, ο δε 
όρος άγιον πνεύμα είναι το όνομα το αποδιδόμενο εις αυτό, όταν εννοείται ως ενεργούν κατ' 
ευθείαν επί των πλασμάτων μέσα στα έργα της δημιουργίας, της προνοίας ή της χάριτος. 

ζ) Η των Αρειανών από Αρείου πρεσβυτέρου Αλεξανδρείας. Ούτοι εδογµάτιζον (περί το 318 
µ.Χ.), ότι το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος (ο Υιός) είναι κατώτερο του πρώτου 
προσώπου και ότι είναι κτίσμα του. 

η) Η των Μακεδονιανών ή Πνευματομάχων, από Μακεδονίου επισκόπου Κωνσταντι-
νουπόλεως (341-360 µ.Χ.). Αυτοί έλεγαν, ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι κτίσμα και διάκονος του 
Πατρός και του Υιού. 

θ) Η των Πελαγιανών από του Πελαγίου πρεσβυτέρου. Αυτοί ηρνούντο την εις το 
ανθρώπινον γένος μετάδοσιν του προπατορικού αμαρτήματος (413 µ.Χ.). 

ι) Η των Νεστοριανών από Νεστορίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (428-431). Αυτοί 
διεχώριζαν αποτόµως τας φύσεις του Χριστού και ηρνούντο την πλήρη ένωση αυτών (σε ένα 
πρόσωπο) παραδεχόμενοι απλήν συνάφειαν αυτών. 

ια) Η των Μονοφυσιτών ή Ευτυχιανών από του Ευτυχούς αρχιμανδρίτου Κωνσταντινου-
πόλεως. Αυτοί κατ' αντίθεσιν προς τους Νεστοριανούς εδίδασκον, ότι εν τω Ιησού Χριστώ µία 
µόνη φύσις υπάρχει (451 µ.Χ.). 

ιβ) Η των Μονοθελητών προελθούσα εκ της Μονοφυσιτικής αιρέσεως. Ούτοι εδογμάτιζαν 
µία εν τω Ιησού Χριστώ θέληση, και  

ιγ) Η των εικονομάχων, ή εικονοκλαστών. Ταύτης της αιρέσεως αιρεσιάρχης υπήρξε ο 
Αυτοκράτωρ Λέων ο γ΄ ο επικληθείς Εικονομάχος (726 µ.Χ. 1ο διάταγμα κατά εικόνων). 

Αιρέσεις στους νεότερους χρόνους, (μέχρι των ημερών του Αγίου Νεκταρίου): 
Ποιες είναι οι επισημότερες Εκκλησίες κατά τους νεωτέρους χρόνους που απέκλιναν του 

Ορθοδόξου πνεύματoς της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας; 
α) Η ∆υτική Εκκλησία, ήτις περί άλλα τε πολλά εκαινοτόµησε και περί το δόγµα της του 

Παναγίου Πνεύµατος εκπορεύσεως, και 
β) Η κατά την ιστ΄ εκατονταετηρίδα µ.Χ. αναφανείσα Εκκλησία των ∆ιαμαρτυρομένων η 

αποσχισθείσα από της ∆υτικής Εκκλησίας και διακρινόμενη υπό διάφορα ονόματα. 
1) Εις τους Λουθηρανούς από του Λουθήρου Μαρτίνου Γερμανού μοναχού εξ Εισλεβένης 

της Πρωσσίας (1483-1546), οίτινες λέγονται και Ευαγγελικοί. 
2) Εις τους Καλβινιστάς από του Ιωάννου Καλβίνου εκ Νοβιονώ της Γαλλίας (1509-1561), 

οι οποίοι λέγονται και αναμορφωταί. 
Και οι δύο δέχονται ως μόνη πηγή του Χριστιανισμού την Αγία Γραφή και απορρίπτουν την 

Ιερά Αποστολική παράδοση. 
Ο Λουθηρανισμός εξαπλώθηκε στα βορειότερα της Γερμανίας και τας σκανδιναυϊκάς 

επικρατείας, ο δε Καλβινισμός μετεδόθη σε μερικές επαρχίας της Γαλλίας, στις Κάτω Χώρες, 
και στη Σκωτία. Ενταύθα ετροποποιήθη ούτως ώστε παρήχθη ιδία τις Εκκλησία η των 
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Σκωτικανών ή Πρεσβυτεριανών, των και καθαριστών- και 
3) Εις Αγγλικανούς ή Επισκοπιανούς. 
Αυτοί είναι διαμαρτυρόμενοι της Αγγλικής Εκκλησίας απορρίψαντες εντελώς την παράδοση 

της Εκκλησίας και τηρήσαντες (τυπικά) την ιεροσύνη μετά των τριών αυτής βαθμών και την 
εκκλησιαστική ιεραρχία, εν μέρει δε και την αρχαία λειτουργική τάξη περί την τέλεση της θείας 
ευχαριστίας. 

 Οι δυτικές αυτόκλητες "Εκκλησίες" που κατατάσσονται στις αιρέσεις από τον άγιο 
Νεκτάριο, δημιουργήθηκαν όταν οι άνθρωποι εκεί ξέπεσαν πνευματικά. Πρώτα έγινε αυτό με 
την απαίτηση απόλυτης πνευματικής εξουσίας επί της Γης από τον πάπα της Ρώμης, ο οποίος 
θέλει να θεωρείται αντιπρόσωπος του Θεού στη Γη (Vicarius Filii Dei)134 και συγχρόνως, με 
αυτό σαν δικαιολογία, την επέμβαση του παπισμού στα πολιτικά πράγματα. Αυτό είναι ένα 
είδος Αρειανισμού, όπου ο Χριστός είναι μακριά στον Ουρανό και η εξουσία του στη Γη 
εκτελείται δι' αντιπροσώπου. Αρχικά ήταν ο πάπας, και μετά το πλήθος των ιδρυτών των 
προτεσταντικών ομάδων που έχουν την ίδια, αν και διαφορετικά εκφραζόμενη, νοοτροπία 
αυθαιρεσίας. Η «Απάντησις των ορθοδόξων Πατριαρχών της Ανατολής προς τον πάπα 
Πίον Θ΄», το 1848, επικεντρώνεται στον Παπισμό, ως αίρεση: «Τούτων των πλατυνθεισών 
(εξαπλωμένων)… επί μέγα μέρος της οικουμένης αιρέσεων, ην ποτε (ήταν κάποτε) ο 
Αρειανισμός, έστι δε σήμερον και ο Παπισμός». Έτσι συσχετίζεται ο Παπισμός με τον 
Αρειανισμό, κάτι που ετόνιζε ιδιαίτερα ο όσιος π. Ιουστίνος Πόποβιτς, λέει σε ομιλία του135 ο 
καθηγητής π. Γεώργιος Μεταλληνός. 

 Σήμερα που η ηθική διαφθορά των ηγετών τείνει να νομιμοποιήσει την οποιαδήποτε 
συμπεριφορά, καταπατώντας τις εντολές του Θεού, οι περισσότερες από αυτές τις αιρέσεις για 
να μην χάσουν κρατικά οφέλη και να μην διώκονται, έχουν εντελώς αποξενωθεί από τη 
Χριστιανική διδασκαλία περιοριζόμενες σε ένα θολό περί "αγάπης" λόγο. Κάνουν όμως και 
ιεραποστολές, ακόμη και στους Ορθοδόξους, έχοντας εκκλησίες και πάστορες στην Ορθόδοξη 
Ανατολή, όπως έκαναν από παλιά. Η Εγκύκλιος της εν Κωνσταντινουπόλει συνόδου του 1836, 
λέει ο π. Γεώργιος Μεταλληνός, «κατά των ∆ιαμαρτυρομένων Ιεραποστόλων» χαρακτηρίζει 
τους ∆ιαμαρτυρομένους «αιρετικούς, οι οποίοι καταπολεμούν και διαφθείρουν την ιεράν 
ημών Ορθόδοξον Εκκλησίαν δολερώς και υπούλως». Είναι δε «μαθηταί και οπαδοί του 
Λουθήρου, του Ζβιγκλίου, του Καλβίνου, των Σωκίνων και άλλων πολλών τοιούτων αιρετικών». 
Μία παρατήρηση δε του κειμένου έχει διαχρονκό χαρακτήρα: «Να μας αφήσωσιν ησύχους να 
φρονώμεν και να πιστεύωμεν τα των αγίων προγόνων μας, και να λατρεύωμεν τον Θεόν 
εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, εις την «οποίαν αυτός μας ηξίωσε να γεννηθώμεν».136 

 Ο άγιος Επιφάνιος της Κύπρου, που έχει διεξοδικά πραγματευθεί το θέμα των αιρέσεων, 
αναφέρει: «Όλες λοιπόν οι πριν την ένσαρκον παρουσία του Χριστού αιρέσεις, αρχίζοντας από 
Αδάμ και φθάνοντας μέχρι αυτή είναι είκοσι (20). Μετά δε την ένσαρκον του Χριστού παρουσία 
έως της βασιλείας Ουαλεντιανού και Ουάλεντος και Γρατιανού (359-383) όλες οι αιρέσεις οι 
ψευδώς επονομαζόμενες με το όνομα του Χριστού είναι εξήντα (60)». (Πανάριον). 

 Ο όσιος Θεοφάνης από τη Ρωσία (+1894) εκθέτει συνοπτικά την πτωτική πορεία του 
Χριστιανισμού της ∆ύσης: «Ήταν στην αρχή μία Εκκλησία με μια, αληθινή, πίστη. Ήλθε όμως ο 
πειρασμός. Ο πάπας με τις σοφιστείες του ξέπεσε από την Εκκλησία και την πίστη. Αυτός 
είναι ο πρώτος βαθμός της πτώσεως στο ψέμα και στο σκοτάδι...  Οι παπικοί που πρώτοι 
αποσχίσθηκαν από την Εκκλησία, θεωρούν ότι αποκλειστικά με το μέρος τους είναι η αλήθεια. 
Οι προτεστάντες που κατηγόρησαν την χρεοκοπία των παπικών σε πολλά σημεία, αντί να 

                                            
134 Ο π. Γ. Μεταλληνός λέει σε ομιλία του ότι ο πάπας δεν δέχεται να τον θεωρούν πρώτο κατά την τάξη από τους 
πατριάρχες (που θα συνέβαινε αν ήταν Ορθόδοξος) αλλά επιμένει ότι είναι ο αντιπρόσωπος του Θεού στη Γη! 
135 «Από την πατερικότητα στην μεταπατερικότητα - η αυτοαναίρεση της Ορθόδοξης ηγεσίας», 28-2-2012. 
136 Επίσης από την ως άνω ομιλία: https://www.imdleo.gr/diaf/files/2012/metapateriki-p.G.Metal.pdf 

https://www.imdleo.gr/diaf/files/2012/metapateriki-p.G.Metal.pdf
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επιστρέψουν στην αλήθεια, απομακρύνθηκαν περισσότερο από τους παπικούς. ∆εν θεμελίωσαν 
την καινούργια τους πίστη πάνω στην αλήθεια του Θεού, αλλά πάνω στις αιρετικές σοφιστείες 
τους. Όσο κι αν ισχυρίζονται ότι κατέχουν την αλήθεια, βρίσκονται πολύ μακρυά απ' αυτή. 
 Στους Άγγλους δεν άρεσε ο γερμανικός προτεσταντισμός και οικοδόμησαν δικό 
τους, στα μέτρα τους, σύμφωνα με τις δικές τους απόψεις και όχι σύμφωνα με τις αιώνιες 
αλήθειες που αποκάλυψε ο Θεός. Απομακρύνθηκαν ακόμη πιο πολύ από την σωστή πίστη, 
προσπαθώντας να την προσεγγίσουν με ανθρώπινα μέσα. Και στον αγγλικανισμό και στον 
προτεσταντισμό ξεφύτρωσαν αργότερα πολλές παραφυάδες. τα σχίσματα και οι αιρέσεις 
πολλαπλασιάσθηκαν. Κάθε νέα παραφυάδα καυχιόταν ότι επιτέλους βρήκε την αλήθεια.  

Στην πραγματικότητα όμως βυθιζόταν περισσότερο στο ψέμα και στο σκοτάδι. Αναζητούσαν 
όλοι την αλήθεια όχι εκεί που ο αληθινός Θεός την τοποθέτησε, αλλά στις δικές τους 
σοφιστείες. Γι' αυτό δεν ανακάλυψαν την αλήθεια, αλλά εγκολπώθηκαν διάφορες σκιές της 
αληθείας. στις σκιές θεμελίωσαν την ομολογία πίστεώς τους, το πιστεύω τους. 
 Ενώ λοιπόν στην ∆ύση πολλαπλασιαζόταν η αίρεση και διαρκώς ξεφύτρωναν ποικίλες 
κακοδοξίες, περισσότερο ή λιγότερο πλανεμένες, στην Ανατολή παρέμενε αμετάβλητη στην 
πίστη της η Ορθοδοξία, η αληθινή Εκκλησία που σαν θησαυροφυλάκιο περιέχει την θεία 
αλήθεια. Η Ορθοδοξία πιστεύει και περιφρουρεί την αλήθεια που ανήγγειλε ο ίδιος ο Θεός και 
φύτεψαν οι άγιοι απόστολοί Του. Εμείς οι Ορθόδοξοι χριστιανοί, τα τέκνα της αληθινής 
Εκκλησίας, διατηρούμε τη θεόσδοτη και μόνη αλήθεια και μένουμε ασάλευτοι στην πίστη μας. 
Ενώ πέρασαν τόσοι αιώνες, διατηρήθηκε αλώβητη και αναλλοίωτη η αλήθεια στους κόλπους της 
Ορθοδοξίας και έφθασε μέχρι σε μας, όπως κηρύχθηκε από τον Θεό και τους αγίους 
αποστόλους Του...   

 Πόσους και πόσους αγίους δεν ανέδειξε η αγία Εκκλησία μας, που δέονται υπέρ 
ημών ενώπιον του Κυρίου! Πόσοι και πόσοι δεν ευαρέστησαν στον Θεό και δεν πλημμύρισαν με 
την θεία Χάρη, όπως φανερώνουν τα άφθαρτα λειψανά τους... Αλλά ας πάμε ακόμη πιο 
πέρα, λέει ο έγκλειστος όσιος Θεοφάνης. Η ίδια ομολογία πίστεως και ο ίδιος δρόμος σωτηρίας 
ακολουθείται και από τους Έλληνες, από τους οποίους λάβαμε το φως της Ορθοδοξίας. 
Μελετήστε την ιστορία τους και διά μέσου πολλών αιώνων θα φθάσετε μέχρι των 
Οικουμενικών Συνόδων που υποστήριξαν και επιβεβαίωσαν τα δόγματα της πίστεώς μας, την 
οικουμενική αλήθεια. Μελετήστε την ιστορία των Συνόδων που συγκροτήθηκαν (πηγαίνοντας 
προς τα πίσω) μέχρι τον Μέγα Κωνσταντίνο και παντού θ' αντιληφθείτε την ίδια αλήθεια να 
εγκολπώνεται από αναρίθμητα πλήθη πιστών και να βασιλεύει στα πέρατα της οικουμένης.  

Ας προχωρήσουμε ακόμη πιο πέρα. Μελετήστε τους αιώνες των διωγμών μέχρι την 
εποχή των αγίων αποστόλων. Θα διαπιστώσετε και εκεί την ίδια ομολογία πίστεως και τον 

Οι προτεστάντες κατέστρεφαν τις 
εικόνες της Παναγίας και των 
αγίων όπως και τα αγάλματα των 
εκκλησιών κατά τον καιρό της 
μεταρρύθμισης, όπως δείχνει για 
τη Ζυρίχη (1524) ο πίνακας.  

 

Και σήμερα ακόμη δεν τιμούν 
τους αγίους, ούτε δέχονται την 
ιερή Παράδοση μέσω της οποίας 
έχομε αδιάσπαστη τη σύνδεση 
με τα Αποστολικά χρόνια.  
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ίδιο δρόμο της σωτηρίας, που και μείς τώρα ακολουθούμε. Και αυτό που δίδασκαν οι άγιοι 
απόστολοι, το παρέλαβαν από τον Κύριο. Και ό.τι έλεγε και έκανε ο Υιός, το έλεγε και το έκανε 
σύμφωνα με την εντολή του Πατρός μέσα στο μυστήριο της Αγίας Τριάδος.  

 Να από που ξεκινά η πίστη μας! Να που είναι η πηγή της! Να πως ανέβλυσε από 
τα βάθη της θεότητος! Να πως έρρεε διά μέσου των αιώνων και έφθασε μέχρι σε μας»! 

 Συμπεραίνεται λοιπόν, από τον όσιο Θεοφάνη, ότι: «Αναρίθμητες αιρέσεις εμφανίσθηκαν 
στη ∆ύση. Όλες όμως απορρίφθηκαν από την Ορθοδοξία, παρ' όλο που (κι αυτές) 
κηρύττουν τον Σωτήρα Χριστό! Επομένως δεν πρέπει να συμπεραίνουμε ότι εφ' όσον 
κάποιος κηρύττει τον Χριστό, οπωσδήποτε είναι αξιόπιστος, αλλά πρέπει να εξετάζουμε, εάν 
σωστά κηρύττει την αλήθεια για τον Χριστό... ∆εν διαβάσατε στο Ευαγγέλιο τα προειδοποιητικά 
λόγια του Κυρίου: «Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οι οποίοι έρχονται προς εσάς 
με ενδυμασία προβάτων, εσωτερικά όμως είναι λύκοι άρπαγες»; (Ματθ. 7: 15).  

 Μη φαντασθείτε ότι ο Κύριος εννοεί εδώ εκείνους που δεν γνωρίζουν το όνομά 
Του. Όχι. Εννοεί ακριβώς αυτούς που καλύπτονται με το όνομά Του, οδηγώντας στην 
πλάνη. Αυτό φαίνεται από τα αμέσως επόμενα λόγια Του: «Πολλοί θα Μου πουν σ' εκείνη τη 
ημέρα (της Κρίσης), Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά Σου»; (Ματθ. 7:22). 
Βλέπετε; Κηρύττουν τον Χριστό και ο ίδιος ο Χριστός μας προτρέπει να φυλαγόμαστε απ' 
αυτούς. Και κατά την ημέρα της κρίσεως θα τους πει: «Ουδέποτε σας αναγνώρισα (σαν 
δικούς Μου), απομακρυνθείτε από Εμένα οι εργαζόμενοι την ανομία» (Ματθ. 7:23), 
συμπληρώνει ο έγκλειστος όσιος Θεοφάνης.137 

 2.04. Ο Ουμανισμός (ανθρωπισμός) και ο υπερανθρωπισμός. Με τις αιρέσεις, και 
μάλιστα τις δυτικές, αντικαθίσταται η αποκαλυφθείσα υπό του Κυρίου αλήθεια που οδηγεί στη 
βασιλεία των Ουρανών, από ανθρώπινα ιδεολογήματα που μόνο παραπλανητικά αναφέρονται 
στο όνομα του Χριστού. Μεταφέρουν στους ακολούθους τους ένα ουμανιστικό πνεύμα 
γήινης απελευθέρωσης από καταπιεστικά θεωρούμενα (καλώς ή κακώς) πρόσωπα138 και 
εξουσίες και από επιδίωξη γήινων απολαύσεων και συμφερόντων χωρίς να τίθενται όλα αυτά 
κάτω από τον πνευματικό έλεγχο των εντολών του Χριστού που έφτασαν σε μας από τη 
γραπτή και άγραφη Παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας Του.  

 Το ανθρωποκεντρικό σύστημα του παπισμού από το σχίσμα του 1054 επεκτάθηκε σαν 
ουμανισμός στην πολιτική, που με αυτή τη δικαιολογία έφερε τις Σταυροφορίες, καθώς και στα 
γράμματα και την τέχνη. Οι ναοί του Βατικανού γέμισαν με αγάλματα και ζωγραφιές προσώπων 
που έχουν έντονα σαρκώδη χαρακτηριστικά αντί των εξαϋλωμένων της ανατολικής Ορθόδοξης 
νοοτροπίας. Το ανέβασμα των πιστών σε πνευματικές έννοιες εμποδίζεται από αυτή την 
ανθρωποκεντρική νοοτροπία και τέχνη.  

Οι προτεστάντες απομακρυσμένοι περισσότερο από τους παπικούς, μείωσαν 
ακόμη πιο πολύ την αίσθηση της παρουσίας του Θεού στους ναούς τους, τόσο 

με το σχήμα τους όσο και με το άδειο από αγιότητα περιεχόμενό τους, με την 
παντελή έλλειψη αληθινών Μυστηρίων και αγίων εικόνων. Επειδή η προτεσταντική 

αντίδραση στα λάθη του παπισμού έγινε με «Μεταρρύθμιση» (Reformation) που επινοήθηκε 
από ανθρώπινες διάνοιες και όχι με αποκατάσταση της παραδοθείσας από τον Χριστό 
Ορθόδοξης αλήθειας, ο ουμανισμός κατέληξε σε εκκοσμίκευση μεγαλύτερη αυτής των 
παπικών. Ο απόστολος Πέτρος μας είχε προειδοποιήσει: «Αυτό πρώτα να γνωρίζετε, ότι θα 
έλθουν τις έσχατες ημέρες εμπαίκτες (των αληθειών της Χριστιανικής διδασκαλίας), 
πορευόμενοι κατά τις δικές τους επιθυμίες». (2η Πέτ. 3:3). 

                                            
137 Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου «Απάνθισμα Επιστολών», Ι. Μ. Παρακλήτου, 2004, σελ. 126-131.  
138 Όπως του πάπα και των αφωσιωμένων σ' αυτόν ηγεμόνων, για τους προτεστάντες. 



 
Η - 45

Η σφαγή την ημέρα του Αγίου Βαρθολομαίου 25 Αυγούστου 1572

Οι Ρωμιοί, υπόδουλοι των 
Οθωμανών, διατήρησαν την 
Ορθόδοξη πίστη τους και δεν 
χρειάσθηκε να μπουν σε 
μάχες υπέρ ή κατά των 
Προτεσταντών όπως στη 
∆ύση. Στη Γαλλία μόνο, το 
1572, κατά την εορτή του 
αγίου Βαρθολομαίου, έγινε 
σφαγή από τους παπικούς 30 
ως 100 χιλ. Γάλλων ∆ιαμαρ-
τυρομένων (Huguenots). 

  Πίνακας του François Dubois. 

 Η πλήρης εκκοσμίκευση, που είναι ταυτόσημη με αθεΐα, ήρθε κατόπιν με τη 
δημιουργία ουτοπικών ιδεολογιών και πολιτικών και αποκρυφιστικών κινημάτων. Σ' αυτές ο 
ουμανισμός αποξενωμένος τελείως από την πνευματική διάσταση του ανθρώπου, η οποία του 
υπενθυμίζει σαν τελικό σκοπό την είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών, εισήγαγε κοσμοείδωλα 
με έννοιες για αγώνες και μάχες επίγειες που βλάπτουν τις ψυχές. 

 Η Γαλλική Επανάσταση του 1789 διακρίθηκε για τη βία που επικράτησε σ' αυτή, η οποία 
όπως έγραψε ένας ιστορικός «δεν ήταν το ατυχές υποπροϊόν της επανάστασης, (αλλά) η 
πηγή της ενέργειάς της»!...139 Η αιματοχυσία της εμφύλιας αντιπαράθεσης συνεχίστηκε με 
αυτή των Ευρωπαϊκών πολέμων του Ναπολέοντα, ο οποίος έφτασε μέχρι τη Μόσχα το 1812. 
Tο κακό αυτό σκοτείνιαζε τις διάνοιες των ανθρώπων όλο και περισσότερο. Άρχισαν να 
διαδίδονται αθεϊστικές ιδέες ενώ το αποκρυφιστικό τάγμα των Ιλλουμινάτι που ιδρύθηκε το 
1776 και υπάρχει ακόμη, πρεσβεύει το μίσος στον Θεό... Η τέλεια αποξένωση από την αληθινή 
πνευματική ζωή δημιούργησε την ανάγκη να σπρωχθεί βίαια ο άνθρωπος στο τεχνητό και κατά 
φαντασίαν ανώτερο επίπεδο του υπεράνθρωπου (κατά τον Νίτσε) και να δημιουργηθούν οι 
μεγάλοι κλάδοι του ολοκληρωτισμού: Φασισμός, Ναζισμός, Κομμουνισμός. 
 Υπερανθρωπισμός. Ο ανθρωπισμός (ή ουμανισμός) αντικαταστάθηκε από τον 
υπερανθρωπισμό, που επειδή δεν επιδιώκει την με τη χάρη του Θεού θέωση, θέλει με την 
εξόντωση των αντιφρονούντων επιτυχία μιας γήινης ψευτο-θέωσης ποτισμένης με ανθρώπινο 
αίμα. Οι ηγέτες του υπερανθρωπισμού τιμώνται σαν θεοί: Χίτλερ, Λένιν, Στάλιν, Μάο... 
Πως ξέπεσαν τόσο πολύ οι άνθρωποι των εσχάτων χρόνων; Από την αμέλεια για τη σωτηρία 
τους και την καταφρόνηση του λόγου του Θεού: «Μέγας γκρεμός και βάραθρο βαθύ η 
άγνοια των Γραφών. Μεγάλη προδοσία της σωτηρίας το να μην γνωρίζομε τίποτα από 
τους θείους νόμους. Αυτό και αιρέσεις γέννησε και βίο διεφθαρμένο εισήγαγε, αυτό τα 
πάνω κάτω έφερε», λέει ο Χρυσόστομος.140 
 Η αρειανίζουσα νοοτροπία των παπών ενισχύθηκε περισσότερο στους προτεστάντες, οι 
οποίοι απομάκρυναν ακόμα περισσότερο τον Θεό από τη ζωή τους, ενώ μεγιστοποιήθηκε από 
τις ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Περιέργως μάλιστα ο υπερανθρωπισμός των Ναζί τους οδήγησε 
στην αναζήτηση της Αρείας φυλής, χωρίς να γίνει αντιληπτή η προειδοποίηση μέσω του 
ονόματος της πλάνης αυτής που ήταν ίδιο με την παλιά αίρεση! 
 Το 1870 ο πάπας ανακηρύχθηκε αλάθητος, μιμητής σ' αυτό του τελικού Αντιχρίστου, 
και την πλάνη αυτή επικύρωσε η 2η Βατικανή Σύνοδος, η οποία μάλιστα δέχθηκε ότι το 

                                            
139  Schama, Citizens, chp. 14 "September 1791-August 1792", p. iii "Marseillaise" 
140  Ομιλία στον Λάζαρο, PG 48:995. 
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αλάθητο ισχύει ακόμα και όταν ο πάπας δεν μιλάει από καθέδρας (ex cathedra).141 
Έγραψε ο άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (+1956): «Ο αντίχριστος - πάπας παρουσιάστηκε στα 
μέσα του δέκατου ένατου αιώνα. Οι αντίχριστοι ευρωπαίοι φιλόσοφοι παρουσιάζονται στα τέλη 
του δέκατου ένατου αιώνα. Ο Βοναπάρτης, ό Πίος και ο Νίτσε, αυτά τα τρία ονόματα, είναι η 
τριάδα των πιο βαριά ασθενών... Όταν ο Βοναπάρτης χαμογελούσε με τις αγιογραφίες που 
υπήρχαν στο Κρεμλίνο και όταν ο πάπας Πίος ανακηρύχθηκε δημόσια αλάνθαστος, και 
όταν ο Νίτσε ομολόγησε την υπηρεσία του στον αντίχριστο, τότε ο ήλιος σκοτείνιασε 
στον ουρανό. Αν υπήρχαν χιλιάδες ήλιοι θα σκοτείνιαζαν από τη λύπη και τη ντροπή. Τέτοιο 
θαύμα δεν είδε η γη: Άθεος αυτοκράτορας, άθεος Ποντίφηκας, άθεος φιλόσοφος. Στα 
χρόνια του Νέρωνα, τουλάχιστον ένας από τούς τρεις δεν ήταν άθεος: ο φιλόσοφος»!142 

 Με την διάκριση που κάναμε, βάσει των όσων λέει ο Θεολόγος Ιωάννης στο εξεταζόμενο 
βιβλίο της Αποκάλυψης, ο κομμουνισμός ως πολιτικό - αθεϊστικό κίνημα ανήκει στο «θηρίο» της 
θάλασσας δηλ. απ' ευθείας στον Αντίχριστο. Ενώ ο Φασισμός, Ναζισμός και οι άλλες 
αιρέσεις ανήκουν στο 2ο «θηρίο», αυτό της γης, δηλ. στο άρμα του ψευδο-προφήτη, τον 
συνεργάτη και υποστηρικτή του Αντιχρίστου, και αυτές εξετάζομε τώρα. 

 Όταν η ήδη πλανηθείσα από πλήθος αιρέσεων ∆ύση άρχισε να δέχεται και μυθολογικά 
παγανιστικά στοιχεία και να τα αναμιγνύει στην πίστη της, το κακό χειροτέρεψε. Ο άγιος 
Επιφάνιος της Κύπρου το παρατηρεί (σε πολύ μικρότερη κλίμακα) από την εποχή του: «∆ιότι 
όταν οι αιρέσεις μάζεψαν πλάνη από Ελληνικούς (παγανιστικούς) μύθους, τότε 
μεταβλήθηκαν σε άλλο χειρότερο σκεπτικό (διάνοια)». (Πανάριον, τόμ. 1ος, σ. 296). 

 Υπήρξαν φιλόσοφοι που βοήθησαν στην ανάμιξη αυτή (παγανιστικών στοιχείων και  
ψευδο-Χριστιανικών δοξασιών). Ο ιστορικός Peter Levenda γράφει:  

 «Η ιδιόμορφη άποψη του Βάγκνερ για την κοσμολογία και την παγκόσμια ιστορία - που 
βρίσκει την ιδανική της έκφραση στον Parsifal, με το συγκινητικό, αν και παράξενο, 
παγανιστικό στοιχείο του χριστιανικού μύθου - επρόκειτο να επηρεάσει τον Χίτλερ και μια 
ολόκληρη γενιά Γερμανών, οι οποίοι αποκτούσαν την πρώτη τους επαφή με την τευτονική 
μυθολογία, θεωρώντας την ως γερμανική προϊστορία, και με τα γραπτά του πάλαι ποτέ λάτρη 
του Βάγκνερ Φρίντριχ Νίτσε (1844-1900), του φιλοσόφου που διέδωσε την έννοια του 
«υπερανθρώπου». Ο ισχυρός συνδυασμός Νίτσε-Βάγκνερ δημιούργησε μια ατμόσφαιρα μέσα 
στην οποία μπορούσαν να αναπτυχθούν παράξενες παγανιστικές εταιρείες, ανάμεσα στα κατά 
τα άλλα απαιτητικά μέλη της καλλιεργημένης κοινωνίας. Ομάδες όπως η Εταιρεία της Θούλης, 
η Εταιρεία της Έδας, η Εταιρεία Λιστ, η Germanenorden και το Τάγμα των Νέων Ναϊτών 
περιλάμβαναν στις τάξεις τους ευγενείς, αξιωματικούς του στρατού, καθηγητές κολεγίων και 
πλούσιους βιομήχανους. Επίσης, θα πρέπει να αποδώσουμε στην επιρροή του Βάγκνερ αυτό 
το πάθος για τα τάγματα ιπποτών, την αναζήτηση του παγανιστικού ∆ισκοπότηρου, για 
τευτονικούς θεούς και ξανθούς ήρωες, που τελικά θα κυρίευε το Weltanschauung του Χάινριχ 
Χίμλερ, του πιο θερμού οπαδού του Χίτλερ. Και τώρα: 

   2.05. Μαγεία και ο αποκρυφισμός. Η μαγεία και ο αποκρυφισμός είναι και πάλι στη 
μόδα στην Αμερική και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Όχι μόνο η σειρά X-Files αλλά και 
σειρές όπως το Charmed, το Bufjy the Vampire Slayer και το Sabrina, the Teenage Witch 
προβάλλονται σε τηλεοπτικούς σταθμούς χωρών πολύ απομακρυσμένων η μία από την άλλη -
όσον αφορά τα θρησκευτικά αισθήματα καθώς και τη γεωγραφική τους θέση-, όπως το Ηνωμένο 
Βασίλειο και η Σιγκαπούρη, η Βενεζουέλα και το Χονγκ Κονγκ, η Ιταλία και η Ινδονησία. Το Χάρι 
Πότερ (Harry Potter) έσπασε τα ταμεία, ενώ σε ορισμένους κύκλους κατακρινόταν ανοιχτά ότι 
ενθαρρύνει τα παιδιά στις πρακτικές της μαγείας και τα αποσπά από τον μητρικό 

                                            
141 Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης, σελ. 5: https://www.imdleo.gr/diaf/files/nwo-09/orthodoxia-kathol.pdf 
142 «Μέσα από το παράθυρο της φυλακής», εκδόσεις Ορθόδοξη Κυψέλη. 

https://www.imdleo.gr/diaf/files/nwo-09/orthodoxia-kathol.pdf
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εναγκαλισμό της επίσημης θρησκείας».143 Έχουμε αλλού αναφέρει,144 ότι: Υπάρχουν πάνω 
από 200.000 δεδηλωμένες μάγισσες στην Αμερική! Ένας μεγάλος άγνωστος αριθμός 
μαγισσών παραμένει αδήλωτος. (Επίτομος σελ. 155). «Πολλοί Χριστιανοί συγγραφείς έχουν 
σημάνει συναγερμό στη Χριστιανική κοινότητα σχετικά με την ισχυρή επιρροή των κοσμικών 
ανθρωπιστικών διδασκαλιών για τη «∆ιευκρίνηση Αξιών» στα σχολεία, σε Εθνικό 
(Αμερικανικό) επίπεδο. Σ' αυτή την περίπτωση, οι απόλυτες ηθικές αξίες που θεσπίζει η 
Βίβλος παραγκωνίζονται με την αιτιολογία ότι αποτελούν απλά ένα μόνο εναλλακτικό 
σύστημα αξιών μεταξύ άλλων!...  

 Οι μαθητές που διδάσκονται τη «∆ιευκρίνηση Αξιών» μαθαίνουν να 
χρησιμοποιούν τα δικά τους (υποκειμενικά) αισθήματα, ως ηθικούς καθοδηγητές, για το 
καλό και το κακό, την αλήθεια και το ψέμα! Η χρησιμοποίηση των προσωπικών αντιλήψεων 
του ανθρώπου σαν μέτρο για την ηθική συμπεριφορά και άποψη για τον κόσμο, συνεπάγεται 
την ύπαρξη της δυνατότητας της αυτο-αιτιολόγησης συμπεριφορών και ενεργειών που δεν 
βασίζονται στη διδασκαλία της Βίβλου». (Επίτομος σελ. 156) 

  …Ο Dave Hunt, στο βιβλίο του «Αμερική: Ο Μαθητευόμενος Μάγος», αναρωτιέται:  
«Η τελευταία φορά που συνέβει κάτι που να προσεγγίζει τη μαζική αυτή στροφή από τη 

λογική στο μυστικισμό ήταν στη δεκαετία του 1920 και του 1930. Είχε σημειωθεί τότε μια έξαρση 
του αποκρυφισμού στη ∆υτική Ευρώπη, και ιδιαίτερα στην Αυστρία και τη Γερμανία, πράγμα 
που συνετέλεσε στο να προετοιμαστεί το έδαφος για την άνοδο του Ναζισμού στη Γερμανία. 
Κάποιοι ιστορικοί μάλιστα ονόμασαν τον Χίτλερ Απόκρυφο Μεσσία. 

 ...«Συμβαίνει κάτι το πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το πάρει κανείς στα σοβαρά. Η 
τελευταία αναβίωση του αποκρυφισμού έγινε για να παίξει το παιχνίδι του Χίτλερ, και τα θύματα 
του ανήλθαν σε εκατομμύρια. ∆εν μπορεί λοιπόν παρά ν' αναρωτηθεί κανείς πού θα οδηγήσει 
αυτή η πολύ πιο διαδεδομένη αναγέννηση του αποκρυφισμού»; (Επίτομος σελ. 158). 

 «Αλλά και οι μάγοι έρχονται αντιμέτωποι μεταξύ τους, λέει ο Levenda, με αποτέλεσμα να 
μπερδεύουν και να παραπλανούν τους εύπιστους πελάτες - θυματά των. Όταν ο Ρούντολφ Ες 
το δεξί χέρι του Χίτλερ, που του είχε μεταφέρει στο χαρτί το σύγγραμμά του «Ο Αγών μου», 
έφυγε στην Αγγλία όλοι ήξεραν ότι «επηρεαζόταν εύκολα από διάφορους αστρολόγους και 
αποκρυφιστές και διάβαζε μανιωδώς οτιδήποτε είχε να κάνει με μυστήρια της Ανατολής και με τη 
δύναμη του μυαλού... Τότε ο Χίτλερ διέταξε την πάταξη όλων των πρακτικών και των 
οργανώσεων που σχετίζονταν με την πρόβλεψη της μοίρας, μεταξύ των οποίων την 
αστρολογία, το διάβασμα της παλάμης και των φύλλων τσαγιού, των πνευματιστικών 
συγκεντρώσεων και όλων των συναφών δραστηριοτήτων, με το σκεπτικό ότι οι αποκρυφιστές 
είχαν κάνει πλύση εγκεφάλου στον Ες, οδηγώντας τον σε αυτή την πράξη προδοσίας που είχε 
διαπράξει»... (σελ. 139). Ο Χίτλερ κυνήγησε επίσης τις Μασονικές στοές σαν συνωμοτικές. 
Μόνο τις δικές του αποκρυφιστικές Εταιρείες (της Θούλης, κλπ. που είδαμε) άφηνε απείραχτες.  

 Ο Levenda λέει και το εξής φοβερό: Η Εκκλησία του Σατανά (ιδρύθηκε την ημέρα της 
Walpurgisnacht δηλαδή στις 30 Απριλίου το 1966, την εικοστή πρώτη επέτειο από την 
αυτοκτονία του Χίτλερ) δημοσίευσε τελετουργικά που λέγεται ότι ήταν γνήσιες ναζιστικές 
τελετές και ο αρχηγός του Ναού του Σηθ, που ήταν παρακλάδι της Εκκλησίας του Σατανά, 
έκανε ένα ειδικό προσκύνημα στο αποκρυφιστικό κέντρο του Χίμλερ, το Βέβελσμπουργκ, για να 
λάβει μερικές αστρικές ακτίνες. (σελ. 406).  

 Ο ιδρυτής αυτής της αντι-εκκλησίας Anton LaVey λέει:  «Η θρησκεία μου είναι απλά η 
φιλοσοφία της Ayn Rand με τυπικό και τελετουργία». Και ακόμα η αντι-εκκλησία αυτή στο 

                                            
143 Peter Levenda, Ναζί και αποκρυφισμός, εκδόσεις Κέδρος 2005 πρόλογος 2ης έκδοσης σελ. 18. Ο τονισμός του 
κειμένου είναι δικός μας. 
144  Βλ. Επίτομος υπό ΛΜ∆. https://www.imdleo.gr/htm/2_epitomos_parts.htm Και ολόκληρος: 
https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/31_ALL_EPITOMOS.pdf 

https://www.imdleo.gr/htm/2_epitomos_parts.htm
https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/31_ALL_EPITOMOS.pdf
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site της: «Ο αντικειμενικισμός (Objectivism), η φιλοσοφία της Ayn Rand, είναι μια 
αναγνωρισμένη πηγή για μέρος από τη σατανική φιλοσοφία όπως περιγράφεται στη 
σατανική Βίβλο του Anton LaVey». Wiki: Ο Σατάν θεωρείται «ως σύμβολο περιφρόνησης 
των Αβραμιαίων θρησκειών, τις οποίες οι οπαδοί του LaVey επικρίνουν για την 
καταστολή των φυσικών (ζωωδών) ενστίκτων της ανθρωπότητας και την ενθάρρυνση 
του ανορθολογισμού» (τη φροντίδα της ψυχής)! Και: «οι ιδέες του LaVey επηρεάστηκαν 
έντονα από τις ιδέες και τα συγγράμματα των Friedrich Nietzsche και Ayn Rand».145 

 Το κίνημα του αντικειμενισμού (objectivism) θεμελιώθηκε από τη ΡώσοΑμερικανοΕβραία 
φιλόσοφο Ayn Rand. Ο objectivism πρεσβεύει τον ολοκληρωτικό εγωισμό ως μοναδικό μέσο 
επίτευξης της προσωπικής ευτυχίας. Θεωρείται και βάση του Νεοφιλελευθερισμού... που 
εφαρμόζεται τώρα παγκόσμια, από τη Νέα Τάξη.  

 Βέβαια ο εγωισμός είναι κακία και δεν είναι αρετή, όπως τιτλοφείται στο βιβλίο της Rand 
«Η αρετή του εγωισμού» (The Virtue of Selfishness)! 

 Έτσι το πνευματικό κατρακύλισμα στη ∆ύση έφερε μετά τον Προτεσταντισμό την αθεΐα 
και μάλιστα τη μαχητική αθεΐα των Ιλλουμινάτι, που ιδρύθηκαν την 1η Μαΐου του 1776 από 
τον Adam Weishaupt (1748–1830). Όπως αναφέρεται στην Εγκυκλοπαίδεια «Ελευθέρας 
Τεκτονικής» (εκδ. Στοάς ΟΜΗΡΟΣ σελ. 677 Αθήναι 1851): Η αποκρυφιστική αντίληψις των 
Ιλλουμινάτι του Αδάμ Βαϊσχάουπτ ενσωματώθηκε εντός του Ελευθεροτεκτονισμού, στον 
οποίο εκληρονόμησε ολόκληρη την εσωτερική της (σατανική) φιλοσοφία.146  

 Ακριβώς 190 χρόνια μετά τους Ιλλουμινάτι (Φωτισμένους εωσφορικά) έχομε στις 30 
Απριλίου 1966 την ίδρυση της αντι-εκκλησίας του Σατανά. Επομένως υπάρχουν πλέον οι 
προϋποθέσεις για να γίνεται κατ' ευθείαν προσκύνηση στον Σατανά όπως γράφεται στην 
Αποκάλυψη: «Και προσκύνησαν το δράκοντα (Σατανά), που έδωσε την εξουσία στο θηρίο 
(Αντίχριστο)»... (13:4).  

 Μάλιστα, όσο περνάει ο καιρός, η μαγεία147 και ο αποκρυφισμός κάθε είδους 
αυξάνει, εμπλουτισμένος με στοιχεία από την Εβραϊκή Καμπάλα, κατά την οποία η τελείωση 
δεν επιτυγχάνεται με την τήρηση των 10 εντολών του Μωυσή αλλά με την "ανάβαση" σε 10 
βαθμίδες (χαμερπούς, παγανιστικής και σκοταδιστικής) γνώσης που δηλώνονται από 10 
σεφιρότ148 (10 αντι-εντολές!). Αυτή έδωσε τον αποκρυφιστικό Σιωνισμό και συνεχίζει να 
επηρεάζει την πολιτική, τη διανόηση, τον κινηματογράφο, τη μουσική149 κλπ. Όλα αυτά 
θυμίζουν τη ρήση του π. Σεραφείμ Ρόουζ (+1982): «Είναι πιο αργά απ' ότι σκεφτόμαστε!...150 

 2.06. Οικουμενισμός - Πανθρησκεία. Υπό το γενικά επικρατούν υπερήφανο πνεύμα, η 
επιστροφή προς την Αλήθεια του Χριστού δεν μπορεί να γίνει από τα σύγχρονα πολυποίκιλα 
ρεύματα της πλάνης, διότι απαιτείται μετάνοια, που προϋποθέτει ταπείνωση. Έτσι αντί μιας 
προσχώρησης στην Ορθοδοξία που προϋποθέτει πλήρη αποβολή των αιρετικών φρονημάτων, 
προωθείται μια επιφανειακή ένωση όλων των Χριστιανών. Αυτή όμως δεν θα έχει τη 
βοήθεια του Θεού, η οποία δίδεται μόνο στην Εκκλησία Του, και όχι μόνο δεν θα μπορεί να 

                                            
145 https://en.wikipedia.org/wiki/LaVeyan_Satanism 
146 https://www.imdleo.gr/diaf/2010/02/metrPeiraiws-Illouminati.pdf 
147 Σχετικό: https://www.imdleo.gr/diaf/2006/07-magia.pdf 
148 ∆ιαβάστε για τα εωσφορικά δόγματα της Καμπάλα από τον ∆ιόδωρο Ράμμο. Μεταξύ αυτών ότι τα πάντα είναι 
θεός (πανθεϊσμός) και ότι καμμιά θρησκεία δεν λέει μόνη της την αλήθεια, όλες πηγάζουν από την Καμπάλα και 
καταλήγουν σ' αυτήν! (Πανθρησκεία). Ο πρώτος άνθρωπος (Adam Kadmon) ήταν ανδρόγυνος και στο 
Σύμπαν υπάρχουν δύο θεοί: Ο καλός για τους Καμπαλιστές Εωσφόρος και ο κακός Αδωναΐ των 
Χριστιανών!  https://www.imdleo.gr/diaf/books/be_God_without_God.pdf 
149 ∆είτε πχ Αριάνα Γκράντε - αποκρυφισμός - τρομοκρατία (+βίντεο) και πολύ χρήσιμα  συμπεράσματα για τους 
Χριστιανούς: https://www.imdleo.gr/diaf/2017/ariana/grande.html 
150 Ορθόδοξες επισημάνσεις του π. Σεραφείμ Ρόουζ: https://www.imdleo.gr/diaf/2010/07/Rose-LMD.pdf 
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αναχαιτίσει την έλευση του Αντιχρίστου αλλά μάλιστα θα την διευκολύνει. 
 Αναφέρει ο π. Γ. Μεταλληνός: Ο πρώην ( αρχιεπ.) Αμερικής Ιάκωβος, σε συνέντευξή του 

το 1999: «Πρώτον με επίκραναν οι πόλεμοι και δεύτερον η σχετική αποτυχία του 
Οικουμενικού ∆ιαλόγου, ο οποίος απέβλεπε στην ένωση ή την προσέγγιση των 
Εκκλησιών και κατόπιν γενικότερα όλων των θρησκειών».  Είναι μία έντιμη ομολογία για τις 
επιδιώξεις της Οικουμενικής Κινήσεως και την διασύνδεσή της με τον Πανθρησκειακό ∆ιάλογο, 
αλλά και τις στοχοθεσίες της Νέας Εποχής, για την επίτευξη της Πανθρησκείας.  

 Υπεύθυνη όμως και αντικειμενική κριτική στην Οικουμενική Κίνηση έχει ασκήσει ο όσιος 
Ιουστίνος (Πόποβιτς, 1894-1979), χαρακτηρίζοντας τον Οικουμενισμό με τον ακόλουθο τρόπο: 
«Ο Οικουμενισμός είναι κοινό όνομα διά τους ψευδοχριστιανούς, διά τας 
ψευδοεκκλησίας της ∆υτικής Ευρώπης. Μέσα του ευρίσκεται η καρδιά όλων των 
ευρωπαϊκών Ουμανισμών με επικεφαλής τον Παπισμόν. Όλοι δε αυτοί οι 
ψευδοχριστιανισμοί, όλαι αι ψευδοεκκλησίαι, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία αίρεσις 
παραπλεύρως εις την άλλην αίρεσιν. Το κοινόν ευαγγελικόν όνομά των είναι η 
παναίρεσις». Και διερωτάται: «Ήτο άραγε απαραίτητον η Ορθόδοξος Εκκλησία, αυτό το 
πανάχραντον Θεανθρώπινον σώμα και οργανισμός του Θεανθρώπου Χριστού, να 
ταπεινωθή τόσον τερατωδώς, ώστε οι αντιπρόσωποί της θεολόγοι, ακόμη και Ιεράρχαι, 
να επιζητούν την οργανικήν μετοχήν και συμπερίληψιν εις το ΠΣΕ; Αλλοίμονον, 
ανήκουστος προδοσία».151 

   Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (ΠΣΕ) γιορτάζει εφέτος, που γράφεται το παρόν, τα 
70 χρόνια του: 1948-2018. ∆εν οδηγείται στην Ορθοδοξία, αλλά εκμεταλλεύεται τη συμμετοχή 
των Ορθοδόξων για να αποκτά κύρος. Οι παπικοί δεν μετέχουν σαν μέλη σ' αυτό, αλλά σαν 
παρατηρητές. Έχουν πάντα όμως την πρωτιά σε δημόσιες εμφανίσεις. Το ίδιο έγινε με την εκεί 
επίσκεψη του πάπα Φραγκίσκου στις 21 Ιουνίου 2018.152  

 Ο παπισμός ηγείται και στην Πανθρησκευτική κίνηση, επισημότερα μετά τη συνάντηση 
της Ασίζης, στις 27 Οκτωβρίου 1986. Οι συναντήσεις αυτές στο όνομα της κοσμικής ειρήνης, με 
τη συμμετοχή μάλιστα παγανιστών, αθέων και μαύρων μάγων Βουντού,153 είναι υποκριτικές, 
γιατί χωρίς Χριστό ειρήνη δεν υπάρχει. Γι' αυτό δόθηκε το 1986 και η προειδοποίηση της 
έκρηξης του Τσερνομπίλ (Αψίνθου) στην Ουκρανία. Και πράγματι ακολούθησε η εμφύλια 
διαμάχη εκεί, με τους παπικούς και τους Ουνίτες να μάχονται τους Ορθοδόξους και 
αντιστρόφως. Για το βαθύτερο νόημα γράψαμε στο Γ τεύχος,154 για την 3η σάλπιγγα. 

  Ο πάπας έχοντας διπλή εξουσία, θρησκευτική και πολιτική, είναι "δικέρατος" όπως και ο 
Ψευδοπροφήτης, για τον οποίο γράφεται ότι «είχε δύο κέρατα όμοια με Αρνίο». (13:11). Ο 
ρόλος του, να μαζεύει υπό την ηγεσία του όλες τις θρησκείες περιοριζόμενος σε υποτυπώδες 
κήρυγμα γήινου ενδιαφέροντος, μόνο, ταιριάζει επίσης στον ρόλο του Ψευδοπροφήτη, ο οποίος 
«κάνει τη γη και όσους κατοικούν σ' αυτήν» (13:12) ή «ενοικούν» κατά τον Ησαΐα δηλ. όλους 
του γηίνου φρονήματος, όπως έχομε ήδη πει, να «προσκυνήσουν το θηρίο το πρώτο του 
οποίου θεραπεύτηκε η θανάσιμη πληγή» (13:12), δηλ. τον Αντίχριστο και την αθεϊστική 
εξουσία η οποία θα επενέλθει για να τον υποδεχθεί. Ο πάπας, λοιπόν, της Ρώμης είναι ένας 
τύπος του Ψευδοπροφήτη των εσχάτων ημερών, παραμένοντας κι ο ίδιος ψευδοπροφήτης εφ' 
όσον καιρό μένει εκτός Ορθοδοξίας. Σαν αρχηγός του κράτους του Βατικανού ο πάπας έκανε 
και πολέμους για την ενίσχυση και επέκταση του κράτους του. Ένας τέτοιος μακροχρόνιος 
πόλεμος που άρχισε επί του πάπα Γρηγορίου του Ζ΄, το 1075, κράτησε 200 χρόνια...155 

                                            
151 https://www.imdleo.gr/diaf/files/2012/metapateriki-p.G.Metal.pdf σελ. 7. 
152 https://www.oikoumene.org/en/papal-visit 
153 Φωτογραφίες: https://www.imdleo.gr/htm/assisi.htm 
154 «Οι 144.000, η Ουράνια σιγή, οι 4 πρώτες Σάλπιγγες»: https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_c.pdf 
155 Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης, σελ. 2:  https://www.imdleo.gr/diaf/files/nwo-09/orthodoxia-kathol.pdf 
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  Οι αιρέσεις είναι επομένως η αιτία των πολέμων και των ανωφελών κοινωνικών 
αναταράξεων που οδηγούν την ανθρωπότητα σε καταστροφές. Η απόκλιση, έστω και 
μικρή, από την αλήθεια είναι πλάνη ή αίρεση. Οι υπερβολές και οι ελλείψεις δημιουργούν 
αιρέσεις είτε αναφερόμαστε ασεβώς στην Αγία Τριάδα (Τριαδολογικές αιρέσεις) όταν δεν 
δεχόμαστε μία θεία Φύση σε τρία διακριτά Πρόσωπα, είτε αναφερόμαστε κακόδοξα στις δύο 
φύσεις του ενός προσώπου, του Κυρίου Ιησού Χριστού (Χριστολογικές αιρέσεις) για τις 
οποίες άλλοτε υπερβάλλομε λέγοντας πχ ότι η θεία Φύση απορρόφησε την ανθρωπίνη 
(Ιουδαΐζοντας), ή άλλοτε ότι μεταξύ τους εναντιώνονται (Ελληνίζοντας).156 Ιουδαΐζουν πχ οι 
Μονοφυσίτες που θεωρούν ότι η ανθρώπινη φύση του Κυρίου απορροφήθηκε από τη Θεϊκή. 
Οι Προτεστάντες, πάλι, αφ' ενός Αρειανίζουν γιατί διώχνουν μακριά στον Ουρανό το Θεό, 
όπως ο πάπας, και φτιάχνουν μόνοι τους "Εκκλησίες", ενώ αφ' ετέρου Ιουδαΐζουν όντας 
σύγχρονοι εικονομάχοι. Και λέει ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης: «Αντίχριστοι ας 
αποκαλούνται οι εικονομάχοι».157 

 Η Ορθοδοξία καταπολεμώντας τις δοξασίες των αιρετικών, με την αντιπαραβολή τους 
προς  την αλήθεια του Ευαγγελίου, που αναλοίωτη αυτή μόνο αδιαλείπτως κατέχει, αφήνει τις 
καρδιές των ανθρώπων καθαρές από ζιζάνια. Συγχρόνως καλλιεργεί σ' αυτές από το φυτώριο 
των ιερών Γραφών τη λογική τροφή των πιστών της. Και μετά τους Αποστόλους αναδεικνύει 
μεγάλους αγίους «τους συγκροτήσαντας την της ψυχής επιστήμην»158 με το φωτισμό του 
Πνεύματος του Αγίου και όχι με τα ψεύτικα φώτα ανθρώπινων ιδεών. Το μεγαλύτερο 
αγιοπατερικό συγκρότημα πνευματικών αληθειών είναι αυτό των επτά (7) Οικουμενικών 
Συνόδων.   

 Οι επτά Οικουμενικές Σύνοδοι ονομάζονται από τον Άγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως 
(+1920) και ως «οι επτά περίβολοι της Ορθοδοξίας οι δια κανόνων και όρων και 
διατάξεων περιχαρακώσαντες τας ιεράς αληθείας από των σοφισμάτων των 
κακοδόξων».159 Είναι δηλ. επτά ζώνες προστασίας και ασφάλειας των πιστών Ορθοδόξων 
Χριστιανών οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Αποτελούν επίσης την επτάλοφη νοητή πόλη που ήταν 
για το Χριστιανικό Ρωμαϊκό κράτος η πνευματική Ρώμη δηλ. η αληθινή πρωτεύουσά του.  

 Η Εκκλησία σαν ψυχή και το Ρωμαϊκό κράτος σαν σώμα συνεργάσθηκαν, κατά κανόνα, 
αρμονικά, όπως αρμονικά συνεργάζονται η ψυχή και το σώμα ενός αληθινού πιστού στις 
αρετές και τα ιδανικά. Ο π. Ιωάννης Ρωμανίδης λέει και το εξής: «Το κριτήριο με το οποίο η 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έκανε και πράξη την Ορθόδοξη πίστη, και το Συνοδικό 
(δημοκρατικό) σύστημα (της Εκκλησίας) μέρος της νομοθεσίας και της διοικήσεώς της 
δεν διέφερε πολύ από την σημερινή νομική υποστήριξη της γνησίας ιατρικής και της 
προστασίας των πολιτών από κομπογιαννίτες».160 Κι αυτό γιατί η Εκκλησία μέσα από τους 
προηγηθέντες διωγμούς και την ειρηνική συμπεριφορά των δυσαριθμήτων μαρτύρων της είχε 
αποδειχθεί αξιόπιστη εκπρόσωπος κάθε αρετής. 

 Αν η ευσέβεια στηρίζεται στην επτάλοφη πόλη της αγιότητας, οι βλασφημίες και η 
μισανθρωπία των πονηρών ανθρώπων, με κορυφαίους τον Αντίχριστο και τον Ψευδοπροφήτη 
στηρίζονται σε επτά (7) όρη της κακίας, όπως γράφεται στο 17ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, 
το οποίο μερικώς εξετάσαμε εδώ για τη συνάφεια του περιεχομένου του με το 13ο κεφάλαιο. 
Είδαμε ότι επτακέφαλη είναι η διοίκηση του Αντιχρίστου των εσχάτων ημερών (17:3), αλλά και 

                                            
156 Κατά τον άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. Περισσότερα στις υποσημειώσεις της σελίδας 28 του Α τεύχους. 
157 Επιστολή 332α: «Χριστὸν ἐνύβρισαν, τὴν Θεοτόκον, τοὺς ἁγίους· ὧν γὰρ οἱ σωματικοὶ χαρακτῆρες 
ἀτιμάζονται, αὐτοῖς ἐκείνοις ἡ ὕβρις ἀναπέμπεται τοῖς πρωτοτύποις, καὶ διὰ τοῦτο εἰκότως Ἀντίχριστοι 
ῥηθεῖεν οἱ εἰκονομάχοι, ἐπειδὴ λέγει ὁ Θεολόγος καὶ εὐαγγελιστής, καὶ νῦν πολλοὶ Ἀντίχριστοι»... 
158 Από τα στιχηρά των αίνων της Κυριακής των Πατέρων: «Όλην συγκροτήσαντες την της ψυχής επιστήμην...» 
159 Αγ. Νεκταρίου Ι. Κατήχησις της Ανατ. Ορθοδόξου Εκκλησίας, έκδοση Ρηγοπούλου, σελ. 192. 
160 «Η θρησκεία είναι νευροβιολογική ασθένεια, η δε Ορθοδοξία η θεραπεία της». ∆ιαβάστε το εδώ: 
https://www.imdleo.gr/diaf/2012/img2/Romanides_thrisk-nv_asth.pdf 
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ότι μέσα στο χρόνο επτά (7) είναι τα όρη (του κακού) ή βασίλεια που εδίωξαν και διώκουν τους 
ανθρώπους του Θεού, με επτά αντίστοιχους θηριώδεις βασιλείς, τύπους του τελικού Θηρίου - 
Αντιχρίστου. Αυτός εμφανίζεται σαν όγδοος (8ος), αλλά είναι από τους επτά (7). 

 Είδαμε ότι το χρονικά έβδομο όρος του κακού, ή αλλιώς η έβδομη θηριώδης βασιλεία της 
Αποκάλυψης ή ακόμη και έβδομο κεφάλι (17:9-10) φανερώθηκε ήδη πάνω στη Γη με την μορφή 
της μαχητικά αθεϊστικής κομμουνιστικής εξουσίας. Αυτή όπως προείπε ο Ιωάννης έμεινε για 
λίγο. Στη Ρωσία για 70 περίπου χρόνια, ενώ στην Κίνα συμβιβάσθηκε και δουλεύει πλέον στην 
Νέα Τάξη του υπερκεφαλαίου των διεθνών Τραπεζιτών. Το κεφάλι αυτό, της κομμουνιστικής 
εξουσίας, ως βασιλείας, μπορούμε να θεωρήσομε ότι φαίνεται σαν κομμένο προς 
θάνατο μετά την αντικατάστασή του από την παγκοσμιοποίηση γύρω στο 1990, την 
προωθούμενη από τους θεωρούμενους ως Χριστιανούς Αμερικανο-Ευρωπαίους.  

Έτσι, ενώ η παγκοσμιοποίηση κινείται από μια ελίτ αποκρυφιστών, 
νομίζεται ότι ο κομμουνισμός ανετράπη από Χριστιανούς, στους 
οποίους μάλιστα προστίθεται ο πάπας Ιωάννης Παύλος 2ος, ο οποίος 
βοήθησε στην ανατροπή κατόπιν «Ιεράς Συμμαχίας», όπως την 
χαρακτήρισε το «TIME», με τον Αμερικανό πρόεδρο Ρήγκαν (Reagan).161  

∆ίπλα το εξώφυλλο του «TIME», 24 Φεβρουαρίου 1992. 

Και όταν το «ένα από τα κεφάλια» του (Θηρίου) που «ήταν σαν 
σφαγμένο για θάνατο» (13:3) αναβιώσει με την επάνοδο του αθεϊστικού 
κομμουνισμού στην εξουσία, γιατί αυτό προβλέπει και η αγία Ματρώνα 

της Μόσχας,162 τότε πολλοί θα νομίσουν ότι νικήθηκαν οι Χριστιανοί και μαζί μ' αυτούς ο ίδιος ο 
Χριστός, γι' αυτό γράφεται ότι «προσκύνησαν τον δράκοντα (Σατανά), που έδωσε την 
εξουσία στο θηρίο (Αντίχριστο), και προσκύνησαν το θηρίο, λέγοντας: Ποιος είναι όμοιος 
με το θηρίο (Αντίχριστο), και ποιος μπορεί να πολεμήσει με αυτόν»; (Αποκ. 13:4). 

  Ο ρόλος επομένως των αιρέσεων είναι σημαντικότατος και πάνω στην πλάνη τους θα 
πατήσει ο Αντίχριστος, κορυφώνοντας τότε την εξαπάτηση του κόσμου εκτός των λίγων 
εναπομεινάντων αληθινών Χριστιανών. Οι αιρέσεις έχουν ήδη ψυχράνει την αγάπη του 
ανθρώπου προς τον Θεό, και ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων βρίσκεται στο βαθύ σκοτάδι 
διαφόρων μορφών αθεΐας από την οποία θα αναδειχθεί ο Αντίχριστος, που ονομάζεται γι' αυτό 
το λόγο και Γωγ163 (=σκοτάδι), σαν αρχηγός του σκότους. Η αντίχριστη παγκόσμια εξουσία στο 
τέλος του κόσμου θα περιλαμβάνει δύο είδη ανθρώπων: τους εντελώς σκοτισμένους αθέους 
του Γωγ, που τιμούν σαν θεούς πολιτικούς ηγέτες (Στάλιν, Μάο,... και τέλος τον Αντίχριστο), και 
τους δήθεν διαφορετικούς από αυτούς κακοδόξους, που γι' αυτό ονομάζονται και Μαγώγ 
(=δήθεν μη Γωγ). Αυτοί όλοι θα πολεμήσουν την Εκκλησία: «...θα λυθεί ο Σατανάς από τη 
φυλακή του και θα εξέλθει, για να πλανήσει τα έθνη που είναι στις τέσσερις γωνίες της 
γης, τον Γωγ και τον Μαγώγ, ώστε να τους συνάξει στον πόλεμο (κατά της Εκκλησίας), 
των οποίων ο αριθμός τους είναι σαν την άμμο της θάλασσας». (Αποκ. 20:7,8).  

  Τους δήθεν πιστούς αλλά στην πράξη κακοδόξους μαζεύει ο Ψευδοπροφήτης και τους 
προσφέρει στον Αντίχριστο: «Και κάνει (ο Ψευδοπροφήτης) τη γη και όσους κατοικούν σ’ 
αυτή να προσκυνήσουν το θηρίο το πρώτο (Αντίχριστο), του οποίου θεραπεύτηκε η 

                                            
161 Στις 27 Οκτωβρίου 1986 γεννήθηκε Οικονομικά και Θρησκευτικά η Νέα Τάξη. Η απόδειξη είναι στο video: 
https://www.imdleo.gr/diaf/2011/vid11/28-10-1986.htm Στις 26-4-1986 έγινε και η έκρηξη του Τσερνομπίλ, που 
αποτελεί την Γ Σάλπιγγα της Αποκάλυψης. Κατά τον Μιχαήλ Γκορμπατσώφ, η αναγέννηση στη Ρωσία, και 
επομένως η πτώση του κομμουνισμού, δεν συνέπεσε απλώς με την έκρηξη του Τσερνομπίλ, αλλά προκλήθηκε 
από αυτή! https://www.imdleo.gr/diaf/2017/papas-trump-putin.html#cher 
162 Περισσότερα: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/14_agiaMatrona.pdf 
163 Αποκ. 20:8, Ιεζεκιήλ κεφ. 38 & 39,  Αμώς 7:1, κλπ 

https://www.imdleo.gr/diaf/2011/vid11/28-10-1986.htm
https://www.imdleo.gr/diaf/2017/papas-trump-putin.html#cher
https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/14_agiaMatrona.pdf
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θανάσιμη πληγή του». (13:12). Ο Ψευδοπροφήτης θα κάνει "θαύματα" μεγάλα, αλλά με 
μαγεία, σαν άνθρωπος του διαβόλου και όχι αληθινά με τη βοήθεια του Θεού. Μερικά από αυτά 
είναι δυνατόν να γίνουν τώρα και με τεχνολογία, όπως η φωτιά που μπορεί να ανάψει με 
ακτίνες λέϊζερ από τον ουρανό, και η εικόνα του Αντιχρίστου που μπορεί να γίνει τρισδιάστατη 
και να μιλάει επίσης μέσω υπάρχουσας τεχνολογίας.164 Εξ άλλου ο «μάγος» έχει και την έννοια 
πλάνος, απατεώνας, μαγικός (ετυμ. λεξικό Βασδέκη).  
  Οι αιρέσεις, μη αντέχοντας στην κριτική του θείου λόγου, προσπαθούν να επιβληθούν 
διά της κοσμικής εξουσίας, και όταν το καταφέρουν απαιτούν από το λαό αναγκαστική υποταγή. 
Οι αυτοκρατορίες του κακού εισήγαγαν τη λατρεία των αρχόντων τους κλέβοντας τη δόξα του 
Θεού και καταπιέζοντας τους υπηκόους τους με άλογη (θηριώδη) δύναμη. Πρώτο τέτοιο 
άρχοντα διηγείται η Γραφή τον Βαβυλώνιο βασιλιά Νεβρώδ, «άνθρωπον τύραννο και 
αυθάδη, εγγονό έχοντα τον Ασσούρ».165 Αντίθετα, ο Χριστός, αν και σαν Θεός είναι 
απόλυτος άρχων και «Κύριος των δυνάμεων», γεννιέται σαν άνθρωπος στο ταπεινό σπήλαιο 
της Βηθλεέμ και μας σώζει με δικαιοσύνη και όχι με βία. Αυτό τονίζει ο άγιος ∆ιονύσιος ο 
Αρεοπαγίτης: «Η υπέρτατη αγάπη της αγαθότητας του Θεού κατέλυσε την εναντίον μας 
εξουσία του πλήθους των αποστατών, δηλαδή των δαιμόνων, όχι με τη δύναμή Του, που 
είναι απείρως ισχυρότερη, αλλά με κρίση και δικαιοσύνη, σύμφωνα με τη διδασκαλία 
που μας έχει μυστικώς παραδοθεί». (Περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας). 

 Οι Χριστιανοί κατά το πρότυπο του ∆ιδασκάλου τους, οφείλουν διά της υπακοής στις 
εντολές Του να επιτυγχάνουν την αρετή, «διότι έτσι γίνονται φανερά τα τέκνα του Θεού και 
τα τέκνα του διαβόλου: όποιος δεν πράττει (σύμφωνα με) την δικαιοσύνη (του Θεού) δεν 
είναι εκ του Θεού, καθώς και ο μη αγαπών τον αδελφό του». (1η Ιω. 3:10). Ατομικά ο κάθε 
πιστός έχει υποχρέωση να φροντίζει πνευματικά τον εαυτό του, ενώ η Εκκλησία το κάνει αυτό 
συλλογικά, σαν ζωντανός οργανισμός των πιστών και σώμα του Χριστού. Γι' αυτό το λόγο, για 
την ασφάλεια των πιστών, έγιναν οι επτά (7) Οικουμενικές Σύνοδοι, στις οποίες ήδη 
αναφερθήκαμε.  

 Η πρόνοια του Θεού δίνει ευκαιρίες να αντιληφθούν την πλάνη τους οι αιρετικοί. Στις 11 
Ιουλίου, πχ, γίνεται ανάμνηση του θαύματος που έγινε από την αγία Ευφημία, όταν, κατά την 
εποχή του Μαρκιανού και της Πουλχερίας, συντάχθηκαν δύο τόμοι που περιείχαν τον όρο της 
Συνόδου που έγινε στη Χαλκηδόνα (451 μ.Χ.) και ήταν ένας των Ορθοδόξων και ένας των 
Μονοφυσιτών. Όταν τοποθετήθηκαν στη λάρνακα της αγίας, αυτή επέλεξε τον Ορθόδοξο τόμο 
τοποθετώντας τον στο στήθος της, ενώ απώθησε τον αιρετικό στα πόδια της. Εν τούτοις οι 
Μονοφυσίτες παραμένουν αμετανόητοι μέχρι σήμερα. Ο Ιουδαϊσμός ενώ είδε πλήθος 
θαυμάτων του Κυρίου, των Αποστόλων και πολλών άλλων αγίων, παραμένει ακόμη στην 
άρνηση της αποδοχής του Ιησού Χριστού ως τελείου Θεού και ανθρώπου. Ο Μωαμεθανισμός 
που έλαβε διάφορα στοιχεία από τον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό και τα ανάμιξε με 
προγενέστερα παγανιστικά, όπως την προσκύνηση της πέτρας της Κάαμπα που λένε ότι έπεσε 
από τον ουρανό (μετεωρόλιθος), έχει διαχωρισθεί σε Σουνίτες και Σιίτες μουσουλμάνους 
(=πιστούς). Οι Μωαμεθανοί, που λέγονται και Ισμαηλίτες ή Αγαρηνοί ή και Σαρακηνοί,166 

                                            
164 Όπως αυτή του project Βlue beam (Γαλάζια ακτίνα). Το 2014 ο πρωθυπουργός τότε Ερντογάν της Τουρκίας 
και τώρα πρόεδρος χρησιμοποίησε αυτή την τεχνολογία για να κάνει ένα ομοίωμά του 10 ποδών ύψους να μιλάει 
στο πλήθος! (video) Η NASA έχει ήδη δορυφόρους για παρόμοιο μεγάλου μεγέθους αλλά παραπλανητικό του λαού 
σκοπό, όπως αποκάλυψαν δύο ερευνητές της που μετά πέθαναν μυστηριωδώς. 
165 Ιω. Χρυσοστόμου στη Γένεση, (PG 53:272). Ο Νεβρώδ είναι επομένως Ασσύριος βασιλεύς, όπως λέει και ο 
άγιος Κύριλλος σε υπόμνημά του στους 12 προφήτες: «Γῆν τοῦ Νεβρὼδ τὴν τῶν Ἀσσυρίων ὀνομάζει χώραν, 
ἤτοι τὴν Βαβυλῶνα» (τόμ.1, σ.684). Επ' αυτού εκτίζετο και ο πύργος που θα έφτανε στον ουρανό, 43 έτη. 
(Κεδρηνός). Κατά το Χρονικό του Πασχάλη: «Νίνον τὸν Νεβρὼδ οἱ Ἀσσύριοι προσηγόρευσαν». 
166 Κατά τον άγιο Ιω. τον ∆αμασκηνό (Περί αιρέσεων): «Ἔστι δὲ καὶ ἡ μέχρι τοῦ νῦν κρατοῦσα λαοπλανὴς 
θρησκεία τῶν Ἰσμαηλιτῶν πρόδρομος οὖσα τοῦ ἀντιχρίστου. Κατάγεται δὲ ἀπὸ τοῦ Ἰσμαὴλ τοῦ ἐκ τῆς Ἄγαρ 

https://www.youtube.com/watch?v=pdQiBS6VnXU
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βλέποντας ότι η δική μας πίστη είναι ζωντανή, παρακαλούν την Παναγία και τους αγίους μας 
και αυτοί τους κάνουν θαύματα. Αλλά λίγοι μεταστρέφονται φανερά στον Χριστιανισμό, λόγω 
απειλών κατά της ζωής τους και διώξεων. Όταν κάποιοι μπορούν, γίνονται κρυπτοΧριστιανοί.  

 Η προειδοποίηση του Κυρίου: «εάν λοιπόν σας πουν, ιδού στην έρημο βρίσκεται 
(η σωτηρία σας), μη βγήτε (σε αναζήτηση), ιδού στα ταμεία μην (το) πιστεύσετε», (Ματθ. 

24:26), φαίνεται να ταιριάζει σε δύο μεγάλες πλάνες, που εμφανίστηκαν με τη σειρά που 
αναφέρονται: α) τον Μωαμεθανισμό που ξεκίνησε από την έρημο της Αραβίας και β) τα 
συστήματα διαχείρισης του χρήματος (των «ταμείων», όπως ∆ΝΤ, ΕΚΤ, FED κλπ), με τα 
οποία η σωτηρία επιζητείται από τον Μαρξισμό - κομμουνισμό,167 νεοφιλελευθερισμό, 
σοσιαλισμό κλπ.  

 Ο Μωαμεθανισμός, ως αντίχριστος, παρουσιάζεται από τους προφήτες και ως «άνεμος 
καύσωνος από την έρημο», που επρόκειτο να αφανίσει και να ξηράνει την ωφέλιμη στην 
ψυχή διδασκαλία, όπως όταν αποξηραίνονται οι ζωογόνες στο υλικό πεδίο φλέβες των υδάτων. 
Γιατί όπου λείψει το «ύδωρ το ζων» (Ιω. 4:11) της Χριστιανικής διδασκαλίας δεν ευδοκιμούν 
τα δένδρα της πνευματικής γνώσης για να αποδώσουν καρπό σωτηρίας.168  

 Ο Θεός των Μωαμεθανών δεν είναι ίδιος με τον Τριαδικό Θεό των Χριστιανών, ούτε 
υπάρχει σ' αυτούς αληθινή πνευματική ζωή και αληθινός Παράδεισος. Και ο Θεός των Ιουδαίων 
έχει, για τη σκληρότητα της προΧριστιανικής εποχής, κρυμμένη την υπερβολική αγάπη προς 
όλους τους ανθρώπους της Γης, ενώ την Τριαδικότητα των προσώπων Του την απεκάλυψε σε 
ελαχίστους, ώστε να μη μοιάζει με τον Θεό των Χριστιανών. Υπάρχει κάλυμμα στην Παλαιά 
∆ιαθήκη λέει και ο απόστολος Παύλος: «∆ιότι μέχρι σήμερα το ίδιο κάλυμμα κατά την 
ανάγνωση της Παλαιάς ∆ιαθήκης μένει, μη ανασυρόμενο, διότι με τον Χριστό 
καταργείται». Είναι κάλυμμα στην καρδιά αυτών που δεν δέχθηκαν το Χριστό ή δεν 
διδάχθηκαν σωστά το Ευαγγέλιο:  

 «Αλλά έως σήμερα, όταν διαβάζονται τα βιβλία του Μωυσή, κάλυμμα βρίσκεται 
πάνω στην καρδιά τους. Όταν δε, επιστρέψει (κάποιος) προς τον Κύριο, σηκώνεται το 
κάλυμμα». (Β Κορ. 3:14-16). Τότε γίνεται αυτό που ο απόστολος αλλού ονομάζει πνευματική 
«περιτομή καρδιάς» (Ρωμ. 2:29).169  

 Μωαμεθανοί και Ιουδαίοι που τώρα λένε ότι δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό γιατί δεν 
μπορούν να καταλάβουν πως είναι συγχρόνως τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός, θα 
προσκυνήσουν στις έσχατες μέρες τον Αντίχριστο που θα λέει ψευδώς, κάνοντας 
ψευτοθαύματα, ότι ο ίδιος είναι Θεός.170 

  Οι αιρέσεις, αναδεικνύοντας τοπικούς αντιχρίστους, προετοιμάζουν το έδαφος για την 
εμφάνιση του τελικού αντιχρίστου. Γιατί αυτός δεν μπορεί να έρθει, όπως λέει ο απόστολος, 
«ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον». (Β Θεσ. 2:3). Γίνεται ήδη μια προεργασία να 
συμμαζευτούν οι διάφορες θρησκείες με τις Πανθρησκευτικές συναθροίσεις και οργανωθούν 
υπό ένα θρησκευτικό ηγέτη, τον πάπα της Ρώμης, ενώ παράλληλα προχωράει η ψευτο-ένωση 
των αυτόκλητων Εκκλησιών μέσω του Π.Σ.Ε. ή World Council of Churches (WCC) που 

                                                                                                                                                         
τεχθέντος τῷ Ἀβραάμ· διόπερ Ἀγαρηνοὶ καὶ Ἰσμαηλῖται προσαγορεύονται. Σαρακηνοὺς δὲ αὐτοὺς καλοῦσιν ὡς ἐκ 
τῆς Σάρρας κενοὺς διὰ τὸ εἰρῆσθαι ὑπὸ τῆς Ἄγαρ τῷ ἀγγέλῳ· Σάρρα κενήν με ἀπέλυσεν». 
167 Ο κομμουνισμός ιδιαίτερα θεοποιείται από τους οπαδούς του, ελλείψει πίστης σε άλλο θεό και οι θεωρητικοί του 
επέχουν θέση αντι-ευαγγελιστού (Μάρξ, Έγκελς κλπ). 
168 Λέει ο άγιος Ιππόλυτος στο περί Συντελείας του κόσμου, από τον Ωσηέ, που αφορά τον τελικό Αντίχριστο αλλά 
και τον Μωαμεθανισμό: «τίς γὰρ ἄλλος “ἄνεμος καύσωνος ἐκ τῆς ἐρήμου” ἀλλ' ἢ ὁ ἀντίχριστος ὁ μέλλων 
ἀφανίσαι καὶ ἀναξηρᾶναι τὰς φλέβας τῶν ὑδάτων καὶ τοὺς καρποὺς τῶν δένδρων ἐν τοῖς χρόνοις αὐτοῦ»; (παρ. 4,9). 
169 «...περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι, οὐ γράμματι»... 
170 «...ἐπειδὴ ἠκούσαμεν ὅτι εἷς Θεὸς ἐξ οὗ τὰ πάντα, διὰ τοῦτο οὐκ ἐπιστεύσαμεν· ταύτην οὖν αὐτῶν τὴν πρόφασιν 
ὁ Ἀντίχριστος ἀναιρήσει. Ὅταν γὰρ ἔλθῃ ἐκεῖνος, καὶ οὐδὲν ἐπιτάττων ὑγιὲς, ἀλλὰ πάντα παράνομα, ἀπὸ σημείων 
μόνων ψευδῶν πιστεύηται, ἀποῤῥάψει τὸ στόμα αὐτοῖς. Εἰ γὰρ τῷ Χριστῷ οὐ πιστεύεις, πολλῷ μᾶλλον οὐκ ἐχρῆν 
τῷ Ἀντιχρίστῳ πιστεῦσαι»... Ιω. Χρυσοστόμου στην Β προς Θεσσαλονικείς (PG 62:486). 
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αριθμεί τώρα γύρω στα 350 μέλη-"Εκκλησίες" μεταξύ των οποίων και πολλές Ορθόδοξες 
(δυστυχώς). Αλλά ο τελικός Ψευδοπροφήτης (που ονομάζεται και 2ο θηρίο) θα κάνει και 
ψευτοθαύματα για να πείθει τους τότε ανθρώπους να ακολουθούν τον Αντίχριστο (1ο θηρίο): 
«Και παραπλανά αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη, εξαιτίας των θαυματουργικών 
σημείων που του δόθηκε να κάνει μπροστά στο θηρίο (Αντίχριστο), λέγοντας σ’ αυτούς 
που κατοικούν πάνω στη γη να κάνουν εικόνα στο θηρίο (Αντίχριστο), ο οποίος είχε την 
πληγή της μαχαίρας και έζησε». (13:14). Όταν θα κάνουν εικόνα στον Αντίχριστο, θα δοθεί 
στον Ψευδοπροφήτη η δυνατότητα, λέει η Αποκάλυψη, προφανώς με τεχνολογία και μαγεία, να 
κάνει την εικόνα να μιλήσει (13:15), ώστε να θεωρηθεί αυτό ένα θαύμα και να προβάλλει την 
αξίωση της προσκύνησης της εικόνας του Θηρίου-Αντιχρίστου, θεωρουμένου πλέον ως θεού! 
Και απαιτεί να λάβουν όλοι ένα σημάδι πάνω τους, της μόνιμης επ' αυτούς κυριαρχίας του 
Αντιχρίστου, ώστε να μην υπάρχει πλέον γι' αυτούς μετάνοια.  

  2.07. Το χάραγμα.  
  «Και υποχρεώνει όλους, τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλούσιους και 
τους φτωχούς, και τους ελεύθερους και τους δούλους, να δώσουν στον εαυτό τους 
χάραγμα πάνω στο χέρι τους το δεξί ή πάνω στα μέτωπά τους». (13:16). Αυτό γίνεται 
εκβιαστικά: «Και να μη μπορεί κανείς να αγοράσει ή να πουλήσει παρά μόνο όποιος έχει 
το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του». «Έδωσε ο Χριστός 
στους πιστεύοντες σ' Αυτόν τον τίμιο και ζωοποιό Σταυρό και αυτός (ο Αντίχριστος) θα 
δώσει ομοίως (στους δικούς του) το σημάδι του», λέει ο άγιος Ιππόλυτος.171  
  Όταν ο άνθρωπος κατά διάνοιαν ή και με πράξη, συμβολικά με το μέτωπο ή το χέρι, 
αποδέχεται τις προτροπές του πονηρού, τότε στην καρδιά του επικαλύπτει τον γραμμένο από 
το Θεό νόμο της συνείδησής του και γράφει, ενίοτε και χαράσσει βαθειά το θέλημα του 
διαβόλου. Υπάρχει επομένως και χάραγμα πνευματικό, καλό εκ Θεού στη συνείδηση κάθε 
ανθρώπου και κακό από το διάβολο, σε όσους ενεργούν κατά το θέλημά του (ασεβείς, 
κακοδόξους ή και αμελείς πιστούς και μη ενδιαφερόμενους για τη σωτηρία τους), για το οποίο ο 
ιερός Χρυσόστομος λέει:  
  «∆εν ακούσατε να λέει ο προφήτης, ή μάλλον ο Θεός διά του προφήτη, ότι ο λαός 
αυτός με τα χείλη με τιμά η δε καρδιά τους μακριά απέχει από Εμένα; Για να μην λοιπόν 
συμβεί αυτό και σ' εμάς, εξάλειψε τα γράμματα, μάλλον δε τα χαράγματα, τα οποία ο 
διάβολος σου εντύπωσε στην ψυχή, και φέρε μου καρδιά απαλλαγμένη βιωτικών 
θορύβων, για να έχω την άδεια να γράψω όσα θέλω».172  Αυτό σημαίνει ότι και πριν το 
τέλος του κόσμου οι Χριστιανοί οφείλουν να καθαρίζουν την ψυχή τους από τα χαράγματα ή και 
τις πιο μικρές μελανιές του διαβόλου, για να γίνεται εύχρηστο δοχείο της χάρης του Θεού. 

  Υπάρχει και εξωτερικό σφράγισμα του Θεού, ορατό ή και αόρατο, που λαμβάνουν οι 
ευσεβείς που λυπούνται για την καταφρόνηση του νόμου του Θεού από τους συνανθρώπους 
τους και με αυτό ο Θεός τους λυτρώνει από επερχόμενες συμφορές. Και ο άγιος Νικόδημος ο 
Αγιορείτης αναφέρει δύο παραδείγματα. Το πρώτο αφορά τους κατοίκους των Σοδόμων που 
είχαν μόνο τον έμφυτο νόμο του Θεού και το δεύτερο τους αμαρτάνοντας Εβραίους που είχαν 
επί πλέον τον Νόμο του Μωυσή. 
  Στο α΄ παράδειγμα οι άγγελοι δεν σημαδεύουν αλλά συνοδεύουν οι ίδιοι τον Λωτ μέχρι 
να βγει από την περιοχή που επρόκειτο να καταστραφεί, ενώ στο β΄ οι δίκαιοι αφού 

                                            
171 Στο Περί Συντελείας του κόσμου, (παρ. 20,10). 
172 «Οὐκ ἠκούσατε τοῦ προφήτου λέγοντος, μᾶλλον δὲ τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ προφήτου, ὅτι Ὁ λαὸς οὗτος τοῖς χείλεσί 
με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχει ἀπ' ἐμοῦ; Ἵν' οὖν τοῦτο μὴ γένηται καὶ ἐφ' ἡμῶν, ἐξάλειψον τὰ γράμματα, 
μᾶλλον δὲ τὰ χαράγματα, ἅπερ ὁ διάβολος ἐνετύπωσέ σου τῇ ψυχῇ, καὶ φέρε μοι καρδίαν βιωτικῶν 
ἀπηλλαγμένην θορύβων, ἵνα μετὰ ἀδείας ἃ βούλομαι ἐγγράψω». Ιω. Χρυσοστόμου στο κατά Ματθαίον (PG 57:200). 
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σφραγισθούν αοράτως από αγγέλους αφήνονται μέσα στην πόλη (της Ιερουσαλήμ), αλλά 
φυλάσσονται αβλαβείς από τον επερχόμενο αφανισμό των πονηρών συμπολιτών τους:  
  α΄. «…Λέγει λοιπόν ο απόστολος (Πέτρος), ότι ο Θεός ελύτρωσε τον Λώτ (ομού με την 
γυναίκα και τας δύο του θυγατέρας) και δεν κατέκαυσεν αυτόν μαζί με τους Σοδομίτας. ∆ιατί; 
επειδή και καθ' εκάστην ελυπείτο και επόνει η καρδία του από την συναναστροφήν όπου είχε 
των ανόμων εκείνων και αρσενοκοιτών ανθρώπων. ∆ιατί και με τους οφθαλμούς του και με τας 
ακοάς του ο δίκαιος και φιλόξενος άνθρωπος καθ' εκάστην ημέραν εβασάνιζε την δικαίαν ψυχήν 
του βλέπων και ακούων τα άνομα έργα των Σοδομιτών... . Όθεν επειδή και δεν αρέσκετο η 
καρδία του εις τα παράνομα εργα των συγκατοίκων του, αλλά καθ' εκάστην ελυπείτο και 
ανεστέναζε δι’ αυτά, διά τούτο και ο Θεός τον ηλευθέρωσεν από την καταδίκην, τους δε 
γαμβρούς του δεν ηλευθέρωσεν, επειδή και αυτοί εσυναρέσκοντο εις τας ασελγείας 
εκείνων». 
  β.  «Τούτο ηθέλησε να φανερώσει ο Θεός, και διά του προφήτου Ιεζεκιήλ, όταν 
έμελλε να αφανίση την πόλιν Ιερουσαλήμ. Επειδή αναγινώσκομεν ότι έδωκε σημείον εις 
το μέτωπον όλων εκείνων των δικαίων ανθρώπων, όπου ελυπούντο και εστέναζον διά 
τας παρανομίας όπου εγίνοντο εις την πόλιν ταύτην και δεν συνηρέσκοντο εις αυτάς, και 
διά του σημείου αυτού τους ηλευθέρωσεν από την αιχμαλωσίαν και τον αφανισμόν της 
πόλεως εκείνης»: «Και δόξα Θεου του Ισραήλ ανέβη από των Χερουβίμ... και εκάλεσε τον 
άνδρα τον ενδεδυκότα τον ποδήρη... και είπε προς αυτόν δίελθε μέσην την Ιερουσαλήμ και δος 
το σημείον επί τα μέτωπα των ανδρών των καταστεναζόντων και των κατωδυνωμένων 
επί πάσαις ταις ανομίαις ταις γινομέναις εν μέσω αυτής, και τούτοις (τοις βαστάζουσιν εν 
ταις χερσί πέλεκυν) είπεν ακούοντός μου: Πορεύεσθε οπίσω αυτού εις την πόλιν και κόπτετε και 
μη φείδεσθε τοις οφθαλμοίς υμών, και μη ελεήσητε πρεσβύτερον και νεανίσκον και παρθένον 
και νήπια και γυναίκας αποκτείνετε εις εξάλειψιν, επί δε πάντας, εφ' ους εστί το σημείον, μη 
εγγίσητε». (Ιεζ. 9:3-6).173 

  Και συμβουλεύει ο άγιος Νικόδημος: «Τούτο είναι ένα ζωντανόν παράδειγμα, το οποίον 
πρέπει να ενθυμούνται και να έχουν προ οφθαλμών πάντοτε, όσοι κατοικούν εις πόλεις, ή εις 
χωρία, ή εις μοναστήρια, ή εις άλλους τόπους. ∆ιατί εάν αυτοί φυλάττουν μεν δικαιοσύνην 
και τας εντολάς του Θεού, δεν συναρέσκονται δε, εις τα κακά και παρανομίας όπου 
γίνονται εις τας πόλεις εκείνας, ή εις τα χωρία ή εις τα μοναστήρια, αλλά μάλιστα και λυπούνται 
δι' αυτάς και στενάζουν, βέβαια διά την λύπην αυτήν και τους στεναγμούς, έχουν να 
ελευθερωθούν από την οργήν όπου μέλλει να πέμψει ο Θεός εις τας πόλεις, ή εις τα χωρία, 
ή εις τα μοναστήρια εκείνα, καθώς ηλευθέρωσε και τον Λώτ από την οργήν όπου έστειλεν εις τα 
Σόδομα». 

 Η ίδια η Αποκάλυψη αναφέρει, στο 7ο κεφάλαιο, τη σφράγιση των μελών της Εκκλησίας 
που εισήλθαν διά της αληθινής θύρας δηλ. του Χριστού174 και αυξήθηκαν διά των 12 
αποστόλων και των διαδόχων τους, συμβολικά ανερχόμενοι σε 1x12x12x1000=144.000 
πιστούς. Το πλήθος τους εκφράζεται από τον παράγοντα 1000 (=103) που σημαίνει και την 
τήρηση από αυτούς των 10 εντολών και την λόγω αυτής μέθεξη στην άκτιστη χάρη του 
Τριαδικού Θεού. Η σφράγιση γίνεται στο μέτωπο: «Μη βλάψετε τη γη μήτε τη θάλασσα 
μήτε τα δέντρα, μέχρι να σφραγίσουμε τους δούλους του Θεού μας πάνω στα μέτωπά 
τους». (7:3). Στο μέτωπο σφραγίζονται, επίσης, με το άγιο Χρίσμα αμέσως μετά το άγιο 
Βάπτισμα οι πιστοί. Αυτό είναι το κατ' εξοχήν σφράγισμα των πιστών, διά του οποίου 
λαμβάνουν το Άγιον Πνεύμα. «Χρίσμα λέγεται το Πνεύμα, και είναι σφραγίς», λέει ο Μέγας 
Αθανάσιος και: «Στους δε Εφεσίους έτσι έλεγε (ο Απόστολος): Μη λυπείτε το Άγιον 

                                            
173 Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, «Ερμηνεία εις τας επτά καθολικάς επιστολάς των Αγίων Αποστόλων». 
174  «Αληθινά σας λέω ότι Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων». (Ιω. 10:7). 
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Πνεύμα με το οποίο σφραγισθήκατε (φυλασσόμενοι) ως την ημέρα της 
απολύτρωσης»...175 Μόνο οι αληθινά Ορθόδοξοι όμως κρατούν όσα συμβολικά πρεσβεύει ο 
αριθμός των 144.000, δηλ. όσα παρέλαβαν από τον Κύριο, τους Αποστόλους και τους 
διαδόχους τους. Οι αιρετικοί φτιάχνουν, με διδασκαλία προσαρμοσμένη στα μέτρα τους, ψευτο-
εκκλησίες αποκομμένες από τη συνέχεια της ιερής παράδοσης, διά της οποίας ο Χριστός 
φθάνει ζωντανά σ' εμάς. Εφ' όσον οι πιστοί συνεχίζουν να τηρούν τις 10 εντολές, μη 
συμμετέχοντας σε ότι κακό συμβαίνει στην κοινωνία αλλά και λυπούμενοι, όπως είπε ο άγιος 
Νικόδημος, τότε λαμβάνουν μια επί πλέον προστασία, που ενώ ενεργοποιείται από την ίδια 
σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος176 που έχουν οι πιστοί, φανερώνεται και σαν ένα επί πλέον 
προστατευτικό σφράγισμα στο κεφ. 7 της Αποκάλυψης.  
  Σε μεγάλες συμφορές προστατεύονται οπωσδήποτε οι αληθινά πιστοί, που γι' αυτό 
σφραγίζονται από το Θεό, αν και μπορεί να ξεπεράσουν τις δοκιμασίες και άλλοι γύρω τους 
που δεν είναι άξιοι, και πχ έτσι μετά τον Γενικό πόλεμο «θα ζήσει ο λύκος με τ' αρνί», κατά 
τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Οι Προτεστάντες όμως, μόνο με την ομολογία ότι είναι Χριστιανοί, 
που αυτό δεν αποδεικνύεται από τα έργα τους, κακώς νομίζουν ότι θα αρπαγούν στον 
ουρανό (!) για να γλυτώσουν τις συμφορές.177  
  Στο 20ο κεφάλαιο η Αποκάλυψη αναφέρεται στο δέσιμο του Σατανά για 1000 χρόνια, 
κατά το οποίο οι άγιοι μάρτυρες του Χριστού, που «δεν προσκύνησαν το θηρίο ούτε την 
εικόνα του και δεν έλαβαν το χάραγμα πάνω στο μέτωπό τους και πάνω στο χέρι τους» 
βασίλευσαν μαζί Του τα συμβολικά «1000» χρόνια που ο Σατανάς ήταν στην άβυσσο, «για 
να μην πλανήσει πια τα έθνη μέχρι να τελειώσουν τα χίλια χρόνια». Είναι το διάστημα από 
την 1η Παρουσία του Χριστού μέχρι να έρθει ο Αντίχριστος, λίγο πριν την 2α Παρουσία Του, 
κατά το οποίο οι αγαπώντες Αυτόν τηρούσαν κι ετιμούσαν επίσημα τις 10 εντολές Του. 
Σύμφωνα μ' αυτά γίνεται προφανές ότι υπάρχει σατανικό σφράγισμα πριν από τον τελικό 
Αντίχριστο. Και είναι της ίδιας (ολέθριας) ποιότητας με το τελικό: 
- «∆εν προσκύνησαν το θηρίο»: Οι άγιοι μάρτυρες αρνήθηκαν την προσκύνηση των 
θεοποιούντων τον εαυτό τους αρχόντων, πχ των Ρωμαίων αυτοκρατόρων Νέρωνος, 
∆ιοκλητιανού κλπ και των συγχρόνων Λένιν, Χίτλερ, Στάλιν, Μάο κλπ 
 - «∆εν προσκύνησαν την εικόνα του θηρίου»: Αρνήθηκαν και την προσκύνηση αγαλμάτων 
των αυτοκρατόρων ή άλλων ψευτοθεών οι άγιοι μάρτυρες. 
- «∆εν έλαβαν το χάραγμα πάνω στο μέτωπό τους και πάνω στο χέρι τους»: ∆εν έγραψε 
στο νου των μαρτύρων ο πονηρός τα θελήματά του, ούτε με τις πράξεις τους παρέβησαν τις 
εντολές του Θεού. Ούτε κάποιο αντίχριστο σφράγισμα, με τεχνικό τρόπο, σημειώθηκε επάνω 
τους. Όλα αυτά επεξηγούν όσα ήδη έχομε πει για το σφράγισμα.178 

                                            
175  Από τις «4 επιστολές προς Σεραπίονα» του Μεγ. Αθανασίου: «Χρίσμα λέγεται τὸ Πνεῦμα, καὶ ἔστι σφραγίς». 
(PG 26:584). Και: «Τοῖς δὲ Ἐφεσίοις οὕτως ἔλεγε· «Καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε 
εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως». (PG 26:545) 
176  ∆ιότι τι μεγαλύτερο του Αγίου Πνεύματος; Αυτό φανερώνει στο σημειωτή άγγελο ποιος είναι άξιος ιδιαίτερης 
προστασίας, για να αναγνωρίζεται εύκολα από τους συμμετέχοντες στην προστασία των πιστών αγγέλους. 
177  Το κυρίως κακό έργο τους είναι ότι έχουν βγει έξω από την Εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός και ιδρύουν δικές 
τους χωρίς αληθινά δόγματα, εμποδίζοντας επομένως τους οπαδούς τους να σωθούν, βλασφημώντας και τους 
αγίους, τη ζωντανή «σκηνή του Θεού» (13:6) και φίλους του Θεού για τους οποίους και ο ∆αβίδ λέει «εμοί, δε, 
λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι Σου ο Θεός». (Ψαλμ. 138:17). Και τις εικόνες του Χριστού και των αγίων καταφρονούν, 
αγνοώντας ότι διά της εικόνος η τιμή ανεβαίνει προς το πρωτότυπο και με αυτές δείχνεται η οικειότητά μας προς 
αυτούς, όπως συμβαίνει με τις οικογενειακές φωτογραφίες. 
178  Στο όραμα του αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης σφραγίδα τοποθετούσαν οι δαίμονες ενίοτε και στα χείλη (14). 
Στο (7) λέει: Έπειτα, είδα μια κοσμοσυρροή, καθένας από τους οποίους είχε ένα αστέρι στα χείλη και ήταν 
τρομερά εξαντλημένοι από τη δίψα, περπατώντας εδώ και εκεί. Μας είδαν και φώναζαν δυνατά: «Άγιοι Πατέρες, 
προσευχηθείτε για μας. Μας είναι πολύ δύσκολο, επειδή εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε. Οι Πατέρες και οι Μητέρες 
μας δεν μας δίδαξαν το Νόμο του Θεού. Ούτε το όνομα του Χριστού δεν έχουμε, και δεν έχουμε λάβει ειρήνη. 
Απορρίψαμε το Άγιο Πνεύμα και το σημείου το σταυρού». Άρχισαν να κλαίνε. https://www.imdleo.gr/diaf/2007/06-
ag_I_Krostand-auton.pdf 

https://www.imdleo.gr/diaf/2007/06-ag_I_Krostand-auton.pdf


 
Η - 57

  Το χάραγμα των ημερών μας. Από πνευματική άποψη το χάραγμα είναι ίδιο, όπως 
εξηγήσαμε, σε όλες τις εποχές, και στη δική μας. Τώρα ίσως η κακία να χαράσσεται εντονότερα 
επειδή υπάρχουν αλληλοπροστιθέμενες πονηρές τάσεις. Η υπερβολική διαφθορά από 
φιλαργυρία, σε κάποιους ενώνεται με ακραία σαρκική εμπάθεια, και το χειρότερο, και με 
υπερηφάνεια που κρατάει όλη την κακία αμείωτη, ως αμετανόητη. 
  Το «χάραγμα» πριν να δοθεί στους ανθρώπους άρχισε να δίνεται σε προϊόντα. Τώρα 
έχει διάφορες μορφές. Όταν ξεκίνησε το barcode, το 1973, απετελείτο από ευθείες γραμμές 

σαν χαρακιές που στην τυποποίηση UPC (Universal Product 
Code) καθώς και την Ευρωπαϊκή EAN 13, είχε τρία 6άρια 
οδηγούς ή μπάρες ασφαλείας, από τα οποία προήλθε και ο 
λαϊκός χαρακτηρισμός "σύστημα 666".  

Αμέσως οι άνθρωποι θυμήθηκαν την Αποκάλυψη και το 
χάραγμα χωρίς το οποίο δεν θα μπορείς να πουλάς και να 
αγοράζεις. Είναι ενδιαφέρον ότι ο επινοήσας το barcode 
George J. Laurer, εργαζόταν στην IBM το 1971, και πήρε την 
εντολή να φτιάξει «τον καλύτερο κώδικα και το πιο 
κατάλληλο σύμβολο για την βιομηχανία των τροφίμων»! 
Ο ίδιος στο site του, απαντώντας στην ερώτηση (&6, ερ.#1) 
αν οι προεξέχουσες γραμμές στον κώδικα U.P.C. ταιριάζουν 
με 6άρια, λέει με κεφαλαία: «Ναι, ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ με τον 
κωδικό του 6».  

Και αφού πολύ συνοπτικά δίνει τα μέρη (modules) του 6 στον κώδικα, λέει: «∆εν υπάρχει 
τίποτα εφάμαρτο σ' αυτό. Ούτε έχει καθόλου να κάνει με το "σημάδι του Θηρίου» (Αποκ. 
ΙΓ-18). Είναι απλά μια σύμπτωση, όπως το γεγονός ότι το όνομα, όνομα πατρός και επώνυμό 
μου όλα έχουν 6 χαρακτήρες!..179 To barcode της IBM έγινε το αποδεκτό πρότυπο για την 
βιομηχανία τροφίμων το Μάϊο του 1973 από το UGPCC  (Uniform Grocery Product Code 
Council).180    

Παρόλο που ο Laurer μιλάει για σύμπτωση, όμως για τους 
Χριστιανούς δεν είναι τυχαία η καθιέρωση του 666 από την 
επινόηση του γραμμωτού κώδικα (barcode) και μετά. Αυτό υπήρξε 

η αρχή, πριν το τελικό σφράγισμα, μιας σειράς διαφημίσεων του 666 
από μουσικά συγκροτήματα, αποκρυφιστές, ηθοποιούς, σήματα εταιριών 
όπως της Google κλπ. Τα τατουάζ, πάνω στο σώμα, με δαιμονικά 
σήματα όπως το 666, είναι σφράγισμα του τελικού Αντιχρίστου που 

γίνεται αυτοβούλως, πριν αυτός ο ίδιος το επιβάλλει!   

 Η τεχνολογική πρόοδος δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να αρχίσει και στους 
ανθρώπους ένα προαιρετικό στην αρχή σημάδεμα με ηλεκτρονικά microchips.  

                                            
179 Αποθηκ. σελίδα: https://www.imdleo.gr/diaf/files/gen/666quest.html &: https://www.imdleo.gr/htm/666_yp.htm 
180 Αποθηκ. σελίδα: https://www.imdleo.gr/diaf/files/gen/UPC-Bar_Codes.htm 

https://www.imdleo.gr/htm/666_yp.htm
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Αυτά προσβάλλουν την ανθρώπινη προσωπικότητα και αξιοπρέπεια ακόμα και όταν είναι 
τοποθετημένα σε ταυτότητες και διαβατήρια, πολύ περισσότερο όμως όταν τοποθετούνται 
πάνω στο σώμα, ωθώντας εκβιαστικά τους ανθρώπους να ενταχθούν στο εωσφορικό σύστημα 
της παγκοσμιοποίησης προκειμένου να μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν. Ο άγιος 
Παΐσιος ο Αγιορείτης δεν ήθελε οι Χριστιανοί να πάρουν ταυτότητα με γραμμωτό κώδικα ή 
chip, το οποίο έχει ήδη αποφασίσει και η Εκκλησία,181 και έμεινε σταθερός μέχρι την κοίμησή 
του στην πεποίθησή του αυτή.182 «Με το σφράγισμα αρνείται κανείς. Ακόμη και ταυτότητα», 
λέει σε απομαγνητοφωνημένη ομιλία του183 ο άγιος γέροντας. 

 Και ο χαρισματικός γέροντας Αμβρόσιος της Μονής ∆αδίου έλεγε:184 
«Οι πνευματικοί να φροντίσουν ώστε τα πνευματικά παιδιά τους να μην 
πάρουν την ταυτότητα»! Και μάλιστα τονίζει ότι «θα ακούμε τους 
επισκόπους που δεν θα πάρουν ταυτότητα!... Αυτοί θα είναι η Εκκλησία 
του Θεού τότε»! Αλλά προσθέτει: «Ο Κύριος δεν θα μας αφήσει. Να είσθε 
βέβαιοι και πιστοί»!  

 Οι ταυτότητες όταν έχουν τα σύμβολα του Αντιχρίστου υποστηρίζουν την ανάδειξή του. 
Αλλά και η δυνατότητα αγοραπωλησιών μέσω του ενσωματωμένου σ' αυτές 
chip είναι της αυτής λειτουργικής φιλοσοφίας με την τελική σφράγιση του 
Αντιχρίστου. Και επειδή το χρήμα το ελέγχουν οι Εβραίοι μεγαλοτραπεζίτες, ο 
Ρώσος πρωθιερέας π. Νικολάι Ραγκόζιν (1898-1981), τις νέες ταυτότητες 
στη Ρωσία τις ονόμαζε Εβραϊκές. Συμβούλευε για όποια Ρωσική ταυτότητα 
βγει στα πλαίσια αυτά (της παγκοσμιοποίησης),185 ότι «είναι καλύτερα να 
πεθάνεις από πείνα παρά να την αποδεχθείς»!... Επίσης έλεγε σε 
πνευματοπαίδι του: «τη (νέα) Ρωσική ταυτότητα δεν πρέπει ποτέ να την 

αποδεχθείς. ∆ιότι αν την αποδεχθείς, θα έχεις ήδη το ένα πόδι στην Κόλαση»!...186 
Η γερόντισσα Λαμπρινή από την Άρτα (+2002), σκεύος εκλογής του Κυρίου από την 
παιδική της ηλικία, είχε πει το 1990: «Θα σας αναγκάσουν να πάρετε μια κάρτα-
ταυτότητα. Θα κάνετε όλες τις συναλλαγές σας με αυτή. Να μην τη πάρετε, 
είναι του Αντιχρίστου. Όποιος την πάρει αμέσως ξεβαπτίζεται»!...187 

 Ο π. Ιωάννης Καλαΐδης (+2009) επίσης θεωρούσε ψυχικά επιβλαβείς τις 
νέες ταυτότητες και προσευχόταν να μην προλάβουν να τις επιβάλλουν: 

«∆οξασµένο να είναι το όνοµα του Κυρίου, που άκουσε τις προσευχές µας 
κι έδωσε έλεος. Έτσι θα προηγηθούν (ή 
παρεμβληθούν) τα γεγονότα της Πόλης 
(Κωνσταντινούπολης) και θα σταµατήσει αυτό το κακό 

µε τις ταυτότητες. Και µάλιστα µαζί µε την Ελλάδα θα σωθούν κι 
άλλα κράτη, που είναι έτοιµα να πάρουν αυτήν την ταυτότητα».188 
 Πριν φτάσουμε επομένως στο σφράγισμα του Αντιχρίστου, ήδη 
στις ημέρες μας, διαφημίζεται ο αριθμός του (666) και σταμπάρονται με 
αυτόν ή με microchips ακόμα και άνθρωποι, εκτός των προϊόντων. 
Παράλληλα οι ηλεκτρονικές ταυτότητες ανοίγουν το δρόμο προς τον 

                                            
181 ∆είτε περισσότερες πληροφορίες και συνδέσμους στο: https://www.imdleo.gr/diaf/2011/karta_pol.htm 
182 https://www.imdleo.gr/diaf/2010/10/gPaisios-tayt-const.pdf 
183 https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/04_Taytotites.pdf  στη σελ. 7. 
184 ∆ιαβάστε και ακούστε από το βίντεο τον γέροντα: https://www.imdleo.gr/diaf/2018/g.Ambrosios.html 
185 Του 2011 ονομαζόταν «Universal Card»! Νεότερα: https://www.imdleo.gr/diaf/2017/pNik_Ragozin2.html 
186  Το 7ο: Χρήμα & ταυτότητες 666 σελ. 11 & 12.  https://www.imdleo.gr/diaf/2018/pNik_Ragozin.pdf 
187 Κείμενα με βίντεο: https://www.imdleo.gr/diaf/2016/vid4/gLabrini.html 
188 «Πατήρ Ιωάννης Καλαΐδης (1925-2009), τόμ. Β, σελ. 159. 

https://www.imdleo.gr/diaf/2011/karta_pol.htm
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ολοκληρωτικό έλεγχο της ανθρωπότητας μέσω μιας παγκόσμιας διοίκησης που θα παραδώσει 
την εξουσία στον Αντίχριστο.  
 Να σημειωθεί ότι επίσημα ήδη υπάρχει η Παγκόσμια ∆ιακυβέρνηση: Ο πρώτος 
«μόνιμος» πρόεδρος της Ε.Ε. Herman Van Rompuy (Χέρμαν Βαν Ρομπουί) στην πρώτη 
επίσημη ομιλία του διακήρυξε ότι η Παγκόσμια ∆ιακυβέρνηση ξεκίνησε το 2009 με την 
ομάδα των G20, και τώρα βαδίζουμε προς το τελικό βήμα, δηλαδή την Παγκόσμια 
Κυβέρνηση.189 Το 2011 προωθήθηκε στην Ελλάδα η «Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση» με την 
«κάρτα του πολίτη». Με σχετική του ανακοίνωση το Άγιον Όρος έλαβε θέση: «Εξ αφορμής της 
προσφάτου καταθέσεως στην Βουλή των Ελλήνων του νομοσχεδίου «Για την Ηλεκτρονική 
∆ιακυβέρνηση» και την απορρέουσα εκ τούτου μελλοντική έκδοσι της «Κάρτας του Πολίτη», η 
Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους επιθυμεί να επισημάνη τα ακόλουθα: Η «Κάρτα του Πολίτη» 
ταυτοποιεί την προσωπικότητα του πολίτη και τον μετατρέπει σε ένα αριθμό του 
συστήματος της ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως... καταργώντας ουσιαστικά τις προσωπικές 
του ελευθερίες... Για όλους τους παραπάνω λόγους η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους εκφράζει 
την έντονη ανησυχία της... συνιστά δε στους Χριστιανούς να χρησιμοποιούν τα συμβατικά 
μέσα ταυτοποιήσεώς τους».190 

 2.08. Το χάραγμα του τελικού Αντιχρίστου και τα σχετικά γεγονότα.      

 Τι λένε οι Πατέρες:  
  Τι είναι και τι περιλαμβάνει το χάραγμα; Είναι «η του ολεθρίου ονόματος εγχάραξις» 
(άγιος Ανδρέας - Αρέθας). Του «ονόματος του αποστάτου και πλάνου» (Ανδρ.), το οποίο θα 
προσπαθήσει να τοποθετήσει σε όλους και να τους σφραγίσει. Θα θέσει τη σφραγίδα του 
ονόματος επί της χειρός αυτών της δεξιάς. Γιατί; «Για να μην τους αφήσει να πράττουν 
τα καλά (δεξιά) και αγαθά έργα». (Ανδρ. - Αρέθ.). Θα τους σφραγίσει και επί των μετώπων, 
στο μέρος που βρίσκεται επάνω από τα μάτια τους για να «εμποιήση σκοτασμόν τοις 
απατωμένοις» (Αρέθ.) ∆ηλαδή, θέλει σ' αυτούς που απατά να φέρει σκοτασμό, όχι μόνο στα 
μάτια, αλλά και στο νου και «έτσι να τους διδάξει να περπατούν και να ενεργούν με θάρρος 
μέσα στην πλάνη και στο σκοτάδι» (Ανδρ.), και να μην αντέχουν πια την ευσέβεια!  
  Ο άγιος Ανδρέας σημειώνει για το σφράγισμα με το όνομα του Αντιχρίστου: «Αλλά δεν 
θα το δεχθούν αυτό το σφράγισμα, όσοι έχουν σφραγισμένα τα πρόσωπά τους με το θείο 
φως». Όσοι, δηλαδή, διατηρούν τη σφραγίδα του Βαπτίσματος και Χρίσματός τους με την 
τήρηση των εντολών.  
 Το σφράγισμα του θηρίου, θα προσπαθήσει ο υπασπιστής του να το απλώσει παντού, 
στις αγορές και στις πωλήσεις «ώστε εκείνοι που δεν θα δεχθούν το σφράγισμα, καθώς δεν 
θα έχουν τα αναγκαία για να ζήσουν, να δεχθούν βίαιο θάνατο». (Ανδρ.) - Τότε, λέει ο άγιος 
Ιππόλυτος, θα υπάρχει μεγάλη θλίψη, τέτοια που δεν υπήρξε ποτέ πριν (Ματθ. 24:21) και θα 
αποστέλλονται πολλοί σε κάθε πόλη και χωριό για να θανατώνουν τους πιστούς. Και οι Ιουδαίοι 
γι' αυτή την απώλεια θα ευφραίνονται και οι εθνικοί θα επιχαίρουν, και θα βοηθούν στο διωγμό 
οι άπιστοι. Οι πιστοί θα διώκονται απ' τη δύση στην ανατολή και άλλοι απ' την ανατολή στο 
νότο, και θα κρύβονται στα βουνά και στις σπηλιές, αλλά θα τους πολεμά το βδελυρό διάταγμα 
και θα τους κυνηγά όπου κι αν βρίσκονται...191 
 Ο άγιος Γαβριήλ ο Γεωργιανός, ο Ομολογητής, έλεγε: «Τώρα είναι οι έσχατες μέρες. 
Και όπως το έτοιμο φαγητό χρειάζεται λίγη μόνον ώρα για να το ζεστάνεις, έτσι κι αυτές είναι 
τόσο κοντά. Ο Αντίχριστος είναι σαν ένα νεογέννητο που μεγαλώνει και που μερικοί θα το 
προσκυνήσουν. Και τι δεν έκανα, αλλά με τίποτα δεν μπορούσα να μάθω το όνομά του...  

                                            
189 Το λέει ο ίδιος: https://www.imdleo.gr/diaf/files/poly09/11/EUpresident.htm  Οι G20 υφίσταντο από το 1999. 
190 ΚΑΡΥΑΙ 22.4/5.5.2011: https://www.imdleo.gr/diaf/2011/05/I_Koin_Ag_Oros-karta.pdf 
191 Τα αποσπάσματα είναι από το βιβλίο «Η Αποκάλυψις του Ιωάννου» του Γ. Β. Μαυρομάτη σελ. 220-221. 
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...Με τη βοήθεια του Θεού, μου εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου και μου ανακοίνωσε: «Κανένας 
άνθρωπος δεν μπορεί να λύσει αυτό το μυστήριο. Έλα, Γαβριήλ, να σου γράψω εγώ τ' 
όνομά του». Κι έτσι μου το απεκάλυψε. Όμως αυτό δεν σας αφορά. Για τους ανθρώπους 
παραμένει ακόμη κρυμμένο».192  
 Πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο άγιος Γαβριήλ για να διευκρινισθεί το εδάφιο (13:18) της 
Αποκάλυψης: «Εδώ είναι η σοφία. Όποιος έχει νου ας λογαριάσει από τα ψηφία του τον 
αριθμό του θηρίου (στην Ελληνική τα γράμματα του αλφαβήτου αντιστοιχούν σε 
αριθμούς), γιατί είναι αριθμός ανθρώπου (καθότι άνθρωπος θα είναι ο Αντίχριστος)· και ο 
αριθμός του είναι εξακόσια εξήντα έξι (666)». Αν, πριν εμφανισθεί, το όνομα του τελικού 
Αντιχρίστου δεν μας αφορά, γι' αυτό εξ άλλου δεν το δίνει και ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, μας 
αφορά ο αριθμός του, γι' αυτό μας καλεί να λογαριάσομε τον αριθμό του θηρίου. Προφανώς για 
να γίνομε σοφότεροι κατά δύο τρόπους: α) κοσμικά, εξασκούμενοι με διάφορα ονόματα, 
διαδικασία που γίνεται με γήινη σοφία και γνώση και β) πνευματικά ώστε να παρατηρούμε το 
πλησίασμα του Αντιχρίστου από την πληθώρα των συμβόλων του, με το 666 σε διάφορες 
μορφές, που προηγούνται σαν λάβαρα της εμφανισής του. Αντιστοιχίες γραμμάτων - αριθμών: 
Α Β Γ ∆ Ε Ζ Η Θ  Ι Κ Λ Μ Ν Ξ 
1 2 3 4 5 7 8 9 10 20 30 40 50 60 
 

Ο Π   Ρ   Σ  Τ    Υ  Φ   Χ  Ψ  Ω      ς ή στ 
70 80 100 200 300 400 500 600 700 800      6 

 Ο Ιωάννης μας προσκαλεί επομένως με το παρόν εδάφιο (13:18) σε πνευματική 
επαγρύπνιση, και ανίχνευση της πορείας του Αντιχρίστου μέχρι την εμφάνισή του, που από 
τώρα γίνεται ορατή από την εξάπλωση των συμβόλων του και κυρίως του 666. Όταν υπάρχει 
πνευματική επαγρύπνιση τότε οι άνθρωποι παρατηρούν πρώτα την καταφρόνηση των εντολών 
του Χριστού. Μετά διακρίνουν από την παρουσία των συμβόλων του τελικού Αντιχρίστου, ότι 
βρίσκονται στα έσχατα. Η πνευματική σοφία είναι επομένως που έχει σημασία, διότι αυτή 
προϋποθέτει την ενσυνείδητη τήρηση όλων των εντολών του Χριστού διά των οποίων ο πιστός 
διατηρεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και έτσι μπορεί να αντιλαμβάνεται εσωτερικά την 
ποιότητα των γεγονότων (αν είναι κατά Θεόν ή όχι) και κάθε κίνδυνο.  
 Αν κάποιος δεν έχει πνευματική ζωή, τότε ακόμα κι αν ένας φίλος του ή συγγενής του τον 
βοηθήσει πληροφορόντας τον περί του Αντιχρίστου ή των ανθρώπων του, αυτός θα απιστήσει 
και δεν θα σωθεί, διότι είναι η χάρη του Θεού που οδηγεί στη σωτηρία. «Όποιος δεν 
δέχτηκε μέσα του τη βασιλεία του Θεού δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον Αντίχριστο. Με 
ένα ακατανόητο για τον ίδιο τρόπο, ανεπίγνωστα, θα γίνει σίγουρα οπαδός του»,  όπως 
είπε ενωρίτερα ο άγιος Ιγνάτιος (σελ.8). Συνεπώς ο Ιωάννης δεν επικεντρώνεται στην 
κοσμική σοφία ώστε με πράξεις να βρούμε ονόματα με το 666, που είναι κάτι απλό κι από 
μόνο του δεν σώζει, αλλά στην πνευματική σοφία η οποία και από μόνη της σώζει. Μας δίνει, 
όμως, την επί πλέον δυνατότητα να παρατηρούμε μέσω των συμβόλων και κυρίως του αριθμού 
του Αντιχρίστου (666), που μας αποκαλύπτει, την ανέλιξή του πριν ακόμη ο ίδιος εμφανισθεί. 
Αντιλαμβανόμαστε έτσι ότι ο Ιωάννης θέλει να μας προφυλάξει σε όλη τη μακρά περίοδο πριν 
την εμφάνιση του Αντιχρίστου, και ότι, επομένως, τα σύμβολα και ο αριθμός του «θηρίου» 
είναι σημαντικότερα από το όνομά του για τους πιστούς! 
 Η αναζήτηση κάποιου ονόματος από τον αριθμό του μπορεί να γίνει μόνο «εν γυμνασίας 
λόγω» (Ανδρ.) και «γυμνασίας χάριν» (Αρέθ.). και με τον τρόπο αυτό, οι ίδιοι οι Πατέρες 
επισημαίνουν και αναφέρουν τα ονόματα που διαδίδονταν στην εποχή τους... Γυμνασίας χάριν, 
λοιπόν, ας τα αναφέρουμε εδώ, γιατί τα αναφέρουν οι Πατέρες, και έχοντας υπ' όψη τις δικές 
τους επιφυλάξεις. Κύρια ονόματα: Λαμπέτις (Ανδρ. - Αρέθ.), Τειτάν «από το τείνω» (Ανδρ. - 

                                            
192  Το Ι.1. από το https://www.imdleo.gr/diaf/2015/08/gGabriel.html από όπου και όλες οι αναφορές. 
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Αρέθ.), Λατείνος (διά διφθόγγου) (Ανδρ. - Αρέθ. - Ιππόλ.), Βενέδικτος «όπερ έρμηνεύεται 
εύλογημένος»... κλπ.193 
 Οι πιστοί, αφού μάθουν για την πίστη τους, δεν πρέπει να φοβούνται να μαθαίνουν και 
για τα έσχατα, τον Αντίχριστο και το 666. Ο άγιος Γαβριήλ έλεγε πως «τον εχθρό πρέπει να 
τον αντιμετωπίζουμε οπλισμένοι με γνώση». Όταν μια κοπέλα είδε κάπου τυχαία να πουλάνε 
το βιβλίο με τίτλο Αντίχριστος - 666, φοβήθηκε και ούτε που το άγγιξε. Όταν επισκέφτηκε τον 
γέροντα Γαβριήλ, της είπε:  
- Αδελφή, μήπως έχεις κάποιο βιβλίο για τον Αντίχριστο ή μήπως το έχεις δει κάπου; 
- Γέροντα, είδα ένα τέτοιο στο δρόμο, αλλά φοβήθηκα και το προσπέρασα, απάντησε εκείνη. 
- Τι λες, γυναίκα! Αυτό το βιβλίο να τ' αγοράσεις και να το μοιράσεις όσο μπορείς. Ούτε 
εσύ καταλαβαίνεις τι καιροί έρχονται!  (Ι.3.) 

 Έλεγε ακόμη ο άγιος Γαβριήλ: «Σε όλα τα προϊόντα θα υπάρχει το νούμερό του. 
Πρώτα με γραμμές κι ύστερα ολοφάνερα. Αυτές οι γραμμές είναι ήδη το νούμερο του 
Αντιχρίστου και κρυφά κωδικοποιημένα τα τρία εξάρια (666). Μη φοβάσθε. Να λέτε μια 
προσευχή, να τα σταυρώνετε και έτσι να τα παίρνετε. Τότε μπορεί να είσαι καβάλα στον 
πονηρό και να σε πηγαίνει στον ναό! Όμως ό,τι σου προτείνει ο δαίμονας, με λόγια ή με 
πράξεις, μην το δέχεσαι, όσο καλό κι αν σου φανεί. Γιατί θα πέσεις στην παγίδα του και θα 
καταστραφείς». Επίσης: «Η αγάπη είναι η μοναδική δύναμη με την οποία ο άνθρωπος θα 
μπορέσει ν' αντέξει τις παγίδες του Αντιχρίστου. Η μισή κόλαση είναι στη γη. Ο 
Αντίχριστος στέκεται στην πόρτα και προσπαθεί να μπει. Τώρα η πόρτα είναι ανοιχτή. 
Τώρα δεν χτυπάει. Στέκεται στην πόρτα και περιμένει πρόσκληση. Να το θυμάσαι: Θα 
ακολουθήσουν τον Αντίχριστο εκείνοι που έχουν πίστη μόνο με το μυαλό τους. Όμως 
όποιος πιστεύει με την καρδιά του θα τον υποψιαστεί. Θα τον γνωρίσει. Στις έσχατες μέρες θα 
κυκλοφορούν οι γυναίκες στους δρόμους γυμνές και δεν θα νοιώθουν ντροπή. Οι Χριστιανές θα 
είναι ντυμένες σεμνά. Απ' αυτό θα τις αναγνωρίζουν και θα τις διώκουν».  (Ι.6.) 
 Και για τη σφραγίδα του Αντιχρίστου: «Η σφραγίδα του δεν θα είναι μόνον αόρατη. 
Θα είναι ορατή και θα σφραγίζουν μ' αυτήν τον άνθρωπο στο χέρι και στο μέτωπο. Ήδη 
ετοιμάζουν το θρόνο του. Θα φακελώσουν όλους τους ανθρώπους και θα τους 
καταχωρίσουν στις λίστες του. Κανείς δεν θα μπορεί να ζει έξω απ' αυτές». Αυτά θα τα 
ζουν οι πιστοί μεσα στην κοινωνία που προετοιμάζεται να δεχθεί τον Αντίχριστο. Αλλά ο Θεός 
θα κάνει μεγάλα θαύματα. (Βλ. σελ. 12).  

 Όταν ανακηρυχθεί παγκόσμιος ηγεμόνας ο Αντίχριστος, ή και νωρίτερα, οι πιστοί που 
δεν πρέπει να υποταγούν στην εξουσία του και να σφραγισθούν, θα φύγουν από τις πόλεις σε 
ερημικά μέρη και «θα κρύβονται στα βουνά και στις σπηλιές», όπως είπε ο άγιος Ιππόλυτος. 
Τότε δεν πρέπει να βλέπουν τηλεόραση, γιατί θα ασκεί μέσω αυτής δαιμονική γοητεία ο 
Αντίχριστος, αλλά και τον ουρανό λέει ο άγιος Γαβριήλ να μη βλέπουν: «Τις έσχατες μέρες μην 
κοιτάζετε τον ουρανό. Γιατί θα γίνουν τέτοια "θαύματα" που θα πλανηθείτε και θα σας 
καταστρέψουν»!... (Ι.2.)194 

 Ο στάρετς (γέροντας) Λαυρέντιος του Τσερνίκωφ (+1950) έλεγε: «Πριν από καιρό ένα 
τραπεζάκι χρησιμοποιόταν συνήθως (για μελέτη ιερών βιβλίων) στη γωνιά όπου ήταν οι άγιες 
εικόνες. Μετά, εντούτοις, ο χώρος θα καταλαμβάνεται από όργανα παραπλάνησης για την 
εξαπάτηση των ανθρώπων. Πολλοί που έχουν απομακρυνθεί από την Αλήθεια θα λένε: 
«Χρειάζεται να παρακολουθούμε τα νέα»! Και θα συμβεί, στα νέα ο Αντίχριστος να 
εμφανισθεί, και θα τον αποδεχτούν»! (από την τηλεόραση!). Επίσης: «Το σημάδι του θα είναι 

                                            
193 Από το βιβλίο «Η Αποκάλυψις του Ιωάννου» του Γ. Β. Μαυρομάτη σελ. 223. 
194 Οι επιλογές είναι από το: https://www.imdleo.gr/diaf/2015/08/gGabriel.html 
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τέτοιο που θα είναι άμεσα εμφανές αν ένα πρόσωπο το έχει λάβει ή όχι. Οι Χριστιανοί δεν 
θα μπορούν να αγοράζουν ή να πωλούν οτιδήποτε. Και εξ αιτίας της ανομίας, η Γη θα αρνείται 
να προσφέρει καρπούς Αλλά μην απελπίζεσθε. Ο Κύριος δεν θα εγκαταλείψει τα παιδιά Του. 
Κανείς δεν πρέπει να φοβάται». Ακόμη: 
 «Θα τιμωρούν τους Χριστιανούς ή θα τους εξορίζουν σε έρημα μέρη. Μερικοί Εβραίοι 
που αληθινά έζησαν με τον Νόμο του Μωϋσέως, δεν θα δεχθούν το σημάδι του 
Αντιχρίστου. Θα περιμένουν και θα παρατηρήσουν τις πράξεις του. Ξέρουν ότι οι πρόγονοί 
τους δεν αναγνώρισαν τον Χριστό σαν Μεσσία, αλλά εν προκειμένω, ο Θεός θα φωτίσει τα μάτια 
τους για να ανοιχτούν και να μη δεχτούν το σημάδι του Αντιχρίστου. Θα αναγνωρίσουν τον 
Χριστό και θα βασιλεύσουν με τον Χριστό. Αλλά ο ασταθής κόσμος θα ακολουθήσει τον 
Σατανά»... 195 
 Ο γέροντας Αμβρόσιος υπενθυμίζει: «Λέει ο θείος Παύλος ότι θα έρθει ένας καιρός, 
και είναι αυτός ο καιρός, τον οποίο διερχόμεθα εμείς, που ο άνθρωπος θα αποστατήσει 
από την πίστη του στον Θεό και θα στραφεί στην παλαιά δοξασία, στους θεούς του 
ψεύδους... και θα χάσει ο άνθρωπος την ανθρωπιά του, θα χάσει την αλήθεια, θα χάσει την 
ειλικρίνεια, την πίστη του. ∆εν θα υπάρχει πίστη στους ανθρώπους. Στους χίλιους έναν θα 
βρίσκεις που θα μιλάει την αλήθεια και οι άλλοι θα τον λένε τρελό».196 Η αναλογία ένας 
στους χίλιους (1/1000) των πιστών προς τους απίστους θυμίζει την κατάσταση πριν την 
καταστροφή των πόλεων των Σοδόμων και Γομόρρων, όπου μόνος ο Λωτ και η οικογένειά του 
ήταν ευσεβείς και σώθηκαν. Μάλιστα όταν ο Λωτ έφυγε στα όρη καταστράφηκαν οι πόλεις 
αυτές. Τώρα, επί Αντιχρίστου, πάλι οι πιστοί θα φύγουν από τις πόλεις, και αυτές θα 
καταστραφούν ή ερειπωθούν. Λέει ακόμη το εξής αποκαλυπτικό ο γ. Αμβρόσιος: 
 «Ξέρεις που βρίσκεται ο Σατανάς; Μέσα στη λίμνη του πυρός και μέσα στο σκοτάδι. Και 
θέλει να τραβήξει εκεί μέσα όλους τους ανθρώπους. Γι’ αυτό κάνει αυτά τα πράγματα. Όταν βγει 
στην επιφάνεια, θα κάνει τη ζημιά για τριάμισι χρόνια, που θα βασιλεύσει, και άλλα 
είκοσι, που θα γίνεται η προετοιμασία. Τριάμισι χρόνια θα βασιλεύσει, δικτάτορας 
παγκόσμιος, και θα ανατρέψει το Σύμπαν, ∆εν θ’ αφήσει τίποτα όρθιο. Μετά, όμως, ο Κύριος θα 
τον σαρώσει άπαξ διά παντός, θα τον διαλύσει. (∆ηλ. μετά τον τελικό Αντίχριστο ακολουθεί 
άμεσα η 2α Παρουσία και όχι κάποια 1000ετής βασιλεία στη Γη όπως λένε οι αιρετικοί). 
- Ο Θεός δεν μας λυπάται, Γέροντα, για να τα ανατρέψει όλα αυτά; 
- Ναι, αλλά δεν σε βλέπω να κάνεις προσευχούλα»!...197  
  Ο γέροντας Νικολάι Ραγκόζιν έλεγε τα εξής αξιοσημείωτα: «Εξαχρείωση ηθών και 
έλλειψη ντροπής, ακριβώς όπως πριν τον κατακλυσμό, θα είναι το σημάδι του τέλους. 
Τον καιρό της ενθρόνισης του Αντιχρίστου όλα θα είναι ηλεκτρονικά. Θα δίνουν 
αριθμούς σε όλους, θα υπάρχουν πλαστικές κάρτες, δεν θα υπάρχουν καθόλου χρήματα. 
Ο Θεός σας απαγορεύει να ζείτε ως πολίτες του Αντιχρίστου, στις ημέρες του! Ο Θεός 
σας απαγορεύει να τον δείτε με τα μάτια σας! Αυτό το επαναλάμβανε συχνά ο πατήρ». (5) 

Ειδικά για τον τελικό Αντίχριστο δεν υπάρχει κανένας συμβιβασμός. Ο γ. Νικολάι είπε με άλλα 
λόγια ότι είχαν πει οι Πατέρες για την απαραίτητη απομάκρυνση των Χριστιανών από τις 
πόλεις, την οποία η Αποκάλυψη ονομάζει και φυγή της Εκκλησίας στην έρημο, τότε όχι μόνο 
τροπικά αλλά και τοπικά. Εξ άλλου πως θα μπορούσαν να ζουν ως πολίτες του Αντιχρίστου 
χωρίς να σφραγισθούν; Η παραμονή στις πόλεις θα θεωρείται αποδοχή του Αντιχρίστου. 
Και γι' αυτό έλεγε ο γ. Νικολάι ότι μετά τις πρώτες μέρες που θα σφραγίζονται όσοι θέλλουν, το 
σφράγισμα θα επιβάλλεται και διά της βίας! Είπε ότι η σφραγίδα του Αντιχρίστου θα βγάζει 

                                            
195 Περισσότερα: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/26_prof_me_leptom.pdf 
196 Το 35 από την επιλογή: https://www.imdleo.gr/diaf/2012/gAmbrosios_b.pdf   (σελ. βιβλ.110) 
197 Ομοίως, το 48 από το: https://www.imdleo.gr/diaf/2012/gAmbrosios_b.pdf   (σελ. βιβλ. 170). 

https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/26_prof_me_leptom.pdf
https://www.imdleo.gr/diaf/2012/gAmbrosios_b.pdf
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μεγάλη δυσωδία. Πύον και δυσωδία, αυτό είναι που είπε. ο γέροντας έλεγε ακόμη:  
 Θα κάνουν μια μηχανή που θα την ονομάσουν «Θηρίο». (Ήδη υπάρχει στις Βρυξέλλες, 

με διασυνδέσεις σ' όλη τη Γη). Σ' αυτή τη 
μηχανή κάθε τι θα είναι γνωστό... 
Το τελευταίο θαύμα είναι 
αυτή η μηχανή, «Το Θηρίο»! 

Σύντομα θα ξεκινήσει και τότε θα 
είναι πολύ άσχημα. Ο καθένας, ο κόσμος όλος θα 

εισαχθεί σ' αυτό το κομπιούτερ... Το κομπιούτερ θα ξέρει γενικά όλα τα 
κρυμμένα πράγματα (επειδή θα παρακολουθεί τα πάντα). Ο πατήρ έλεγε ότι στον καιρό των 
διωγμών (που θ' αρχίσουν πριν να έρθει ο Αντίχριστος) ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων θα 
εγκαταλείψουν (τον Χριστό) λόγω του φόβου των βασάνων. Θα βάζουν ένα άνθρωπο μπροστά 
στο «Θηρίο», και το «Θηρίο» θα λέει: «Μην πιστεύετε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός αρνήθηκε 
μόνο με τα λόγια ενώ προσεύχεται. ∆εν αρνήθηκε με την ψυχή του»! Τους χρειάζεται να 
αρνηθείτε με όλη την καρδιά σας, να αποβάλλετε τον Θεό (από μέσα σας). Όμως με το 
σφράγισμα, θα βεβαιώνεται η άρνηση. 
 Το όνομα των πρώτων πανίσχυρων για την εποχή τους υπολογιστών ήταν ΤΙΤΑΝ και με 
αυτά φτιάχτηκε και το ηλεκτρονικό «Θηρίο» των Βρυξελών. Προσέξτε e-TITAN=666… (e όπως 
e-mail, e-book, e-news, e-payment, e-data κλπ 5+300+10+300+1+50=666). 

 Ο π. Νικολάι γνωρίζοντας ακριβώς το μέλλον, ήταν κατά του οικουμενισμού, αλλά 
έδινε ευλογία να πηγαίνουν οι Χριστιανοί στην 
εκκλησία μέχρι να αλλάξει το Σύμβολο της Πίστεως 
(Πιστεύω εις ένα Θεόν...). Θα πάψουν να απαγγέλουν 
το (αυθεντικό) «Πάτερ ημών», θα αλλάξουν τη 
σφραγίδα στα πρόσφορα της Θείας Λειτουργίας.  
 Στο πρόσφορο για τη θεία κοινωνία θα μπει 
ένα άστρο και το άστρο θα αντικαταστήσει τον 
σταυρό! Θα βγάζουν έξω από το ιερό το αρτοφόριο (ή 
κιβωτό) με τα Άγια ∆ώρα. ∆εν θα είναι επιτρεπτό σε 
μας να πηγαίνομε στην εκκλησία (τότε). Και θα το 
πάνε τόσο μακριά, που στο ιερό θα τελούν τις 

ακολουθίες γυναίκες (δεν θα είναι απλές βοηθοί).  
 Ήδη χάριν της "ισότητας" των φύλων οι προτεστάντες στη Σουηδία και αλλού 
προχώρησαν σε αλλαγές...198 Με την πίεση της εξουσίας και μέσω του Π.Σ.Ε. αυτές μπορούν 
να περάσουν κάποτε σε όποια Ορθόδοξη Εκκλησία βρεθεί να είναι εκκοσμικευμένη.  
 Ο γέροντας Νικολάι έλεγε ότι όποιος λάβει την ταυτότητα (πριν το τελικό χάραγμα) θα 
αποδεχθεί επίσης την τροποποίηση της πίστης. Είπε ακόμη ότι θα έρθει μια καταστροφή (δεν 
ξέρομε αν εννοούσε στη Ρωσία μόνο) και ο κλήρος θα διασπασθεί (διχασθεί). 
 Αυτό, είπε, θα έχει τεράστια αρνητική επίδραση στον κόσμο, διότι δεν θα ξέρουν ποιον 
να πιστεύσουν. Ποιος είναι σωστός; Ποιον να ακολουθήσεις; Αυτές είναι οι λέξεις του πατρός: 
Ένας διχασμός (σχίσμα;) θα συμβεί. Τώρα όλες οι προσπάθειες του διαβόλου είναι να 
διαφθείρει τους κληρικούς, ώστε να διαλέξουν τον «λάθος δρόμο». Αν ο κλήρος διαλέξει 
τον λάθος δρόμο, το ίδιο θα κάνουν οι άνθρωποι. ∆εν υπάρχει ανάγκη για τους δαίμονες να 
πολεμήσουν τους λαϊκούς, διότι αυτοί θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του κλήρου.  

                                            
198 Είδηση (24-11-2017): «Η εκκλησία της Σουηδίας σταματά να βάζει γένος στη λέξη «Θεός»!... «Γλωσσική 
ουδετερότητα καθιερώνει η "εκκλησία" της Σουηδίας όσον αφορά στην προσφώνηση του Θεού. Απαγορεύεται 
πλέον να χρησιμοποιείται ο προσδιορισμός “αυτός” ή “Κύριος”...»!  https://www.imdleo.gr/Synod/02/ep2.html#swed 
Στη Γερμανία άλλοι λένε το πολιτικά ορθό «Πάτερ και Μήτηρ ημών»!!! https://www.imdleo.gr/htm/anortho.htm#pol-cor 
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 Και ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε ότι θάρθει ο καιρός που: «Οι κληρικοί θα γίνουν 
οι χειρότεροι και ασεβέστεροι των όλων»! Και: «Οι κληρικοί θα γίνουν σαν τους λαϊκούς, 
και οι λαϊκοί σαν τα ζώα»!...199  
 Ο π. Νικολάι έδωσε και το εξής σημάδι: Όσο ο Αντίχριστος δεν έχει ακόμη 
μεγαλώσει, ο Λένιν θα είναι άταφος! Όταν θα θάβουν τον Λένιν, τότε ο Αντίχριστος θα 
εμφανισθεί! Είπε ότι όταν θα εμφανισθεί στην TV «ο Θεός σας απαγορεύει να δείτε τον 
Αντίχριστο». Γιατί θα είναι πολύ ελκυστικός, τόσο ώστε ακόμη και οι πιστοί να σκεφθούν για 
μια στιγμή τι θαυμάσιος άνθρωπος είναι! Και τότε θα είναι πολύ αργά. Αν σας άρεσε για 
μια στιγμή, για ένα δευτερόλεπτο, δεν θα μπορέσετε να απαλλαγείτε απ' αυτόν ποτέ 
πλέον! 
 Ο π. Νικολάι είπε, όπως και ο άγιος Κούξα (+1964), ότι θα γίνει η ψεύδο-«8η 
Οικουμενική Σύνοδος», η «ακάθαρτη»! Υπήρξαν 7 άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι, αλλά η 8η 
θα είναι ακάθαρτη! Σ' αυτή τη Σύνοδο θα συμμετάσχει πλήθος Ορθοδόξων ιερωμένων, μαζί με 
τους αιρετικούς. Ο Αντίχριστος θα εμφανισθεί στη Σύνοδο περιβαλλόμενος από ουράνιο 
τόξο! Μετά ένα ψευτο-θαύμα που θα κάνει όλοι θα πέσουν να υποκλιθούν σ' αυτόν. Ο πατήρ 
Νικολάι μας προειδοποιεί να είμαστε προσεκτικοί, ώστε να μην πηγαίνομε στην τότε 
υποταγμένη στον Αντίχριστο (αποστάτιδα) Εκκλησία. Έτσι όλες οι αιρέσεις, μαζί με τους 
εκκοσμικευμένους Ορθοδόξους, καθοδηγούμενες από τον Ψευδο-προφήτη φτάνουν να 
ενωθούν με τον Αντίχριστο και τους αθέους που αυτός παραπλανά.200 
 Ο άγιος Νείλος ο Μυροβλύτης προβλέπει ότι θα κάνουν και οι ευσεβείς Ορθόδοξοι 
μία Σύνοδο, την οποία αποκαλεί ογδόη, για να επαναβεβαιώσει την πίστη στα δόγματα των 
προηγουμένων Οικουμενικών Συνόδων και να διαχωρίσει τις ως τότε αιρέσεις από την 
Εκκλησία. Προφητεύει σωστά τι θα προηγειθεί τον εικοστό αιώνα: «Άραγε τι ταραχή θέλει γίνει 
τότε, από το τέταρτον ως το πέμπτον, ήγουν από τας 7400 (1892) έως τα 7500 (1992) έτη 
(δηλ. τον 20ό αιώνα). Άραγε ωσάν τι αρπαγή τότε θέλει να γίνει, άραγε τι αρρενομανία και 
μοιχεία της αιμομιξίας και ακαθαρσίας θέλει γίνει τότε, οπού να συγκαταβαίνουν οι άνθρωποι εις 
την φθοράν της πορνείας. Τότε θέλει γίνει ταραχή μεγάλη να φιλονικούν ακαταπαύστως και δεν 
θέλουν εύρει ούτε την αρχή ούτε το τέλος». Παρά τους πολέμους και τις φιλονικίες κανένα 
πρόβλημα δεν έλυσαν οι άνθρωποι του 20ού αιώνα. Όταν ειρηνεύσουν κάπως τα πράγματα, 
προφανώς μετά τον «Γενικό Πόλεμο», θα γίνει η 8η Οικουμενική Σύνοδος των ευσεβών: 
«Ύστερον θα γίνει η 8η Σύνοδος, και αυτή θέλει διαλέξει τους καλούς από τους κακούς, 
ήγουν την Ορθοδοξίαν. Καθώς διαλέγει ο γεωργός τον σίτον από το άχυρον, και τότε θα 
ειρηνεύσουν ολίγον καιρόν οι άνθρωποι, και πάλιν (ύστερα) θέλουν να μεταστρέψουν την 
γνώμην τους εις το πονηρόν, εις την απώλειαν απωλούμενοι. Και να μη γνωρίζουν τι εστίν 
αδελφός και τι εστίν αδελφή, και τις εστιν ο πατήρ και τις εστιν η μήτηρ, και να μη γνωρίζουν τι 
εστί το στέφανον του γάμου, μόνον θα έχουν μίαν απώλειαν και συγκατάβασιν εις την 
ασωτίαν χειρότεροι από τα Σόδομα και Γόμορρα...».201  
 Η Σύνοδος αυτή θα γίνει και υπό ευσεβή εξουσία. Την ευσεβή τότε πολιτική εξουσία, 
είδε ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης (1829-1908), να παρίσταται στο όραμά του, το 1901, με 
ένα χρυσό αυτοκρατορικό στέμμα ακουμπισμένο στην Αγία Τράπεζα, πάνω στο οποίο ήταν 
γραμμένο με χρυσά γράμματα: «Για σύντομο διάστημα». Η συντομία οφείλεται στην 

                                            
199 Η 57η (χειρόγρ. Κολυβοπούλου): https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/02_AgKosmas.pdf 
200 Κατά τον Αγιορείτη άγιο Κούξα της Οδησσού: Στη συνέχεια της Συνόδου, θα καταργηθούν οι ηθικοί φραγμοί. 
Ο μοναχισμός θα καταστραφεί ολοσχερώς και οι επίσκοποι θα παντρεύονται. Οι παλαιοημερολογίτες θα 
ακολουθήσουν το νέο ημερολόγιο και θα εισαχθούν στην "Οικουμενική Εκκλησία"...! Να είστε σε εγρήγορση. 
Για τον γέροντα Νικολάι Ραγκόζιν: https://www.imdleo.gr/diaf/2018/pNik_Ragozin.pdf 
201 ∆ιαβάστε από Αγιορείτικο χειρόγραφο: https://www.imdleo.gr/diaf/2007/062_st_Nilus-AX-notes-genetics.pdf  
Επί πλέον από Κυπριακό: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/10_Osios_Nilos-Efraim.pdf 
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αμετανοησία των περισσοτέρων ανθρώπων, όπως λέει ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος (9:20), 
παρά τις καταστροφές του «Γενικού Πολέμου» που θα έχει προηγηθεί. 
 Μαρτυρείται από τον όσιο ∆ανιήλ τον εξ Αγαρηνών ότι, το 1764, είδε τους θρόνους των 
ιεραρχών που θα μετάσχουν στην 8η Οικουμενική Σύνοδο των ευσεβών στην 
Κωνσταντινούπολη. Ο νεομάρτυς Αναστάσιος του εξήγησε ότι είναι ετοιμασμένοι για να 
καθίσουν πάλι ιεράρχες και να καταπολεμήσουν όλες τις αιρέσεις και τα σχίσματα.202 Είναι 
προφανές ότι η Σύνοδος των Ορθοδόξων δεν θα θεωρηθεί Οικουμενική από τους αιρετικούς, 
γιατί θα καταπολεμήσει τις πλάνες τους. Οι αιρετικοί θα ανακηρύξουν τη δική τους Σύνοδο, για 
την πληρότητα της εκπροσώπησης σ' αυτή όλων των νομιζόμενων Χριστιανών, σαν 
"Οικουμενική"... με τις ευλογίες του Αντιχρίστου! 

 Ο άγιος Νείλος (+1592), όπως και ο άγιος Καλλίνικος, ο θαυματουργός ιεράρχης από την 
Τσερνίκα της Ρουμανίας (+1867),203 θεωρούν ότι το τέλος του κόσμου ξεκινά περί το 7.500 
(1992) από Αδάμ, δηλ. συμπίπτει με την έναρξη της παγκοσμιοποίησης (ή Νέας Τάξης), η 
οποία περιφρονεί το νόμο του Χριστού στηριζόμενη σε εωσφορικά δόγματα. Επειδή η κακία 
έχει πληθυνθεί και οι ποιμένες της Εκκλησίας εμποδίζονται από τους νεοταξίτες να μιλάνε 
ελεύθερα, γι' αυτό πρέπει οι πιστοί να χρησιμοποιούν, όσο είναι διαθέσιμες, τις νέες τεχνολογίες 
για να γνωρίζουν και μέσω αυτών το Πατερικό πνεύμα, που φανερώνει το πνεύμα της πλάνης. 
Αυτό το συνιστούσε και ο άγιος Πορφύριος (+1991), ο οποίος επίσης συμβούλευε. 

 Όχι στην Πανθρησκεία: «Μόνο η θρησκεία του Χριστού ενώνει. Και όλοι πρέπει να 
προσευχόμαστε να έρθουν σε αυτή τη θρησκεία. Έτσι θα γίνει ένωση, όχι με το να πιστεύεις ότι 
όλοι είμαστε το ίδιο και όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο. ∆εν είναι το ίδιο»!... 

 Να έχομε μέσα μας τον Χριστό: «...Ο άνθρωπος που έχει δώσει την καρδιά του στο 
Χριστό δεν υποφέρει, όσες δυσκολίες και να συμβούν. Χαίρεται, είναι γεμάτος εσωτερική 
χαρά. Είναι δραστήριος, προσεκτικός. ∆εν κάνει λάθη, ζημιές. Το μυαλό, τα χέρια, τα πόδια, όλα 
κινούνται από τη χάρη του Θεού. ∆ιότι όταν έχουμε μέσα μας το Χριστό, δεν ζούμε κανονίζοντας 
εμείς τον εαυτό μας. Ζει εν ημίν (μέσα μας) ο Χριστός, και κανονίζει Αυτός τη ζωή μας».204  

 
Όλα τα τεύχη της ερμηνείας: 
Α. https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_a.pdf 
Β.  https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_b.pdf 
Γ.  https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_c.pdf 
∆.  https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_d.pdf 
Ε.  https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_e.pdf 
ΣΤ.  https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_f.pdf 
Ζ. https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_g.pdf 
Η. https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_h.pdf (αυτό το τεύχος) 
Θ. https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_9.pdf 
Ι. https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_10.pdf 
ΙΑ. https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_11.pdf 
ΙΒ. https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_12.pdf 
 

Γενικά, επί πλέον τεύχη και video: 

https://www.imdleo.gr/apocalypse/ap/apoc.html 
 

 

                                            
202 Περισσότερα: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/07_OsiosDaniel.pdf 
203 Ο άγιος Καλλίνικος το είδε σε όραμα στον ουρανό: 7500 από Αδάμ. Και οι άγιοι Νικόλαος και Γεώργιος του 
εξήγησαν ότι το τέλος του ορατού κόσμου θα αρχίσει όταν συμπληρωθούν 7500 χρόνια από Αδάμ. 
204  Ανθολόγιο Συμβουλών, και: https://www.imdleo.gr/diaf/2014/01/2014.html 
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α :  

    Ε ν ό τ η τ ε ς :  Σελίς

Τα δύο θηρία, Αντίχριστος & Ψευδοπροφήτης 

1. Το θηρίο - Αντίχριστος (13:1 - 13:10) 
 

1.01.   Εισαγωγή και ποια είναι η «θάλασσα» 3 

1.02.   Το θηρίο - Αντίχριστος σαν εικόνα στη γη του δράκου - Σατανά 4 

1.03.   Τα κεφάλια του Αντιχρίστου 5 

1.04.   Τα 10 κέρατα και οι δέκα εντολές 6 

1.05.   Οι θηριώδεις βασιλείες της γης και η αιώνια του Χριστού κατά τον προφήτη ∆ανιήλ 10 

1.06.   Το «θηρίο» εξεταζόμενο συνολικά ως διοίκηση (εξουσία) των ασεβών 12 

1.07.   Το τρισύνθετο θηρίο 14 

1.08.   Ο τόπος ενθρόνισης του Αντιχρίστου 15 

1.09.   Το σαν σφαγμένο κεφάλι του θηρίου - Αντιχρίστου (ως προσώπου ή συστήματος) 17 

1.10.   Αναλυτικότερα για το «σαν σφαγμένο κεφάλι» ως μία από τις 7 βασιλείες 19 

1.11.   Ρωσία και έσχατη Ρώμη, Κομμουνισμός και Ναζισμός 22 

1.12.   Περισσότερες πληροφορίες από άλλες προφητείες 26 

1.13.   Ο ρόλος των πονηρών πνευμάτων 32 

2. Το θηρίο - Ψευδοπροφήτης και το χάραγμα (13:11 - 13:18)  

2.01.   Ψευδοπροφήτης: ο "πνευματικός" ηγέτης που θα υποστηρίζει τον Αντίχριστο! 34 

2.02.   Τα «Φυσικά» και «μετά τα Φυσικά» 35 

2.03.   Αιρέσεις 40 

2.04.   Ο Ουμανισμός (ανθρωπισμός) και ο υπερανθρωπισμός 44 

2.05.   Μαγεία και ο αποκρυφισμός 46 

2.06.   Οικουμενισμός - Πανθρησκεία 48 

2.07.  Το χάραγμα 54 

2.08.  Το χάραγμα του τελικού Αντιχρίστου και τα σχετικά γεγονότα 59 
 

συνεχίζεται... 
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