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Η καταστροφή της Βαβυλώνας από φωτιά και η βύθισή της στη θάλασσα σαν μυλόπετρα, όπως δείχνει ο άγγελος.
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

σ υ ν έ χ ε ια

…ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ

…ΚΕΦΑΛ ΑΙΟ 17ο. Στη δημοτική:

Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν

Και ήρθε ένας από τους επτά αγγέλους που
είχαν τις επτά φιάλες και μίλησε μαζί μου
λέγοντας. Έλα, να σου δείξω την καταδίκη της
πόρνης της μεγάλης που κάθεται πάνω σε
νερά πολλά,

ἐχόντων τὰς ἐπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησε μετ᾿
ἐμοῦ λέγων· δεῦρο δείξω σοι τὸ κρῖμα τῆς
πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ
ὑδάτων πολλῶν,
17-2 μεθ᾿ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς
γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν
γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς.

(Η μεγάλη πόρνη και το θηρίο)

17-2 με την οποία πόρνευσαν οι βασιλιάδες
της γης και μέθυσαν όσοι κατοικούν τη γη
από το κρασί της πορνείας της.

17-3 καὶ ἀπήνεγκέ με εἰς ἔρημον ἐν
πνεύματι. καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ
τὸ θηρίον τὸ κόκκινον, γέμον ὀνόματα
βλασφημίας, ἔχον κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα
δέκα

17-3 Και με μετέφερε με πνευματική έκσταση
σε μια έρημο. Και είδα γυναίκα να κάθεται
πάνω στο θηρίο το κόκκινο, το γεμάτο
βλάσφημα ονόματα, που έχει επτά κεφάλια
και δέκα κέρατα.

17-4 καὶ ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη
πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη
χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις,
ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς,
γέμον βδελυγμάτων, καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς
πορνείας τῆς γῆς,

17-4 Και η γυναίκα ήταν ντυμένη με πορφύρα
και κόκκινο, και στολισμένη με χρυσάφι και με
πολύτιμους λίθους και με μαργαριτάρια,
έχοντας χρυσό ποτήρι στο χέρι της γεμάτο με
βδελύγματα και με τις ακαθαρσίες της
πορνείας της γης,

17-5 καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα
γεγραμμένον· μυστήριον, Βαβυλὼν ἡ
μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν
βδελυγμάτων τῆς γῆς.

17-5 Και πάνω στο μέτωπό της ένα όνομα
γραμμένο. Μυστήριο, Βαβυλώνα η μεγάλη, η
μητέρα των πορνών και των βδελυγμάτων της
γης.

17-6 καὶ εἶδον τὴν γυναῖκα μεθύουσαν ἐκ
τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ αἵματος
τῶν μαρτύρων ᾿Ιησοῦ, καὶ ἐθαύμασα ἰδὼν
αὐτὴν θαῦμα μέγα.

17-6 Και είδα τη γυναίκα να μεθάει από το
αίμα των αγίων και από το αίμα των
μαρτύρων του Ιησού. Και θαύμασα, όταν την
είδα, με θαυμασμό μεγάλο.

17-7 Καὶ εἶπέ μοι ὁ ἄγγελος· διατί
ἐθαύμασας; ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ μυστήριον τῆς
γυναικὸς καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος
αὐτήν, τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ
δέκα κέρατα.

17-7 Και μου είπε ο άγγελος. Γιατί θαύμασες;
Εγώ θα σου εξηγήσω το μυστήριο της
γυναίκας και του θηρίου που τη βαστάζει, το
οποίο έχει τα επτά κεφάλια και τα δέκα
κέρατα.

17-8 Τὸ θηρίον ὃ εἶδες, ἦν καὶ οὐκ ἔστι, καὶ
μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς
ἀπώλειαν ὑπάγειν· καὶ θαυμάσονται οἱ
κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται
τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ
καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων τὸ θηρίον
ὅτι ἦν, καὶ οὐκ ἔστι καὶ παρέσται.

17-8 Το θηρίο που είδες, ήταν και δεν είναι
και πρόκειται να ανεβαίνει από την άβυσσο
και να πηγαίνει στην απώλεια (εκπληρώνοντας το μυστήριο της ανομίας). Και θα
θαυμάσουν αυτοί που κατοικούν πάνω στη
γη, των οποίων δεν έχει γραφτεί το όνομα στο
βιβλίο της ζωής από την αρχή της
δημιουργίας του κόσμου, που βλέπουν το
θηρίο ότι ήταν, και δεν είναι, αλλά θα
παρουσιασθεί πάλι.
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17-9 ῟Ωδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν. αἱ ἑπτὰ
κεφαλαὶ ὄρη ἑπτά εἰσιν, ὅπου ἡ γυνὴ
κάθηται ἐπ᾿ αὐτῶν,
17-10 καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν· οἱ πέντε
ἔπεσαν, ὁ εἷς ἐστιν, ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθε, καὶ
ὅταν ἔλθῃ, ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι.
17-11 καὶ τὸ θηρίον ὃ ἦν καὶ οὐκ ἔστι, καὶ
αὐτὸς ὄγδοός ἐστι, καὶ ἐκ τῶν ἑπτά ἐστι, καὶ
εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει.
17-12 καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα
βασιλεῖς εἰσιν, οἵτινες βασιλείαν οὔπω
ἔλαβον, ἀλλ᾿ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν
ὥραν λαμβάνουσι μετὰ τοῦ θηρίου.
17-13 οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσι, καὶ τὴν
δύναμιν καὶ τὴν ἐξουσίαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ
διδόασιν.
17-14 οὗτοι μετὰ τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσι,
καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτούς, ὅτι κύριος
κυρίων ἐστὶ καὶ βασιλεὺς βασιλέων, καὶ οἱ
μετ᾿ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί.
17-15 Καὶ λέγει μοι· τὰ ὕδατα ἃ εἶδες, οὖ ἡ
πόρνη κάθηται, λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶ καὶ ἔθνη
καὶ γλῶσσαι.
17-16 καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες καὶ τὸ
θηρίον, οὗτοι μισήσουσι τὴν πόρνην καὶ
ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ γυμνήν,
καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς φάγονται, καὶ αὐτὴν
κατακαύσουσιν ἐν πυρί.
17-17 ὁ γὰρ Θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας
αὐτῶν ποιῆσαι τὴν γνώμην αὐτοῦ, καὶ
ποιῆσαι μίαν γνώμην καὶ δοῦναι τὴν
βασιλείαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ, ἄχρι
τελεσθῶσιν οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ.
17-18 καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες ἔστιν ἡ πόλις ἡ
μεγάλη ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν
βασιλέων τῆς γῆς.

17-9 Εδώ είναι ο νους που έχει σοφία. Τα
επτά κεφάλια είναι επτά όρη, όπου η γυναίκα
κάθεται πάνω τους.
17-10 Και επίσης είναι επτά βασιλιάδες· οι
πέντε έπεσαν, ο ένας υπάρχει, ο άλλος ακόμα
δεν ήρθε και, όταν έρθει, πρέπει αυτός να
μείνει λίγο.
17-11 Και το θηρίο που ήταν και δεν είναι, και
αυτός είναι όγδοος βασιλιάς και προέρχεται
από τους επτά, και πηγαίνει στην απώλεια.
17-12 Και τα δέκα κέρατα που είδες είναι δέκα
βασιλιάδες, οι οποίοι δεν έλαβαν βασιλεία
ακόμη,
αλλά
λαβαίνουν
εξουσία
σαν
βασιλιάδες για μια ώρα μαζί με το θηρίο.
17-13 Αυτοί έχουν μία γνώμη, και τη δύναμη
και την εξουσία τους δίνουν στο θηρίο.
17-14 Αυτοί θα πολεμήσουν με το Αρνίο, και
το Αρνίο θα τους νικήσει, γιατί είναι Κύριος
κυρίων και Βασιλέας βασιλέων, και όσοι είναι
μαζί του είναι καλεσμένοι του, και εκλεκτοί,
και πιστοί».
17-15 Και μου λέει: «Τα νερά που είδες, όπου
η πόρνη κάθεται, είναι λαοί και πλήθη και
έθνη και γλώσσες.
17-16 Και τα δέκα κέρατα που είδες και το
θηρίο, αυτοί θα μισήσουν την πόρνη και θα
την κάνουν έρημη και γυμνή, και τις σάρκες
της θα φάνε και αυτήν θα την κατακάψουν με
φωτιά.
17-17 Γιατί ο Θεός έδωσε στις καρδιές τους
να κάνουν τη γνώμη του, και να ενεργήσουν
με μία γνώμη και να δώσουν τη βασιλεία τους
στο θηρίο μέχρι να εκτελεστούν οι λόγοι του
Θεού.
17-18 Και η γυναίκα που είδες είναι η πόλη η
μεγάλη που έχει βασιλεία πάνω στους
βασιλιάδες της γης.

1.01. Σύνδεση με τα προηγούμενα.
Στο 14ο κεφάλαιο είδαμε τρεις αγγέλους. Ο πρώτος, κατά την αναλαμπή της
Ορθοδοξίας, ήταν επιφορτισμένος με τον επανευαγγελισμό σ' όλη τη γη, «έχοντας ευαγγέλιο
αιώνιο... γιατί ήρθε η ώρα της Κρίσης του Θεού». (14:6-7). Ο δεύτερος αναγγέλλει την πτώση
της (παγκόσμιας) «Βαβυλώνας της μεγάλης», καθώς η επικρατούσα σ' αυτήν πνευματική
σύγχυση συνεργεί στην άνοδο αντιχρίστων εξουσιών και στο σφράγισμα, για το οποίο
προειδοποιεί ο τρίτος άγγελος ότι οδηγεί κατ' ευθείαν στα αιώνια δεινά (Κόλαση) και δεν πρέπει
να το λάβουν οι πιστοί. (14:10).
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Η πολυθρησκευτική σύγχυση, κοντά στη συντέλεια του κόσμου περιορίζεται απότομα,
γιατί κάθε ονομαζόμενη "θρησκεία" ή "εκκλησία" και κάθε άνθρωπος, υποχρεωτικά επιλέγει
είτε να προσκολληθεί στο αντίχριστο σύστημα που μάχεται τις εντολές του Θεού ή να εναντιωθεί
σ' αυτό. Και είδαμε στο 16ο κεφάλαιο ότι μόνο τρεις κατηγορίες ανθρώπων υπάρχουν στην
«Πόλη τη μεγάλη» τον καιρό του Αντιχρίστου: Ορθόδοξοι Χριστιανοί που δεν σφραγίσθηκαν,
σφραγισμένοι (ασεβείς και αποστάτες Χριστιανοί) και μη σφραγισμένοι Εβραίοι και άλλοι που
δεν πρόλαβαν να βαπτισθούν αλλά δεν δέχθηκαν και τον Αντίχριστο. Όλες οι άλλες θρησκείες
και τα σεβάσματα των εθνών έπεσαν και προσκύνησαν τον Αντίχριστο: «Και η πόλη η μεγάλη
έγινε τρία κομμάτια, και οι πόλεις των εθνών έπεσαν». (16:19). «Πόλη μεγάλη» είναι η
Ιερουσαλήμ, 1 είπαν οι Πατέρες, επειδή περπάτησε και έπαθε σ' αυτήν ο Μεσσίας, αλλά είναι
και η Εκκλησία που Αυτός ίδρυσε σαν μεγάλη πνευματική πόλη. Από την επίγεια
(στρατευομένη) Εκκλησία κάποιοι αποστατούν, με πρώτο τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, ενώ στα
χρόνια του Αντιχρίστου η αποστασία θα είναι σημαντική, όπως περιγράφθηκε στο 16ο κεφάλαιο
από τον Ιωάννη τον Θεολόγο, με την παρομοίωση των κατά τόπους Εκκλησιών με νήσους, οι
οποίες «έφυγαν»!...
Η Βαβυλώνα η μεγάλη, η οποία κατά τον πατριάρχη Άνθιμο είναι τα πολλά και διάφορα
συστήματα των αμαρτωλών, όταν φθάσει να αναδείξει τον Αντίχριστο σαν παγκόσμιο πολιτικό
και θρησκευτικό ηγέτη και ψευτοθεό, παύει να υπάρχει με την προηγούμενη ποικιλομορφία της.
Τότε όχι μόνο «ήρθε στη θύμιση του Θεού, για να της δώσει το ποτήρι με το κρασί του
θυμού της οργής Του», (16:19), αλλά διώκεται και από τον Αντίχριστο. Γιατί κάθε είδος
πολιτικής και ιδεολογίας μη υποταγμένης και ενσωματωμένης στο σύστημά του, θεωρείται
άχρηστο και επιβλαβές. Στη συνέχεια της ερμηνείας της Αποκάλυψης εξετάζομε την πόρνη
«Βαβυλώνα τη μεγάλη», τη σχέση της με το «Θηρίο» και την καταστροφή της.
1.02. Το Θηρίο πάνω στο οποίο, κατά το όραμα, κάθεται η πόρνη.
Εξετάζομε πρώτα το «Θηρίο» πάνω στο οποίο κάθεται η «πόρνη». Είπαμε ήδη, από την
ερμηνεία στο 13ο κεφάλαιο, ότι την άνοδο του τελικού Αντιχρίστου μπορούμε να τη δούμε κατά
δύο τρόπους: 1. στην εποχή του, μέσα από τις τότε υπάρχουσες (αντιχρίστου πνεύματος)
εξουσίες και 2. μέσα στο χρόνο, σαν σταδιακή εκπλήρωση του «μυστηρίου της ανομίας» 2 με
την προώθηση των διαφόρων μορφών της κακίας μέσα από αυτοκρατορίες που αντιτίθενται στο
θέλημα και τον νόμο του Θεού. Για ευκολία στην κατανόηση, επειδή οι δύο αυτοί τρόποι
αναφέρονται σε ξεχωριστά κεφάλαια από την Αποκάλυψη, εξετάσαμε ήδη τα βασικά σημεία του
2ου τρόπου, στο 13ο κεφάλαιο. 3
Είδαμε τον Αντίχριστο, κατά τον 1ο τρόπο, να ανεβαίνει στην εξουσία από την ασεβή
(λαο)θάλασσα σαν «Θηρίο»: «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». (13:1). Ανεβαίνει έτσι ο Αντίχριστος, όταν έρθει ο καιρός
του, σαν «Θηρίο», από το ασεβές σύστημα εξουσιών της γης. Αυτές είναι θηριώδεις γιατί δεν
στηρίζονται στη δικαιοσύνη, όπως θα έπρεπε σε ανθρώπινες κοινωνίες, αλλά στην ισχύ, η
οποία περιφρονώντας τον νόμο του Θεού, εξυπηρετεί την «ιδία δικαιοσύνη» (Ρωμ. 10:3), των
αντιθέων εξουσιών και των ηγετών τους. Οι ασεβείς εξουσίες, όταν έρχεται ο Αντίχριστος, έχουν
ήδη κληρονομήσει κάθε είδος κακίας του παρελθόντος, με τη μορφή των πολλών κεφαλών και
κεράτων που λέει η Αποκάλυψη στο εδάφιο αυτό. Το διευκρινίζει ο άγιος άγγελος στον Ιωάννη
τώρα, στο 17ο κεφάλαιο.
Δείτε προηγούμενο (10ο) τεύχος, σ.33 και για νήσους σ.34: https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_10.pdf
Διότι όπως βεβαιώνει ο απ. Παύλος «ήδη ενεργείται το μυστήριον της ανομίας»... (2η Θεσ. 2:7).
3 Διαβάστε το Η τεύχος: https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_h.pdf
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Ο Αντίχριστος των εσχάτων ημερών και το επιτελείο του, από ασεβείς και κακοποιούς
ηγεμόνες είναι επομένως, κατά τον άγγελο, η κορύφωση της ανομίας που προσέθεσαν μέσα
στον χρόνο οι αντιτασσόμενες στο θέλημα του Θεού αυτοκρατορίες: «Τα επτά κεφάλια είναι
επτά όρη (βασιλείες)... και επίσης είναι επτά βασιλείς· 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, (κατά το 13ο κεφ.) 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 μείον των τριών που υπέταξε με πόλεμο). 4 Και:
2. Τον Αντίχριστο εξεταζόμενο διαχρονικά, (κατά το 17ο κεφ.) να είναι όγδοος μετά από
επτά ασεβέστατους ηγεμόνες που κυβέρνησαν κατά καιρούς επτά αυτοκρατορίες (του κακού)
πριν απ' αυτόν, και ο ίδιος να προέρχεται από αυτούς, δηλ. να έχει τα χαρακτηριστικά τους,
επομένως να «είναι εκ των επτά»! 5
Γράψαμε (στο Η τεύχος) ότι: 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 αντίστοιχων 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). Εξηγεί ο άγιος Ανδρέας Καισαρείας,
ακολουθώντας τον άγιο Ειρηναίο: «...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 (επίσης) λίγο». (Μαυρ. σελ. 250).
Ο Ιωάννης, σε συμφωνία με τον προφήτη Δανιήλ, 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.
Δεν 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 άγιοι
πατέρες έχουν αναφερθεί με ένα συνοπτικό τρόπο στο θέμα αυτό. Με βάση όσα είπαν,
αναφέρομε σαν πέντε αυτοκρατορίες που έπεσαν την Ασσυριακή, Αιγυπτιακή,
Βαβυλωνιακή, Μήδο-Περσική, και Ελληνική. Στην 6η αυτοκρατορία, τη Ρωμαϊκή, που είναι η
4η του οράματος του εξηγηθέντος από τον Δανιήλ, γεννιέται επί Καίσαρος Αυγούστου ο Ιησούς
Χριστός, και σταυρώνεται επί Τιβερίου Καίσαρος. Η έβδομη, είπε ο άγιος Ανδρέας, που
ακόμη δεν ήλθε (ως την εποχή του), είναι μιας νέας (ασεβούς) Ρώμης.
Και είπαμε (Η-21), ότι για να αναγνωρίσομε την 7η κεφαλή και τον αντίστοιχο βασιλιά,
πρέπει να διευκρινίσομε, λόγω του διαχωρισμού που κάνει ο ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι στο
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σώμα του «θηρίου» που ανεβαίνει από την άβυσσο της θάλασσας, το οποίο εξετάζομε,
ανήκουν οι πιο αφώτιστοι ασεβείς άρχοντες, ενώ οι κακόδοξοι (ψευδόθρησκοι) ηγέτες
μαζί με τους ανθρώπους που παραπλανούν ανήκουν στο συνεργαζόμενο «θηρίο» της
γης. Τονίζομε ότι μας ενδιαφέρουν τα όρη του κακού, δηλ. οι αντίθεες αυτοκρατορίες που
δέσποσαν στην ιστορία, και όχι μικρότερα κράτη, και πάντως όσα, κατά τον προφήτη Δανιήλ,
έχουν σχέση με τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, σαν διάδοχά της σχήματα.
Τα Χριστιανικά βασίλεια, που έχουν σαν βάση τον νόμο του Θεού (των δέκα εντολών) και
των οποίων οι ανώτατοι άρχοντες ευλογούνται υπό της Εκκλησίας, αντιμάχονται τόσο το
«θηρίο» της θάλασσας (των ασεβών) όσο και αυτό της γης (των κακοδόξων). Το Χριστιανικό
Ρωμαϊκό βασίλειο που διαδέχθηκε το ειδωλολατρικό, ανέκοψε την πρόοδο του κακού σε Δύση
και Ανατολή για πολλούς αιώνες. Η (παλιά) Ρώμη κράτησε την Ορθόδοξη πίστη μέχρι να
αποστατήσει οριστικά το 1054 και έκτοτε να ανήκει στο άρμα των κακοδόξων. Στην Ανατολή, η
Ορθόδοξη αυτοκρατορία με κέντρο την (νέα Ρώμη) Κωνσταντινούπολη κράτησε περισσότερο,
ως το 1453. Τότε κατελήφθη από το κακόδοξο Ισλάμ, χωρίς όμως ο υπόδουλος λαός να χάσει
την πίστη του.
Ένα διάδοχο σχήμα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας υπήρξε το Χριστιανικό βασίλειο των
Ρώσων, που η πρωτεύουσά του ονομάσθηκε τιμητικά «Τρίτη Ρώμη». 6 Και το βασίλειο αυτό
παρήκμασε και καταλύθηκε το 1917 από την κομμουνιστική επανάσταση, η οποία σαν
δογματικά αθεϊστική και αντίχριστη είναι γνήσια κεφαλή του «κόκκινου θηρίου» της
Αποκάλυψης, δεν είναι απλό σύμβολό της. Έτσι η κομμουνιστική εξουσία είναι η 7η
αυτοκρατορία του κακού και η 7η κεφαλή του «Θηρίου», η οποία θα δώσει πολλά
χαρακτηριστικά της στον τελικό Αντίχριστο, σαν εγγύτερη χρονικά προς αυτόν. Γι' αυτό αν και
αυτός θα εμφανισθεί σαν όγδοος (8ος), μετά από αυτήν, θα «είναι εκ των επτά»!... (17:11).
Ο κομμουνισμός επεκτάθηκε στην Κίνα όπου, στα χρόνια της παγκοσμιοποίησης που διανύομε
(μετά το 1990), συμβιβάσθηκε με τις επιταγές της «Νέας Τάξης». Και ο Αντίχριστος θα
προτιμήσει το Κινεζικό πρότυπο αθεϊσμού, για να τιμάται σαν «θεός Μαοζείμ», δηλ. "θεός
δυνατός", των θεοποιημένων κατά το πρότυπο του Μάο, ηγετών της Κίνας. (Η-27).
Είδαμε, έτσι, ποιες είναι οι «επτά φημισμένες (ασεβείς) βασιλείες». Και ότι η εβδόμη
(7η), που δεν υπήρξε ως τον καιρό του αγίου Ανδρέα Καισαρείας (7ος αιών), 7 και προβλεπόταν
να είναι μιας νέας (ασεβούς) Ρώμης, ήρθε πλέον με την επικράτηση του ασεβούς κομμουνισμού
στη Ρωσία, την ως τότε θεωρούμενη 3η (Χριστιανική) Ρώμη. Ήρθαν και οι κακοποιοί ηγέτες των
επτά αυτοκρατοριών που είναι τύποι του Αντιχρίστου, τους οποίους θα ξεπερνά στην κακία. Οι
βασιλείς λαμβάνονται και ως εκπρόσωποι των βασιλείων τους: «είναι επτά βασιλιάδες· οι
πέντε (των προΧριστιανικών αυτοκρατοριών) έπεσαν, ο ένας (της ειδωλολατρικής
Ρώμης) υπάρχει, ο άλλος (της 7ης ασεβούς Ρώμης) ακόμα δεν ήρθε (τότε που γραφόταν
η Αποκάλυψη) και, όταν έρθει (που ήδη ήρθε), πρέπει αυτός να μείνει λίγο». Και πράγματι
ο κομμουνισμός στη Ρωσία κράτησε λίγο, περίπου 70 χρόνια. 8 Μετά την πτώση του
κομμουνισμού στη Ρωσία (σαν ασεβούς Ρώμης), ξεκινάει η «Νέα Τάξη», δηλ. η προσπάθεια της
"παγκοσμιοποίησης" ή αλλιώς η «παγκόσμια Βαβυλώνα». Όταν αυτή αποκτήσει ενιαία
εξουσία, τότε σαν βασιλεία της «παγκόσμιας Βαβυλώνας», κατά τον άγιο Ανδρέα, θα
αναδείξει τον Αντίχριστο: Μετά από την έβδομη (κομμουνιστική εξουσία) είναι η βασιλεία
της παγκόσμιας Βαβυλώνας, δηλ. του Αντιχρίστου, που θα κρατήσει (επίσης) λίγο».
Μόνο πολιτικά. Δείτε «3η Ρώμη και τέλος»: https://www.imdleo.gr/diaf/2010/01/3rd_Rome.pdf
Πιθανόν 563 - 637. https://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_of_Caesarea Θεωρείται άγιος της Εκκλησίας ο Ανδρέας.
8 Το 1991 θεωρείται γενικά σαν χρονιά νέας πορείας για τη Ρωσία. Αλλά ο άγιος Αριστοκλής από τη Μόσχα,
πρώην Αθωνίτης μοναχός (+1918), προφητικά συνέδεσε την μετά τον κομμουνισμό αναγέννηση της Ρωσίας με την
έκρηξη που έγινε στο Τσερνομπίλ το 1986: «Η αναγέννηση στη Ρωσία θα αρχίσει μετά μια πολύ ισχυρή
έκρηξη στην όχθη ενός μεγάλου ποταμού». https://www.imdleo.gr/diaf/2011/05/chernobyl-prophecy_elder_aristocleus.pdf
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Η «παγκόσμια Βαβυλώνα» θα χρειασθεί κάποιο καιρό για να φέρει διά της αποστασίας
τον Αντίχριστο, αλλά η βασιλεία της (δηλ. η ενιαία εξουσία) θα είναι σύντομη.
Μάθαμε ήδη ότι θα γίνει πρώτα ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος, θα έρθει η «αναλαμπή» της
Ορθοδοξίας και στη συνέχεια νέα δεινά και πόλεμοι (όπως είδαμε στις «πληγές» του 16ου
κεφαλαίου). Μετά το πέρασμα του Ευφράτη από τους «από ανατολής ηλίου» βασιλείς, θα
έρθει η ώρα για ενοποιημένη διοίκηση του πλανήτη, όχι όμως με βάση τον νόμο του Θεού, αλλά
τις πονηρίες των δέκα (10) βασιλέων από τους οποίους θα ξεπεταχτεί (με επανάσταση) σαν
ενδέκατος ο Αντίχριστος, κατά την Αποκάλυψη (17:12) και κατά τον προφήτη Δανιήλ (Δαν. 7:8).
Από το 2009 μπήκαμε σε μια μορφή παγκόσμιας διακυβέρνησης της Γης από τους G20,
όπως είπε ο πρώτος "μόνιμος" πρόεδρος της Ε.Ε. Herman Van Rompuy. 9 Τα πάθη, και οι
αδικίες από την καταφρόνηση του νόμου του Θεού θα φέρουν πολέμους που εκτός από την
Αποκάλυψη προβλέπονται από τους προφήτες, όπως τον Ιεζεκιήλ. 10
Είδαμε ποιο είναι το «Θηρίο» - Αντίχριστος: α. Ο Αντίχριστος σαν άνθρωπος στον
οποίο, πνευματικά, θα κατοικίσει Σατανάς (ή Διάβολος), και β. Η θηριώδης οργάνωση ή, όπως
λέγεται συνήθως, το «σύστημα» της εξουσίας των ασεβών, σαν επτακέφαλο και δεκακέρατο
τέρας, με ηγέτη τον Αντίχριστο. Και είδαμε ότι το «Θηρίο» αυτό, στο τέλος του κόσμου, θα βγει
ολόκληρο από την άβυσσο, ενώ προηγουμένως μέσα στο διάβα του χρόνου εμφανιζόταν μόνο
ένα μέρος του κάθε φορά, με τη μορφή ασεβών αυτοκρατοριών (ειδωλολατρικών και
καισαρολατρικών). Η εβδόμη ασεβής εξουσία του αιμοσταγούς και δογματικά αθεϊστικού
κομμουνισμού εμφανίσθηκε ήδη, οπότε το επτακέφαλο «Θηρίο» έχει συγκροτηθεί. Βρίσκεται
όμως ακόμη στην Άβυσσο και στις κατασκότεινες, σαν άβυσσο, καρδιές των εχθρών του Θεού,
αναμένοντας να τον ωθήσει στην επιφάνεια η περιφρόνηση του Χριστού και των εντολών Του,
που νομοθετείται πλέον, και επιβάλλεται συνεργούσης της πνευματικής σύγχυσης της
«παγκόσμιας Βαβυλώνας». Διότι το Θηρίο «δεν έχει ιδίαν δύναμη, αλλά είναι οι αμαρτίες
μας που του δίνουν ζωή και το ενδυναμώνουν», τονίζει ο πατριάρχης Άνθιμος των
Ιεροσολύμων. (σ. 164).
«Και το να ειπεί ο άγγελος προς τον Ευαγγελιστή ότι το θηρίο που είδες ήταν, και
δεν είναι, σημαίνει ότι το οραθέν στην Αποκάλυψη θηρίον είναι ο αρχέκακος διάβολος»,
προσθέτει επίσης ο Άνθιμος. «Αυτός πριν μεν την παρουσία του Χριστού ήταν, δηλ. υπήρχε με
δύναμη και με εξουσία τέτοια κατά των ανθρώπων, ώστε και να τους υποχρεώνει να θυσιάζουν
σ' αυτόν τους υιούς και τις θυγατέρες τους, και να τολμήσει να πει στον Δεσπότη (Χριστό): Σε
εμένα παραδόθηκε η εξουσία και η δόξα των βασιλειών της Οικουμένης και σε όποιον θέλω την
δίνω. Και εάν πέσεις να με προσκυνήσεις θα στα δώσω όλα αυτά! Μετά δε την Σταύρωση και
Ανάσταση του Χριστού καταργήθηκε το κράτος και συνετρίβη το κέντρο του, και έγινε ως
μη ον. Αυτού η κατοίκηση είναι στην άβυσσο και στα κατώτατα (μέρη) του Άδη. Από εκεί
ανεβαίνει για να ενεργήσει τις κακίες του στον κόσμο διά των υπηρετών του. Ώστε και στις
ημέρες του Αντιχρίστου από εκεί θα αναβεί για να δείξει την πονηρία του. Κατόπιν θα πάει στην
απώλεια (Κόλαση)... Οι χαμαίζηλοι λοιπόν και χαμερπείς κατά τα φρονήματα, τους οποίους και ο
Θεός προγνώρισε από καταβολής κόσμου ότι είναι ανάξιοι να γραφούν τα ονόματά τους στο
βιβλίο της ζωής, αυτοί θα θαυμάσουν βλέποντες το θηρίο, το πριν μεν υπάρχον (με δυνάμεις),
ύστερα δε ως μη υπάρχον, αν και δεν πήγε σε τελεία ανυπαρξία». (σ. 164).
Το ότι το «Θηρίο» έχει δέκα κέρατα σημαίνει ότι πνευματικά η δύναμή του προέρχεται
από την καταπάτηση υπό των ανθρώπων και των 10 εντολών του Χριστού. Έτσι, σαν εικόνα
αυτού του πνευματικού γεγονότος, λαμβάνουν στη γη εξουσία 10 ασεβείς βασιλείς, κατά
παραχώρηση Θεού, για ένα σύντομο διάστημα, δηλ. «μία ώρα». (17:12).
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Βίντεο: https://www.imdleo.gr/diaf/files/poly09/11/EUpresident.htm
Στο 38ο και 39ο κεφάλαιο, που συνιστούσε να μελετούμε ο άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994).
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1.03. H πόρνη που κάθεται πάνω στο Θηρίο είναι το αντίθετο της Εκκλησίας.
Πάνω στο θηρίο κάθεται η «πόρνη». Αυτή ονομάζεται και «Βαβυλώνα η μεγάλη», η
μητέρα των πορνών και των βδελυγμάτων της γης. (17:5).
Η Βαβυλώνα δηλώνει γενικά την πνευματική σύγχυση, που έχει κύριο αποτέλεσμα την
παραπλάνηση των ανθρώπων υπό των πονηρών πνευμάτων, το οποίο (τουλάχιστον)
αποτελεί πορνεία πνευματική. Είπαμε ήδη 11 ότι από την ψευδοπνευματική της κατάσταση, η
παγκόσμια Βαβυλώνα, με μέγα πλήθος ψευδών Εκκλησιών, θρησκειών και σεκτών, ονομάζεται
από την Αποκάλυψη «πόρνη η μεγάλη» (17:1). Όπως το Θηρίο μπορεί να ιδωθεί α. στην
πορεία του μέσα στον χρόνο και β. σαν τελική συγκρότηση στην εποχή του Αντιχρίστου, έτσι και
ως πόρνη - Βαβυλώνα μπορεί να θεωρηθεί α. η κατά εποχές παραπλάνηση των ανθρώπων
υπό των πονηρών πνευμάτων με τη λατρεία των ειδώλων, των ηγεμόνων και άλλων ψευτοθεών και β. η κατάσταση της αποστασίας την εποχή του Αντιχρίστου, όταν το «Θηρίο» θα είναι
και εξωτερικά, σαν γήινη εξουσία, πλήρως συγκροτημένο με «επτά κεφάλια και δέκα κέρατα».
Ο Ιωάννης μεταφέρεται πνευματικά σε τόπο έρημο (της χάρης του Θεού), για να δει ότι
η πόρνη γυναίκα «κάθεται πάνω στο θηρίο το κόκκινο, το γεμάτο βλάσφημα ονόματα,
που έχει επτά κεφάλια και δέκα κέρατα», που σημαίνει τον διάβολο, ο οποίος θα
προσκολληθεί και στην ψυχή του Αντιχρίστου. «Η γυναίκα κάθεται πάνω στο κόκκινο θηρίο.
Αυτό είναι ο διάβολος, ο φονιάς και αιμοχαρής», λένε και οι Ανδρέας και Αρέθας. Λένε επίσης:
«Το θηρίο είναι γεμάτο με ονόματα βλασφημίας, γι' αυτό και η γυναίκα γίνεται συνεργός του
αποστάτη διαβόλου στις εναντίον του Θεού βλασφημίες. Και μεταξύ αυτών των βλασφημιών
είναι το να δείχνει στον διάβολο τον σεβασμό που ανήκει στον Θεό». (Μαυρ. 246-247).
Ένας από τους επτά αγγέλους που έχουν τις φιάλες με τις πληγές, δείχνει στον Ιωάννη
«την καταδίκη της πόρνης της μεγάλης που κάθεται πάνω σε νερά πολλά, με την οποία
πόρνευσαν οι βασιλιάδες της γης και μέθυσαν όσοι κατοικούν τη γη από το κρασί της
πορνείας της». (17:1-2). Δεν αναφέρεται ποιος από τους επτά είναι ο άγγελος που μιλάει τώρα,
ίσως για να μην νομισθεί ότι μόνο από ένα συγκεκριμένο άγγελο είναι οι τιμωρίες της «πόρνης
της μεγάλης». Επειδή όμως αυτή ονομάζεται «Βαβυλώνα η μεγάλη» (17:5), όπως και στην
εξαγγελία της καταστροφής της (16:19) από τον έβδομο άγγελο,
πρέπει ο ίδιος να δίνει τις εξηγήσεις στον Ιωάννη.
Η πόρνη κάθεται πάνω στο αιμοχαρές κόκκινο «θηρίο».
Αυτό σημαίνει ότι εκπροσωπεί ένα ψευδο-ιερατείο. Η ιερατική
εξουσία θεωρείται ανώτερη της κοσμικής μόνο όταν λαμβάνεται
άνωθεν, εκ του αληθινού Θεού, όπως λέγει ο ιερός
Χρυσόστομος: «Άλλα τα όρια δηλ. η δικαιοδοσία της
βασιλείας και άλλη η δικαιοδοσία της ιερωσύνης· αλλά
αυτή (η ιερωσύνη) είναι μεγαλύτερη (κατά την αξία)
εκείνης... Διότι αυτός μεν (ο βασιλεύς) συμβαίνει να
οικονομεί τα επί της γης· ο δε θεσμός της ιερωσύνης άνω
(της βασιλικής εξουσίας) κάθεται: όσα θα δέσετε πάνω στη
γη θα είναι δεμένα στον Ουρανό. Τα εδώ στον βασιλέα
έχουν εμπιστευθεί, σε εμένα τα Ουράνια· σ' εμένα, όταν λέγω, τον ιερέα λέγω. Μη λοιπόν
διαβάλλεις την ιερωσύνη όταν δεις ιερέα ανάξιο»... και προσθέτει: «Ο βασιλεύς σώματα
εμπιστεύεται, ο δε ιερέας ψυχάς. Εκείνος πολεμεί κατά των βαρβάρων, ο δικός μου πόλεμος
είναι κατά των δαιμόνων. Μεγαλύτερη είναι αυτή η αρχή. Δια τούτο ο βασιλεύς την κεφαλήν υπό
τας χείρας του ιερέως φέρει και παντού στην Παλαιά (Διαθήκη) οι ιερείς έχριαν τους βασιλείς». 12
Στο Θ-13: https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_9.pdf
Στο είδον τον Κύριον... ομιλία 4η, &4η: https://www.imdleo.gr/apocalypse/08/Vidi_dominum.pdf σελ. 23. Αυτά λέγει
ο Χρυσόστομος αναφερόμενος στον βασιλιά Οζία που εισήλθε στα άγια των αγίων και ήθελε να θυμιάσει.
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Είναι προφανές ότι μόνο το ψευδο-ιερατείο καταδέχεται να αναπαύεται στις ασεβείς
εξουσίες που υπηρετούν τον διάβολο. Η αληθινή (Ορθόδοξη) του Χριστού Εκκλησία ελέγχει
τον διάβολο και τους ασεβείς άρχοντες γι' αυτό και διώκεται, όπως είδαμε στο κεφ. 12.
«Και ο δράκος (διάβολος) στάθηκε μπροστά στη γυναίκα, που μέλλει να γεννήσει, για να
καταφάει το τέκνο της όταν το γεννήσει (12:4)... Και έβγαλε ο όφις από το στόμα του, πίσω από τη
γυναίκα, νερό σαν ποταμό, για να την κάνει να παρασυρθεί από τον ποταμό. Αλλά βοήθησε η γη
τη γυναίκα, και άνοιξε η γη το στόμα της και κατάπιε τον ποταμό που έβγαλε ο δράκος από το
στόμα του. Και τότε οργίστηκε ο δράκος κατά της γυναίκας και έφυγε, για να κάνει πόλεμο με
τους υπόλοιπους απογόνους της, που τηρούν τις εντολές του Θεού και που έχουν τη μαρτυρία
του Ιησού». (12:15-17). Η γυναίκα που εκπροσωπεί την Εκκλησία, βλέπομε ότι πάντα
διώκεται από τον διάβολο. Η δίωξη συνεχίζεται και στους πνευματικούς απογόνους της, μετά
την εποχή των Αποστόλων κατά την οποία εδιώχθη και ο ίδιος ο Ιωάννης ο Θεολόγος, εναντίον
όσων τηρούν τις εντολές του Θεού και έχουν τη μαρτυρία του Ιησού, δηλ. εναντίον όσων με
την τήρηση των εντολών εμποδίζουν το θηρίο να λάβει δύναμη (κι αυτό όταν παραχωρήσει ο
Θεός), και όσων μαρτυρούν, ακόμα και με τη ζωή τους, ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, τέλειος
Θεός και τέλειος άνθρωπος και Σωτήρας του κόσμου.
Η Εκκλησία παρίσταται με γυναίκα, γιατί πνευματικά είναι ως θήλυ που δεν έχει η
ίδια, αλλά λαμβάνει εκ Θεού, ως υπό άρρενος, τη χάρη να γεννήσει πνευματικά τέκνα.
Και γι' αυτό η δόξα της είναι Ουράνια, έχοντας «περίβλημα τον ήλιο» της δικαιοσύνης και
«στεφάνι από δώδεκα αστέρες» του νοητού στερεώματος, τους δώδεκα αποστόλους, ενώ η
ετερόφωτη σελήνη, όλη η φυσική τάξη, είναι κάτω από τα πόδια της.
Η γυναίκα που κάθεται στο κόκκινο θηρίο, λαμβάνει από αυτό την
ψευδο-πνευματική της ιδιότητα, πορνεύουσα μαζί του, ώστε να αποτελεί
ιερατείο αρεστό τόσο στον διάβολο, όσο και στους ασεβείς άρχοντες που
τη στηρίζουν. Ένα σήμα του W.C.C. (Παγκ. Συμβουλίου Εκκλησιών), δεξιά,
(άθελά του;) δείχνει στη συμβολική γλώσσα ότι στηρίζεται από το

κόκκινο «χέρι του "Θεού"». 13 Αυτοί όλοι, ως εκκοσμικευμένοι,
αντιτάσσονται «σε όσους τηρούν τις εντολές του Θεού», όπως
είδαμε. Και οι Ανδρέας και Αρέθας λένε: «τους αποστάτες από τον Θεό
τους βλέπει (ο Ιωάννης) ως γυναίκα, για την θηλυπρεπή αποδοχή της
αμαρτίας και την άνανδρη αντιμετώπιση του διαβόλου». (βλ. Μαυρ. σ. 246).
Στο τέλος του κόσμου ο Διάβολος θα κατοικήσει μέσα στον Αντίχριστο, οπότε θα λάβει
εξουσία προσκαλεσμένος από τους ασεβείς, αποτελώντας μ' αυτούς ένα σώμα εμποτισμένο
με την κακία όλων των αιώνων, που θα έχει αυτόν σαν κεφαλή. Η ψευδοπνευματική εξουσία
που θα αναπαύεται πάνω του, θα είναι τότε το μίγμα όλων των ψευδών θρησκειών και
εκκλησιών και ιδεολογιών, που με αρχηγό τον Ψευδοπροφήτη θα προσκυνούν τον Αντίχριστο.
«Νερά πολλά, πάνω στα οποία κάθεται (η πόρνη), είναι τα πολλά έθνη και φύλα των
ανθρώπων, στα οποία (η πόρνη) εξουσιάζει μέχρι τη (2α) παρουσία του δικαίου Κριτού»,
προσθέτει ο πατρ. Άνθιμος. 14

Για την 9η Συνέλευση αρχείο ppt (σύνδ), ή αποθηκευμένο: https://www.imdleo.gr/diaf/2019/9th_assembly_english.ppt
Δείτε περισσότερα: https://www.imdleo.gr/htm/nwo-orthodoxia.htm και: https://www.imdleo.gr/htm/wcc.htm Το κόκκινο χέρι
ονομάζεται χέρι του Θεού (The hand of God), δεν συμβολίζεται μόνο! Στο 5ο slide η Παναγία με κομμένο κεφάλι!
13

Πατριάρχου Ιεροσολύμων Ανθίμου, «Ερμηνεία εις την Ιεράν Αποκάλυψιν», Ιεροσόλυμα 1856. σελ. 161. Έγινε
μερική προσαρμογή στη Δημοτική.
14
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1.04. Ποια είναι (γενικότερα) η πόρνη; Την πόρνη μερικοί εξέλαβαν «ως την παλαιά
Ρώμη καθώς κείται επί επτά ορέων... Εγώ όμως, όπως φαίνεται από το κείμενο που
ακολουθεί, θεωρώ ως πόρνη ολόκληρη την επίγεια βασιλεία, ως ένα σώμα», λέει ο άγιος
Ανδρέας. 15 Δηλ. ο άγιος Ανδρέας υποστηρίζει την άποψη ότι πόρνη είναι όλη η επίγεια
(χαμερπής) βασιλεία σαν ένα σώμα, που από τότε που μπήκαμε στην παγκοσμιοποίηση αυτό
είναι φανερό. Να προσεχθεί, όμως, ότι ο Ιωάννης διακρίνει τα ασεβή επίγεια βασίλεια από
την «πόρνη» που αυτά στηρίζουν, γιατί αυτή αν και την εξουσία της την έχει από το
«θηρίο», εν τούτοις κάθεται πάνω σ' αυτό σαν ηγέτιδά του, και βέβαια λαμβάνει την τελική
της συγκρότηση και μορφή όταν εμφανισθεί όλο το θηρίο.
Στις αρχαίες αυτοκρατορίες, το ιερατείο των ειδωλολατρών που θεοποιούσε και τους
ηγέτες τους, είχε κέντρο τις πρωτεύουσές τους. Τέτοια ήταν η Βαβυλώνα την εποχή του Δανιήλ
και η Ρώμη την εποχή της συγγραφής της Αποκάλυψης. Οι Χριστιανικές αυτοκρατορίες,
όσο διάστημα διατηρούσαν την παραδοθείσα από τον Χριστό και τους Αποστόλους Ορθόδοξη
πίστη, δεν είχαν κάποια «πόρνη» ηγέτιδα πάνω τους, αλλά είχαν την Εκκλησία του Χριστού
σε ρόλο σαφώς διακριτό από τον ρόλο της πολιτικής εξουσίας: «Ο βασιλεύς σώματα
εμπιστεύεται, ο δε ιερέας ψυχάς», όπως είπε ο Χρυσόστομος. Υπήρχε δηλ. «συναλληλία»
πολιτικής και θρησκευτικής εξουσίας, η καλύτερη μορφή συνύπαρξης των δύο εξουσιών. 16
Αλλιώς φτάνουμε στα άκρα: Είτε έχομε (ψευδεπίγραφη) "θεοκρατία", όπως στο Ισλάμ, που ένα
"ιερατείο" δρα και ως πολιτική εξουσία, είτε αντίθετα η πολιτική εξουσία απολαμβάνει προνόμια
θρησκευτικής εξουσίας και καθοδήγησης, με τη "θεοποίηση" πολιτικών ηγετών, όπως ήταν οι
Καίσαρες της αρχαίας Ρώμης, και οι πολιτικοί ηγέτες του Ναζισμού, Κομμουνισμού και στο
τέλος ο Αντίχριστος. Οι ψευδείς θρησκείες και οι αιρέσεις στόχο έχουν να καταλάβουν την
εξουσία και να ελέγχουν τους λαούς. Ο αθεϊσμός είναι κι αυτός μία μορφή θρησκευτικής
πλάνης, που θεοποιεί τους ηγέτες του. 17 Στην Πανθρησκευτική συνάντηση της Ασίζης του
2011, ο πάπας Βενέδικτος 16ος προσκάλεσε και «ένα μη πιστό», 18 για να συμπληρωθούν οι
θρησκείες στις οποίες ο πάπας θέλει να ηγείται, διεκδικώντας το ρόλο που στην Αποκάλυψη
κατέχει ο «Ψευδοπροφήτης»...! Αυτός γράφεται ότι θα υποστηρίξει, και μάλιστα με τιμές Θεού,
τον Αντίχριστο, που δεν θα πιστεύει σε κανένα θεό ή σέβασμα. Ο αγώνας κατά των αιρέσεων
συμβάλλει επομένως και στη διατήρηση των διακριτών ρόλων Εκκλησίας και πολιτείας.
Ο Αντίχριστος, στα έσχατα, ηγείται του κόκκινου θηρίου των ασεβών, πάνω στο οποίο
κάθεται η «πόρνη», η οποία στο ιστορικό τέλος των προσπαθειών, που άρχισαν το 1986 υπό
τον πάπα της Ρώμης για την επίτευξη της Πανθρησκείας, δεν θα αποτελείται μόνο από
κακοδόξους αλλά και από αθέους. Ενώ δηλ. ο Ιωάννης ο Θεολόγος είδαμε να διακρίνει μεταξύ
ασεβών και κακοδόξων στο Η τεύχος, 19 για να μας δώσει τότε να καταλάβομε ποιες είναι οι
αυτοκρατορίες του κακού, τώρα προσθέτει στην πόρνη, εκτός των κακοδόξων, και τους
αθεϊστές του κόκκινου θηρίου (που την στηρίζει), για να μας πληροφορήσει ότι η κακοδοξία
ενώνεται τελικά με την αθεΐα για να προσκυνήσουν όλες οι πλάνες τον Αντίχριστο!
Το Ισλάμ κατέχει ένα μέρος της ανθρωπότητος, επιβληθέν με τις ευλογίες του ιερατείου
του, με πολεμικά και άλλα βίαια μέσα. Αλλά το Ισλάμ σαν θρησκεία δεν σώζει τον άνθρωπο.
Όπως έγραψε ο μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος: «ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός
γνώρισε τόν Ἰσλαμισμό καί εὑρισκόμενος στήν πρώτη φάση τῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ Ἰσλάμ, τόν
Οι αναφορές στους Καππαδόκες είναι από: «Η Αποκάλυψις του Ιωάννου» του κ. Γ. Μαυρομάτη, εδώ τη σ. 246.
Ακούστε τον π. Θεόδωρο Ζήση, καθ. Θεολογίας: https://www.imdleo.gr/diaf/2019/Byz-synal.html
17 Χαρακτηριστικός ο διάλογος του γέροντος Επιφανίου Θεοδωροπούλου με ένα άθεο, στον οποίο του αποδεικνύει
ότι ο αθεϊσμός είναι θρησκεία. https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/12_atheismos.pdf
18 Ασίζη: https://www.imdleo.gr/htm/assisi.htm «On 27 October 2011, during an inter-religious meeting in Assisi, one
by one, 13 religious leaders and one non-believer all renewed their commitment to build peace in the world»...
19 https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_h.pdf
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θεωρεῖ ὡς αἵρεση τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ὀνομάζει τό Ἰσλάμ ὡς «λαοπλάνον θρησκείαν τῶν
Ἰσμαηλιτῶν» καί «πρόδρομον τοῦ Ἀντιχρίστου». Τούς ὀπαδούς τοῦ Ἰσλάμ τούς ὀνομάζει
Ἰσμαηλίτες, γιατί κατάγονται ἀπό τόν Ἰσμαήλ πού γεννήθηκε μέν ἀπό τόν Ἀβραάμ, ἀλλά ἀπό τήν
Ἄγαρ καί ὄχι ἀπό τήν Σάρρα, γι’ αὐτό τούς ὀνομάζει καί Ἀγαρηνούς. Ἐπίσης, τούς ὀνομάζει καί
Σαρακηνούς «ὡς ἐκ τῆς Σάρρας κενούς», διότι ἡ Ἄγαρ εἶπε στόν ἄγγελο: «Σάρρα κενήν μέ
ἀπέλυσεν». Ἀντιμετωπίζοντας ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός τά ὅσα ὑποστήριζαν οἱ
Ἰσμαηλίτες καί γράφονται στό Κοράνιο τά θεωρεῖ ὡς «γέλωτος ἄξια»... 20
Μία θεμελιακή αντίφαση στο Ισλάμ είναι ότι καλεί όλους να γίνουν πιστοί (μουσουλμάνοι)
ενώ συγχρόνως δέχεται απόλυτο προορισμό και επομένως ανυπαρξία ελεύθερης βούλησης του
ατόμου, που απαιτείται για να έχει νόημα η πίστη του! Έγραψε ο μακαριστός γέροντας Γεώργιος
Καψάνης: «Τό Κοράνιο ἀρνεῖται ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἐλευθερία τῆς βουλήσεως. Τό καλό
καί τό κακό κατά τήν κορανική διδασκαλία ἔχουν τήν αἰτία τους στόν Θεό. Γι’ αὐτό καί ἡ ἁμαρτία
δέν ἔχει γιά τό Ἰσλάμ ὀντολογικές ἐπιπτώσεις στήν ἀνθρωπίνη φύσι, ἀλλά ἀποτελεῖ ἁπλῶς ἠθική
παράβασι τοῦ νόμου. Εἶναι προφανεῖς οἱ σωτηριολογικές συνέπειες τοῦ ἀπολύτου προορισμοῦ
τῆς κορανικῆς διδασκαλίας. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός ἀνατρέπει τήν πλάνη αύτή, ὄχι
μόνο γιά νά μήν ἀποδίδεται βλάσφημα ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ στόν Θεό, ἀλλά καί διότι ἡ σωτήριος
μετάνοια ἐξαρτᾶται ἀπό τόν ἐλεύθερο προσανατολισμό τοῦ αὐτεξουσίου μας στόν Θεό». Επίσης:
«Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι τά στοιχεῖα ἀκριβῶς ἐκεῖνα πού συνιστοῦν τήν πεμπτουσία τοῦ
Χριστιανισμοῦ, ὅπως εἶναι ἡ «μωρία τοῦ Σταυροῦ», τό Τριαδικόν τοῦ Θεοῦ καί ἡ
ἐνανθρώπησις τοῦ Θεοῦ Λόγου, πού ὑπερβαίνουν τήν ἀνθρωπίνη λογική καί δηλώνουν τήν ἐξ
ἀποκαλύψεως προέλευσί του, ἀπορρίπτονται κατά τρόπον ἀπόλυτο ἀπό τό Ἰσλάμ πού ἐν
τούτοις ἐπιμένει νά ἰσχυρίζεται ὅτι ἀποτελεῖ ἐξ ἀποκαλύψεως θρησκεία». Η άρνηση του Σταυρού
κάνει και την αγάπη προς τους εχθρούς ακατανόητη: «Ἡ ἀγάπη πρός τούς ἐχθρούς, πού εἶναι
ἡ κατ’ ἐξοχήν χριστιανική ἀρετή, δέν εἶναι λογικά κατανοητή καί γι’ αὐτό δέν γίνεται
ἀποδεκτή ἀπό τό Ἰσλάμ». 21
Το Ισλάμ ελέγχεται και από ηθικής απόψεως: «Ἰδιαιτέρως ἀμφισβητοῦνται καί
σκανδαλίζουν τόν σύγχρονον ἄνθρωπον αἱ κοινωνικαί δομαί, αἱ ἀντιστρατευόμεναι εἰς τό
δικαίωμα ἐλευθερίας ὅλων τῶν ἀνθρώπων καί συγκεκριμένως, πρῶτον, ἡ σαφῆς ὑποτίμησις
τῆς γυναικός καί ἡ σκανδαλώδης μονομέρεια ὑπέρ τοῦ ἀνδρός εἰς ζητήματα γάμου καί
διαζυγίου· δεύτερον, ἡ ἐπίσημος θρησκευτική ἀναγνώρισις τοῦ θεσμοῦ τῆς δουλείας·
τρίτον, ἡ θεολογική δικαίωσις τοῦ
πολέμου, παρά τάς ἠπίας ἑρμηνείας καί
διασαφήσεις, καί ἡ ἀνύψωσις ὡρισμένων
μορφῶν του ὡς ‟ἱερῶν’’». 22
Η Οθωμανική αυτοκρατορία με
πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, που
εξουσίαζε πολλούς λαούς, μπορεί στα
χρόνια της (1453-1922) να θεωρηθεί σαν
μια νέα πόρνη - Βαβυλώνα, για τις
κακοδοξίες της και τη χαρά της στα
μαρτυρικά αίματα που προκαλούσε.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί τό Ἰσλάμ Β΄: http://aktines.blogspot.com/2015/04/blog-post_63.html
Αποσπάσματα από το «Ορθοδοξία και Ισλάμ»: https://www.impantokratoros.gr/E43ED69B.el.aspx
22 Αρχιεπ. Αλβανίας: Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης, Ἰσλάμ (θρησκειολογική ἐπισκόπισις),
Ἀθῆναι 1975, σελ. 212.
20
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Μάλιστα το Ισλάμ ξεκίνησε με πολέμους από την έρημο της Αραβίας και κατέκτησε
πολλούς βαπτισμένους (με νερό) Χριστιανικούς λαούς, δηλ. όπως είπε ο άγγελος για την
πόρνη: «κάθεται πάνω σε νερά πολλά»!...
Αλλά και η Χριστιανική Δύση, απομακρύνθηκε σταδιακά από την Ορθοδοξία και έπεσε
σε κακοδοξίες. Το περιγράφει γλαφυρά ο π. Ιω. Ρωμανίδης: «Φαίνεται σαφώς, ότι ο
καθορισμός, του σχίσματος το 1054, εντός της πλαστογραφημένης διακρίσεως μεταξύ
«Ανατολικών Γραικών» και «Δυτικών Λατίνων», δεν είναι σωστός.
Το σχίσμα άρχισε το 794 ως καλά σχεδιασμένο αμυντικό και επιθετικό
κατασκεύασμα των βαρβάρων και αγραμμάτων Φράγκων. Το 1054 ήτο μόνον μία από τας
μετέπειτα εκδηλώσεις ενός σχίσματος, το οποίον ήδη υπήρχε από την εποχή που οι
Φράγκοι απεφάσισαν το 794 να προκαλέσουν σχίσμα με τους ελευθέρους Ρωμαίους, που
δια πρώτην φοράν ονόμασαν «Γραικούς» και «αιρετικούς», δια λόγους πολιτικούς και
στρατιωτικούς. Η Εκκλησία της Πρεσβυτέρας Ρώμης ηγωνίσθη ηρωϊκά να παραμείνη
ηνωμένη με την Νέα Ρώμη (Κων/πολη) μέχρι το 1009.
Από το 794 μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνος οι Φράγκοι, οι Φραγκο-Λατίνοι και το
Βατικανό ουδέποτε παρεξέκλιναν από την γραμμή τους ότι οι Ανατολικοί Ρωμαίοι είναι
«Γραικοί» και «αιρετικοί». Τούτο ήτο τόσο έκδηλο στη νεανική ηλικία του γράφοντος, όταν
εσπούδαζε στο Γυμνάσιο της Νέας Υόρκης. Στα παπικά βιβλία Απολογητικής οι
Ορθόδοξοι περιγράφονταν ως αιρετικοί και χωρίς αγίους και θαύματα! Έτσι
ισχυρίζοντο ότι οι τελευταίοι Πατέρες της Εκκλησίας των Ορθοδόξων ήταν οι Άγιοι Ιωάννης
Δαμασκηνός (περίπου 675-749) και Θεόδωρος Στουδίτης (759-826). Επίσης οι ΦραγκοΛατίνοι, και ο Παπισμός τους, συνέχισαν τας κατακτήσεις τους που
πάντοτε συνοδεύονταν από την εξόντωση ή εκδίωξη των
Ορθοδόξων επισκόπων και την υποδούλωση των πιστών δια
της μεταβολής τους στην κατάσταση δουλοπαροίκων με την
πλήρη αφαίρεση της γεωκτησίας τους. 23 Αυτό δεν το έκαναν
ποτέ ούτε οι Άραβες και ούτε οι Τούρκοι Μουσουλμάνοι!... 24
Κατά τον π. Ιωάννη Ρωμανίδη (δεξιά): «Ο τελευταίος
Ορθόδοξος Ρωμαίος Πάπας που μνημονεύεται στα δίπτυχα των
υπολοίπων τεσσάρων Ρωμαίων Πατριαρχείων είναι ο Ιωάννης ΙΗ΄
(1003-1009) και ο πρώτος αιρετικός Ρωμαίος Πάπας που εξέπεσε από τα δίπτυχα, αφού
προσέθεσε το Filioque (και εκ του Υιού) στην ομολογίαν πίστεώς του, ήτο ο Σέργιος Δ (10091012), δηλαδή 42 χρόνια πριν από το λεγόμενον σχίσμα του 1054». (από το 10)
Όταν οι απολίτιστοι Φράγκοι εκτόπισαν τους Ρωμαίους επισκόπους, τότε η Εκκλησία της
Δύσης έχασε το Χριστιανικό της πρόσωπο. Ο π. Ιωάννης γράφει, ότι κατά τον άγιο Βονιφάτιο:
«Οι Φράγκοι είχαν "απαλλάξει" την Εκκλησία της Φραγκίας από όλους τους Ρωμαίους
επισκόπους και είχαν αυτο-εγκατασταθεί επίσκοποι και κληρικοί διοικηταί της. Ήρπασαν την
περιουσίαν της Εκκλησίας και την εχώρισαν εις τιμάρια, των οποίων την επικαρπίαν διένειμαν
ως Φέουδα, συμφώνως προς τον βαθμόν που κατείχε έκαστος εις την πυραμίδα της
στρατιωτικής φεουδαρχικής ιεραρχίας.
Αυτοί οι Φράγκοι επίσκοποι δεν είχαν αρχιεπίσκοπο και δεν είχαν συνέλθει εις
Σύνοδον επί 80 χρόνια. Συνήρχοντο δια τα εθνικοεκκλησιαστικά θέματα μαζί με τους βασιλείς
και λοιπούς συναδέλφους οπλαρχηγούς. Κατά τον Άγιον Βονιφάτιον, ήσαν «αδηφάγοι λαϊκοί,
μοιχοί και μέθυσοι κληρικοί, οι οποίοι μάχονται εις τον στρατό με πλήρη πολεμικήν
Αυτή δεν ήταν η συμπεριφορά των Δυτικών από το 2010 με την τεχνητή οικονομική κρίση στην Ελλάδα;
Από το «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΒΑΤΙΚΑΝΙΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΟΥΝΙΑΣ»: https://www.imdleo.gr/diaf/2019/RomanidesUnia-Sxisma.pdf (αποθηκευμένο). Τα υπ' αριθμόν 25 ως και 27.
23
24

ΙΑ - 12

εξάρτηση και με τας χείρας των σφάζουν Χριστιανούς και ειδωλολάτρες». 25
Κάτω από αυτή την ψευδο-πνευματικότητα, η Δύση, ήταν επόμενο να εκτραπεί σε
Σταυροφορίες, στις οποίες κατελήφθη για αρπαχτικούς λόγους η Κωνσταντινούπολη, σε
βιαιότητες κατά την «Ιερά Εξέταση», αλλά και σε πολλές εμφύλιες διαμάχες. Μετά την κατάλυση
της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τον 5ο μ. Χ.
αιώνα, η Δύση εισήλθε στον Μεσαίωνα (5ος - 15ος
αιώνας).
Κατά τον Μεσαίωνα έγινε προσπάθεια να
δημιουργηθεί μια Αυτοκρατορία στη Δύση, αντίστοιχη
της Ανατολικής, με τη δική της βέβαια ψευδοπνευματικότητα, για την οποία μιλήσαμε. Τελικά έγινε
κάτι πολύ περιορισμένο εδαφικά, που αρεσκόταν να
ονομάζεται "Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία" (λατινικά:
Sacrum Romanum Imperium). Αρχικά η έκτασή της
περιελάμβανε και περιοχές της Ιταλίας (και τη Ρώμη),
αλλά αργότερα περιορίστηκε στην κεντρική Ευρώπη.
Η επίσημη ονομασία, που άλλαξε αρκετές φορές, ήταν από τα τέλη του 15ου αιώνα Αγία
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Τευτονικού (Γερμανικού) Έθνους (Heiliges Römisches Reich
Deutscher Nation). 26 Δημιουργήθηκε όταν στέφθηκε το 962
αυτοκράτορας (Kaiser) ο Όθων Α΄ της Σαξονίας. Τελευταίος
αυτοκράτορας ήταν ο Φραγκίσκος ο Β΄, ο οποίος
υποχρεώθηκε σε παραίτηση από τον Ναπολέοντα το 1806
κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντιων πολέμων.
Η σημαία της αυτοκρατορίας, αριστερά, δείχνει ότι είχε
κυριαρχικές βλέψεις και επί της Ανατολής!
Το 1517 ο Μαρτίνος Λούθηρος (1483-1546), άρχισε τη διαμαρτυρία του κατά του
παπισμού. Ένα μεγάλο μέρος των πιστών αποκόπηκε από τον τελευταίο, αλλά εκτοπίζοντας
τον πάπα φτιάχνει έκτοτε μικρές ή μεγάλες ομάδες τις οποίες αυθαίρετα ονομάζει «εκκλησίες»,
με ηγέτες που έχουν παρόμοιες με τον πάπα φίλαυτες και φιλόκοσμες αντιλήψεις. Οι
Λουθηρανοί οι οποίοι ονομάζονται και Ευαγγελικοί, οι Καλβινιστές (από τον Γάλλο Καλβίνο
1509-1561) που λέγονται και Αναμορφωτές, και οι Αγγλικανοί μαζί με τις θυγατρικές τους
ομάδες, είναι οι πολυπληθέστεροι των προτεσταντών. Σήμερα υπολογίζεται ότι οι «διαμαρτυρόμενοι» ή «προτεστάντες» φθάνουν τα 900 περίπου εκατομμύρια πιστούς σε όλο τον κόσμο.
Από τον άγιο Νεκτάριο είδαμε ήδη μια αναφορά στις αρχαιότερες αιρέσεις μέχρι του
σχίσματος, καθώς και στις από του σχίσματος και μετά. 27 Η πνευματική κατρακύλα της Δύσης
υπήρξε καθοριστική για τη σημερινή, υποδουλωμένη στα πάθη, ανθρωπότητα. Ξεκίνησε όταν
έπεσε «η Δυτική Εκκλησία, ήτις περί άλλα τε πολλά εκαινοτόμησε και περί το δόγμα της
του Παναγίου Πνεύματος εκπορεύσεως», ως λέγει ο άγιος Νεκτάριος.
Η αίρεση του αρειανισμού κρατάει μακριά τους ανθρώπους από τον Θεό, γιατί ο Χριστός
γι' αυτήν είναι μόνο δημιούργημα. Ο πάπας της Ρώμης όταν υποστηρίζει ότι αυτός είναι ο
αντιπρόσωπος του Θεού στη Γη κρατά παρομοίως τον Θεό μακριά από τους ανθρώπους,
αρειανίζοντας. Το ίδιο κάνουν και οι προτεστάντες που φτιάχνουν «εκκλησίες» στα μέτρα τους
ανατρέποντας τις παραδόσεις από την εποχή των Αποστόλων και απορρίπτοντας τους Αγίους.
Από το ως άνω κείμενο, το υπ' αριθμόν 9. Επιστολή του αγίου Βονιφατίου προς τον Πάπα της Ρώμης Ζαχαρία
(natione Graecus, δηλ. γέννημα της Magna Graecia της Κάτω Ιταλίας) το 741.
26 https://el.wikipedia.org/wiki/Αγία_Ρωμαϊκή_Αυτοκρατορία
27 Στο Η τεύχος από σελ. 41. https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_h.pdf
25
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«Πόθεν τόσος ἀρειανισμὸς σήμερον;» διερωτᾶται ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος. «Ὁ ἄνθρωπος
ἔγινε σήμερον τὸ μέτρον τῶν πάντων, μέτρον ὅλων τῶν ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ὄντων καὶ
πραγμάτων. Μετρὼν μὲ τὸν ἑαυτόν του τὰ πάντα ὁ εὐρωπαϊκὸς ἄνθρωπος ἀπορρίπτει πᾶν ὅ,τι
εἶναι εὑρύτερον ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον, μεγαλύτερον ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον, ἀπειρότερον ἀπὸ τὸν
ἄνθρωπον. Τὸ στενό του μέτρον στενεύει τὸν Θεάνθρωπον εἰς ἄνθρωπον». (Αγίου Ιουστίνου

Πόποβιτς «Θεάνθρωπος», σελ. 140-142).

Έτσι οι προτεστάντες δεν καταλαβαίνουν την Θεία αποκάλυψη πάνω στην οποία
θεμελιώθηκε η διδασκαλία της αληθινής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Άρχισαν να
αλλάζουν το «Πιστεύω» και το «Πάτερ ημών» για να μην τιμάται ο Θεός ως άρρην, νομίζοντας
ότι θίγεται η γυναίκα ή οι ομοφυλόφιλοι. Προτιμούν ένα Θεό ουδέτερο, που όμως έτσι δεν
ενώνεται με την Εκκλησία, ως θήλυ. Και αυτό είναι μια ακόμη έξαρση του Αρειανισμού τους,
στους σύγχρονους καιρούς. Τα κοσμικά δικαιώματα που έδωσε τις τελευταίες δεκαετίες η
πολιτεία στους κιναίδους και τους σοδομιστές, εισήχθησαν σαν νόμος, που εκτοπίζει τον νόμο
του Θεού, σε πολλές από τις «εκκλησίες» τους. Έτσι τελούν γι' αυτούς και θρησκευτικούς
γάμους. 28 Επίσης κατέστησαν επισκόπους ομοφυλόφιλους ή και λεσβίες. 29 Απομακρυνθέντες
πλέον οι προτεστάντες από τη Βιβλική διδασκαλία, θέλουν τώρα, για να μην ελέγχονται για τις
αντιφάσεις τους, να την αλλάξουν! Δεν έχουν αφήσει κάτι άθικτο από τον Χριστιανισμό,
ώστε να μπορούν να αντιπαλαίσουν το Θηρίο. Υποτάσσονται πλήρως στα προστάγματα
της κοσμικής εξουσίας, αποτελώντας έτσι ιερατείο που πορνεύει μ' αυτήν. Το ίδιο κάνει ο
παπισμός, ο οποίος μάλιστα ευλογεί τους πολέμους της Νέας Τάξης γιατί δήθεν γίνονται κατά
της τρομοκρατίας. Ο εκάστοτε πάπας τα τελευταία χρόνια προτρέπει τους ηγέτες να κάνουν
παγκόσμια κυβέρνηση.
Υπέρμαχος ενός «Novus Ordo Seclorum», μιας Νέας Παγκόσμιας Τάξης, και αντίστοιχα
μιας Παγκόσμιας Κυβέρνησης ήταν ο Adam Weishaupt ο οποίος για το σκοπό αυτό ίδρυσε το
τάγμα των Illuminati την 1η Μαΐου του 1776. Ένας δυσαρεστημένος πρώην Ιησουίτης, ο
Weishaupt, έδωσε στο τάγμα του όχι μόνο μίσος κατά των πρώην συντρόφων του, αλλά και
κατά του Θεού! Το 1782 επισφραγίσθηκε η συμμαχία μεταξύ των Illuminati και των
Μασόνων. Έκτοτε οι Μασόνοι έλαβαν καθαρά Εωσφορικό προσανατολισμό, όπως έλεγε ο
Ιλλουμινάτος Albert Pike στις οδηγίες του προς τους 30ού και άνω βαθμού Μασόνους: «Η
μασονική θρησκεία θα έπρεπε να συντηρείται από όλους εμάς που είμαστε μυημένοι των
υψηλών βαθμών στην καθαρότητα του Εωσφορικού δόγματος». 30 Ο Mordechai Marx Levy,
παραλλαγμένο σε Karl Marx, που ανήκε στο παρακλάδι των Ιλλουμινάτι, τον «Σύνδεσμο των
Δικαίων», έγραψε το 1847 αυτό που αργότερα ονομάσθηκε «κομμουνιστικό μανιφέστο».
Έκτοτε οι θεωρητικοί της κομμουνιστικής, αντίθεης και μισάνθρωπης ιδεολογίας,
κάθονται πάνω στην 7η κεφαλή του (κόκκινου) θηρίου (του κομμουνισμού),
αποτελώντας το «ιερατείο» του, που πορνεύει με τον διάβολο.
Λέει πχ. είδηση της 31-7-2015: «Η καλούμενη «Επισκοπική εκκλησία των ΗΠΑ» (θυγατρική της Αγγλικανικής) με
ανακοίνωσή της αναφέρει ότι έχει εγκρίνει τις θρησκευτικές τελετές ομοφυλοφιλικών γάμων». (Pentapostagma)
29 Κατά το Ρωσικό Πατριαρχείο: «Το 2003 η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας έπαυσε κάθε επαφή με την
Επισκοπική Εκκλησία στις ΗΠΑ λόγω εις Επίσκοπον χειροτονίας του δηλωμένου ομοφυλόφιλου Gene Robinson.
Το 2006 επικεφαλής της Επισκοπικής Εκκλησίας στης ΗΠΑ εξελέγη γυναίκα «επίσκοπος». (mospat.ru) Ακόμη: Η
Μαίρη Γκλάσπουλ και η Εύα Μπρούνε είναι από τις πρώτες λεσβίες επισκόπους στην Αγγλικανική Εκκλησία του
Λος Άντζελες των ΗΠΑ η 1η, και στη Λουθηρανική Εκκλησία της Στοκχόλμης η 2η. Σύνδ. Επίσης: 29-6-2014:
«Παπάς τρανσέξουαλ διδάσκει το λόγο του Θεού στην επισκοπική εκκλησία. Για πρώτη φορά στην ιστορία, ο
καθεδρικός ναός της Ουάσιγκτον υποδέχτηκε τον τρανσέξουαλ ιερέα Κάμερον Πάτριτζ. O Πάτριτζ, ο οποίος
γεννήθηκε γυναίκα, μίλησε για θέματα ισότητας και συνοχής ενώ κάλεσε την κοινότητα LGBT (lesbian, gay,
bisexual, and transgender) να παραμείνει σταθερή στον αγώνα της για ισότητα». (bankwars)
30 Αυτά που γράφονται εδώ είναι από τον ιστορικό Γκάρυ Άλλεν και το βιβλίο του «Οι Εσωτεριστές», έκδοση
Στερέωμα. Περισσότερα από τον Γουίλιαμ Στιλ καθώς και το παιγνίδι των Ιλλουμινάτι που "προέβλεψε" την πτώση
των δίδυμων πύργων της Νέας Υόρκης δείται στο: https://www.imdleo.gr/diaf/2009/07/Illuminati_c_game.pdf
28

ΙΑ - 14

Και η Μόσχα, σαν πρωτεύουσα, υπήρξε τον καιρό του κομμουνισμού η πόρνηΒαβυλώνα της αθεΐας, που καθισμένη πάνω στην 7η ασεβή αυτοκρατορία της ΕΣΣΔ, διεύθυνε
τους αιματοβαμμένους διωγμούς κατά εκατομμυρίων Χριστιανών, και χαιρόταν με τις
«εκκαθαρίσεις». Το «Θηρίο» επομένως που θα έρθει σαν 8ο, και θα έχει όλη την κακία των
προηγουμένων επτά αυτοκρατοριών, θα έχει εκτός από τις κακοδοξίες των πρώτων έξι (6), και
την μισοθεΐα της 7ης κεφαλής του θηρίου. Το φαινόμενο της στρατευμένης αθεΐας των
Ιλλουμινάτι (ή Φωτισμένων), των άλλων αποκρυφιστών και του Κομμουνισμού, είναι
μοναδικό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το "ιερατείο" του αθεϊσμού καλύπτει με σκοτεινά
πέπλα τον νου των οπαδών του, για να μη βλέπουν τη σοφία του Θεού στην ίδια τη φύση τους
και γύρω τους και να Τον δοξάζουν, προτιμώντας να βαδίσουν την οδό του Αντιχρίστου.
Συνοψίζοντας, ως τώρα, για την πόρνη: Η πόρνη γυναίκα η καθισμένη στο Θηρίο,
εκπροσωπεί τα ψευδοϊερατεία και ονομάζεται έτσι για την πνευματική της σχέση με τον διάβολο
και τις υποταγμένες σ' αυτόν εξουσίες. Αντίθετα, η Εκκλησία όταν συμβολίζεται ως γυναίκα
δηλώνει την υγιή πνευματική της σχέση με τον αληθινό Θεό και Δημιουργό, από τον οποίο
λαμβάνουν τα μέλη της αιώνια ζωή. Και τη λαμβάνουν όταν εκτός των Μυστηρίων διά των
οποίων εισήλθαν στην Εκκλησία τηρούν και τις εντολές του Χριστού: «Εάν θέλεις να εισέλθεις
στη ζωή, τήρησε τις εντολές». (Ματθ. 19:17). Οι κακόδοξοι επειδή έχουν ηγέτες που
αποκρύπτουν ή διαστρέφουν (μικρό ή μεγάλο) μέρος της Αλήθειας, ονομάζονται
ψευδοπροφήτες, τόσο από την Παλαιά Διαθήκη όσο και από τον Κύριο Ιησού: «Προσέχετε
από τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, από
μέσα τους όμως είναι λύκοι άρπαγες». (Ματθ. 7:15). Αυτή γενικά είναι η κατάσταση, με τα
εκάστοτε πορνεύοντα με τον διάβολο (ψευδο)-ιερατεία των περασμένων αυτοκρατοριών, που
είχαν στις πρωτεύουσές τους την έδρα τους, ώστε με τη δύναμη της κοσμικής εξουσίας να
επιβάλλουν τις πλάνες και τη σύγχυση, μέχρι να έρθει ο τελικός Αντίχριστος.
1.05. Ποια είναι η πόρνη στα χρόνια του Αντιχρίστου. Όταν όλο το «Θηρίο»,
συμπληρωμένο με όλες τις κεφαλές και με όλα (τα δέκα) κέρατα εμφανισθεί, τότε όλοι οι
κακόδοξοι και οι εχθροί του Θεού θα τρέξουν να το προσκυνήσουν. Μόνο ελάχιστοι, αληθινά
πιστοί, δεν θα το προσκυνήσουν και δεν θα σφραγισθούν από αυτό. Αλλά ποια θα είναι η ως
τότε πόρνη-Βαβυλώνα;
Ο Ιωάννης ακούει από τον άγγελο ότι «τα δέκα κέρατα που είδες και το θηρίο, αυτοί
θα μισήσουν την πόρνη και θα την κάνουν έρημη και γυμνή, και τις σάρκες της θα φάνε
και αυτήν θα την κατακάψουν με φωτιά». (17-16). Αυτό σημαίνει ότι:
1. Η «πόρνη» υπάρχει σαν τέτοια πριν από τους 10 ασεβείς «βασιλείς».
2. Μισείται από τους 10 βασιλείς και το Θηρίο (Αντίχριστο).
3. Η πόρνη είναι εύρρωστη, με «σάρκες» (πλούτο υλικό) που επιθυμούν οι καταστροφείς
της, γι' αυτό πρώτα θα φάνε τις σάρκες της και μετά αυτήν θα την κατακάψουν με φωτιά.
4. Μετά την καταστροφή της πόρνης θα λάβει την εξουσία, από τους 10 βασιλείς, ο
Αντίχριστος: «Γιατί ο Θεός έδωσε στις καρδιές τους να κάνουν τη γνώμη Του, και να
ενεργήσουν με μία γνώμη και να δώσουν τη βασιλεία τους στο θηρίο»... (17-17).
5. Οι 10 βασιλείς δεν θέλουν πλέον να εξουσιάζονται από την πόρνη, γιατί αυτή
εξουσίαζε ως τότε όλους τους βασιλείς της γης δηλ. αυτή σαν «πόλη μεγάλη» ηγείτο της
«παγκοσμιοποίησης»: «Και η γυναίκα που είδες είναι η πόλη η μεγάλη που έχει βασιλεία
πάνω στους βασιλείς της γης». (17-18). Στο τελικό στάδιο όμως, αντί να εγκαταστήσει αυτή την
αρεστή σ' αυτήν παγκόσμια κυβέρνηση, λεηλατείται και καταστρέφεται από τους 10 βασιλείς.
Ο ρόλος των 10 βασιλέων είναι μεταβατικός, γι' αυτό και ο Ιωάννης λέει «ἐξουσίαν ὡς
βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσι μετὰ τοῦ θηρίου». Αυτά τα «δέκα κέρατα», που τα είδε και ο
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Δανιήλ (7:7) είναι, λέει και ο Ανδρέας Καισαρείας, δέκα βασιλείς που προηγούνται του
Αντιχρίστου... Δεν θα λάβουν οι βασιλείς αυτοί, που παριστάνονται με τα κέρατα, βασιλεία,
αλλά εξουσίαν ως βασιλείς και αυτό μόνο μία ώρα. Μία ώρα θα πει το σύντομο χρόνο, λένε
οι Ανδρέας και Αρέθας, ή μία εποχή του χρόνου δηλ. ένα τρίμηνο, λέει ο Ανδρέας, ή και τον
απολαυστικό (ωραίο) βίο, λέει επίσης ο Αρέθας, σε σχέση με αυτόν της βασιλείας του
Αντιχρίστου.
Τα κέρατα σημαίνουν τη στρατιωτική δύναμη των βασιλέων, σαν εικόνα «από των
κερασφόρων ζώων», λέει ο Αρέθας. Αλλά, όμως, οι 10 βασιλείς θα έχουν το «ανέδραστον»
δηλ. δεν θα μπορούν να δράσουν (όπως θέλουν), γιατί αυτό σημαίνει το «ως βασιλείς», λέει
επίσης ο Αρέθας. Διότι οι δυνάμεις των δέκα θα ελέγχονται με διεθνείς συμφωνίες από το
ασεβές «θηρίο» που έχει επικεφαλής την πόρνη, η οποία επιζητεί την υπό τον έλεγχό της
παγκόσμια εξουσία. Αλλά θα δράσουν κατά της πόρνης συλλογικά, καταστρέφοντάς την!
Πνευματικά οι 10 βασιλείς παίρνουν τη δύναμή τους από τον διάβολο, λόγω της
γενικευμένης τότε αποστασίας και της καταπάτησης και των 10 εντολών του Χριστού από τα
έθνη της γης. Γιατί θηρίο ονομάζει τον διάβολο ο ευαγγελιστής Ιωάννης και αλλού έτσι
ονομάζει τον Αντίχριστο, λέει ο Αρέθας. 31 Λεπτομερέστερα η μεγάλη πόρνη - Βαβυλώνα
περιγράφεται στο επόμενο (18ο) κεφάλαιο:
…ΚΕΦΑΛ ΑΙΟ 18ο. Στη δημοτική:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ

Μετὰ

ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον
(Η πτώση της Βαβυλώνας)
καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα Μετά από αυτά είδα άλλο άγγελο να κατεβαίνει
ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς από τον ουρανό, έχοντας εξουσία μεγάλη, και η
γη φωτίστηκε από τη δόξα του.
δόξης αὐτοῦ,

18-2 καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων·

ἔπεσεν, ἔπεσε Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, καὶ
ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ
παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ
παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ μεμισημένου·

18-3 ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς

πορνείας αὐτῆς πέπωκαν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ
οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ᾿ αὐτῆς ἐπόρνευσαν,
καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ
στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν.

18-4 Καὶ ἦκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ

18-2 Και έκραξε με ισχυρή φωνή, λέγοντας.
Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα η μεγάλη, και έγινε
κατοικητήριο δαιμονίων και φυλακή για κάθε
πνεύμα ακάθαρτο και φυλακή για κάθε όρνιο
ακάθαρτο και φυλακή για κάθε θηρίο ακάθαρτο
και μισημένο.
18-3 Γιατί από το κρασί του θυμού της πορνείας
της έχουν πιει όλα τα έθνη, και οι βασιλιάδες της
γης μαζί της πόρνευσαν, και οι έμποροι της γης
από τη δύναμη της αχαλίνωτης ισχύος της
πλούτισαν.
18-4 Και άκουσα άλλη φωνή από τον ουρανό να
λέει. Λαέ μου βγες από αυτή, για να μην έχετε
επαφή με τις αμαρτίες της, και από τις πληγές
της να μη λάβετε·

οὐρανοῦ λέγουσαν· ἔξελθε ἐξ αὐτῆς ὁ λαός
μου, ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις
αὐτῆς, καὶ ἵνα ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς μὴ
λάβητε·
18-5 Γιατί οι αμαρτίες της έφτασαν και
18-5 ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι κολλήθηκαν μέχρι τον ουρανό, και θυμήθηκε ο
ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ Θεὸς Θεός τα αδικήματά της.
τὰ ἀδικήματα αὐτῆς.

31

Οι αναφορές στους Καππαδόκες είναι από: «Η Αποκάλυψις του Ιωάννου» του κ. Γ. Μαυρομάτη, σ. 250-251.
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18-6 ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ

ἀπέδωκε, καὶ διπλώσατε αὐτῇ διπλᾶ κατὰ
τὰ ἔργα αὐτῆς· ἐν τῷ ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασε,
κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν.
18-7 ὅσα ἐδόξασεν ἑαυτὴν καὶ
ἐστρηνίασε,
τοσοῦτον
δότε
αὐτῇ
βασανισμὸν καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ
αὐτῆς λέγει, ὅτι κάθημαι καθὼς βασίλισσα
καὶ χήρα οὐκ εἰμὶ καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω,
18-8 διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ
πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος καὶ πένθος καὶ
λιμός, καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται· ὅτι
ἰσχυρὸς Κύριος Θεὸς ὁ κρίνας αὐτήν.
18-9 καὶ κλαύσουσιν αὐτὴν καὶ
κόψονται ἐπ᾿ αὐτῇ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς οἱ
μετ᾿
αὐτῆς
πορνεύσαντες
καὶ
στρηνιάσαντες, ὅταν βλέπωσι τὸν καπνὸν
τῆς πυρώσεως αὐτῆς,
18-10 ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν
φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες·
οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη Βαβυλών, ἡ
πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις
σου.
18-11 καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς κλαύσουσι
καὶ πενθήσουσιν ἐπ᾿ αὐτῇ, ὅτι τὸν γόμον
αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι,
18-12 γόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ
λίθου τιμίου καὶ μαργαρίτου, καὶ βυσσίνου
καὶ πορφύρας καὶ σηρικοῦ καὶ κοκκίνου,
καὶ πᾶν ξύλον θύῑνον καὶ πᾶν σκεῦος
ἐλεφάντινον καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου
τιμιωτάτου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ
μαρμάρου, 18-13 καὶ κινάμωμον καὶ
ἄμωμον καὶ θυμιάματα, καὶ μύρον καὶ
λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σεμίδαλιν
καὶ σῖτον καὶ κτήνη καὶ πρόβατα, καὶ ἵππων
καὶ ῥεδῶν καὶ σωμάτων, καὶ ψυχὰς
ἀνθρώπων.
18-14 καὶ ἡ ὀπώρα τῆς ἐπιθυμίας τῆς
ψυχῆς σου ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ
λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ,
καὶ οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσεις.
18-15 οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ
πλουτήσαντες ἀπ᾿ αὐτῆς, ἀπὸ μακρόθεν
στήσονται διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ
αὐτῆς κλαίοντες καὶ πενθοῦντες,
18-16 λέγοντες· οὐαὶ οὐαί ἡ πόλις ἡ
μεγάλη, ἡ περιβεβλημένη βύσσινον καὶ

18-6 Δώστε τα οφειλόμενα σ’ αυτήν κατά τον ίδιο
τρόπο που κι αυτή έδωσε (συμπεριφέρθηκε
στους άλλους λαούς), και διπλά ανταποδώστε
της σε σχέση με τα έργα της· Με το ποτήρι που
κέρασε (θλίψεις στους άλλους), με το ίδιο
κεράστε την διπλά (βάσανα και θλίψεις).
18-7 Όσο δόξασε τον εαυτό της και έζησε
αχαλίνωτα, άλλο τόσο δώστε της βασανισμό και
πένθος. Γιατί μες στην καρδιά της λέει ότι
κάθομαι σαν βασίλισσα, και χήρα (απροστάτευτη) δεν είμαι (γιατί μέχρι τώρα κανείς δεν
με κατέκτησε), και πένθος δεν θα δω (λύπη δεν
θα περάσω).
18-8 Γι’ αυτό σε μια ημέρα θα έρθουν οι πληγές
της, θάνατος και πένθος και λιμός, και με φωτιά
θα κατακαεί· γιατί είναι ισχυρός ο Κύριος και
Θεός που έδωσε την καταδικαστική απόφαση γι’
αυτήν.
18-9 Και θα κλάψουν και θα θρηνήσουν γι’ αυτήν
οι άρχοντες της γης, που πόρνευσαν μαζί της και
έζησαν αχαλίνωτα, όταν θα βλέπουν τον καπνό
από τη φωτιά που θα την καίει,
18-10 έχοντας σταθεί από μακριά εξαιτίας του
φόβου για τη βασανιστική τιμωρία της, λέγοντας.
Αλλοίμονο, αλλοίμονο στην πόλη, τη μεγάλη
Βαβυλώνα, την πόλη την ισχυρή, γιατί μέσα σε
μια ώρα ήρθε η καταδίκη σου.
18-11 Και οι έμποροι της γης κλαίνε και πενθούνε
γι’ αυτή, επειδή το φορτίο τους κανείς δεν
αγοράζει πια,
18-12 φορτίο χρυσού και αργύρου και πολύτιμων
λίθων και μαργαριταριών και βασιλικού λινού
υφάσματος και πορφύρας, και μεταξιού και
κόκκινου πολυτίμου υφάσματος, και κάθε φυτό
αρωματικό και κάθε σκεύος από ελεφαντόδοντο
και κάθε σκεύος από ξύλο πολυτιμότατο, και από
χαλκό και από σίδηρο και από μάρμαρο,
18-13 και κανέλα και αρωματικές αλοιφές και
θυμιάματα, και μύρο και λιβάνι και κρασί και λάδι
και σιμιγδάλι και σιτάρι και κτήνη και πρόβατα,
και ίππους και αμάξια με ρόδες, και σώματα
δούλων και ανθρώπινες ζωές.
18-14 Και οι τρυφερές επιθυμίες της ψυχής σου
χάθηκαν μακριά σου, και όλα τα νόστιμα
(γεύματα) και οι λαμπρές (διασκεδάσεις) χάθηκαν
από σένα, και δεν πρόκειται να τα ξαναβρείς πια.
18-15 Οι έμποροι όλων αυτών, που πλούτισαν
από αυτήν, από μακριά θα σταθούν εξαιτίας του
φόβου των βασάνων της τιμωρίας της,
κλαίγοντας και πενθώντας· λέγοντας.
18-16 Αλλοίμονο, αλλοίμονο στην πόλη τη
μεγάλη, τη ντυμένη (βασιλικά) με πανάκριβο λινό
και πορφυρό και κόκκινο ύφασμα, και στολισμένη
με χρυσάφι και πολύτιμους λίθους και
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πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμενη
ἐν χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις,
ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος.
18-17 καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ πᾶς ὁ ἐπὶ
τόπον πλέων, καὶ ναῦται καὶ ὅσοι τὴν
θάλασσαν ἐργάζονται, ἀπὸ μακρόθεν
ἔστησαν,
18-18 καὶ ἔκραζον βλέποντες τὸν
καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς, λέγοντες· τίς
ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ;
18-19 καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς
αὐτῶν καὶ ἔκραζον κλαίοντες καὶ
πενθοῦντες, λέγοντες· οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ
μεγάλη, ἐν ᾗ ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες
τὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐκ τῆς τιμιότητος
αὐτῆς· ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη.
18-20 Εὐφραίνου ἐπ᾿ αὐτῇ, οὐρανέ, καὶ
οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται,
ὅτι ἔκρινεν ὁ Θεὸς τὸ κρῖμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς.
18-21 Καί ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς
λίθον ὡς μύλον μέγαν καί ἔβαλεν εἰς τήν
θάλασσαν
λέγων·
οὕτως
ὁρμήματι
βληθήσεται Βαβυλὼν ἡ μεγάλη πόλις, καὶ
οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι.
18-22 καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ
μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν οὐ
μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ πᾶς τεχνίτης
πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ
φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι,
18-23 καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φανῇ ἐν σοὶ
ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ
ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου
ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ
φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ
ἔθνη,
18-24 καὶ ἐν αὐτῇ αἵματα προφητῶν καὶ
ἁγίων εὑρέθη καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων
ἐπὶ τῆς γῆς.

μαργαριτάρια, γιατί σε μία ώρα ερημώθηκε ο
τόσο πολύς πλούτος.
18-17 Και κάθε κυβερνήτης (μεγάλου πλοίου) και
καθένας που πλέει τοπικά (με μικρότερο πλοίο),
και ναύτες και όσοι εργάζονται στη θάλασσα, από
μακριά στάθηκαν
18-18 και κραύγαζαν, βλέποντας τον καπνό από
την φωτιά που την έκαιγε, λέγοντας. Ποια μπορεί
να μοιάσει στην πόλη τη μεγάλη;
18-19 Και έριξαν χώμα πάνω στα κεφάλια τους
και κραυγάζανε, κλαίγοντας και πενθώντας, με τα
λόγια. Αλλοίμονο, αλλοίμονο στην πόλη τη
μεγάλη, με την οποία πλούτισαν όλοι όσοι έχουν
τα πλοία στη θάλασσα από τα πολύτιμα
πράγματά της, γιατί σε μια ώρα ερημώθηκε.
18-20 Ας ευφραίνεσαι γι’ αυτήν, Ουρανέ, και οι
άγιοι και οι απόστολοι και οι προφήτες, γιατί
απέδωσε δικαιοσύνη ο Θεός και εκδικήθηκε το
αίμα σας από αυτή.
18-21 Και ένας άγγελος ισχυρός σήκωσε λίθο
σαν μυλόπετρα μεγάλη και τον έριξε στη
θάλασσα, λέγοντας. Με τέτοια ορμή θα ριχτεί η
Βαβυλώνα η μεγάλη πόλη και δε θα βρεθεί πια.
18-22 Και φωνή κιθαριστών και μουσικών και
αυλητών και σαλπιγκτών δε θ’ ακουστεί μέσα σ’
εσένα πια, και κανένας τεχνίτης καμιάς τέχνης δε
θα βρεθεί μέσα σ’ εσένα πια, και ήχος μύλου δε
θα ακουστεί μέσα σ’ εσένα πια,
18-23 και φως λύχνου δε θα φέξει μέσα σ’ εσένα
πια, και φωνή γαμπρού και νύφης δε θα ακουστεί
μέσα σ’ εσένα πια. Γιατί οι έμποροί σου ήταν οι
μεγιστάνες της γης, γιατί με τα παραπλανητικά
σκευάσματά σου (με τα οποία θα έρχονταν δήθεν
η ευτυχία) έκανες να πλανηθούν όλα τα έθνη,
18-24 και σ’ αυτήν βρέθηκαν αίματα προφητών
και αγίων και όλων των σφαγμένων επάνω στη
γη.

2.01. Τα πνευματικά αποτελέσματα της πτώσης της μεγάλης Βαβυλώνας.
Σε ότι προηγουμένως αναφέρθηκε για την πόρνη, που κάθεται πάνω στο πολυκέφαλο
θηρίο των ασεβών και είναι η μεγάλη Βαβυλώνα της παγκοσμιοποίησης η οποία θα παραδώσει
με την καταστροφή της την παγκόσμια διοίκηση στον Αντίχριστο, το 18ο κεφάλαιο δίνει
περισσότερα στοιχεία. Προηγουμένως ας δούμε περισσότερα για τη Βαβυλώνα όλων των
εποχών (γενικότερα), και την πνευματικότητα που αυτή στηρίζει από τον πατριάρχη Άνθιμο
των Ιεροσολύμων. Αυτός μας λέει ότι η Βαβυλώνα, όταν εξετάζεται γενικά, είναι ο (από
αδικίες) πλούσιος και σπάταλος τρόπος ζωής και η διαγωγή με τρυφή και αφθονία.
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Αυτή (η Βαβυλώνα) θα καταπέσει την ημέρα της Συντελείας του αιώνος τούτου και θα γίνει
κατοικητήριο των δαιμόνων, και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και φυλακή παντός
ορνέου ακαθάρτου και μισητού. Διότι η τρυφή και η απόλαυση των κοσμικών ηδονών και το
σπάταλο της ζωής, δίνουν (από μόνα τους) χώρα στους δαίμονες να καταστήσουν τους
ακρατείς δικό τους κατοικητήριο... δηλ. των πονηρών λογισμών και των κακών
επιθυμιών. Έθνη και βασιλείς της γης λέει (ο Ιωάννης) όσους ασχολούνται με επιμέλεια
στα γήινα. Αυτούς πάλι που ζουν με πλεονεξία και επιθυμούν τον πρόσκαιρο πλούτο
ονομάζει εμπόρους της γης. Αυτοί επειδή απεμακρύνθησαν του Θεού και προσκολλήθηκαν
στα γήινα θεωρούνται ότι έπεσαν (μεθυσμένοι) από οίνο της πορνείας. Θα πιούν λοιπόν αυτοί
όλοι από τον οίνο του θυμού του Θεού, που θα τους καταπλήξει με τη δριμύτητα των βασάνων.
Την πτώση της Βαβυλώνας αναγγέλλει άλλος άγγελος που κατεβαίνει από τον
ουρανό, έχοντας εξουσία μεγάλη, και η γη φωτίστηκε από τη δόξα του. Μ' αυτό δείχνει «το
φωτεινό και λαμπρό των αγίων αγγέλων», λέει ο Ανδρέας, «το λαμπρό και φωτιστικό», λέει ο
Αρέθας. (Μαυρ. σ. 252). Όμως μπορεί ο «άλλος» άγγελος να είναι ο της Μεγάλης Βουλής
Άγγελος δηλ. ο σαρκωθείς Λόγος όπως λέει και ο Βέδας, με όχι τη γνωστή του μορφή, γιατί η
εμφάνισή του προοιωνίζει (μόνο) τη Δευτέρα Παρουσία, που θα γίνει μετά τον θάνατο του
Αντιχρίστου. Εξ άλλου κατά τη Β' Παρουσία του Κυρίου δεν υπάρχει λόγος να αναγγελθεί ότι
«Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα η μεγάλη». (18:2). Η «μεγάλη φωνή» είναι όχι μόνο κατά την
ένταση αλλά και κατ' αξίαν μεγάλη, διότι ομιλεί ο της «Μεγάλης Βουλής Άγγελος».
Στις ιερές δέλτους γράφεται, λέει ο πατριάρχης Άνθιμος, ο λόγος του Κυρίου: «Γι' αυτό
εξέλθετε εκ μέσου αυτών και απομακρυνθείτε, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεσθε,
και Εγώ θα σας δεχθώ». (Β΄ Κορ. 6:17). Το «εξέλθετε» εδώ δεν επιτάσσει απομάκρυνση
(τοπική) και χωρισμό σωματικό, αλλά απομάκρυνση (τροπική) και φυγή του νού και της
καρδιάς από τις πονηρίες και ανομίες. Ακόμη και τη φυγή του Λωτ, ο πατρ. Άνθιμος, την
ερμηνεύει πνευματικά: «Και όπως ο δίκαιος Λωτ, κατά κέλευσιν Θεού, εξελθών των Σοδόμων
δεν έμεινε σε τόπο χαμηλό και πεδινό, αλλά ανέβηκε στο όρος Σηγώρ, και έτσι γλύτωσε από τον
θυμό του Θεού που έπεσε πάνω στους μοιχούς, έτσι πρέπει και σε εμάς τους πιστούς, αφού
εξέλθωμε με τον νου και την καρδιά από τα παρόμοια πονηρά, να μην επιμένουμε στις
σαρκικές ηδονές, ούτε να στεκόμαστε σε οδό αμαρτωλών, αλλά να αιωρούμαστε σε ύψος
θεαρέστων πράξεων»... Αυτές οι πνευματικές συμβουλές ισχύουν πάντοτε, γιατί αφορούν την
ψυχή, η οποία έχει σε όλους τους ανθρώπους τις ίδιες δυνάμεις διαφέροντας μόνο στην
αξιοποίηση των δυνάμεων αυτών 32 για την αρετή και την αιώνια ζωή.
Αλλά είδαμε, 33 επίσης από τον πατρ. Άνθιμο, ότι τον καιρό του Αντιχρίστου «ο Θεός θα
γλυτώσει τους ευσεβείς, και θα τους απομακρύνει της επιβουλής του διαβόλου και θα τους
διαθρέψει τριάμισυ (3,5) έτη κατά την βασιλεία του Αντιχρίστου. Διότι έχει γραφεί: Ποιος θα μου
δώσει πτέρυγες ως περιστεράς και θα πετάξω και θα αναπαυθώ; Ιδού απομακρύνθηκα
διαφεύγοντας και αυλίσθηκα στην έρημο... (Ψαλμ. 13:6). Αυτός ο ψαλμός προφητεύει την
φυγή και απαλλαγή των δικαίων από τις επιβουλές του διαβόλου, και την μόνωση και
απολύτρωση και ερημία από τις κοσμικές μέριμνες, και την προσδοκία που θα έχουν να
απολαύσουν την θεία επικουρία (φροντίδα)». Επομένως, και η τοπική φυγή είναι επίσης
ένας αποδεκτός τρόπος διάσωσης. Ο Λωτ πρώτα τήρησε τον εαυτό του καθαρό από τις
πονηρές συνήθειες των συμπολιτών του και μετά, με εντολή των 2 αγγέλων, έφυγε μακριά από
τις αμαρτωλές πόλεις που επρόκειτο να καταστραφούν.
Κατατάσσονται σε φυσικές (σωματικές), ζωτικές και γνωστικές από τον όσιο Δαμασκηνό τον Στουδίτη, του
τριμερούς της ψυχής: λογικού, επιθυμητικού και θυμικού. https://www.imdleo.gr/diaf/2019/dyn-psi-Dam-Stoud.pdf
33 Πατριάρχου Ιεροσολύμων Ανθίμου (1717-1808), «Ερμηνεία εις την Ιεράν Αποκάλυψιν», Ιεροσόλυμα 1856. σελ.
120-1. Αναγράφεται σε σχετικό θέμα του Ζ τεύχους σ. 28: https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_g.pdf
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Και οι Χριστιανοί της Ιερουσαλήμ σώθηκαν γιατί έφυγαν πριν την πολιορκία και την
καταστροφή της από τους Ρωμαίους, έχοντας υπ' όψιν τον λόγο του Κυρίου:
«Όταν δείτε να κυκλώνεται από στρατόπεδα η Ιερουσαλήμ, τότε να γνωρίζετε ότι
πλησίασε η ερήμωσή της. Τότε όσοι βρίσκονται στην Ιουδαία να φύγουν στα όρη, και
όσοι βρίσκονται μέσα σ' αυτήν να αποχωρήσουν, και όσοι είναι σε άλλες χώρες να μη
εισέλθουν σ' αυτήν». (Λουκ. 21:20-21).
Για τον καιρό του Αντιχρίστου ο άγιος Κύριλλος λέει ερμηνεύοντας τον Δανιήλ: «"Ημέρες
1290", και "μακάριος ο υπομένων και φθάσας στις χίλιες τριακόσιες τριάντα πέντε (1335)
ημέρες". Γι' αυτό πρέπει να κρυβόμαστε και να φεύγομε. Διότι ίσως δεν θα έχομε
τελειώσει την φυγή από πόλη σε πόλη του Ισραήλ, μέχρι να έρθει ο Υιός του
ανθρώπου». 34 Εδώ, ο άγιος Κύριλλος, αναφέρεται στον λόγο του Κυρίου: «όταν σας διώκουν
σ' αυτή την πόλι, φεύγετε στην άλλη. Διότι αληθώς σας λέγω, δεν θα έχετε τελειώσει τις
πόλεις του Ισραήλ μέχρι να έρθει ο Υιός του ανθρώπου». (Ματθ. 10:23).
Και στην 6η σφραγίδα λέει ο Ιωάννης: «Και ο ουρανός αποχωρίστηκε σαν (αρχαίο)
βιβλίο που τυλίγεται ελικοειδώς (κυλινδρικά)». Και αμέσως σαν συνέπεια στη γη: «κάθε
όρος και νήσος μετακινήθηκαν από τον τόπο τους». (Αποκ. 6:14). Αλλά, επειδή «Ουρανός
πολύφωτος η Εκκλησία», τότε, κατά τον Αιδέσιμο Μπηντ (ή Βέδα): «Όπως ένα κυλινδρικό
βιβλίο τυλιγμένο περιέχει πράγματι μυστήρια μέσα του, έτσι θα γίνει με την Εκκλησία.
Εκείνη την εποχή, γνωστή μόνο στους δικούς της, θα αποφύγει με σύνεση τον διωγμό με
τη φυγή, διότι με την απόκρυψη αυτή μπορεί να παραμείνει μη αντιληπτή από εκείνους
που είναι εκτός (αυτής)». 35
Σαν τελευταία μαρτυρία, ότι θα είναι και τοπική η φυγή των (αληθινών) Χριστιανών τον
καιρό του Αντιχρίστου αναφέρομε από τους σύγχρονους γέροντες της Ρωσίας την εντολή:
«Ο Θεός σας απαγορεύει να ζείτε ως πολίτες του Αντιχρίστου, στις ημέρες του! Ο Θεός
σας απαγορεύει να τον δείτε με τα μάτια σας»!... 36 Επομένως τον καιρό του Αντιχρίστου η
φυγή των Χριστιανών θα είναι εκτός από τροπική και τοπική. Η τοπική φυγή βοηθάει στη
συγκράτηση του νου μέσα στην καρδιά για να γίνεται ευκολότερη η μετάνοια και η
προσευχή, όπως κάνουν ήδη οι ασκητές και οι μοναχοί που ζουν στην έρημο. Έτσι η
εξωτερική σύγχυση δεν εισδύει μέσα στον άνθρωπο. Η ψυχή που αγωνίζεται να σωθεί
επιδιώκει πάντα να βγαίνει από την εξωτερική Βαβυλώνα για να μη καταντήσει να είναι η ίδια
στο τέλος «Βαβυλώνια» (γεμάτη σύγχυση) και αποτύχει να σωθεί. Η τελευταία Βαβυλώνα
μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή της εποχής του Αντιχρίστου και του Ψευδοπροφήτη,
όπως είπαμε σε προηγούμενη ανάλυση. 37 Και η τελευταία Βαβυλώνα για κάθε άνθρωπο που
δεν έγινε αληθινός Χριστιανός είναι η κατάσταση της ψυχής του με την οποία εγκαταλείπει
αυτόν τον βίο. Διότι η πτώση της μεγάλης Βαβυλώνας σημαίνει την «διέξοδον του
φθαρτού τούτου βίου», δηλ. ότι πέρασε ο φθαρτός αυτός βίος, λέει ο Αρέθας. (Μαυρομ. σ. 253).
Η τελευταία, επί Αντιχρίστου, Βαβυλώνα, με τον Ψευδοπροφήτη που θα ηγείται στις
ψευδείς θρησκείες και στους αποστάτες Χριστιανούς που θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο,
αυτή πράγματι θα γίνει «κατοικητήριο δαιμονίων και φυλακή για κάθε πνεύμα ακάθαρτο
και φυλακή για κάθε όρνιο ακάθαρτο και φυλακή για κάθε θηρίο ακάθαρτο και μισημένο».
Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων Κατήχηση 15η, κεφ. 16ο. Το γράψαμε ήδη στο ΣΤ τεύχος σελ. 20-21.
https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_f.pdf
35 Το είδαμε στο Β τεύχος: https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_b.pdf σελ.35
36 Αυτό το επαναλάμβανε συχνά ο Ρώσος πρωθιερεύς πατήρ Νικολάι Ραγκόζιν (+1981). Το (5) Έσχατοι καιροί
γενικά,.στο: https://www.imdleo.gr/diaf/2018/pNik_Ragozin.pdf Παρόμοια μιλούσε ο γνωστός Ρώσος στάρετς
Λαυρέντιος του Τσερνίκοφ (+1950). https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/26_prof_me_leptom.pdf
37 Τεύχος Ι σελ. 33: https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_10.pdf
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Τότε ο Διάβολος έχοντας κατοικήσει μέσα στον Αντίχριστο θα φέρει πάνω στη Γη την Κόλαση,
μαζί με όλων των ειδών τα πονηρά πνεύματα, για τον λίγο χρόνο που θα επιτρέψει ο Θεός.
Διότι διάφορα είδη πονηρών πνευμάτων είναι τα δαιμόνια και τα ακάθαρτα πνεύματα και
όρνια. Εδώ «όρνια ονομάζει τους δαίμονες για το άδηλο της εφόδου αυτών της κατά των
ανθρώπων», λέει ο Αρέθας. Γιατί είναι άγνωστο πότε κάνουν έφοδο εναντίον των ανθρώπων,
όπως και τα όρνια ορμούν όταν κανείς δεν τα περιμένει. (Μαυρ. σελ. 253). Τότε μάλιστα θα γίνει το
εξής παράδοξο: Οι πόλεις θα γεμίσουν δαιμόνια, μόλις φύγουν οι Χριστιανοί, ενώ τα πρώην
έρημα μέρη στα οποία αυτοί θα καταφύγουν, ενώ ήταν πριν κατοικία δαιμονίων, θα
καθαριστούν και αγιασθούν! Διότι η ερήμωση από τη χάρη του Θεού ορίζει τον τόπο που είναι
αρεστός στα δαιμόνια. Το φυσικό περιβάλλον από μόνο του δεν είναι κακό.
Συνοπτικά: είδαμε ότι ενώ στο 18ο κεφάλαιο επρόκειτο να δοθούν τα λεπτομερέστερα
χαρακτηριστικά της πόρνης - μεγάλης Βαβυλώνας, ο «έχων εξουσία μεγάλη» Άγγελος, την
πτώση της Βαβυλώνας την ανακοινώνει πρώτα με τα πνευματικά αποτελέσματά της, που
έχουν και τη μεγαλύτερη σημασία: «Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα η μεγάλη, και έγινε
κατοικητήριο δαιμονίων και φυλακή για κάθε πνεύμα ακάθαρτο και φυλακή για κάθε
όρνιο ακάθαρτο και φυλακή για κάθε θηρίο ακάθαρτο και μισημένο». Και επειδή ο Κύριος
είναι ο της Μεγάλης Βουλής του Πατρός Άγγελος και έχει αληθινά «μεγάλη εξουσία» ζωής και
θανάτου στα δημιουργήματά Του, αναφέρεται κατά προτεραιότητα στη σωτηρία των ανθρώπων
και τους πληροφορεί για τα ολέθρια αποτελέσματα της ψυχικής των απωλείας, αν συνεχίσουν
να ζουν ως άτομα ή και ως κοινωνίες μέσα σε πνευματική πορνεία και σύγχυση.
Ακολουθώντας, λοιπόν, τους Πατέρες και το ίδιο το κείμενο της Αποκάλυψης, εξετάσαμε πρώτα
τα λεγόμενα που αφορούν τις ψυχές. Αμέσως μετά, όμως, το κείμενο επεκτείνεται και στα
κοσμικά χαρακτηριστικά της Μεγάλης Βαβυλώνας, χωρίς να χάνει και το πνευματικό του νόημα.
2.02. Συμπληρωματικά χαρακτηριστικά της πόρνης - μεγάλης Βαβυλώνας.
Πρόκειται όπως είπαμε για την τελευταία πριν τον Αντίχριστο Βαβυλώνα. Γιατί αυτή
του Αντιχρίστου είναι ήδη η πεσμένη «Βαβυλώνα», η οποία αφού έπεσε και προσκύνησε το
Θηρίο με τις συμβουλές του Ψευδοπροφήτη, έγινε κατοικητήριο δαιμονίων. Αλλά οι Χριστιανοί
πρόλαβαν και βγήκαν από αυτή. Συνεπώς, όπου δεν ενδιαφερόμαστε μόνο για το πνευματικό
νόημα, που και αυτό ως πολυδιάστατο επιβεβαιώνει τα επί μέρους νοήματα, η Βαβυλώνα η
Μεγάλη, που εξετάζομε στο 17ο και 18ο κεφάλαιο, είναι η Παγκόσμια κατάσταση ή Παγκόσμια
Βαβυλώνα που καταστρέφεται λίγο πριν έρθει ο Αντίχριστος, από τους «Δέκα (10) βασιλείς».
Στις επόμενες παραγράφους της Αποκάλυψης, μέσα στις εξωτερικές περιγραφές που
χαρακτηρίζουν την πόρνη ενυπάρχει αντίστοιχο πνευματικό νόημα.
Γράφεται: «Γιατί από το κρασί του θυμού της πορνείας της έχουν πιει όλα τα έθνη,
και οι βασιλιάδες της γης μαζί της πόρνευσαν, και οι έμποροι της γης από τη δύναμη της
αχαλίνωτης ισχύος της πλούτισαν». (18:3). Είναι φανερός ο παγκόσμιος χαρακτήρας της
συγκεκριμένης Βαβυλώνας: Απ' αυτήν «έχουν πιει όλα τα έθνη, και οι βασιλιάδες της γης...
και οι έμποροι της γης». Με θυμό δηλ. με αυστηρές διαταγές προωθεί παγκόσμια την
πνευματική κατάσταση της πορνείας της με τον εχθρό (διάβολο), εναντιούμενη στα ευσεβή
δόγματα της Ορθόδοξης πίστης και σε κάθε εντολή του Θεού. Για τον σκοπό αυτό
χρησιμοποιεί δώρα προς τους βασιλείς και άρχοντες των λαών, που δεν τα κέρδισε νόμιμα αλλά
με παρανομίες πολλών ειδών. «Επειδή είχε στην εξουσία της κάθε παρανομία, έστελνε στις
υποταγμένες πόλεις (ή χώρες) δώρα με άρχοντες που ήταν εχθροί της αλήθειας και της
δικαιοσύνης», λέει ο Ανδρέας Καισαρείας. Και στην εποχή μας οι άρχοντες των λαών
εξαγοράζονται, με διάφορους τρόπους, από την οικονομική ολιγαρχία που κυβερνάει της Γη, με
αποτέλεσμα στις περισσότερες χώρες να μην επικρατεί δικαιοσύνη. «Ο υπερβολικός πλούτος
που απέκτησε η πόρνη προέρχεται από αδικία», λέει ακόμη ο άγιος Ανδρέας. (Μαυρ. σελ. 253).
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Είπε ήδη ο πατρ. Άνθιμος: Έθνη και βασιλείς της γης λέγει (ο Ιωάννης) όσους
ασχολούνται με επιμέλεια στα γήινα. Αυτούς πάλι που ζουν με πλεονεξία και επιθυμούν
τον πρόσκαιρο πλούτο ονομάζει εμπόρους της γης. Αυτό σημαίνει ότι οι εδώ αναφερόμενοι
«βασιλείς της γης» μπορεί να μην έχουν αναγκαστικά τίτλο βασιλέως, οπωσδήποτε, όμως,
έχουν αποκλειστική προσήλωση στα γήινα, όντας περιφρονητές του Θείου νόμου. Επομένως
δεν συμπεριλαμβάνονται σ' αυτούς οι ευσεβείς άρχοντες, όπως και στους «εμπόρους της
γης» δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι εξ αυτών έχουν φόβο Θεού και τηρούν τις εντολές Του. Η
αχαλίνωτη ισχύς της πόρνης οφείλεται στις παρανομίες της, με τις οποίες έγινε πολύ ισχυρή
οικονομική και στρατιωτική δύναμη.
Επειδή αυτή η Βαβυλώνα θα καταστραφεί από τους ομοϊδεάτες του Αντιχρίστου δέκα
βασιλείς, ο Ιωάννης λέει: «Και άκουσα άλλη φωνή από τον ουρανό να λέει. Λαέ μου βγες
από αυτή, για να μην έχετε επαφή με τις αμαρτίες της, και από τις πληγές της να μη
λάβετε· Γιατί οι αμαρτίες της έφτασαν και κολλήθηκαν μέχρι τον ουρανό, και θυμήθηκε ο
Θεός τα αδικήματά της». (18:4-5). Σ' εκείνους που ο Κύριος αναγνωρίζει ως δικούς του (Β΄ Τιμ.
2:19) η φωνή δίνει εντολή να φύγουν. Να φύγουν οι δίκαιοι από τον τόπο που κατοικούν οι
ασεβείς για να μην απωλεσθούν μαζί τους, λέει ο Αρέθας. (Μαυρ. σ. 253). Τώρα επομένως η
φυγή είναι και τοπική. Το ότι ο Θεός θυμήθηκε, «ἐμνημόνευσεν ὁ Θεὸς», και αναφέρθηκε στα
αδικήματά της, είναι ανθρωποπαθής έκφραση λέει ο Αρέθας. «Διότι για την μακαρία φύση του
Θεού, που δεν τον πλησιάζουν τα πάθη, είναι περιττό και να σκέπτεται κάποιος τέτοια
πράγματα». Το ότι δεν ετιμωρείτο μέχρι τώρα η Βαβυλώνα είναι, ανθρωποπαθώς, σαν να την
είχε ξεχάσει ο Θεός.
Διπλό κέρασμα θλίψεων θα λάβει η τότε Βαβυλώνα: «Με το ποτήρι που κέρασε
(θλίψεις στους άλλους), με το ίδιο κεράστε την διπλά (βάσανα και θλίψεις)». (18:6). Διπλό
σημαίνει ότι «είτε οι πολύ αμαρτωλοί θα τιμωρούνται και εδώ και στον μέλλοντα αιώνα,
είτε πρόκειται για τιμωρία ψυχής και σώματος, των οποίων η πράξη είναι κοινή», λέει ο
Ανδρέας. (Μαυρ. σ. 254). Το διπλό δεν σημαίνει αναγκαστικά και διπλάσιο (σε ένταση), αλλά ότι
«ο Θεός που είναι φιλάνθρωπος και αγαθός, και όταν τιμωρεί πολύ λιγότερο το θεωρεί ότι
απέδωσε διπλά. Και όχι μόνο διπλά αλλά και επταπλάσια», λέει ο Αρέθας. (σ. 254). Πάντως,
όπως η καταστροφή των Σοδόμων και των γύρω τους πόλεων υπήρξε αληθινή και φοβερή, το
ανάλογο θα συμβεί και στη Βαβυλώνα. Μπορούμε επίσης να πούμε διπλή την καταστροφή διότι
θα γίνει με φωτιά και με βύθιση στη θάλασσα: «και κραύγαζαν βλέποντας τον καπνό από
την φωτιά που την έκαιγε» (18:18) και «ένας άγγελος ισχυρός σήκωσε λίθο σαν μυλόπετρα
μεγάλη και τον έριξε στη θάλασσα, λέγοντας. Με τέτοια ορμή θα ριχτεί η Βαβυλώνα η
μεγάλη πόλη και δε θα βρεθεί πια». (18:21). Μάλιστα αυτό μπορεί να θεωρηθεί ανταπόδοση,
για τα δεινά που προξένησε ως ηγέτιδα στους λαούς, που άλλους τους «έπνιγε» και άλλους
τους «έκαιγε» ψυχικά, μερικούς και σωματικά, για να υπηρετούν τα παράνομα θελήματά της.
Πρέπει να παρατηρήσομε ότι εδώ η παγκόσμια Βαβυλώνα έχει κάποια χώρα που πρωτοστατεί
στα γεγονότα της πνευματικής κατάπτωσης που θα οδηγήσουν στην άνοδο του Αντιχρίστου.
Αυτή, η πρωτοστατούσα στα παγκόσμια γεγονότα χώρα ονομάζεται Βαβυλώνα η μεγάλη
πόλη. Είναι το κέντρο της παγκόσμιας κοινωνίας (ή παγκοσμιοποίησης) πριν τον Αντίχριστο. Οι
Χριστιανοί πρέπει να βγουν από τη «μεγάλη πόλη», καθώς και από την Ιερουσαλήμ αργότερα,
πριν γίνει πρωτεύουσα του Αντιχρίστου, αλλά και από κάθε πόλη ή χωριό της Γης που θα
ελέγχεται απ΄ αυτόν και να καταφύγουν στα βουνά.
Η ανταπόδοση είναι σχετική με το μέγεθος του παραπτώματος: «Όσο δόξασε τον εαυτό
της και έζησε αχαλίνωτα, άλλο τόσο δώστε της βασανισμό και πένθος». Ισχύει για κάθε
Βαβυλώνια ψυχή και κάθε χώρα της μεγάλης (παγκόσμιας) Βαβυλώνας, και περισσότερο για το
κέντρο της.
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Πρόσθετα χαρακτηριστικά: «Γιατί μες στην καρδιά της λέει ότι κάθομαι σαν
βασίλισσα, και χήρα (απροστάτευτη) δεν είμαι (γιατί μέχρι τώρα κανείς δεν με κατέκτησε),
και πένθος δεν θα δω (λύπη δεν θα περάσω)». (18-7). Προφανώς, αυτά δεν επαληθεύονται
από κάθε χώρα της Γης, αλλά, οπωσδήποτε, από τη χώρα που είναι το κέντρο της παγκόσμιας
Βαβυλώνας. Το κάθομαι σαν βασίλισσα σημαίνει ότι δεν θα στερηθώ τη βασιλεία, λέει ο
Αρέθας. Που σημαίνει ότι έχει αίσθηση του γεγονότος ότι ζει πλουσιοπάροχα και αποφασίζει
κατά το θέλημά της ανεμπόδιστα, λόγω της μεγάλης ισχύος της. Μάλιστα ποτέ, αυτής της
κυρίαρχης χώρας, δεν της συνέβη να χάσει την ισχύ της και να μείνει απροστάτευτη, ούτε ποτέ
πέρασε λύπη ή πένθος από κάποιο κατακτητή, γιατί τέτοιος στην ιστορία της δεν υπήρξε. Η
ευθυμία και υπερβολική καλοπέραση είναι σύνηθες να οδηγούν σε καύχηση, όταν ξεχασθεί ο
φόβος του Θεού: «πένθος δεν θα δω»! Και ο ψαλμωδός, λέει ο Ανδρέας Καισαρείας, το
εκφράζει με τα παρεμφερή λόγια (Ψαλμ. 29:7): «δεν θα σαλευθώ στον αιώνα»! (Μαυρ. σ. 254).
Μαζεμένα δεινά θα βρουν την υπερήφανη χώρα: «σε μια ημέρα θα έρθουν οι πληγές
της, θάνατος και πένθος και λιμός, και με φωτιά θα κατακαεί»... (18:8). Μία ημέρα σημαίνει
το απρόσμενο, το δυνατό, και το σύντομο του καιρού που αυτά θα συμβούν... Αρκεί και μία
ημέρα για να φέρει κάθε είδος τιμωρίας, λένε οι Ανδρέας και Αρέθας. Μάλιστα το ότι
χαρακτηρίζεται «ημέρα» και όχι «νύχτα» ο καιρός της καταστροφής, σημαίνει ότι δεν θα δεχθεί
ύπουλη αλλά απλώς ξαφνική προσβολή από τους «βασιλείς» που η ίδια, σαν η ισχυρότερη ως
τότε χώρα, συνέβαλε να αναδειχθούν για να υποδεχθούν τον παγκόσμιο ηγέτη, που θα ήθελε
να είναι του χεριού της, αλλά που εμείς ξέρομε από τις προφητείες ότι θα είναι ο Αντίχριστος.
Και η καταστροφή της μεγάλης πόλης - Βαβυλώνας θα γίνει οπωσδήποτε «γιατί είναι
ισχυρός ο Κύριος και Θεός που έδωσε την καταδικαστική απόφαση γι’ αυτήν».
«Και θα κλάψουν και θα θρηνήσουν γι’ αυτήν οι βασιλείς (άρχοντες) της γης, που
πόρνευσαν μαζί της και έζησαν αχαλίνωτα, όταν θα βλέπουν τον καπνό από τη φωτιά
που θα την καίει»... (18:9). Αυτά δεν αναφέρονται στη Συντέλεια, αλλά λίγο νωρίτερα, πριν
βασιλέψει ο Αντίχριστος. Οι βασιλείς είναι πραγματικοί άρχοντες, που είχαμε δει να παίρνουν
από αυτή δώρα (να δωροδοκούνται). Βασιλείς της γης λέγονται εδώ οι άρχοντες, όπως λέει
για την Ιερουσαλήμ ο ψαλμωδός ότι «οι βασιλείς αυτής συνήχθησαν (συγκεντρώθηκαν)...» (Ψαλμ.
2:2), λέει ο Ανδρέας. Μπορεί όμως να είναι και οι δαίμονες, λέει ο Αρέθας, που πείθουν τους
άρχοντες να δρουν πονηρά. (Μαυρ. σελ. 255). Το ότι όμως οι βασιλείς «πόρνευσαν μαζί της και
έζησαν αχαλίνωτα» αναφέρεται καταφανώς σε ανθρώπους, οι οποίοι πορνεύουν με τους
δαίμονες και τον Σατανά όταν δεν τηρούν τις εντολές του Θεού.
Οι άρχοντες, λέει ο Ιωάννης, «έχοντας σταθεί από μακριά εξαιτίας του φόβου για τη
βασανιστική τιμωρία της, έλεγαν: Ουαί, Ουαί (Αλλοίμονο, αλλοίμονο) στην πόλη, τη μεγάλη
Βαβυλώνα, την πόλη την ισχυρή, γιατί μέσα σε μια ώρα ήρθε η καταδίκη σου». (18-10). Εφ'
όσον οι άρχοντες είναι, όπως ειπώθηκε, πραγματικοί άρχοντες, είναι προφανές ότι αφ' ενός δεν
θέλουν να καταστραφούν μαζί της, γι' αυτό στέκονται μακριά, και αφ' ετέρου λυπούνται πολύ για
τη μέσα σε λίγο χρόνο, μία ώρα, καταστροφή της. Εδώ αναφέρεται και η μεγάλη Βαβυλών, η
παγκοσμιοποίηση τότε, και η πόλη η ισχυρή, δηλ. η πρωτοστατούσα ισχυρή χώρα, ή αλλιώς
το κέντρο της παγκόσμιας ισχύος. Η πόλη ονομάζεται ισχυρή, γιατί για αμέτρητο σχεδόν
χρόνο ήταν απόρθητη και κανείς ποτέ δεν περίμενε να καταστραφεί, λέει ο Αρέθας. Και
βέβαια δεν πρόκειται για τη Βαβυλώνα την παλιά ή τη νέα, δηλ. τη Ρώμη, λένε επίσης οι
Ανδρέας και Αρέθας. (σ. 255). Αυτές πράγματι πολλές φορές κατακτήθηκαν και καταστράφηκαν
από εχθρούς, το ίδιο και η Κωνσταντινούπολη στην οποία είχε αναφερθεί και ο Αρέθας. 38

Ο Αρέθας (860-939 ) είδαμε στο προηγούμενο τεύχος να θεωρεί την Κωνσταντινούπολη σαν πιθανή Βαβυλώνα
(Ι τεύχος σελ.35): https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_10.pdf
38

ΙΑ - 23

Μέχρι τα χρόνια του Αρέθα (10ος αιών) δεν είχε υπάρξει γνωστό βασίλειο που να μην
είχε κατακτηθεί και καταστραφεί από κάποιο άλλο, γι' αυτό και από τους Ανδρέα και Αρέθα
γράφεται ότι «ούτε για καμμιά άλλη πόλη» πρόκειται, αλλά για όλο τον φθαρτό αυτό κόσμο και
το πέρασμα στην αιωνιότητα, οπότε «οι τα πρόσκαιρα εμπορευόμενοι με κλάμα και με πένθος
θα αλωθούν». (Μαυρ. σελ. 255). Αμέσως μετά όμως, ο Ιωάννης αναφέρει ότι η «ισχυρή πόλη»
είναι κέντρο εμπορίου, και μάλιστα παγκοσμίου, διότι αφ' ενός είναι η εποχή της
παγκόσμιας Βαβυλώνας, όπως πολλές φορές έχομε πει, και αφ' ετέρου όλοι οι άρχοντες και
έμποροι της γης έπρατταν κατά το θέλημά της: «Και οι έμποροι της γης κλαίνε και πενθούνε
γι’ αυτή, επειδή το φορτίο των εμπορευμάτων τους (τὸν γόμον αὐτῶν) κανείς δεν
αγοράζει πια» (18:11). «Γόμο» δηλ. εμπορεύματα λέει τις ασχολίες με τις οποίες οι άνθρωποι
συνηθίζουν να περνούν τον καιρό τους, κατά τη γενική ερμηνεία του Αρέθα. Επειδή όμως η
καταστροφή της Βαβυλώνας ακολουθείται από την περίοδο ανάδειξης και διοίκησης του
Αντιχρίστου, αυτό που λέει εδώ ο Ιωάννης σημαίνει ότι παύει πλέον το ως τότε ονομαζόμενο
ελεύθερο εμπόριο και ακολουθεί η εποχή που κάθε δραστηριότητα
κρατική και ιδιωτική θα είναι πλήρως ελεγχόμενη:
«Κανείς δεν αγοράζει πια» από τους πρώην εμπόρους και τις
επιχειρήσεις τους, διότι ο Αντίχριστος επιβάλλει το δικό του απόλυτα
ελεγχόμενο από τον ίδιο και το ηλεκτρονικό του «θηρίο» σύστημα
αγοραπωλησιών. Μια εικόνα πλήρως ελεγχόμενης από το κράτος
οικονομίας και εμπορίου είδαμε επί κομμουνισμού στη Σοβιετική Ένωση,
όταν στη Δύση επικρατούσε αντίθετα η "ελεύθερη" οικονομία και το
εμπόριο. Αλλά δεν ήταν και τόσο ελεύθερη η οικονομία των μη
κομμουνιστικών κρατών διότι οι ισχυρές χώρες επέβαλαν τη θέλησή
τους στην ανάπτυξη των ασθενεστέρων. Τώρα, τον καιρό της
παγκοσμιοποίησης (παγκόσμιας Βαβυλώνας), οι κανόνες του ελεύθερου
εμπορίου καθορίζονται σχεδόν αποκλειστικά από την ισχυρότερη
χώρα του κόσμου, τις ΗΠΑ, με προτεραιότητα (βέβαια) στα
συμφέροντά της και τα συμφέροντα των εμπόρων της. Η μεγάλη ποικιλία
των ειδών με τα οποία εμπορεύεται αυτή ως βασίλισσα δηλ. σαν
Νέα Υόρκη, το (παγκ.)
κέντρο εμπορίου του
ρυθμιστική δύναμη, την καθιστά το κέντρο ελέγχου του παγκόσμιου
«ενός κόσμου»!
εμπορίου.
Ο άγιος Ανδρέας παραμένοντας μέσα στο νόημα του κειμένου, που δίνει τώρα τα
λεπτομερέστερα χαρακτηριστικά της Βαβυλώνας, επαναλαμβάνει ότι «πρέπει να εξετάσομε σε
ποια πόλη ήταν συνηθισμένη η αγορά των αγαθών αυτού του είδους»... (Μαυρ. σ. 256). Αντίθετα
ο Αρέθας μιλάει για τον βίο σαν Βαβυλώνα, και τους Χριστιανούς σαν πολύτιμες ύλες της. Αλλά,
αν και οι Χριστιανοί ζουν στον κόσμο αυτό, όμως δεν ζουν τροπικά στη Βαβυλώνα, ενώ στο
τέλος του κόσμου δεν ζουν ούτε τοπικά, εφόσον ο Θεός τους καλεί τότε να βγουν απ' αυτή.
Και βέβαια δεν τους καλεί να βγουν από τον βίο αυτό... 39
Το θέμα μας λοιπόν είναι η Βαβυλώνα, και πρέπει να ενθυμούμεθα πως όταν λέγεται
ότι η σύγχρονη ζωή έχει καταστεί «Βαβυλώνα» ή και ότι οι Χριστιανοί ζουν σ' αυτήν, δεν
Οι άγιοι μάρτυρες απομακρύνονται και από τον επίγειο βίο, φεύγοντας όντως «μακριά» από τη Βαβυλώνα! Οι μη
Ορθόδοξοι δυτικοί ερμηνευτές της Αποκάλυψης και οι βασισμένοι σ' αυτούς Ορθόδοξοι τα μπερδεύουν. Έτσι, πχ ο
καθηγητής Σάββας Αγουρίδης έγραφε: «Μέχρι το κεφ. 18 οι δυο κόσμοι, που αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλο,
είναι η Ρώμη και ο κόσμος αφενός, η εκκλησία των αγίων αφετέρου. Αλλά στο κεφ. 18 παρουσιάζονται και
άλλες επί της σκηνής τρεις σαφείς κατηγορίες (!) που θρηνούν και κόπτονται για την πτώση της μεγάλης πόλης:
«βασιλείς της γης», ηγεμόνες δορυφόροι της εξουσίας, μεγάλοι έμποροι αγαθών, και οι εφοπλιστές των θαλασσίων
μεταφορών της εποχής». (από την ερμηνεία στην Κ. Διαθήκη, Αποκάλυψη του Ιωάννη. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π. ΠΟΥΡΝΑΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004).
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εννοούμε ότι απορροφήθηκαν από τον τρόπο της χωρίς Χριστό ζωής της. Ζουν στο
«Βαβυλώνιο» κοινωνικό περιβάλλον χωρίς να αθετούν τον νόμο του Θεού, γιατί δεν έχουν
«Βαβυλώνια» ψυχή.
Λέει ο Αρέθας: Με χρυσό και άργυρο παρομοιάζονται όσοι υποφέρουν τους πειρασμούς
στη ζωή τους καρτερικά και περνούν μέσα από τη φωτιά των θλίψεων, και έχοντας ελπίδα για τα
καλύτερα αθλούν και παραμένουν καθαροί. Έτσι συμβαίνει και στον υλικό χρυσό και άργυρο,
που καθαρίζονται στη φωτιά. (Μαυρ. σελ. 256). Ανάλογα ερμηνεύονται ο τίμιος λίθος, τα
μαργαριτάρια κλπ. Αλλά το νόημα στο κεφάλαιο αυτό της Αποκάλυψης αντίθετα από την
ερμηνεία του Αρέθα δεν αναφέρεται σε Χριστιανούς, ως πολύτιμους λίθους κλπ, αλλά πολύτιμα
στελέχη της Βαβυλώνας, πλούσια σε πάθη, όπως θα δούμε κατόπιν. Αν στον κόσμο αυτό οι
άνθρωποι κανόνιζαν τον βίο τους σύμφωνα με τα προστάγματα του Χριστού και της Εκκλησίας
Του, και όχι με βάση αυτά των νόμων της Βαβυλώνας, τότε πράγματι θα ήσαν πολύτιμα σκεύη
της χάρης του Θεού.
Η εσχατολογική Βαβυλώνα (της παγκοσμιοποίησης) που εξετάζομε, η οποία
καταστρέφεται από τους ανθρώπους του Αντιχρίστου, παρατηρούμε, από τις περιγραφές, ότι
προσπαθεί τα αντίθετα από την Εκκλησία των αγίων. Δηλ. επιδιώκει τα υλικά μόνο αντί τα
πνευματικά, γιατί έπαυσε να τηρεί τις εντολές του Χριστού και μάλιστα τις πολεμάει «με
θυμό» (18:3). Γεμίζει έτσι τους ανθρώπους της με τα πάθη της φιλαργυρίας, φιληδονίας και
φιλαρχίας, προβάλλοντάς τους σαν επιδιωκόμενο στόχο τον γήινο πλούτο, τις πρόσκαιρες
ηδονές και την κοσμική υπερηφάνεια. Γι' αυτό ο Βέδας (Μπηντ) ερμηνεύει ως «πλούσιους
αυτούς που είναι πλούσιοι στις αμαρτίες, οι οποίοι με μια απρεπή κίνηση ανταλλάσσουν
τις ψυχές τους με μια πρόσκαιρη αφθονία υλικών. Γιατί οι υπερβολικές πολυτέλειες
κάνουν (τον άνθρωπο) φτωχό (ψυχικά) αντί πλούσιο».
Και όλα τα σωματικά τελειώνουν μαζί με το τέλος του επίγειου βίου κάθε ανθρώπου.
Ακόμη και να μην προλάβουν να δουν κάποιοι το τέλος της Βαβυλώνας ολόκληρης, θα δουν το
τέλος της δικής τους προσωπικής «Βαβυλώνας», αν ζουν χωρίς πίστη στον αληθινό Θεό, όταν
απέλθουν από τη ζωή αυτή. Τότε πράγματι από τον καθένα διαπιστώνεται ότι «ἡ ὀπώρα τῆς
ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς σου, δηλ. οι τρυφερές επιθυμίες της ψυχής σου χάθηκαν μακριά
σου, και όλα τα νόστιμα (γεύματα) και οι λαμπρές (διασκεδάσεις) χάθηκαν από σένα, και
δεν πρόκειται να τα ξαναβρείς πια». (18-14). Συνηθίζει να ονομάζει οπώρα τον καιρό (των
επιθυμιών για τα γήινα), λέει ο Αρέθας. Και καθώς τα ανθρώπινα πράγματα μεταβαίνουν από τη
φθορά (του βίου αυτού) προς την αφθαρσία (της αιωνιότητας) αμετάκλητα, επομένως και όσοι
αποκλίνουν (ή προσδένονται) στη φθορά, θα αφανιστούν (μαζί της),
μια για πάντα, προσθέτει ο Αρέθας. (Μαυρ. σελ. 257).
Αυτοί που είχαν τα μεγαλύτερα κέρδη από τον «Βαβυλώνιο»
τρόπο ζωής είναι «οι έμποροι» που «πλούτισαν από αυτήν». Αυτοί
«από μακριά θα σταθούν εξαιτίας του φόβου των βασάνων της
τιμωρίας της, κλαίγοντας και πενθώντας». (18:15). Το ότι θα πενθούν
για τη Βαβυλώνα και όχι για τον εαυτό τους, δείχνει την αμετανοησία
τους. Και ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (εικόνα δεξιά) λέει: «Και
δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ουδένα άλλο τέτοιο εμπόδιο για την
αναχώρηση στους ουρανούς, όσο ο πλούτος και τα από του πλούτου
κακά· και δεν είναι δικός μου ο λόγος αλλά από αυτόν τον Χριστό
ρίχτηκε η ψήφος». 40 Διότι ο «Ιησούς είπε στους μαθητές αυτού:
«Καὶ οὐκ ἔστιν, οὐκ ἔστιν οὐδὲν ἕτερον οὕτω κώλυμα πρὸς τὴν ἀποδημίαν τῶν οὐρανῶν ὡς πλοῦτος καὶ τὰ ἀπὸ
τοῦ πλούτου κακά. Καὶ οὐκ ἐμὸς οὗτος ὁ λόγος, ἀλλ' ἐξ αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ ἡ ψῆφος καταβέβηκεν». (Χρυσοστόμου,
ὁμιλία πρώτη ὅτε πρεσβύτερος προεχειρίσθη εἰς ἑαυτὸν…) online
40
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Αληθινά σας λέγω ότι δυσκόλως πλούσιος θα εισέλθει στην βασιλεία των Ουρανών. Πάλι
σας λέγω, ότι είναι ευκολότερο να διέλθει καραβόσχοινο41 δια τρυπήματος βελόνας παρά
να εισέλθει πλούσιος στην βασιλεία του Θεού». (Ματθ.19:23-24). Οι έμποροι κλαίγοντας
έλεγαν: «Αλλοίμονο, αλλοίμονο στην πόλη τη μεγάλη, τη ντυμένη (βασιλικά) με
πανάκριβο λινό και πορφυρό και κόκκινο ύφασμα, και στολισμένη με χρυσάφι και
πολύτιμους λίθους και μαργαριτάρια, γιατί σε μία ώρα ερημώθηκε ο τόσο πολύς
πλούτος». (18:16). «Εδώ η προσοχή στρέφεται στις τιμωρίες και τους βασανισμούς αυτής
της (συγκεκριμένης) Βαβυλώνας. Ο θρήνος και το πένθος γι' αυτήν δείχνουν τη μεγάλη
δυστυχία και την τρομακτική μοίρα που θα πλήξει την πόλη, η οποία κάποτε καυχιόταν για την
εύνοια των βασιλέων», λένε ο αρχιεπ. Αβέρκιος και ο π. Σεραφείμ Ρόουζ στην ερμηνεία τους. 42
Μια ωραία για την Βαβυλώνα ημέρα, θα έρθει απότομα η καταστροφή της. Το ίδιο
συμβαίνει και με τους ανθρώπους που αισθάνονται κατά τον έξω (σαρκικό) άνθρωπο ωραία,
ζώντας πλούσια, μέχρι να τους βρει απότομα ο θάνατος. Τότε «τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος
εάν κερδίσει τον κόσμον όλο, και ζημιωθεί την ψυχήν του; ή τι αντάλλαγμα για την ψυχή
του θα δώσει ο άνθρωπος»; (Μάρ. 8:36-37).
Μαζί με τους εμπόρους, λέει ο Ιωάννης, «Και κάθε κυβερνήτης (μεγάλου πλοίου) και
καθένας που πλέει τοπικά (με μικρότερο πλοίο), και ναύτες και όσοι εργάζονται στη
θάλασσα, από μακριά στάθηκαν και κραύγαζαν, βλέποντας τον καπνό από την φωτιά
που την έκαιγε, λέγοντας. Ποια μπορεί να μοιάσει στην πόλη τη μεγάλη»; (18:18).
Η Βαβυλώνα έχοντας αντίθετους στόχους από την Εκκλησία, οργώνει την αλμυρή για τις
δοκιμασίες θάλασσα του βίου όχι για να ασχοληθεί με τη σωτηρία του ανθρώπου αλλά για να
πλουτίσει σε υλικά αγαθά και σε μεγάλη ποικιλία από πνευματικές πλάνες. Έχει για το σκοπό
αυτό τους ανθρώπους της σε κατάλληλες θέσεις (ψευδοπροφήτες, κυβερνήτες, εμπόρους, κλπ).
Όχι μόνο η πολυτέλεια αλλά και η οργανωτική της δομή είναι αξιοθαύμαστη: «Ποια
μπορεί να μοιάσει στην πόλη τη μεγάλη»; Το λένε αυτό γιατί αγνοούν παντελώς ότι η
Εκκλησία του Χριστού είναι ασυγκρίτως ανώτερη και κατά την δόξα, που είναι αιώνια, και κατά
την οργανωτική της δομή στην οποία κεφαλή απαρασάλευτη είναι ο Χριστός, ενώ εκτός των
πιστών μετέχουν και μυριάδες αγγέλων. Αντίθετα οι Βαβυλώνιοι έχουν κεφαλές φθαρτούς
ανθρώπους. Γι' αυτό «έριξαν χώμα πάνω στα κεφάλια τους και κραυγάζανε, κλαίγοντας
και πενθώντας, με τα λόγια. Αλλοίμονο, αλλοίμονο στην πόλη τη μεγάλη, με την οποία
πλούτισαν όλοι όσοι έχουν τα πλοία στη θάλασσα από τα πολύτιμα πράγματά της, γιατί
σε μια ώρα ερημώθηκε». «Χώμα», λέει ο Αιδέσιμος Μπηντ, «που σημαίνει αμαυρώνοντας
το πρόσωπο των ηγετών (ως κεφαλών) τους, (θεωρώντας) ότι απ' αυτούς (ως υπαιτίους)
συρρικνώθηκαν και καταστράφηκαν. Ή (σε προσωπικό επίπεδο) κατηγορούν τη μανία της δικής
τους καρδιάς, ως κυρίου μέρους του ανθρώπου, με μια πολύ αργοπορημένη μετάνοια».
Και πάλι επαναλαμβάνεται ότι σε μια ώρα ερημώθηκε η Βαβυλώνα. Είδαμε ότι «σε μια
ημέρα θα έρθουν οι πληγές της», (18:8). Την κλαίνε πρώτα οι άρχοντες της γης... «γιατί
μέσα σε μια ώρα ήρθε η καταδίκη σου». (18:10). Και οι έμποροι... «γιατί σε μία ώρα
ερημώθηκε ο τόσο πολύς πλούτος». (18:16). Και οι ναυτικοί και όσοι έχουν τα πλοία στη
θάλασσα... «γιατί σε μια ώρα ερημώθηκε». (18:19). Τρεις φορές αναφέρεται ότι μέσα σε μια
ώρα ήρθε η καταστροφή στη Βαβυλώνα. Την πρώτη φορά κλαίνε οι άρχοντες για την καταδίκη
της, γιατί αυτό σημαίνει και τη δική τους, για τις αδικίες τους, καταδίκη. Δεύτεροι, μετά τους
άρχοντες, κλαίνε την ηγέτιδα πόλη του παγκοσμίου εμπορίου, οι πλούσιοι έμποροι που
προβάλλονταν σαν (ανθρώπινα) είδωλα επιτυχημένης και ευφρόσυνης βιωτής, προς μίμηση
«...εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν»... Κάμηλος ή κάμιλος στην ελληνιστική κοινή,
είναι το σχοινί, καραβόσχοινο, παλαμάρι. https://el.wiktionary.org/wiki/κάμιλος Αλλιώς μπορεί να θεωρηθεί σαν
παροιμιώδης φράση, αντίστοιχη της Αραβικής περί ελέφαντος διερχομένου διά οπής ραφίδος. (Liddell-Scott).
42 «Η Αποκάλυψη του Ιωάννη», εκδόσεις Μυριόβιβλος 2007, σελ. 266.
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υπό των λοιπών ανθρώπων. Τρίτοι έρχονται όσοι καθοδηγούν τους ανθρώπους της
Βαβυλώνας, χωρίς φαινομενικά να εμπλέκονται στα βιοτικά ζητήματα, όπως οι ναυτικοί που
δεν κολυμπούν μέσα στη θάλασσα αλλά τη διασχίζουν άνετα πάνω στα πλοία. Αυτοί μιμούνται
την Εκκλησία του Χριστού, η οποία παρίσταται με πλοίο που έχει κτήτορα και κυβερνήτη
τον Χριστό και πλήρωμα τους αγίους (ανθρώπους και αγγέλους) για να σώζει τους πιστούς.
Λεπτομερή περιγραφή για το συμβολισμό αυτό κάνει ο άγιος ιερομάρτυς Ιππόλυτος:
«Θάλασσα είναι ο κόσμος, στον οποίο η Εκκλησία ως πλοίο (ναυς, naus) χτυπιέται μεν
από το πέλαγος αλλά δεν
χάνεται. Διότι έχει μαζί της
τον έμπειρο κυβερνήτη
Χριστό, φέρει δὲ στο μέσο
και το τρόπαιο κατά του
θανάτου, επειδή βαστάζει
τον Σταυρό του Κυρίου
επάνω της. Διότι σ' αυτήν
είναι
η
μεν
πρώρα
ανατολή, πρύμνη δε η
δύση, το δε κοίλο (του
σκάφους) η μεσημβρία.
Πηδάλια δύο οι δύο
Διαθήκες,
σχοινιά
δε
τεντωμένα η αγάπη του
Χριστού που σφίγγει την
Εκκλησία. Φέρει επίσης μαζί της αντλία για το “λουτρό της παλιγγενεσίας” (βάπτισμα), που
ανανεώνει τους πιστούς. Παρίσταται δε μαζί με αυτό (το σύμβολο του βαπτίσματος) οθόνη
λαμπρή (το πανί) σύμβολο του Πνεύματος του από τους Ουρανούς, διά του οποίου σφραγίζονται
οι πιστεύοντες στον Θεό. Παρευρίσκονται δε σ' αυτήν και άγκυρες σιδερένιες, οι άγιες εντολές
του Χριστού, που είναι δυνατές σαν τον σίδηρο. Έχει δε και ναύτες στα δεξιά και στα
αριστερά, σύμβολο των παραστεκόντων αγίων αγγέλων, διά των οποίων πάντα κρατιέται
και φρουρείται η Εκκλησία. Υπάρχει δε σκάλα σ' αυτήν που ανεβάζει σε ύψος πάνω στην
κορυφή, στην εικόνα του Σταυρού του πάθους του Χριστού, που έλκει τους πιστούς στην
ανάβαση των Ουρανών». 43
Την αληθινή (Ορθόδοξη) Εκκλησία του Χριστού προσπαθούν να μιμηθούν, ακόμη και
στα σύμβολα, οι απομακρυνθείσες από αυτήν και οι νέο-ιδρυόμενες μικρές ή μεγάλες ομάδες
Χριστιανών. Αυτές οι Χριστιανικές (κατ' όνομα) ομάδες, έχοντας σαν κοινό στοιχείο τις
αυθαιρεσίες στα θέματα της πίστης, προσπαθούν να ενωθούν κάτω από μία παγκόσμια
οικουμενιστική κίνηση.

Από το περί Αντιχρίστου (παρ. 59.3-59.15): «“θάλασσα” δέ ἐστιν ὁ κόσμος, ἐν ᾧ ἡ ἐκκλησία ὡς ναῦς ἐν πελάγει
χειμάζεται μὲν ἀλλ' οὐκ ἀπόλλυται. ἔχει γὰρ μεθ' ἑαυτῆς τὸν ἔμπειρον κυβερνήτην Χριστόν. φέρει δὲ ἐν μέσῳ καὶ τὸ
τρόπαιον τὸ κατὰ τοῦ θανάτου, ὡς τὸν σταυρὸν τοῦ κυρίου μεθ' ἑαυτῆς βαστάζουσα. ἔστι γὰρ αὐτῆς ἡ μὲν πρῷρα
ἀνατολή, πρύμνα δὲ ὡς δύσις, τὸ δὲ κοῖλον μεσημβρία, οἴακες δύο αἱ δύο διαθῆκαι, σχοινία δὲ περιτεταμένα ὡς
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ σφίγγουσα τὴν ἐκκλησίαν ἀντλίαν δὲ φέρει μεθ' ἑαυτῆς ὡς τὸ “λουτρὸν τῆς παλιγγενεσίας”,
ἀνανεοῦσαν τοὺς πιστεύοντας. ὀθόνη δὲ ταύτῃ λαμπρὰ πάρεστιν ὡς τὸ πνεῦμα τὸ ἀπ' οὐρανῶν, δι' οὗ σφραγίζονται
οἱ πιστεύοντες τῷ Θεῷ. παρέπονται δὲ αὐτῇ καὶ ἄγκυραι σιδηραῖ, αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ αἱ ἅγιαι ἐντολαὶ δυναταὶ οὖσαι
ὡς σίδηρος. ἔχει δὲ καὶ ναύτας δεξιᾷ καὶ εὐωνύμῳ ὡς ἁγίους ἀγγέλους παρέδρους, δι' ὧν ἀεὶ κρατεῖται καὶ
φρουρεῖται ἡ ἐκκλησία. κλῖμαξ δὲ ἐν αὐτῇ εἰς ὕψος ἐπὶ τὸ κέρας ἀνάγουσα ὡς εἰκὼν σημείου πάθους Χριστοῦ,
ἕλκουσα τοὺς πιστοὺς εἰς ἀνάβασιν οὐρανῶν».
43
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ:

Λογότυπο του
W.C.C. (Παγκ.
Συμβουλίου
Εκκλησιών) 44

Christ Lutheran Church
Χριστιανική Λουθηρανική
Εκκλησία

Συμβούλιο (Προτεσταντ.)
Εκκλησιών της Νότιας
Αφρικής

National Council of
Churches in Australia
Εθνικό Συμβούλιο
Εκκλησιών Αυστραλίας

άνω: Εθνικό Συμβούλιο
Εκκλησιών Φιλιππίνων

Λογότυπο της
επίσκεψης του
πάπα στο Μαρόκο
(2019)

κάτω: «Coexist» δηλ.
συνύπαρξη θρησκειών
άνω:
άλλο Πανθρησκευτικό
Σύμβολο

Συμβούλιο Εκκλησιών του
Wisconsin

2.03. Οι θρησκευτικές συσπειρώσεις, ένα κύριο χαρακτηριστικό της πόρνης μεγάλης Βαβυλώνας. Ακόμα και τα σήματα και λογότυπα δείχνουν ότι έχει προχωρήσει η
ενωτική κίνηση των αυτόκλητων "εκκλησιών" και θρησκειών, και οδεύει στην πραγμάτωση του
στόχου της παγκοσμιοποιημένης Βαβυλώνας να υπάρξει μια ένωση των θρησκειών όλου του
πλανήτη υπό ένα πνευματικό ηγέτη, τον Ψευδοπροφήτη, όπως μας φανέρωσε ήδη η
Αποκάλυψη από το 13ο κεφάλαιο. Εξετάζομε τώρα την ενοποίηση των θρησκειών.
Κατά τις παρατηρήσεις του π. Βασιλείου A. Γεωργοπούλου, συνεργάτου Συνοδικής
Επιτροπής επί των Αιρέσεων: 45 «Σε πολλούς και ποικίλους χώρους γίνεται λόγος για την
ανεκτικότητα, τη συμφιλίωση, τη συνεργασία και την προσφορά στην πρόοδο του ανθρώπου
από την ποικιλόμορφη συνεργασία των διαφόρων θρησκειών. Από κοινωνιολογικής πλευράς, ο
λόγος αυτός πηγάζει από το γεγονός ότι η θρησκεία ως ενδοκοσμικό φαινόμενο, που είναι
συνυφασμένο με μια ποικιλία κοινωνικών δομών, σχέσεων και δράσεων, πολλές φορές έγινε
αφορμή διαφόρων μορφών συγκρούσεων. Συνέπεια αυτής της λογικής, αποτελεί ο
ισχυρισμός ότι πρέπει η θρησκευτικότητα να χειραγωγηθεί και να καταστεί παράγοντας
κοινωνικής ευστάθειας»... «Η προβληματική αυτή υιοθετήθηκε», λέει ο π. Βασίλειος, «από τη
Νέα Εποχή». Δηλ. αρκετές δεκαετίες ενωρίτερα από την επίσημη διακήρυξη της έναρξης της
Νέας Τάξης ή Παγκοσμιοποίησης, από τον πρόεδρο Μπους τον πρεσβύτερο, το 1990.
Και συνεχίζει: «Η Νέα Εποχή διαφημίζει την εποχή τη δική της, ακριβώς ως εποχή
αρμονικής συμβίωσης των θρησκειών άφ' ενός, και υπέρβασης των προβλημάτων αφ' ετέρου
και στο θρησκευτικό πεδίο, που δημιούργησε η "εποχή του Ιχθύος" καθώς κυριαρχούσε ο
44

https://www.oikoumene.org/en/resources/logo/ecumenical-symbol
Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου A. Γεωργοπούλου (Μ, Τh), συνεργάτου Συνοδικής Επιτροπής επί των
Αιρέσεων: https://www.imdleo.gr/diaf/files/nwo-09/apokrifismos_N-Epohis.htm
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Χριστιανισμός. Όραμα της, όμως, και τελικός στόχος της, είναι η πανθρησκεία, ως μορφή
δήθεν ενότητας κατά το ολιστικό μοντέλο, που η Νέα Εποχή διακηρύττει... Αν κάποιος
ρωτήσει ποια είναι η πηγή προέλευσης αυτών των νεοεποχίτικων αντιλήψεων, πού
θεμελιώνονται, η απάντηση είναι δυστυχώς: ο αποκρυφισμός. Ας δούμε κάποιες
χαρακτηριστικές μαρτυρίες. Η πρώτη, προέρχεται από το αποκρυφιστικό σύστημα της
θεοσοφίας. Η θεοσοφία βρίσκει ότι εις την βάση των, την ουσία των, όλες οι θρησκείες
κρύπτουν την αυτήν αλήθειαν, παρουσιαζομένην υπό διαφόρους μορφάς, αναλόγως της
εποχής και του λαού προς τον οποίον αποτείνονται. (Π. Π. Χατζηπέτρος, Θεοσοφία, Μ. Ε. Ε, τόμ.
12 (1930), σελ. 530). Στα ίδια πλαίσια κινείται και ο Γάλλος θεοσοφιστής Th. Pascal όταν ομιλεί
για την «απόδειξη της πνευματικής ενότητας πασών των θρησκειών»... (Βλ. ΤΗ , Pascal Α. Β.
Γ. της Θεοσοφίας, 1925, σελ 19).
Η δεύτερη μαρτυρία, λέει ο π. Βασίλειος, προέρχεται από την Αννί Μπεζάντ, τη γυναίκα
πού διαδέχθηκε τον σύζυγο της Έλενας Μπλαβάτσκυ στην προεδρία της θεοσοφικής
Εταιρείας. Κατά τις αποκρυφιστικές δοξασίες της θεοσοφίας, υπάρχει μια απόκρυφη
Παγκόσμια Πνευματική Ιεραρχία, που καθοδηγεί τον κόσμο αναλόγως των εποχών και
των διαφόρων ιστορικών και πνευματικών συγκυριών. Η Ιεραρχία αυτή έχει ορίσει έναν
ειδικό Υπέρτατο Εκπαιδευτή (ή Παγκόσμιο Διδάσκαλο), 46 όπου πάντα κατά τους ισχυρισμούς
της Μπεζάντ «Έχει επίσης το μέγα καθήκον, όταν έλθει το πλήρωμα του χρόνου να
επαναφαίνεται εκάστοτε επί της γης, δια να εμπνεύσει νέα θρησκείαν, να κρούση νέον τόνον,
μέχρις ότου όλοι ομού συναπαρτίσουν την μεγαλοπρεπή θρησκευτική συγχορδίαν της ημετέρας
ανθρωπότητας, ποικίλην αλλ' αρμονικήν, με διαφορετικούς τόνους αποτελούσαν μίαν υπέροχον
συνολική αρμονία». (ANNIE BESANT Προς την Μύησιν,1930, σελ 96).
Η τρίτη και πλέον χαρακτηριστική μαρτυρία προέρχεται από την αγγλίδα
αποκρυφίστρια Αλίκη Μπέϊλη. Οι οπαδοί της «Νέας Εποχής» αναφέρονται με ιδιαίτερο
θαυμασμό στο όνομα της και τις ιδέες της. Η Μπέϊλη ισχυρίζονταν ότι όλες οι απόψεις της
προέρχονταν από την καθοδήγηση και τις υπαγορεύσεις μιας πνευματικής οντότητας - δασκάλου
(πονηρού πνεύματος), που ονομάζονταν Τζβάλ Κούλ. Της παρουσιάστηκε με ανθρώπινη μορφή
και της είπε ότι ήταν ενσάρκωση ενός θιβετιανού Λάμα. Η οντότητα αυτή ο Τζβάλ Κούλ, λέγει η
Μπέϊλη, της φανέρωσε ότι η πλανητική ιεραρχία "είχε αναλάβει μια αποστολή σε πολιτικό
επίπεδο, να φέρει τη διεθνή συνεργασία και την οικονομική σύνθεση. Στο χώρο της θρησκείας,
να καλλιεργήσει την πνευματική συνείδηση και ένα είδος παγκόσμιας θρησκείας. Στον τομέα των
επιστημών, της εκπαίδευσης και της ψυχολογίας, σκοπός τους ήταν να διευρύνουν την
ανθρώπινη συνείδηση, τη γνώση και τις ανθρώπινες ικανότητες, γενικότερα". (...)
Αλλά κάποιος πρέπει να σκεφτεί: Αν υπάρχει αλήθεια, τότε ότι είναι έξω από αυτήν είναι
ψέμα. Ο Πιλάτος αναρωτιόταν τι είναι (κατ' ουσίαν) αλήθεια. Το έκανε με ένα τρόπο που
υποδήλωνε ότι αυτό είναι άλυτο θέμα ή και πολύ δύσκολο και χρονοβόρο να ασχοληθεί κανείς
μ' αυτό. Όμως απέναντί του ήταν η όντως Αλήθεια, ο Ιησούς Χριστός, που είπε στον Πιλάτο ότι
ήρθε να μαρτυρήσει την αλήθεια. Γιατί κατ' ουσίαν Αλήθεια είναι μόνο ο Θεός και ο Χριστός
σαν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος είναι συγχρόνως η Αλήθεια και ο τέλειος μάρτυράς Της.
Λέει ελληνικό θεοσοφικό site: «Αυτό υπονοεί ότι ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος είναι ο ιδρυτής μιας θρησκείας, που
κηρύσσει ξανά τις αρχαίες βασικές Αλήθειες που όλες οι θρησκείες έχουν από κοινού, αλλά δίνοντάς τους μια
μορφή που είναι προσαρμοσμένη στον καιρό και τις συνθήκες, στην ιδιοσυγκρασία και την κατάσταση του λαού
στον οποίο Εκείνος εμφανίζεται... Από φυσική άποψη, ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος είναι ένα μέλος εκείνης της
Μεγάλης Αδελφότητας των τελειωθέντων ανθρώπων. Βρίσκεται ψηλά μεταξύ της Αδελφότητας και σε Εκείνον
προσβλέπουν με άκρο σεβασμό όλοι οι άλλοι. Δεν είναι μόνο ο Ιδρυτής μιας θρησκείας και ενός πολιτισμού,
αλλά Εκείνος ιδρύει τη μια μετά την άλλη θρησκεία και είναι ο Ένας μέσα στον κόσμο μας που βλέπει όλες
τις θρησκείες με ισότητα (!). Τις βοηθάει όλες, τις εμπνέει όλες, τις παρακολουθεί όλες. Αν και οι λάτρεις Τον
επικαλούνται με διαφορετικά ονόματα, προς Εκείνον είναι κάθε προσευχή του λάτρη και από Εκείνον κατέρχεται η
ευλογία σαν απάντηση». Αλλά μόνο ο πατήρ του ψεύδους φτιάχνει και συντηρεί ψευδείς θρησκείες με
άλληλο-συγκρουόμενα δόγματα, με γήινους στόχους και με άγνοια της αιωνιότητος και του θείου προορισμού μας.
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Δεν υπάρχει καμμία δυσκολία για όποιον είναι καλοπροαίρετος να γνωρίσει την Αλήθεια.
Ο τρόπος είναι «έρχου και ίδε» (Ιω. 1:47), όπως κάλεσε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ. Έτσι και οι
πιστοί καλούν στην Εκκλησία όποιον θέλει να λάβει πείρα του Χριστού με την ψυχή του. Οι
εκτός Εκκλησίας δεν γνωρίζουν καν ότι η ψυχή δεν ανήκει στον φθαρτό αυτό κόσμο, γιατί αν το
ήξεραν δεν θα έβλεπαν τις θρησκείες σαν απλά κοινωνικά μορφώματα. Λίγοι Ισραηλίτες ήταν
άδολοι σαν τον Ναθαναήλ, 47 όπως και τώρα είναι λίγοι όσοι άδολα αναζητούν τον αληθινό Θεό
για να προσαρμόσουν τη ζωή τους στα προστάγματά Του. Οι περισσότεροι θέλουν να
δικαιώσουν, τις εμπαθείς επιθυμίες τους. Γι' αυτό, έλεγε ο Ιησούς και στους φιλόκοσμους
Ιουδαίους, ότι δεν Με αναγνωρίζετε από την ομιλία Μου, «γιατί ούτε μπορείτε να ακούσετε
τον δικό Μου λόγο. Εσείς είστε (πνευματικά) από πατέρα τον διάβολο και τις επιθυμίες
του πατρός σας θέλετε να κάνετε». Τις επιθυμίες της αυτοδικαίωσης τις εκμεταλλεύεται ο πονηρός, και όπως με τον Κάϊν, οδηγεί τους ανθρώπους ακόμα και σε εγκλήματα. Διότι «εκείνος
(ο διάβολος) ήταν απ' αρχής ανθρωποκτόνος και δεν στάθηκε στην αλήθεια, γιατί δεν
υπάρχει αλήθεια σ' αυτόν. Όταν λαλεί το ψεύδος λαλεί αφ' εαυτού διότι είναι ψεύτης και ο
πατήρ του. Εμένα, όμως, επειδή λέω την αλήθεια δεν Με πιστεύετε». (Ιω. 8:43-45),
Ο Ιωάννης ο Θεολόγος λέει ότι «γνωρίζομε ότι είμαστε εκ Θεού, και ο κόσμος όλος
κείται εν τω πονηρώ». (1η Ιω. 5:19). Δηλ. όσοι δεν έχουν μπει στην Εκκλησία του Χριστού, ώστε
διά των θείων μυστηρίων να γίνουν του Θεού, πλανώνται από τον πονηρό. Αυτός με τα ψέματά
του φτιάχνει, για να τους απατήσει, το ταιριαστό στον καθένα ψεύτικο κλίμα θρησκευτικότητας.
Δεν μπορούν να υπάρχουν πολλές Εκκλησίες ή θρησκείες που να έχουν την Αλήθεια, γιατί
εφόσον η Αλήθεια είναι ο Ιησούς Χριστός και αυτό, όπως είπαμε, κάθε καλοπροαίρετος εύκολα
μπορεί να το αντιληφθεί και να το ζήσει, κάθε τι που δεν ανήκει στην Εκκλησία Του είναι
απατηλό και εκ του πονηρού. Και πριν την έλευση του Κυρίου δεν υπήρξε κάποιος άλλος που
να μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο. Ο ίδιος το εβεβαίωσε: «πάντες όσοι ήλθον προ Εμού,
κλέπται εισί και λησταί», εξαπατώντας και κλέβοντας (χωρίς βία), ή ληστεύοντας (με βία), τα
πρόβατα του Θεού (Ιω 10:8).
Περιέργως οι ανόητες φαντασιώσεις των αστρομάντιδων
γυναικών προτιμήθηκαν από το αληθινά ειρηνικό κάλεσμα του
Χριστού και έγιναν δόγμα στην Νέα Τάξη. Συνεργεί σ' αυτό η
Μασονία, που είναι ένας ισχυρός αποκρυφιστικός μοχλός για
την προώθηση των σχεδίων της παγκοσμιοποίησης. Ενώ ο
ΟΗΕ στεγάζεται σε χώρα υποτίθεται Χριστιανική (τις ΗΠΑ),
αντί να φτιαχτεί σ' αυτόν, τιμής ένεκεν, ένα εκκλησάκι
προσευχής, φτιάχτηκε ένα δωμάτιο διαλογισμού σαν
πυραμίδα χωρίς παράθυρα, που βρίσκεται ξαπλωμένη στο
πλάι, με μια κουρελογραφία προς την κορυφή της. Στο κέντρο
η αίθουσα έχει, ως βωμό, μια πέτρα από σκούρο γκρι
μαγνητίτη 6 τόνων. Το δωμάτιο είναι χαμηλού φωτισμού, με μια
Το δωμάτιο διαλογισμού στον ΟΗΕ
επί πλέον μικρή δέσμη φωτός από το ταβάνι προς τον "βωμό".
Ο Dag Hammarskjold, πρώην Γενικός Γραμματέας του
ΟΗΕ, περιγράφει αυτή την κεντρική πέτρα ως «σύμβολο του θεού του συνόλου»!... Τον
Σεπτέμβριο του 2015, τα Ηνωμένα Έθνη έκαναν ένα τεράστιο βήμα προς την παγκόσμια
κυβέρνηση. Εξέδωσαν ένα έγγραφο με τίτλο «Η μεταμόρφωση του κόσμου μας: η ατζέντα
για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2030». Είναι η περίφημη «Ατζέντα 2030», η οποία ξεπερνά τις
αρχές και στόχους της προηγούμενης «Ατζέντα 21» η οποία επικεντρώθηκε κυρίως στο
Γι' αυτό γράφεται: «...εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ, Ἴδε ἀληθῶς
Ἰσραηλίτης ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν». (Ιω. 1:47).
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περιβάλλον. Η Ατζέντα του 2030 απευθύνεται σχεδόν σε όλους τους τομείς της
ανθρώπινης δραστηριότητας. Είναι πραγματικά ένα σχέδιο προς την παγκόσμια κυβέρνηση,
αλλά αυτής δεν είναι τώρα ο καιρός της.
Οι Η.Π.Α. ελέγχουν πάντως κατά πολύ τον ΟΗΕ μέσω των δορυφόρων συμμαχικών τους
χωρών, λόγω του δυνάμενου να επέμβει σε όλα τα μέρη της γης στρατού τους, και διότι αυτές
τον στεγάζουν και είναι ο σημαντικότερος χρηματοδότης του οργανισμού. Η αμερικανική
συνεισφορά αποτελεί το 22% του προϋπολογισμού του. Η κεντρική ιδέα των ΗΠΑ, με την οποία
πιέζουν τον ΟΗΕ, είναι ότι η αμερικανική συνεισφορά πρέπει να χρηματοδοτεί τις πράξεις που
υποστηρίζονται από την Ουάσιγκτον. Αρνούνται, όμως, να πληρώνουν για πράξεις που
αποφασίζουν άλλοι. 48 Ο ΟΗΕ και άλλοι οργανισμοί συνηθίζουν να μοιράζουν τον κόσμο σε 10
περιοχές (όχι ίδιες κάθε φορά) για να παρακολουθούν την επίτευξη των στόχων που έχουν
θέσει. 49 Μας θυμίζουν, απλώς, τα μελλοντικά 10 βασίλεια!
Ο προτεσταντισμός, μη έχοντας ζήσει τον Χριστό με την καρδιά του, δύσκολα
αντιλαμβάνεται ότι οι "εκκλησίες" που δημιούργησε είναι σώματα χωρίς Πνεύμα και ότι οι
ενώσεις εκκλησιών είναι κάτι πολύ διαφορετικότερο από μια πολιτική επιλογή. Δηλ. οι πολιτικοί
συνασπισμοί δεν είναι το ίδιο με τις ενώσεις "εκκλησιών" και θρησκειών. «Η ιδέα της ενότητας
συγκινεί κάθε ευαίσθητη χριστιανική ψυχή και ανταποκρίνεται στους μύχιους πόθους της, λέει η
Ι. Μονή Παρακλήτου. 50 Την ιδέα αυτή οικειοποιείται και ο Οικουμενισμός. Άλλα το ενωτικό
του όραμα, όραμα κατεξοχήν πνευματικό, το στηρίζει κυρίως πάνω στις ανθρώπινες
προσπάθειες και όχι στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί,
όταν συναντήσει την ανθρώπινη μετάνοια και ταπείνωση, να κάνει αυτό το όραμα
πραγματικότητα». Η Εκκλησία, με το κοντάκιο της Πεντηκοστής, μας θυμίζει ότι ο Ύψιστος όταν
η ανθρωπότητα στο παρελθόν υπερηφανεύθηκε, θέλοντας να φτιάξει πύργο που να φτάνει στον
ουρανό για να αφήσει όνομα δηλ. να δοξάζεται από τις μετέπειτα γενιές, τότε κατέβηκε
διαμερίζοντας τις γλώσσες:
Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος·
ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε·
καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ πανάγιον Πνεῦμα.
Αν και οι τότε άνθρωποι ομονοώντας συμφώνησαν να οικοδομήσουν τον πύργο, η
ομόνοιά των ήταν για κακό, και γι' αυτό ο Θεός σύγχυσε τις γλώσσες τους. 51 Στην Ορθόδοξη,
όμως, Εκκλησία του Χριστού οι πιστοί αναγεννώμενοι υπό του Θείου Πνεύματος συνάπτονται
σε μία θεία αρμονία, καθιστάμενοι σώμα Χριστού, αποκτώντας ενότητα ασυγκρίτως τελειότερη
από αυτήν της φωνής και των χειλέων (ἦν πᾶσα ἡ γῆ χεῖλος ἕν, καὶ φωνὴ μία πᾶσι), που είχαν
οι κακώς ομονοήσαντες. Όπως λέει τροπάριο της γ΄ ωδής του κανόνος της Πεντηκοστής:
«Η του Θείου Πνεύματος επιδημήσασα δύναμις, την μερισθείσαν πάλαι φωνήν,
Οι Ρεπουμπλικάνοι υπενθυμίζουν ότι τα 128 πιο φτωχά κράτη δεν συνεισφέρουν συνολικά παρά στο 1% του
προϋπολογισμού του Ο.Η.Ε., ενώ διαθέτουν από μία ψήφο το καθένα. Είναι μία δικαιολογία που θέτει υπό
αμφισβήτηση την αρχή της ισότητας μεταξύ των κρατών-μελών για να επιβάλει, ντε φάκτο, μία ψήφο φόρου
υποτελή. Ο νυν σύμβουλος ασφαλείας του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, John Bolton, είχε διοριστεί από τον
πρώην πρόεδρο Μπους πρεσβευτής των Η.Π.Α. στον Ο.Η.Ε.. Ο Bolton ήταν γνωστό ότι έχει πει δημοσίως πως
«πρέπει να τελειώνουμε» με αυτό τον Οργανισμό που εμποδίζει την Αμερική να δράσει! συνδ. Έξοδο από τον
ΟΗΕ θέλει και ο γερουσιαστής Thomas Massie: thenewamerican και διάλυσή του ο γερουσιαστής Rand Paul σύνδ.
49 Ένα μοίρασμα του κόσμου σε αναφορά του 2009: https://www.imdleo.gr/diaf/2019/10regions-UN.pdf είναι η 55η
σελ. εδώ Ένα προγενέστερο (1991) μοίρασμα σε 10 χώρες: 1) ΗΠΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ-ΜΕΞΙΚΟ. 2) ΔΥΤ. ΕΥΡΩΠΗ. 3) ΙΑΠΩΝΙΑ,
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4) ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ & ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ, 5) ΑΝΑΤ. ΕΥΡΩΠΗ, 6) ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗ, 7) ΒΟΡ. ΑΦΡΙΚΗ & ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, 8) ΜΕΣΗ
ΑΦΡΙΚΗ, 9) ΝΟΤΙΑ & ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ, 10) ΚΙΝΑ.

Αποθηκ. έντυπο: https://www.imdleo.gr/diaf/2006/25_oikoym_IMParakl.pdf
Διαβάστε περισσότερα: «Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου, ερμηνεία εις τους κανόνας της
http://www.newsnowgr.com/article/1269127/osiou-patros-imon-nikodimou-tou-agioreitou-ermineia-eis-tousΠεντηκοστής».
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κακώς ομονοησάντων, εις μίαν αρμονίαν θείαν συνήψε, γνώσιν συνετίζουσα πιστούς της
Τριάδος».
2.04. Η ένωση των θρησκευτικών ομάδων δεν θα φέρει ειρήνη. Άγιοι και γέροντες:
Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης (+1991):
«...Άμα κάνομε μία θρησκεία (λένε) δεν θα μαλώνομε, δεν θα κάνομε πολέμους, θα
λήξουν όλα!... Έτσι λένε, μα έτσι δεν είναι! Εμείς εδώ οι Έλληνες έχομε μία θρησκεία, είμαστε
Χριστιανοί, αν υπάρχει που κανένας ξένος είναι λίγοι, όμως βλέπεις σήμερα πως
αλληλοτρωγόμαστε και έχομε χίλια κόμματα και από εμάς του Έλληνες τους Ορθοδόξους
Χριστιανούς γίνανε και άθεοι και ξέρω και εγώ... Μόνο η θρησκεία του Χριστού ενώνει... και
όλοι πρέπει να προσευχόμαστε να έρθουν σ' αυτή τη θρησκεία, έτσι θα γίνει η ένωσις όχι
με το να πιστέψεις ότι όλοι είμαστε το ίδιο, κι όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο, δεν είναι το
ίδιο! Η αγάπη η αληθινή είναι η αγάπη του Χριστού»!... 52 Πολύ καλή η παρατήρηση του αγίου
ότι και στους ανθρώπους της ίδιας πίστης υπάρχουν συγκρούσεις και ...αλληλοφαγώματα! Πως
η ενοποίηση των ακόμα πιο διαφορετικών θρησκευτικών ομάδων θα φέρει ειρήνη;
Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994):
«Ας γνωρίζωμεν ότι δεν υπάρχουν μόνον φυσικοί νόμοι, αλλά και πνευματικοί.
Επομένως, η μέλλουσα οργή του Θεού δεν μπορεί να αντιμετωπισθή με συνεταιρισμόν
αμαρτωλών (διότι διπλήν οργήν θα λάβωμεν), αλλά με μετάνοιαν και τήρησιν των
εντολών του Κυρίου». Συνεταιρισμός αμαρτωλών και μάλιστα αμετανοήτων είναι οι ενώσεις
"εκκλησιών" και θρησκειών. Πώς να μην φέρουν οργή αντί για το έλεος του Θεού;
Λέει ακόμη ο άγιος:
«Επίσης, ας γνωρίσωμεν καλά ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία μας δεν έχει καμμίαν
έλλειψιν. Η μόνη έλλειψις, που παρουσιάζεται, είναι η έλλειψις σοβαρών Ιεραρχών και
Ποιμένων με πατερικές αρχές. Είναι ολίγοι οι εκλεκτοί. Όμως, δεν είναι ανησυχητικόν.
Η Εκκλησία είναι Εκκλησία του Χριστού και Αυτός την κυβερνάει. Δεν είναι Ναός, που
χτίζεται από πέτρες, άμμο και ασβέστη (στο υλικό πεδίο) από ευσεβείς και καταστρέφεται με
φωτιά βαρβάρων, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και ο πεσών επί τον λίθον τούτον
συνθλασθήσεται, εφ' ον δ' αν πέση λικμήσει αυτόν. (Ματθ. 21:44). Ο Κύριος, όταν θα πρέπει,
θά παρουσιάση τους Μάρκους τους Ευγενικούς και τους Γρηγόριους Παλαμάδες, δια να
συγκεντρώσουν όλα τα κατασκανδαλισμένα αδέλφια μας, δια να ομολογήσουν την Ορθόδοξον
Πίστιν, να στερεώσουν την Παράδοσιν και να δώσουν χαράν μεγάλην εις την Μητέρα μας
(Εκκλησία)». 53
Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς (+1979):
«Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι κοινὸν ὄνομα διὰ τοὺς ψευδοχριστιανισμούς, διὰ τὰς
ψευδοεκκλησίας τῆς δυτικῆς Εὐρώπης. Μέσα του εὑρίσκεται ἡ καρδιά ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν
οὑμανισμῶν, μὲ ἐπὶκεφαλῆς τὸν Παπισμόν. Ὅλοι δὲ αὐτοὶ οἱ ψευδοχριστιανισμοί, ὅλαι αἱ
ψευδοεκκλησίαι δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μία αἵρεσις παραπλεύρως εἰς τὴν ἄλλην
αἵρεσιν. Τὸ κοινὸν εὐαγγελικὸν ὄνομά τους εἶναι παναίρεσις». 54 Επίσης από τον άγιο
Ιουστίνο: «Εντροπή καταλαμβάνει πάντα ειλικρινή Ορθόδοξον, ανατραφέντα υπό την
καθοδήγησιν των Αγίων Πατέρων, όταν αναγιγνώσκη, ότι οι Ορθόδοξοι Σύνεδροι της 5ης
Πανορθοδόξου Διασκέψεως της Γενεύης (8-16 Ιουνίου 1968) σχετικώς προς την συμμετοχήν
των Ορθοδόξων εις το έργον του «Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών», έλαβον τότε την
Ακούστε το από τον ίδιο: https://www.imdleo.gr/diaf/2014/01/2014.html
Επιστολή του αγίου γέροντος Παϊσίου κατά του Οικουμενισμού προς τον π. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, στον
«Ορθόδοξο Τύπο» (1969). https://www.imdleo.gr/diaf/2010/Paisios-antiOik.pdf
54 Ἀρχιμ. Ιουστίνου Ποποβιτς (ήδη αγιοκαταταχθέντος), Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ Οἰκουμενισμός, Θεσσαλονίκη
1974, σελ. 224.
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απόφασιν «όπως εκφρασθή η κοινή επίγνωσις της Ορθοδόξου Εκκλησίας ότι αύτη
αποτελεί οργανικόν μέρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών». Αυτή η απόφασις
είναι κατά την ανορθοδοξίαν και αντιορθοδοξίαν της αποκαλυπτικώς φρικαλέα. Ήτο
άραγε απαραίτητον η Ορθόδοξος Εκκλησία, αυτό το πανάχραντον Θεανθρώπινον σώμα και
οργανισμός του Θεανθρώπου Χριστού να ταπεινωθεί τόσον τερατωδώς, ώστε οι αντιπρόσωποί
της θεολόγοι, ακόμα δε και Ιεράρχαι, μεταξύ των οποίων και Σέρβοι, να επιζητούν την
«οργανικήν» μετοχήν και συμπερίληψιν εις το Παγκόσμιον Συμβούλιον των Εκκλησιών,
το οποίον, κατ’ αυτόν τον τρόπον γίνεται εις νέος εκκλησιαστικός «οργανισμός», μία
«νέα Εκκλησία» υπεράνω των Εκκλησιών, της οποίας οι Ορθόδοξοι και μη Ορθόδοξοι
Εκκλησίαι αποτελούν μόνο «μέλη» («οργανικώς μεταξύ των συνδεδεμένα»!); Αλοίμονον,
ανήκουστος προδοσία»!... 55 online
Το 1948 στη συνδιάσκεψη της Μόσχας:
«Οι σκοποί της Οικουμενικής Κινήσεως», δήλωσαν οι εκπρόσωποι, «όπως εκφράζονται
με τον σχηματισμό του "Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών"... δεν αντιστοιχούν προς τα ιδεώδη
του Χριστιανισμού ή τους σκοπούς της Εκκλησίας του Χριστού, όπως τα κατανοεί η Ορθόδοξη
Εκκλησία». Συνεπώς καταδικάστηκε κάθε μορφή συμμετοχής στο WCC. 56
Από ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους Άθω το 2006:
...«Η Δυτική Ευρώπη είναι χρεωμένη με μία σειρά αντιχριστιανικών θεσμών, που είναι
συνέπειες των θεολογικών παρεκκλίσεων της Ρώμης από την Ορθοδοξία. Σκόπιμον είναι η
Ορθοδοξία να μη χρεώνεται αμαρτίες αλλότριες και επιπλέον να μη δίδεται η εντύπωσις
στους εξ αντιδράσεως προς τις εκτροπές του Δυτικού Χριστιανισμού απόχριστιανισθέντες Δυτικοευρωπαίους, ότι η Ανατολική Ορθοδοξία ταυτίζεται με αυτόν,
αποτυγχάνοντας έτσι να μαρτυρείται ως η μόνη αυθεντική Πίστις στον Χριστό και η ελπίδα των
λαών της Ευρώπης.
Το Βατικανό δεν προσανατολίζεται στην αποβολή των αιρετικών διδασκαλιών του
αλλά σε επανερμηνεία τους, δηλαδή σε συγκάλυψί τους. Η ρωμαιοκαθολική εκκλησιολογία
των «αδελφών εκκλησιών» είναι αντίθετη προς την αυτοσυνειδησία της Ορθοδόξου Εκκλησίας,
ως της μόνης Μιάς Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Το παπικό Πρωτείον ο
Ποντίφηκας το κρατεί ως απαρασάλευτο προνόμιο, όπως φαίνεται από την πρόσφατη
απάλειψι του τίτλου του Πατριάρχου της Δύσεως και από την αναφορά στην παγκόσμια διακονία
του Αποστόλου Πέτρου και των διαδόχων του κατά την ομιλία του στον Πατριαρχικό Ναό. Η
Ουνία σύμφωνα με αναμφισβήτητες μαρτυρίες πολλαπλώς και ποικιλοτρόπως επιχειρείται να
ενισχυθεί και επιβεβαιώνεται. Το Βατικανό προχώρησε ακόμη περισσότερο με τις
διαθρησκειακές συμπροσευχές και τον διαφαινόμενο σε αυτές πανθρησκειακό
ηγεμονισμό του Πάπα της Ρώμης.
Υπό τις προϋποθέσεις αυτές οι φιλόφρονες εκδηλώσεις των Προκαθημένων
δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις ενότητος, απομακρύνουν τον ετερόδοξο κόσμο από του να
προσβλέπει στην Ορθοδοξία ως προς την αληθινή Εκκλησία, αμβλύνουν το δογματικό
αισθητήριο πολλών Ορθοδόξων και επί πλέον εξωθούν στην πιθανή δημιουργία νέων
σχισμάτων». 57
Γέρων Σωφρόνιος ο Αγιορείτης και κτήτωρ Μονής στο Essex (+1993): «Η «μία και
μοναδική» Εκκλησία κατέχει την αλήθεια και το πλήρωμα της Χάριτος του Θεού:
Γνωμοδότηση του Οσίου Ιουστίνου σε αίτημα της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Σερβίας για το αν μπορεί να
συμμετάσχει η Ορθόδοξη Εκκλησία σε «οικουμενικές ακολουθίες». Δημοσιεύθηκε με εισαγωγή του τότε ιερ/χου
Ειρηναίου Μπούλοβιτς στο περιοδ. Κοινωνία τ. 18 (1975), σ. 95-101, σε μετάφραση από τα σερβικά της Μαρίνας Σκλήρη.
55

56
57

Καλλίστου Ware, Eπ. Διοκλείας, Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, 1996, σελ. 508.
Όλη η ανακοίνωση: https://www.imdleo.gr/diaf/files/nwo-13/IeraKoinotisAthos.pdf
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«Η διδασκαλία της Εκκλησίας, που έλαβε την τελική της μορφή από τις
Οικουμενικές Συνόδους, δεν επιδέχεται καμιά αλλαγή. Όλη η μετέπειτα επιστημονική
εργασία πρέπει απαραίτητα να συμφωνεί με ότι δόθηκε στη Θεία αποκάλυψη και
διατυπώθηκε στη διδαχή των Οικουμενικών Συνόδων της Εκκλησίας. Το ίδιο ισχύει και
για τη χάρη. Το πλήρωμα της χάριτος μπορεί να κατέχει μόνο η μία και μοναδική
Εκκλησία». (σελ. 190)... Επίσης: «Τρία πράγματα δεν μπορώ να κατανοήσω:
1) Πίστη χωρίς δόγμα.
2) Χριστιανισμό έξω από την Εκκλησία.
3) Χριστιανισμό χωρίς άσκηση.
Και τα τρία αυτά, Εκκλησία, δόγμα και ασκητική, δηλαδή Χριστιανική άσκηση,
συνιστούν για μένα ενιαία ζωή» (σελ. 191). 58 Έλεγε επίσης ο γέροντας:
«Με τις συζητήσεις (μεταξύ "εκκλησιών") μπορεί να επέλθει μία γνωριμία, που μπορεί να
βοηθήσει «πολιτικά», χωρίς όμως να βλάψει την Ορθοδοξία (αν δεν υπογράφονται συμφωνίες).
Αλλά η «ένωση Εκκλησιών» είναι δύσκολη, έως αδύνατη. Όσοι ομιλούν για «ένωση
Εκκλησιών» δεν γνωρίζουν ούτε την νοοτροπία των ετεροδόξων ούτε το ύψος της
Ορθοδοξίας. Μερικοί από τους ετεροδόξους μισούν τους Ορθοδόξους. Απόδειξη είναι ότι, αν
κάποιος Δυτικός γίνει βουδιστής ή μαρξιστής, οι οικείοι του δεν τον αποβάλλουν από την
οικογένειά τους, αν όμως γίνει Ορθόδοξος, τότε τον αποβάλλουν. (σελ. 337).
- Και οι ανατολίτες, που ασχολούνται με τον διαλογισμό (που τον βάλανε και στον
ΟΗΕ), βλέπουν κάποιο φως, αλλά αυτή η θεωρία τούς χωρίζει από όλη την άλλη
δημιουργία, με μία υπερηφάνεια. Αυτό το φως δεν είναι θεϊκό, αλλά διαβολικό, κτιστό.
Αντίθετα, στην Ορθοδοξία, η θεωρία του θείου Φωτός μεταδίδει στον άνθρωπο ζωή και αγάπη
για όλη την κτίση. (σελ. 378).
- Κάποιος πέρασε διαδοχικά από τον Μουσουλμανισμό, τον lνδουϊσμό, τον Βουδισμό και
τη Μαύρη Μαγεία. Σε όλες τις θρησκείες έκανε ταυτόχρονα και την μαγεία. Μόλις έγινε
Ορθόδοξος, θέλησε να ασκεί παράλληλα και την μαγεία, αλλά δεν μπορούσε να το κάνει. Από
αυτό κατάλαβε ότι η Μαγεία είναι το υπόβαθρο όλων των θρησκειών (γιατί φτιάχτηκαν από
πνεύματα πλάνης) και ότι οι θρησκείες είναι νεκρές, οι αρχηγοί τους είναι νεκροί, ενώ ο
Χριστός είναι ζωντανός Θεός». (σελ. 394).
Ο μακαριστός καθηγούμενος Γεώργιος της Ι. Μονής οσίου Γρηγορίου:
«Ἡ πλουραλιστική κοινωνία δέν ἀνέχεται ἀπόλυτα μεγέθη, σχετικοποιεῖ τὰ πάντα,
ἄρα καὶ τὴν ὀρθόδοξο πίστη»! 59
2.05. Το ηθικό πρόβλημα. Και επειδή οι οικουμενιστικοί και διαθρησκειακοί διάλογοι
γίνονται από ανθρώπους, δεν πρέπει να παραβλέπεται το ηθικό ποιόν των συνομιλητών
των Ορθοδόξων σ' αυτούς. Ο πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε στην ύπαρξη γκέι-λόμπυ μέσα
στην κουρία (την καρδιά) του Βατικανού. 60 Μια νεότερη έρευνα αριθμοποιεί το πρόβλημα.
«Περίπου το 80% των ιερέων του Βατικανού είναι ομοφυλόφιλοι», γράφεται στο 570
σελίδων βιβλίο του Γάλλου ερευνητού - δημοσιογράφου Frederic Martel «Στα ενδότερα του
Βατικανού». 61 Στην έρευνα αυτή δεν περιλαμβάνονται τα σχεδόν αναρίθμητα σκάνδαλα
Από το βιβλίο του Μητροπ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου: «Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ». (Β έκδοση).
Διαβάστε επιλεγμένα αποσπάσματα: https://www.imdleo.gr/diaf/2010/03/gSofronios_A.pdf
59 πρβλ. Ἀρχιμ. Γεωργίου, Ὀρθόδοξος Μοναχισμός καὶ Ἅγιον Ὄρος, ἐκδ. Ι. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου, 1997, σελ. 43, 72.
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«Στην Κουρία (του Βατικανού) υπάρχουν άγιοι άνθρωποι. Αλλά υπάρχει επίσης ένα ρεύμα διαφθοράς...
Αναφέρεται το "γκέι λόμπυ" και είναι αλήθεια, υπάρχει εκεί... Πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνομε»! Από
Newsy-link και CNN: «Pope says Vatican contains a 'gay lobby'» https://www.cnn.com/videos/world/2013/06/12/nadeaulok-vatican-gay-lobby.cnn Μάλιστα στα διαμερίσματά του, στη Ρώμη, το Βατικανό κατέχει τη μεγαλύτερη γκέισάουνα της Ιταλίας...: https://www.imdleo.gr/diaf/2017/Vatican-g_sauna.pdf
61 Τα στοιχεία του Martel «έρχονται μετά από τέσσερα χρόνια συνεντεύξεων με πάνω από 1.500 ανθρώπους,
συμπεριλαμβανομένων 200 ιερέων, 41 καρδιναλίων και 52 επισκόπων, διπλωματικών αξιωματούχων, φρουρών
και άλλων στο Βατικανό». 14-2-2019: https://www.rt.com/news/451375-vatican-priests-gay-martel-book/
60
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παιδοφιλίας των παπικών.
Η «Αγγλικανική Εκκλησία» έχει πλέον αποδεχθεί ακόμη και επισκόπους της
κατηγορίας των LGBT. Εκλέγει λεσβίες επισκοπίνες και τους αναθέτει μάλιστα διευθυντικές
θέσεις. 62 Η «Επισκοπική Εκκλησία» (Episcopal church) τελεί γάμους ομοφυλοφίλων ακόμα
και εκεί που αντιτίθενται οι οικείοι "επίσκοποί της"!... 63
Για τις συναναστροφές μ' αυτούς ο απόστολος Παύλος προειδοποιεί: «μη πλανάσθε.
φθείρουσιν ήθη χρηστά (συν)ομιλίαι κακαί»! (1η Κορ. 15:33). Την κατάληξη προφήτευσε ο
άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των
όλων». Μιλάει και για ηθικά παραπτώματα (χειρότεροι) και για δογματικά (ασεβέστεροι). 64
2.06. Ο καταποντισμός των ψευδοπροφητών. Αυτά είναι αρκετά για να θυμόμαστε,
απλώς, πως τίθεται το θέμα της ένωσης των ψευδών "εκκλησιών" και "θρησκειών", που είδαμε
ότι προσπαθούν να μοιάσουν στις κατά τόπους Εκκλησίες του Χριστού, και γι' αυτό
παρίστανται και αυτές με πλοία. Οι πλοιοκτήτες τους όμως, δηλ. οι θεωρούμενοι πνευματικοί
ηγέτες τους, πλούτησαν, που πνευματικά σημαίνει ότι γέμισαν πάθη, από τα πολύτιμα δώρα της
πόλης της μεγάλης (18:19), γιατί αμείβονταν για την εκκοσμίκευσή τους και την παραμέληση του
νόμου του Θεού. Ότι αυτοί είναι ψευδο-πνευματικοί ηγέτες φαίνεται από το γεγονός ότι για την
καταστροφή της μεγάλης πόλης κλαίνε γοερά κραυγάζοντας ουαί, ουαί, ουαί, ενώ, αντιθέτως
προς αυτούς, ο Ιωάννης προτρέπει να ευφραίνονται ο Ουρανός και οι άγιοι και οι απόστολοι και
οι προφήτες. (18:20). «Ας ευφραίνεσαι γι’ αυτήν, Ουρανέ, και οι άγιοι και οι απόστολοι και
οι προφήτες, γιατί απέδωσε δικαιοσύνη ο Θεός και εκδικήθηκε το αίμα σας από αυτή».
Ο Αρέθας διαφοροποιούμενος στο κεφάλαιο αυτό από τον άγιο Ανδρέα, όπως είδαμε
ήδη από τη σελ. 24, υποστηρίζει ότι δεν γίνεται λόγος για μια ορισμένη «μεγάλη πόλη», αλλά
για όλο το φθαρτό σύστημα του κόσμου τούτου (που ισχύει εσχατολογικά, αλλά δεν αφορά το
εδώ μελετώμενο κείμενο της Αποκάλυψης). Διότι, λέει, ούτε η Βαβυλώνα, ούτε η Ρώμη, ούτε
καμμιά άλλη πόλη πλουτίζει μόνο από την πορεία των πλοίων, παρά μόνον αυτός ο κόσμος. Και
πλουτίζει αλληγορικά τον «όντως πλούτον», τον πραγματικό πλούτο, με ψυχές ανθρώπων.
Αυτοί οι άνθρωποι διαπλέουν τον κοσμικό σάλο, σαν να βρίσκονται σε πλοία και δεν μετέχουν
στην αλμύρα αυτού του κόσμου. (Μαυρ. σελ. 258). Αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε ερμηνείες που
δεν ταιριάζουν στο νόημα του συγκεκριμένου κειμένου. Αν αυτοί που βρίσκονται στα πλοία
έχουν εντελώς διαφορετικά συναισθήματα για την καταστροφή της «μεγάλη πόλης» από
ότι ο «Ουρανός, οι άγιοι και οι απόστολοι και οι προφήτες», τότε δεν μπορεί να θεωρηθεί
ότι πλουτίζουν «σώζοντας ψυχές ανθρώπων»! Συνεπώς, οι ναυτικοί εδώ δεν έχουν
(πνευματικά) καλή έννοια, και πρέπει να μείνομε στην ερμηνεία του αγίου Ανδρέα.
Με τη λέξη ουρανό ή εννοεί τους αγγέλους ή «τους εις αυτόν έχοντας το πολίτευμα
αγίους», λέει ο Ανδρέας, ή μάλλον αγγέλους και αγίους μαζί. Καλεί να ευφρανθούν μαζί μ'
αυτούς και οι Απόστολοι και Προφήτες. Γιατί όλοι υπέφεραν από την Πόλη αυτή και ήλθε η ώρα
της εκδικήσεως. Και φονεύθηκαν οι μεν Προφήτες από τους Ιουδαίους, οι δε Απόστολοι από
τους εθνικούς, όταν τους κήρυξαν τον λόγο του Θεού. Και αυτοί δεν χαίρονται όταν έρχεται η
τιμωρία επειδή είναι χεραίκακοι, αλλά γιατί έχουν «επιθυμία διάπυρο για την διακοπή της
αμαρτίας», λέει, επίσης, ο Ανδρέας.
62 https://anglicanmainstream.org/church-of-england-appoints-lesbian-in-partnered-relationship-to-head-interim-director-of-ministry/

Και: https://www.exapsalmos.gr/2016/11/25/thia-efcharistia-gia-omofylofilous-apo-gyneka-episkopo-tis-anglikanikis-ekklisias/
63 https://www.christianpost.com/news/episcopal-church-expands-gay-marriage-to-all-dioceses-where-bishops-object.html
64 57η προφητεία: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/02_AgKosmas.pdf Όταν κάποιοι κληρικοί

δυσανασχέτησαν ο Άγιος απάντησε: «Αμ εγώ τι είμαι; Δεν είμαι από την ιδικήν σας τάξιν; Σας λέγω πως αυτά
μια μέρα θα γίνουν». Καλυβοπούλου, περιοδικό Β. Ήπειρος. Και ο άγιος Νήφων Κωνσταντιανής λέει ότι στις
έσχατες μέρες «όσοι θα κατέχουν τους ιερατικούς θρόνους σε όλον τον κόσμο, θα είναι εντελώς
ακατάλληλοι, και δεν θα έχουν ιδέα από αρετή». (Από το βιβλίο «Ένας ασκητής Επίσκοπος»).
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Όπως στην αρχή του 18ου κεφαλαίου η εστίαση στις πνευματικές επιπτώσεις από την
πτώση της Βαβυλώνας, ήταν το σημαντικότερο νόημα των λόγων του αγγέλου, που ο Ιωάννης
είδε «να κατεβαίνει από τον ουρανό έχοντας εξουσία μεγάλη», το ίδιο συμβαίνει και στο τέλος
του. Δηλ. η σπουδαιότητα της σωτηρίας κάθε ψυχής, 65 καθιστά κεντρικό θέμα την πνευματική
πτώση της Βαβυλώνας και όχι την υλική καταστροφή της. Επομένως είναι προτιμότερο να
βλέπομε τη «Βαβυλώνα» σαν την προβληματική ψυχή ενός ή περισσοτέρων ανθρώπων, από
το να εξετάζομε τη «Βαβυλώνα» των ψυχών μαζί με την υλική κτίση στην οποία διαβιούν.
 Αυτό είναι πολύ επιβοηθητικό, διότι: Πνευματικά, είναι παρόμοιο το τέλος του βίου
ενός ανθρώπου με «Βαβυλώνια» ψυχή, που πέφτει στον Άδη αντί να ανέβει στον Ουρανό, με
το τέλος της παγκόσμιας Βαβυλώνας η οποία πέφτει και προσκυνάει τον Αντίχριστο, και
πάλι το τέλος της Βαβυλώνας του Αντιχρίστου, η οποία πέφτει κατά την γενική Κρίση και
τιμωρείται με αιώνια δεινά, μαζί με τα πονηρά πνεύματα που την καθοδηγούσαν στην
αμαρτία. Τότε «πάντες θα αλλάξομε», λέει ο απόστολος Παύλος, «διότι πρέπει το φθαρτό
αυτό (σώμα) να ενδυθεί αφθαρσία». Στην νέα αυτή κατάσταση καμμιά φθοροποιός
«Βαβυλώνα» δεν χωράει, διότι «ουδέ η φθορά την αφθαρσία κληρονομεί». (1η Κορ. 15:50-54).
Κάθε είδος Βαβυλώνας (προσωπική ή ομαδική) οδηγεί τους ανθρώπους που πείθονται
σ' αυτήν σε πνευματική πτώση, που σημαίνει απομάκρυνση από τον Θεό. Γι' αυτό και ο άγγελος
με την ισχυρή φωνή, είπε: «Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα η μεγάλη, και έγινε κατοικητήριο
δαιμονίων». (18:2). Λέγοντας «έπεσε, έπεσε» εστιάσθηκε στις πνευματικές επιπτώσεις. Επειδή
οι ψυχές «ανεβαίνουν» την κλίμακα των αρετών ή «πέφτουν» από αυτή, αλλά δεν καταστρέφονται, γιατί κατά την ουσία τους δημιουργήθηκαν αθάνατες εκ Θεού. 66 Μέσα στην ανθρώπινη
ιστορία πολλοί «πέφτουν» ακολουθώντας την ευρύχωρη οδό την απάγουσα στην
απώλεια, ενώ λίγοι είναι όσοι βρίσκουν την οδό που οδηγεί στην Ουράνια ζωή. (Ματθ. 7:13-14).
«Και ένας άγγελος ισχυρός σήκωσε λίθο ὡς μύλον μέγαν (μυλόπετρα διπλή
μεγάλη) και τον έριξε στη θάλασσα, λέγοντας. Με τέτοια ορμή θα ριχτεί η Βαβυλώνα η
μεγάλη πόλη και δε θα βρεθεί πια». (18-21). Για τις τελευταίες παραγράφους του 18ου
κεφαλαίου λέει ο πατριάρχης Άνθιμος:
«Ο μύλος είναι (διπλός) βαρύς λίθος με πολλές τρύπες και τραχύς, που αλέθει και
λεπτύνει κάθε τι που του βάζουν. Αυτού το μεν ένα (κάτω) μέρος είναι ακίνητο, το δε άλλο (το
άνω) περιστρέφεται περί άξονα· με αυτό μοιάζει ο παρών κόσμος. Διότι είναι βαρύς και
ενοχλητικός και πολυτάραχος. Σ' αυτόν επειδή δεν έχει υπάρξει μετάβαση (σε άλλον),
περιελίσσονται οι κύκλοι και οι χρονικές περίοδοι, ώστε να εκλεπτύνουν και να σαφηνίζουν τα
συμβαίνοντα. Διά τούτο και ο Κύριος με μύλο αυτόν παρομοίασε, λέγοντας: «Δύο θα αλέθουν
στον μύλο, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται»· αινιττόμενος με αυτό ότι ο
άνθρωπος ενώ εξερευνά και πολυπραγμονεί στις λεπτομέρειες των πραγμάτων, έξαφνα
επελθών σ' αυτόν απροσδόκητα ο θάνατος, χωρίζει την ψυχή από το σώμα του χωρίς να το
φροντίσει ο ίδιος. Αυτού η μεν ψυχή λαμβάνεται, το δε υλικό σώμα αφήνεται. Διά τούτο και
ο θεατής της Αποκαλύψεως είδε άγγελο ισχυρό, να σηκώνει λίθο ως μέγα μύλο και να τον βάζει
στην θάλασσα. Διότι ο περιφερόμενος στα μάταια του κόσμου, και διά των υγρών και ρευστών
ηδονών καθιστάμενος υποβρύχιος, θα απολάβει κατά τα έργα του, ριπτόμενος στη θάλασσα των
βασάνων και με ορμή θα καταποντισθεί στη γέεννα και θα βυθισθεί σ' αυτήν, όπως βυθίζεται ο
λίθος του μύλου όταν βληθεί στη θάλασσα. Διότι όταν βληθεί αυτός θα γίνει αφανής, σαν να μην
υπάρχει». (σελ. 174-175).
Επειδή η ψυχή είναι πολυτιμότερη από όλο τον υλικό κόσμο: «τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν κερδήσει τον
κόσμον όλο, και ζημιωθεί την ψυχήν του; ή τι αντάλλαγμα θα δώσει για την ψυχή του...»; (Μάρ. 8:36-37).
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Και ως λέγει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Ἅμα (συγχρόνως) δὲ τὸ σῶμα καὶ ἡ ψυχὴ πέπλασται, οὐ τὸ
μὲν πρῶτον, τὸ δὲ ὕστερον κατὰ τὰ Ὠριγένους ληρήματα». (Έκδοσις ακριβής, στο 29ο, περί ανθρώπου).

66

ΙΑ - 36

Η βύθιση της Βαβυλώνας στη θάλασσα δεν θυμίζει το τέλος του κόσμου, που θα γίνει με
φωτιά, οπότε η «γη και τα εν αυτή έργα κατακαήσεται». (2η Πέτ. 3:10). Και οι δύο που αλέθουν
στον μύλο μπορεί να είναι δύο διαφορετικές ψυχές, εκ των οποίων η μία παραλαμβάνεται στη
Βασιλεία του Θεού και η άλλη αφήνεται να τιμωρηθεί, όπως ερμηνεύει ο άγιος Εφραίμ ο
Σύρος: «Οι μεν (είναι) δίκαιοι, οι δε άδικοι. Και οι μεν δίκαιοι παραλαμβάνονται, οι δε άδικοι
αφήνονται στο πυρ. Αυτές δε που αλέθουν είναι το πλήθος των γυναικών, εν μέρει δε και οι
ψυχές που έζησαν κάτω από δουλικό ζυγό και τέλειωσαν τη ζωή τους ασθενικά... Πως
αφήνονται οι άδικοι; Θα συνάξουν οι άγγελοι τους μεν εκλεκτούς εκ των τεσσάρων ανέμων,
τους δε ασεβείς θα κατακαύσουν στο άσβεστο πυρ». 67
Αυτά μας θυμίζουν ότι ο κόσμος θα καταστραφεί με φωτιά. Και επομένως το ότι θα
βληθεί η Βαβυλώνα σαν «λίθος μυλικός» στη θάλασσα δεν ταιριάζει τόσο στις «αλήθουσες» της
2ας Παρουσίας όσο στην παίδευση υπό του Κυρίου όσων προκαλούν σκανδαλισμό. «Όποιος
σκανδαλίσει ένα από τους μικρούς αυτούς που πιστεύουν σε Εμένα, συμφέρει σ' αυτόν
να κρεμασθεί λίθος μύλου (μέγας), που περιστρέφεται από όνο, στον τράχηλό του και να
καταποντισθεί στο πέλαγος της θαλάσσης. (Ματθ. 18:6).
Και τέτοιο σκανδαλισμό προκαλούν οι ψευδοπροφήτες. Κάποιοι εξ αυτών, ενώ
ονομάζονται Χριστιανοί, στήνουν ιδίας επινόησης "εκκλησίες" στις οποίες δεν υπάρχουν
σωτήρια Μυστήρια ούτε διδάσκεται ο αυθεντικός Χριστιανισμός, αλλά άλλος προσαρμοσμένος
στις αντιλήψεις τους και στις επιταγές των αρχών και εξουσιών του κόσμου τούτου. Η «μεγάλη
πόλη» που τώρα κατευθύνει την παγκόσμια Βαβυλώνα, δηλ. οι ΗΠΑ, έχουν μέγα πλήθος
τέτοιων αυτόκλητων "εκκλησιών", αλλά και ενώσεών τους, που αποτελούν άκρως
εσχατολογικό φαινόμενο. Θα έρθει, έτσι, γρήγορα ο καιρός που η πνευματική φθορά θα
καταλήξει σε πλήρως αθεϊστικές και αντίχριστες κοινωνίες (λαοθάλασσες ασεβών), από τις
οποίες θα βγουν οι 10 βασιλείς που θα καταστρέψουν την τότε «μεγάλη πόλη» και κατόπιν θα
κυβερνήσει ο Αντίχριστος. Όπως έλεγε, από την Γεωργία, ο άγιος γέροντας Γαβριήλ (+1995), ο
διά Χριστόν σαλός: «Μετά την εμφάνιση του Οικουμενισμού θα έρθει ο Αντίχριστος». 68
Άλλοι ψευδοπροφήτες είναι οι διδάσκοντες ιδεολογικές πλάνες, τις οποίες θεωρούν
ανώτερες του Χριστιανισμού. Τέτοιες είναι οι πλάνες του Κομμουνισμού και Ναζισμού, της
φυσιολατρείας ή οικολογίας ως ανώτατου αγαθού, οι πολλές της αποκρυφιστικής και
παγανιστικής Νέας Εποχής και Νέας Τάξης, της περί εξωγήινων και UFO-λογίας 69 και των
πολλών και διαφόρων θρησκειών και σεκτών.
Όταν «Βαβυλώνα» είναι η ψυχή ενός πνευματικά μπερδεμένου ανθρώπου, αν αυτός γίνει
ψευδοπροφήτης που πλανά και άλλους, θα βυθιστεί στο βαθύτατο πνευματικό σκότος της
λαοθάλασσας των ασεβών με μεγάλη ταχύτητα. Από αυτή (την ασεβή λαοθάλασσα) θα
αναδειχθεί αργότερα ο Αντίχριστος, τον οποίο θα προσκυνήσουν όλοι οι σκοτισμένοι, με αρχηγό
τον Ψευδοπροφήτη της Αποκάλυψης. Συνεπώς μπορούμε να πούμε ότι η εικονική ρίψη της
βαριάς (διπλής) μυλόπετρας στη θάλασσα υποδεικνύει ένα σημαντικό πνευματικό
παράπτωμα της Βαβυλώνας, αυτό της ανάδειξης πλήθους ψευδοπροφητών. Αυτοί
φορτώνονται, εκτός των δικών τους, και τη μεγάλη αμαρτία της παραπλάνησης των οπαδών
τους, που ξεγελασμένοι απ' αυτούς δεν εισέρχονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού για
να σωθούν. Αυτές οι διπλές αμαρτίες των ψευδοπροφητών είναι βαριές σαν διπλή
Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου ἔργα, τ. 4, «Τῷ δύο ἔσονται ἐν ἀγρῷ». Θεσσαλονίκη: Το περιβόλι της Παναγίας, 1992.
Περισσότερα: https://www.imdleo.gr/diaf/2015/08/gGabriel.html
69 Η εξαπάτηση διά των UFOs αποκαλύφθηκε αρχικά από τον Βέρνερ Φον Μπράουν και την δρ Κάρολ Ρόσιν:
https://www.imdleo.gr/diaf/2011/01/W_Von_Braun+Vatican+UN+NASA+Pravda.pdf Τα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών
που διέρευσαν από τον Σνόουντεν μιλάνε για οντότητες που έρχονται στην επιφάνεια της γης από το εσωτερικό
της, δηλ. για δαίμονες. Το ίδιο λέει ο άγιος Γαβριήλ: https://www.imdleo.gr/diaf/2015/08/gGabriel.html (Ζ6 + σχόλιο).
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μυλόπετρα. Γι' αυτό, πριν κάποιος απ' αυτούς αμαρτήσει, συνέφερε κατά το Ευαγγέλιο, αντί
της αιώνιας καταδίκης, να κρεμασθεί στον τράχηλο του μύλος μέγας (μυλόπετρα διπλή)
και να καταποντισθεί έτσι στο πέλαγος της θάλασσας. (Βλ. Ματθ. 18:6, Μαρ. 9:42, Λουκ. 17:2).
Σαν συνέπεια των ανωτέρω: «Και φωνή κιθαριστών και μουσικών και αυλητών και
σαλπιγκτών δε θ’ ακουστεί μέσα σ’ εσένα πια, και κανένας τεχνίτης καμιάς τέχνης δε θα
βρεθεί μέσα σ’ εσένα πια, και ήχος μύλου δε θα ακουστεί μέσα σ’ εσένα πια»... (18:22).
Στη Συντέλεια δεν θα μείνει καμμιά από τις αιτίες που κάνουν τώρα τη Βαβυλώνα να
πλανά τον κόσμο. «Το ότι ούτε ίχνος της Βαβυλώνας - κόσμου δεν θα μείνει φαίνεται και
από το ότι δεν θα ακουστούν πλέον σ' αυτήν κιθαρωδοί και μουσικοί και λοιπά», λέει ο Ανδρέας.
Και γενικότερα προσθέτει ότι θα εκλείψουν μια για πάντα τα «τρυφής παραίτια και ασωτίας,
όχλον ανερεθίζοντα» δηλ. όσα προκαλούν τρυφή και (εξ αυτής) ασωτία, ερεθίζοντας τον πολύ
λαό. (Μαυρ. σελ. 259).
Αλλά μπορούμε να ερμηνεύσουμε, επίσης, την εξεταζόμενη παράγραφο (18:22), ως
έχουσα νοηματική συνέχεια με τα προηγούμενα. Διότι οι ψευδοπροφήτες πράττουν τα αντίθετα
από τους διδασκάλους της Εκκλησίας. Έτσι ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: 70 «θέλω να
σας διδάξω θαυμαστής κιθάρας τη χρήση, όχι μεταχειριζόμενος λύρα νεκρή, αλλά
τεντώνοντας αντί χορδών τις ιστορίες των Γραφών και τις εντολές του Θεού». Και εξηγεί
ότι όπως οι κιθαρωδοί, από την εμπειρία τους, μαθαίνουν στα δάκτυλα των μαθητευομένων να
παράγουν διά των χορδών και των καταλλήλων φθόγγων την πιο ευχάριστη και γλυκιά μελωδία,
έτσι πρέπει και εμείς να πράξομε: «αντί δακτύλων την διάνοιά σας μεταχειριζόμενοι και τις
εντολές του Θεού φέρνοντας (στο νού σας), θα παρακαλέσομε την αγάπη σας να τις
εξετάσετε με την εμπειρία μας (των διδασκάλων)»...
Επομένως, στους κύκλους των ψευδοπροφητών, και στη Βαβυλώνα ολόκληρη όταν αυτή
γεμίσει ψευδοπροφήτες, δεν θα ακούγεται φωνή κιθαριζόντων τις άγιες Γραφές που
διατηρούνται ανόθευτες στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ούτε άλλου είδους φωνές ποικίλων
πνευματικών νοημάτων (ως από μουσικών και αυλητών) που αναπαύουν τις ψυχές, ούτε ακόμη
έντονες, σαν από σάλπιγγα, προφητικές φωνές. Και μ' αυτές τις συνθήκες θα είναι άγνωστη η
τέχνη της οποιασδήποτε αρετής: «και κανένας τεχνίτης καμιάς τέχνης δε θα βρεθεί μέσα
σ’ εσένα πια», και καμμιά ομάδα πνευματικής εργασίας δεν θα περιστρέφεται (ως ο μύλος) με
κέντρο τη μελέτη της σωτηρίας πάνω στην ακλόνητη αλήθεια του Ευαγγελίου. Ούτε φως από
αληθινό κήρυκα μετανοίας, ως από λύχνου Προδρομικού, 71 δεν θα υπάρξει πλέον: «και φως
λύχνου δε θα φέξει μέσα σ’ εσένα πια». Ούτε αληθινά Μυστήρια, που σκορπίζουν χαρά,
όπως του γάμου δεν θα τελούνται πλέον: «και φωνή γαμπρού και νύφης δε θα ακουστεί
μέσα σ’ εσένα πια». Το πρόβλημα με τη Βαβυλώνα των ψευδοπροφητών είναι ότι όλα, και την
πνευματική ζωή, τα είχε αναγάγει σε εμπόριο: «Γιατί οι έμποροί σου ήταν οι μεγιστάνες της
γης». Με τους κάθε είδους ψευδοπροφήτες της, έδινε παραπλανητικές συνταγές ευτυχίας, που
δηλητηρίαζαν τις ψυχές αντί να τις σώζουν, ώστε να πλανηθούν όλα τα έθνη: «ἐν τῇ
φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη». (18:23). Μια ασκητική ερμηνεία του τι σημαίνει
Εις την παραβολήν «Τοῦ τὰ μύρια τάλαντα ὀφείλοντος, καὶ τὰ ἑκατὸν δηνάρια ἀπαιτοῦντος»... «καὶ γὰρ
κιθαρῳδίαν ὑμᾶς τινα θαυμαστὴν διδάξαι βούλομαι, οὐχὶ λύραν νεκρὰν μεταχειρισάμενος, ἀλλὰ τὰς τῶν Γραφῶν
ἱστορίας καὶ τὰς τοῦ Θεοῦ ἐντολὰς ἀντὶ νευρῶν ἀνατείνας. Καὶ καθάπερ κιθαρῳδοὶ τοὺς δακτύλους τῶν
μαθητευομένων λαμβάνοντες, ἠρέμα τοῖς φθόγγοις προςάγουσι, καὶ διαψηλαφᾷν μετ' ἐμπειρίας διδάσκοντες, ἐκ τῶν
ἀφώνων φθόγγων τε καὶ νευρῶν πάσης φωνῆς ἡδίω καὶ γλυκυτέραν παιδεύουσι κατασκευάζειν φωνήν· οὕτω δὴ καὶ
ἡμεῖς ποιήσομεν, ἀντὶ δακτύλων τὴν διάνοιαν ὑμῶν μεταχειρισάμενοι, καὶ ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Θεοῦ προσαγαγόντες,
μετ' ἐμπειρίας αὐτῶν ἅπτεσθαι παρακαλέσομεν τὴν ὑμετέραν ἀγάπην»... (PG 51:17).
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Στο μεγαλυνάριο των γενεθλίων του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου λέμε «...την φωνήν του Λόγου, τον
λύχνον του Ηλίου, τον Πρόδρομον Κυρίου, ύμνοις τιμήσομεν».
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«φαρμακός», από τον όσιο Γεώργιο τον Χοζεβίτη (6ος αιών), είναι η εξής: «Φαρμακός λέγεται
αυτός που φράσσει τον νου τού πλησίον και τον εμποδίζει να προσεύχεται και τον αποσπά από
κάθε κατά Θεόν βιοτή, όπως εκείνοι που δηλητηριάζουν τα σώματα με ισχυρά δηλητήρια και τα
θανατώνουν». 72
Δεν έφταναν αυτές οι κακίες στους Βαβυλώνιους, αλλά εδίωκαν τους αληθινούς
Ορθόδοξους Χριστιανούς και μάλιστα όσους προφητικά τους έλεγχαν. Οι διαταγές της
«μεγάλης Πόλης», ως ηγέτιδος της παγκόσμιας Βαβυλώνας, είναι υπεύθυνες της αιματοχυσίας
όχι μόνο μέσα στην ίδια (ως κέντρου της), αλλά και σ' όλη τη γη: «καὶ ἐν αὐτῇ αἵματα
προφητῶν καὶ ἁγίων εὑρέθη καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς». (18:24). Εδώ
φαίνεται καθαρά ότι διακρίνεται η «μεγάλη πόλη» από την συνολική παγκόσμια Βαβυλώνα. Αν ο
Ιωάννης απευθυνόταν γενικά, στη συνολική Βαβυλώνα-κόσμο, δεν θα πρόσθετε «καὶ πάντων
τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς».
Η γενική αναφορά, σαν εσχατολογική κατάληξη των γεγονότων ισχύει, αν
ακολουθήσομε τον άγιο Ανδρέα Καισαρείας: «Η αιτία της καταστροφής της Βαβυλώναςκόσμου, είναι το ότι πλάνεψε όλα τα έθνη με τη μελωδία και τη μαγεία της και έγινε ο χώρος
όπου χύθηκαν τα αίματα των προφητών και των άλλων αγίων». (Μαυρ. σελ. 259). Στην περίπτωση
αυτή μιλάμε για κάθε «Βαβυλώνα» συνολικά, μέχρι και την τελευταία, της εποχής του
Αντιχρίστου. Αυτός θα βασιλεύσει στην Ιερουσαλήμ, που θα είναι τότε και κοσμικά, η «Πόλη
η μεγάλη». Αυτή η Πόλη, πρωτεύουσα της Βαβυλώνας του Αντιχρίστου, δεν πληροί την
προϋπόθεση να μην έχει κατακτηθεί, ώστε να λέει κατά τον Ιωάννη: «χήρα (απροστάτευτη)
δεν είμαι (γιατί μέχρι τώρα κανείς δεν με κατέκτησε)». (18:7). Αυτό μπορούμε να θεωρήσομε
ότι λέγεται από τη συνολική Βαβυλώνα-κόσμο όλων των εποχών και τόπων, υπό την έννοια ότι
δεν αλλάζει ο τρόπος ζωής μέχρι τη 2α Παρουσία. Τα ζιζάνια αυξάνονται μαζί με τον σίτο ως
τότε, κατά τον λόγο του Κυρίου: «άφετε συναυξάνεσθαι αμφότερα μέχρι του θερισμού».
(Ματθ. 13:30). Οπότε οι πονηροί άνθρωποι (τα ζιζάνια) νομίζουν ότι αυτό θα γίνεται αιωνίως, και
θα λένε όπως πρόβλεψε ο απόστολος Πέτρος: «Πού έστιν η επαγγελία της παρουσίας
Αυτού (του Χριστού)»;... Όλα έτσι διαμένουν απ' αρχής κτίσεως! (2α Πετ. 3:4). Και
προσωποποιούμενη η συνολική Βαβυλώνα λέει ομοίως, κατά τον Ιωάννη: «Δεν θα δω
πένθος»! (18:7). Αλλά το πένθος της θα έρθει με τη 2α Παρουσία!
Από όσα εξετάσαμε, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Ιωάννης δίνει ιδιαίτερη σημασία στην
προφύλαξη των πιστών και όχι στην εξάλειψη κάθε δυνατότητος να υπάρξει Βαβυλώνιος
τρόπος ζωής. Διότι αν και είναι άκρως επιθυμητό κι αυτό, δεν θα συμβεί πριν ο Κύριος έρθει
(στο τέλος της ζωής κάθε ατόμου και στη Συντέλεια). Και ο Ιησούς προς τον Πατέρα έλεγε: «Δεν
ζητώ να τους πάρεις (τους πιστούς) από τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις εκ του
πονηρού» (Ιω. 17:15). Γι' αυτό είναι σημαντική η προειδοποίηση ότι η πνευματική σύγχυση
από την εμπαθή ζωή, μάλιστα υπό την καθοδήγηση ψευδοπροφητών, ρίπτει την ψυχή
στο βαθύτατο σκότος της ασεβείας τάχιστα (σαν μυλόπετρα στη θάλασσα). Αυτή η
προειδοποίηση γίνεται πολύ σοβαρότερη στις έσχατες μέρες, που ο χρόνος τρέχει πολύ
γρήγορα καθώς οι ρυθμοί της ζωής επιταχύνονται από την τεχνολογία και κατά τον λόγο του
Κυρίου ο χρόνος κολοβώνεται (Ματθ. 24:22). Οι σκοτισμένοι από τους ψεύδο-προφήτες,
προσκυνούν τους εκάστοτε αντιχρίστους (Λένιν, Χίτλερ, Μάο κλπ) και μετά τον ίδιο τον τελικό
Αντίχριστο.
Οι αιτίες, επομένως, που προκαλούν σύγχυση στην διάνοια των ανθρώπων (αιρέσεις,
πλούτος, δόξα, τίτλοι ευγενείας, αξιώματα κλπ), εμποδίζουν τη μετάνοια και διώχνουν τη χάρη
του Θεού.
Γραμμένο από τον μαθητή του Οσίου Γεωργίου, Αντώνιο. «Όσιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης», «Ενωμένη
Ρωμηοσύνη», Θεσσαλονίκη 2016, σελ. 119.
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Και κατά τον Μ. Βασίλειο: «Όλα αυτά είναι συγχυτικά της διανοίας και γι' αυτό άξια
να είναι ομώνυμα με τη Βαβυλώνα. Αυτή την καταστρέφει ο Κύριος και γίνεται οικητήριο
εξαγριωμένων δαιμόνων· (σαν Βαβυλώνα) μπορείς, αν θέλεις, να λάβεις είτε την πόλη,
είτε την ψυχή που βρίσκεται σε σύγχυση. ∆ιότι είναι ανάγκη η ερημωθείσα από την
οίκηση του Θεού (πόλη ή ψυχή) να γίνει οικητήριο πονηρών πνευμάτων». 73
Συμπέρασμα: Η ψυχή που ζει στη σύγχυση των παθών και των αιρετικών αντιλήψεων
περί Θεού, είναι η προσωπική «Βαβυλώνα». Αυτή δεν βρίσκεται σε σταθερή αλλά μεταβατική
κατάσταση, από την οποία αν δεν αρχίσει έγκαιρα να αγωνίζεται για τη σωτηρία της,
κατάμαυροι σαν κάρβουνο λογισμοί ή και μαύροι στην κακία άνθρωποι (άνθρακες πυρός κατά
τον Ησαΐα) την παρασύρουν στην αποδοχή πλήρως αντιχρίστων δογμάτων με συνέπεια την
τελεία ερήμωσή της από τη χάρη του Θεού. Έτσι γίνεται οικητήριο δαιμόνων και αυτή είναι
η κύρια «καταστροφή της Βαβυλώνας»! Η υλική καταστροφή ακολουθεί την πνευματική.
Αλλά τα υλικά, ούτως ή άλλως, φθείρονται και καταστρέφονται κάποτε.
2.07. Ο προφήτης Ησαΐας σε συνδυασμό με την Αποκάλυψη για την Βαβυλώνα«μεγάλη πόλη». Η μετά το 1992, ως και τον Αντίχριστο Βαβυλώνα είναι παγκόσμια. Και επειδή
αυτή ήταν η αιτία, με τις διαταγές της υπό την καθοδήγηση των ψευδοπροφητών, να γίνουν οι
άνθρωποι ασεβείς και να προσκυνήσουν τον Αντίχριστο, αυτή είναι που πνευματικά βυθίζεται
τάχιστα. Και επειδή οι διαταγές έρχονται από το κέντρο της, την «μεγάλη πόλη» που κινεί
την παγκοσμιοποίηση, εκείνη κυρίως υφίσταται μεγάλες υλικές καταστροφές από φωτιά
και βύθιση στη θάλασσα, σαν συνέπεια και εικόνα της έξαψης των σαρκικών και άλλων
παθών και της πνευματικής πτώσης της στη θάλασσα της ασεβείας.74
Η «μεγάλη Πόλη» που καθοδηγεί την παγκόσμια Βαβυλώνα θα καταστραφεί, όπως
είδαμε, τον καιρό που η γη θα κυβερνάται από 10 ασεβείς «βασιλείς». Σημάδι κι αυτό, του ότι
αυτή συνήργησε, με την καταπάτηση των 10 εντολών του Θεού, στην εξάπλωση της ασεβείας
παγκοσμίως. Από τότε θα γίνονται, σύμφωνα με τα προηγούμενα κεφάλαια της Αποκάλυψης,
τεράστιες καταστροφές. Και κατά τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό: «Σεισμός παγκόσμιος θα γίνει,
όλος ο κόσμος θα γίνει ένας κάμπος. Θα πέσουν όλα τα βουνά, όλα τα σπίτια. Η
θάλασσα θα σηκωθεί υψηλά δέκα πέντε πήχεις από τα υψηλότερα βουνά».75
Στα χρόνια μας, στο ρόλο του καθοδηγητού της παγκοσμιοποίησης είναι οι ΗΠΑ. Η ώρα
της πλήρους καταστροφής της χώρας ή του συνασπισμού χωρών (πχ Βόρειο-Αμερικανικής
Ένωσης) που θα διαδραματίζουν το ρόλο των ΗΠΑ ως «μεγάλης Πόλης», δεν είναι τώρα, αλλά
λίγο πριν τη Συντέλεια. Από τώρα, όμως, έρχονται ισχυρότερες δοκιμασίες όλων των ειδών για
όλη τη γη (μεγάλοι σεισμοί, πλήθος ασθενειών, μεγάλοι πόλεμοι, πείνα κλπ) ώστε να χαθεί ένα
μεγάλο μέρος της ανθρωπότητος, και στο κακό αυτό θα έχουν το μερίδιό τους και οι ΗΠΑ. Αυτές
ανήκουν στις νεοανακαλυφθείσες χώρες (1492) που, αν και συμμετέχουν σε πολέμους, δεν
καταχτήθηκαν ακόμα από άλλες, επαληθεύοντας τα χαρακτηριστικά της «μεγάλης
Πόλης». Στον ερχόμενο παγκόσμιο πόλεμο θα υποστούν και οι ΗΠΑ μεγάλη ζημιά.
Ο προφήτης Ησαΐας προειδοποιεί για το πνευματικό κατρακύλισμα σαν την κύρια αιτία
για την καταστροφή της «θυγατέρας» (νέας) Βαβυλώνας. Η προφητεία του συνδυάζεται με
73

Ερμηνεία στον προφήτη Ησαΐα, κεφ. 13: «Καλεῖ δὲ ἔνδοξόν τινα Βαβυλῶνα, καὶ πλούτους κοσμικοὺς καὶ δόξας
καὶ τὰς κατὰ σάρκα εὐγενείας καὶ ὅσα τούτοις ἐστὶ παραπλήσια, δοξάζων. Πάντα γὰρ ταῦτα συγχυτικὰ διανοίας καὶ
ἄξια εἶναι ὁμώνυμα τῇ Βαβυλῶνι. Ταύτην καταστρέφει ὁ Κύριος, καὶ γίνεται οἰκητήριον δαιμόνων ἐξηγριωμένων, εἴτε
τὴν πόλιν βούλει λαμβάνειν, εἴτε ψυχὴν συγκεχυμένην. Ἀνάγκη γὰρ τὴν ἐρημωθεῖσαν ἀπὸ τῆς οἰκήσεως τοῦ Θεοῦ,
οἰκητήριον γενέσθαι πονηρῶν πνευμάτων».
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«ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται»... (18:8) Καί ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλον μέγαν καί ἔβαλεν εἰς τήν
θάλασσαν λέγων· οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλὼν ἡ μεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι. (18:21).
75
Ο λόγος του αγίου Κοσμά, ως ισαποστόλου, έχει το βαθύ πνευματικό νόημα που έχουν οι άγιες Γραφές και η
Αποκάλυψη, του οποίου εικόνα είναι τα συμβαίνοντα στη γη. https://www.imdleo.gr/diaf/2019/agKosmas-did4.pdf
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αυτήν της Αποκάλυψης. Για την «μεγάλη πόλη» - Βαβυλώνα είναι πολύ σοβαρή η πρόρρηση:
«Έχεις άνθρακες πυρός κάθεσαι πάνω σ' αυτούς»!... 76 (Ησ. 47:14).
Και αυτό, γιατί όπως γράψαμε σε σχετική εργασία, ήδη στο υλικό πεδίο δόθηκε φοβερό
σημάδι: Βρέθηκε «μία τεράστια δεξαμενή λιωμένου άνθρακα κάτω από τις δυτικές ΗΠΑ».
Το πιο σημαντικό είναι ότι η τεράστια ποσότητα του
λιωμένου άνθρακα βρίσκεται κάτω από το γιγάντιο
υπέρ-ηφαίστειο του Yellowstone!... Συνολικά είναι εκεί
επτά (7) υπερηφαίστεια: Mount Mazama, Long Valley,
Henry's Fork, Yellowstone, La Garita, Valles και Emory.
Ο προφήτης Ησαΐας 77 λέει, ομοίως προς την Αποκάλυψη, για την καύχηση της
«θυγατέρας Βαβυλώνος»: «οὐ καθιῶ χήρα οὐδὲ γνώσομαι ὀρφανίαν», (47:8). Δηλ. δεν θα
μείνω ποτέ χήρα (θα είμαι υλικά εύρωστη, ισχυρή και αήττητη), ούτε θα γνωρίσω τι θα πει
ορφάνια (δηλ. εγκατάλειψη από όσους με ευεργετούσαν). Και συνεχίζει: «Τώρα όμως, θα
επέλθουν κατά σου αυτά τα δύο αιφνιδίως σε μία (μόνη) ημέρα. Ατεκνία και χηρεία θα σε βρει
ξαφνικά, όταν θα ασχολείσαι με τη δηλητηριάζουσα (τους πιστούς) "μαγική" τέχνη σου,
από την υπερβολικά μεγάλη (τάχα) δύναμη των μάγων - επιστημόνων σου, στους οποίους
έχεις την ελπίδα πραγμάτωσης της πονηρίας σου· διότι συ (θυγατέρα της Βαβυλώνας) είπες:
Εγώ είμαι, και δεν υπάρχει άλλη (όμοια με εμένα). Μάθε (λοιπόν), ότι η (δήθεν) σύνεση αυτών
και η (πνευματική) πορνεία σου (γιατί πιστεύεις περισσότερο στους σοφούς σου από Εμένα) θα
μετατραπεί σε καταισχύνη σου. Εσύ όμως είπες από τα βάθη της ψυχής σου: Εγώ είμαι, και δεν
υπάρχει άλλη»! (47:9-10). Οι μάγοι ήταν οι σοφοί - επιστήμονες της παλιάς Βαβυλώνας, με
ικανότητες αστρονομικές και γι' αυτό παρατηρούντες τον ουρανό είδαν τον αστέρα που
ανήγγειλε τη γέννηση του Χριστού, τον οποίο ακολουθούντες ήρθαν από την Ανατολή για να τον
προσκυνήσουν.
Στη σύγχρονη «θυγατέρα Βαβυλώνας», οι επιστήμονες της εποχής δεν κατακρίνονται για
την εργασία τους, αλλά για την υπερηφάνεια και ασέβειά τους να προβάλλουν τον εαυτό τους
στη θέση του Θεού και να ψευδο-θεολογούν ξεπερνώντας τα όρια της επιστήμης τους. Μάλιστα,
διά του προφήτου ο Θεός προκαλεί τη Βαβυλώνα να γλυτώσει αν μπορεί, με τη βοήθεια
των σοφών της από τα επερχόμενα, τώρα που της τα φανέρωσε! «Στηρίξου λοιπόν (τώρα
που φανέρωσα το τέλος σου) στις μαγικές επιστήμες σου και στη δηλητηριάζουσα (τον πιστό
λαό) φιλοσοφία σου, αυτά που μάθαινες από τη νεότητά σου, μήπως και μπορέσεις να
ωφεληθείς (για να σωθείς). Έχεις κοπιάσει πολύ για να πραγματοποιήσεις τα θελήματά σου. Ας
σταθούν λοιπόν (εντείνοντας τις προσπάθειές τους) και ας σε σώσουν οι σοφοί που
μελετούν τα άστρα του ουρανού, αυτοί που παρατηρούν τους αστέρες (και τις συνέπειές
των στη Γη, όπως πχ από τις ηλιακές κηλίδες) ας αναγγείλουν σε σένα τι μέλλει να σου συμβεί.
Ιδού, όλοι σαν φρύγανα πάνω στη φωτιά θα κατακαούν, και δεν θα γλυτώσουν τη ζωή
τους από την φλόγα που θα ανάψει. Διότι εσύ, (θυγατέρα της Βαβυλώνας), έχεις
αναμμένους άνθρακες, κάθεσαι πάνω σ' αυτούς! Αυτοί θα είναι η "βοήθειά" σου!
Κουράστηκες από τη νεότητά σου στη διαρκή μεταβολή σου (την ανανέωσή σου σε κοσμική
δόξα, ισχύ κλπ. με κακή πνευματικά συνέπεια περισσότερες αμαρτίες και πλάνες). Ένας
άνθρωπος μπορεί να πλανηθεί ο ίδιος (ατομικά). Για σένα όμως (με την ομαδική αλαζονεία και
λοιπή πλάνη σου) δεν υπάρχει πλέον ελπίς σωτηρίας»! (Ησ. 47:12-15).
Όταν η πλάνη αφορά μεμονωμένα άτομα δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα, όπως όταν
γίνεται πυρκαγιά από απλά κάρβουνα σε ένα σπίτι. Όταν ομαδοποιείται όμως η ζωή,
76
77

Διαβάστε σχετική ανάλυση της προφητείας: https://www.imdleo.gr/diaf/2017/am_carbon.pdf
Ο προφήτης Ησαΐας θεωρείται ότι άρχισε να προφητεύει περί το 738 π.Χ. σε ηλικία 27 ετών.
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βασισμένη σε βλαβερές αρχές και ιδέες, τότε οι συνέπειες είναι μεγαλύτερες και φθάνουν να
είναι όπως η καταστροφή από την έκρηξη πυρηνικών αντιδραστήρων σε μια χώρα. Όταν η
κακή ομαδοποίηση εκτείνεται σε όλη την ανθρωπότητα, τότε οι συνέπειες είναι παγκόσμιες,
ανάλογες με την έκρηξη (υπερ)ηφαιστείου που τροφοδοτείται από τεράστιες ποσότητες
λιωμένου άνθρακα κάτω από αυτό. Η γνώση του κινδύνου αυτού, που αποτελεί και
προειδοποίηση, δόθηκε με είδηση του Απριλίου 2017.
Τώρα τους συνασπισμούς κρατών (πολιτικούς, στρατιωτικούς κλπ, όπως G20, ΕΕ,
ΝΑΤΟ, BRICKS) ακολουθούν οι ομαδοποιήσεις ψευδο-εκκλησιών και αντιχρίστων ιδεολογιών
κάτω από την καθοδήγηση παντός είδους ψευδοπροφητών... Το «Παγκόσμιο Συμβούλιο
Εκκλησιών» ενώνει κάθε ονομαζόμενη «Εκκλησία» σε παγκόσμια βάση. Οι αθεϊστές,
αποκρυφιστές, σοδομιστές, και οι "μάγοι" του διεθνούς χρηματο-οικονομικού και Τραπεζικού
συστήματος έχουν επίσης τις παγκόσμιες οργανώσεις τους. Τέλος ο πάπας με την
Πανθρησκεία προσπαθεί να τους ενώσει όλους, φιλοχρίστους και αντιχρίστους!
Ο Ιωάννης ρίχνει το βάρος στους εκκλησιαστικούς ψευδοπροφήτες, όπως είδαμε, και τις
προσομοιώσεις των αληθινών Ορθοδόξων Εκκλησιών που αυτοί κάνουν, μόνο εξωτερικά και
εμφανισιακά. Ο προφήτης Ησαΐας ελέγχει έντονα και τους μάγους - σοφούς και
επιστήμονες της Βαβυλώνας για την υπεροψία τους με την οποία νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα
ασχολούμενοι με τα εγκόσμια, χωρίς όμως να τιμούν τον σοφό Δημιουργό και προνοητή όλης
της κτίσης. Έτσι έκαναν τους ανθρώπους να πιστεύουν περισσότερο σ' αυτούς από τον Θεό, ο
οποίος γι' αυτό αποφασίζει: «Μάθε (λοιπόν, Βαβυλώνα), ότι η (δήθεν) σύνεση αυτών και η
(πνευματική) πορνεία σου (γιατί πιστεύεις περισσότερο στους σοφούς σου από Εμένα)
θα μετατραπεί σε καταισχύνη σου». (Ησ. 47:10).
«Άνθρωποι έχοντες επιστημονικές γνώσεις θεωρούν αυτόν τον πνευματικό
(διανοητικό) τους πλούτο σαν την ουσία της ύπαρξής των, μη υποπτευόμενοι παντελώς
ότι υπάρχει άλλη, υψηλότερη γνώση, και θησαυρός αληθινά ασύγκριτος ως προς τον
δικό τους “πλούτο”, που μαζί του φέρει βαθειά ειρήνη», 78 λέει σε σχετικό προβληματισμό ο
γέροντας Σωφρόνιος ο Αγιορείτης (+1994) και κτήτορας Μονής στην Αγγλία. Προσθέτει ακόμη:
Ο πόλεμος που δεχόμαστε (οι Χριστιανοί) είναι πολύ μεγάλος. Όλοι είναι εναντίον μας: η
επιστήμη και η πολιτική. Δεν είμαι απαισιόδοξος, αλλά νομίζω ότι ζούμε στους
τελευταίους καιρούς». 79
Επομένως, ενώ ο άνθρωπος πρέπει ελεύθερα να αναζητήσει και να βρει την Αλήθεια,
γιατί η εμπειρική γνώση της θα τον ελευθερώσει από τη δουλεία των παθών 80 και θα τον
οδηγήσει στην αιώνια ζωή, οι ψευδοπροφήτες τον παραπλανούν με διάφορους τρόπους, και
μεταξύ αυτών συγκαταλλέγονται και οι σοφοί - επιστήμονες που κρατούν τη δόξα του Θεού για
τον εαυτό τους! Η «μεγάλη Πόλη», λοιπόν, καταστρέφεται όταν έχει φτάσει στο μέγιστο
της ασεβείας, να υποστηρίζει τα αντίθετα της Χριστιανικής διδασκαλίας και να αναδεικνύει
αντίχριστους άρχοντες. Τότε που οι αδικίες και διωγμοί και φόνοι των Χριστιανών (όπως από
τους πολέμους που οργανώνει) έχουν αυξηθεί τόσο, που πλέον η πνευματική της κατάσταση να
μη διαφέρει της επερχόμενης βασιλείας του Αντιχρίστου. Για την καταστροφή της, που σημαίνει
ότι πλησίασε η 2α Παρουσία: «Ας ευφραίνεσαι γι’ αυτήν, Ουρανέ, και οι άγιοι και οι
απόστολοι και οι προφήτες, γιατί απέδωσε δικαιοσύνη ο Θεός και εκδικήθηκε το αίμα
σας από αυτή». (18:20).

Από το «ΑΣΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ», επιλογή: https://www.imdleo.gr/diaf/2010/03/gSofronios_B.pdf το Δ 09.
Από το «Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ», επιλογή: https://www.imdleo.gr/diaf/2010/03/gSofronios_A.pdf το Α 25.
80 Κατά το «γνώσεσθε την αλήθειαν, και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς» (Ιω. 8:32).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ
Μετὰ ταῦτα ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην
ὄχλου πολλοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ λεγόντων·
ἀλληλούῑα· ἡ σωτηρία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ
δύναμις τοῦ Θεοῦ ἡμῶν,
19-2 ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις
αὐτοῦ· ὅτι ἔκρινε τὴν πόρνην τὴν μεγάλην,
ἥτις διέφθειρε τὴν γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς,
καὶ ἐξεδίκησε τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ
χειρὸς αὐτῆς.
19-3 καὶ δεύτερον εἴρηκαν· ἀλληλούῑα· καὶ
ὁ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων.
19-4 καὶ ἔπεσαν οἱ εἴκοσι καὶ τέσσαρες
πρεσβύτεροι καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα καὶ
προσεκύνησαν τῷ Θεῷ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ
θρόνῳ λέγοντες· ἀμήν, ἀλληλούῑα.

Κεφάλαιο 19ο. Στη δημοτική:
Μετά από αυτά άκουσα σαν φωνή μεγάλη
από πλήθος πολύ στον ουρανό να λένε:
Αλληλούια· η σωτηρία και η δόξα και η
δύναμη είναι του Θεού μας,
19-2 γιατί είναι αληθινές και δίκαιες οι
κρίσεις του· διότι έκρινε την πόρνη τη
μεγάλη, που διέφθειρε τη γη με την πορνεία
της, και εκδικήθηκε το αίμα των δούλων του
(που χύθηκε) από το χέρι της.
19-3 Και για δεύτερη φορά είπαν:
Αλληλούια· και ο καπνός της ανεβαίνει
στους αιώνες των αιώνων.
19-4 Και έπεσαν οι είκοσι τέσσερις
πρεσβύτεροι και τα τέσσερα όντα τα γεμάτα
ζωή και προσκύνησαν το Θεό που κάθεται
πάνω
στο
θρόνο,
λέγοντας:
Αμήν,
Αλληλούια.

3.01. Η δοξολογία στον Ουρανό για την καταστροφή της Βαβυλώνας.
Κατά τον πατριάρχη Άνθιμο: «Ο πολύς όχλος στον Ουρανό του οποίου τη φωνή άκουσε
(ο Ιωάννης), είναι τα τάγματα τα αγγελικά και τα πλήθη των αγίων ψυχών, που χαίρουν για την
εκδίκηση του Θεού, όχι σαν να χαιρεκακούν κατά των εχθρών, αλλά ευφραινόμενοι για την λήξη
της κακίας τους και ευχαριστούντες την δικαιοκρισία του Θεού, για την οποία και θα τον
δοξάσουν με φωνή μεγάλη, δηλ. με προθυμία και με έφεση της καρδιάς. Και θα Τον
προσκυνήσουν λέγοντας την ωδή του Δαβίδ: Αλληλούΐα, το οποίο ερμηνεύεται Αινείτε τον
Κύριο. (Δόξα Σοι ο Θεός). Θρόνος, επίσης, του Θεού λέγεται η βασιλεία Του και η κυριότητα και
όλοι οι με καλά έργα ευαρεστούντες Αυτόν. Το δε, να κάθεται πάνω στον θρόνο, δηλώνει το
μόνιμο και (καλά) εδρασμένο και αμετακίνητο της βασιλείας, και την ανάπαυση Αυτού και την
ευαρέστησή Του στους δικαίους που τον υμνούν και τον δοξάζουν διά των καλών έργων, οι
οποίοι, διά μεν την ταπεινοφροσύνη ονομάζονται μικροί, διά δε το ύψος της δόξας τους μεγάλοι.
Διότι πας ο υψών τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, ο δε ταπεινός θα υψωθεί». 81
«Με το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο Αλληλούΐα ανυμνείται η Τρισυπόστατη
Θεότητα, δηλαδή ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα», λένε οι Ανδρέας και Αρέθας.
Επίσης: «Ο καπνός που ανεβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων από την πόρνη τη μεγάλη, 82
σημαίνει ότι οι τιμωρίες που ήλθαν σ' αυτήν είναι αιώνιες και χωρίς σταματημό», προσθέτει ο
Ανδρέας. Ενώ, «για το ποιοι είναι οι πρεσβύτεροι και ποια τα τέσσερα ζώα έχομε πει στα
προηγούμενα», 83 συμπληρώνει.
Οι αρχιεπίσκοπος Αβέρκιος και ο π. Σεραφείμ Ρόουζ λένε στην ερμηνεία τους: «Στους
δέκα πρώτους στίχους αυτού του (19ου) κεφαλαίου περιγράφεται πολύ γλαφυρά η αγαλλίαση
στον ουρανό, ανάμεσα σε πληθώρα χορωδιών από αγίους, εξ αιτίας της (αποφασιμένης)
καταστροφής του βασιλείου του Αντιχρίστου και του ερχομού της Βασιλείας του Χριστού.
Η τελευταία απεικονίζεται ως το γαμήλιο δείπνο του Αρνίου στο οποίο συμμετέχουν οι δίκαιοι και
οι ευσεβείς». 84 (Ματθ. 22:1-14, Λουκ. 14:16:24).
Πάντα από την «Ερμηνεία στην Αποκάλυψη», ελαφρώς προσαρμοσμένη στη δημοτική, εδώ από τη σελ. 177.
Μαυρ. σελ. 257. Ετέθη «πόρνη μεγάλη» που είναι στο πρωτότυπο, αντί για «πόλη», που γράφει εδώ το βιβλίο.
83 Διαβάστε γι' αυτά και την Ουράνια λατρεία στο Β τεύχος: https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_b.pdf
84 «Η Αποκάλυψη του Ιωάννη», εκδόσεις Μυριόβιβλος 2007, σελ. 271.
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Εδώ οι εκκλησιαστικοί ερμηνευτές βλέπουν σαν Βαβυλώνα-κόσμο που καταστρέφεται
όλη την εμπαθή ανθρωπότητα και όλο τον υλικό κόσμο, που παύει πλέον να παράγει δυστυχία
γιατί αντικαθίσταται από την ανακαινισμένη άφθαρτη κτίση και τις αιώνιες διαμονές.
3.02. Συνοψίζομε για τη Βαβυλώνα. Μιλήσαμε για τη «Βαβυλώνια ψυχή» που μπορεί
είτε να μετανοήσει και να σωθεί, είτε προσπαθώντας να συμβιβασθεί με τον κόσμο να
χειροτερέψει την κατάστασή της. Και είδαμε ότι η ψυχή των διαφόρων ειδών ψευδοπροφητών,
που απομακρύνουν και τους άλλους ανθρώπους από τον Θεό, σκοτίζεται περισσότερο,
βυθιζόμενη τάχιστα, σαν βαρύς μύλος, στο βαθύτατο σκότος που βρίσκονται οι αθεϊστές και οι
αντίχριστοι.
Μιλήσαμε επίσης για την παγκόσμια Βαβυλώνα από την οποία τον καιρό των 10
«βασιλέων» θα αναδειχθεί παγκόσμιος ηγεμόνας ο Αντίχριστος. Η παγκόσμια «Βαβυλώνα»
των δέκα βασιλείων είναι η τελευταία κυρίως Βαβυλώνα, όπως δηλώνεται από την εικόνα
του οράματος του βασιλιά της αρχαίας Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορος, διότι η Ρωμαϊκή
αυτοκρατορία στην οποία γεννήθηκε ο Χριστός θεωρείται ότι καταλήγει, με τα διάδοχα σχήματά
της, στα 10 τελευταία βασίλεια. Αυτά στον προφήτη Δανιήλ, παρίστανται με τα 10 δάχτυλα
της εικόνας που είδε σε όραμα ο Ναβουχοδονόσωρ. Στην Αποκάλυψη (13:1), τα δέκα
βασίλεια δηλώνονται από τα 10 κέρατα του Θηρίου, και με τα αντίστοιχα πάνω σ' αυτά 10
στέμματα δηλώνονται οι «βασιλείς» που τα διοικούν. 85 Έπρεπε να αναφερθούμε στην
«παγκόσμια Βαβυλώνα» και το κέντρο της, τη «μεγάλη πόλη» δηλ. τη χώρα που κατευθύνει
την «παγκοσμιοποίηση», γιατί όπως είδαμε (στη σελίδα 35), δεν μπορούμε να το αποφύγομε,
όπως προσπάθησε ο Αρέθας, χωρίς να βγούμε έξω από το νόημα των συναφών χωρίων της
Αποκάλυψης. Ερευνήσαμε τα χαρακτηριστικά της «μεγάλης πόλης», όπως πρότεινε ο Ανδρέας
Καισαρείας, τα οποία βρήκαμε ότι είναι ίδια με αυτά που της αποδίδει ο προφήτης Ησαΐας.
Τώρα στο ρόλο της «μεγάλης πόλης» είναι οι ΗΠΑ.
Η πνευματική παγκοσμιοποίηση άρχισε από τον Χριστό με την Εκκλησία Του,
συντρίβοντας τις (φθαρτές) νομιζόμενες αξίες της Βαβυλώνας, 86 ενώ δεν πρόκειται να
καταλυθεί ποτέ, γιατί είναι «Βασιλεία, ἥτις εἰς τοὺς αἰῶνας οὐ διαφθαρήσεται». 87 Αντίθετα
η κοσμική παγκοσμιοποίηση, χωρίς να στηρίζεται στις εντολές του Χριστού, είναι Βαβυλώνα
που εμπαίζεται από τον εχθρό του ανθρωπίνου γένους, και θα καταρρεύσει τάχιστα. Η κυρίως
πτώση της παγκόσμιας Βαβυλώνας είναι η προσκύνηση του Αντιχρίστου. Την
πνευματική αυτή πτώση θα ακολουθήσει η οριστική συνολική καταστροφή της Βαβυλώναςκόσμου κατά τη 2α Παρουσία. Τότε αναπέμπονται προς την Αγία Τριάδα δοξολογικοί ύμνοι
γιατί ήρθε το τέλος της κακίας και της φθοράς και γίνεται ο γάμος του Αρνίου με την Εκκλησία
Του. Λίγο νωρίτερα η καταστροφή της «μεγάλης πόλης» που οδήγησε την παγκόσμια
Βαβυλώνα στον Αντίχριστο δείχνει ότι απέδωσε δικαιοσύνη ο Θεός ακόμα και τότε που η
Συντέλεια απέχει ελάχιστα. (βλ.18:20). Από τότε ο Ιωάννης προτρέπει να ευφραίνεται ο
Ουρανός και οι άγιοι και οι απόστολοι και οι προφήτες, γιατί προδικάζεται η τιμωρία του
Αντιχρίστου και του Σατανά και το τέλος των φόνων και των αμαρτιών και η ανακαίνιση του
κόσμου.
Τρεις φορές88 αναφέρεται ότι μέσα σε μια ώρα ήρθε η καταστροφή στην άκρως εμπαθή
Βαβυλώνα και τρεις φορές αναγράφεται (19:1,3,4) η δοξολόγηση με το Αλληλούΐα, που δείχνει
πως όλα γίνονται κατά το θέλημα και εις δόξαν της Αγίας Τριάδος.
Βλ. Η τεύχος: https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_h.pdf σελ. 11.
Όπως ο λίθος που «ἐπάταξε τὴν εἰκόνα» του Ναβουχοδονόσορος «πάνω στα πόδια τα σιδερένια και τα πήλινα
και τα έκανε τελικά σκόνη», έτσι και αυτή τη Βαβυλώνα, η ισχύς του Πνεύματος του Θεού θα την απομακρύνει
οριστικά, κατά την 2α Παρουσία. (Δαν. 2:34-35).
87 Δαν. 2:44. Διαβάστε από τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο σχετική ερμηνεία στο Η τεύχος, σελ. 10.
88 Δηλώνοντας το 3πλό χτύπημα κατά της φιλαρχίας (18:10), φιλαργυρίας (18:16) και φιληδονίας (18:19). Βλ. σελ. 26.
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Από ενωρίς ο άγιος γέροντας Παΐσιος (+1994) είχε παρατηρήσει την είσοδο στην
(παγκόσμια πλέον) Βαβυλωνία: «Είναι πολύ δύσκολα τα χρόνια. Έχει πέσει πολλή
στάχτη, σαβούρα, αδιαφορία. Θέλει πολύ φύσημα, για να φύγει. Οι παλιοί έλεγαν ότι
θα έρθει ώρα πού θα κλωτσήσουν οι άνθρωποι. Πετάνε τους φράκτες, 89 δεν
υπολογίζουν τίποτε. Είναι φοβερό! Έγινε μία Βαβυλωνία. Να κάνουμε προσευχή να
βγουν οι άνθρωποι από αυτήν την Βαβυλωνία». (Λόγοι B΄- Πνευματική αφύπνιση).
συνεχίζεται...
20 Ιουλίου /(2 Αυγούστου) 2019+
Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου

Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης

www.imdleo.gr

Όλα τα τεύχη της ερμηνείας:
Α.
Β.
Γ.
Δ.
Ε.
ΣΤ.
Ζ.
Η.
Θ.
Ι.
ΙΑ.
ΙΒ.

https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_a.pdf
https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_b.pdf
https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_c.pdf
https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_d.pdf
https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_e.pdf
https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_f.pdf
https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_g.pdf
https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_h.pdf
https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_9.pdf
https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_10.pdf
https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_11.pdf (αυτό το τεύχος)
https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_12.pdf

Γενικά, επί πλέον τεύχη και video:
https://www.imdleo.gr/apocalypse/ap/apoc.html

Φράκτες για τους πιστούς είναι οι εντολές του Χριστού και οι, με βάση αυτές, αποφάσεις των Οικουμενικών και
άλλων Συνόδων της Ορθοδοξίας.
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α :
Ε ν ό τ η τ ε ς :
Η μεγάλη πόρνη και το θηρίο (17ο κεφάλαιο)

1.01.
1.02.
1.03.
1.04.
1.05.

Σύνδεση με τα προηγούμενα.
Το Θηρίο πάνω στο οποίο, κατά το όραμα, κάθεται η πόρνη.
H πόρνη που κάθεται πάνω στο Θηρίο είναι το αντίθετο της Εκκλησίας
Ποια είναι (γενικότερα) η πόρνη
Ποια είναι η πόρνη στα χρόνια του Αντιχρίστου
Η πτώση της Βαβυλώνας (18ο κεφάλαιο)

2.01. Τα πνευματικά αποτελέσματα της πτώσης της μεγάλης Βαβυλώνας
2.02.
2.03.
2.04.
2.05.
2.06.
2.07.

Συμπληρωματικά χαρακτηριστικά της πόρνης - μεγάλης Βαβυλώνας
Οι θρησκευτικές συσπειρώσεις, ένα κύριο χαρακτηριστικό της μεγάλης Βαβυλώνας
Η ένωση των θρησκευτικών ομάδων δεν θα φέρει ειρήνη
Το ηθικό πρόβλημα
Ο καταποντισμός των ψευδοπροφητών
Ο προφήτης Ησαΐας σε συνδυασμό με την Αποκάλυψη για την «μεγάλη πόλη».
Η ανταπόκριση των αγίων στην καταστροφή της Βαβυλώνας (19:1 – 19:4)

3.01. Η δοξολογία στον Ουρανό για την καταστροφή της Βαβυλώνας
3.02. Συνοψίζομε για τη Βαβυλώνα
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