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Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ'
1 Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ· καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι
αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ. 2 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀμὴν
λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ καταλυθήσεται. 3 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ
τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ' ἰδίαν λέγοντες· Εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα
ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος; 4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ. 5 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί
μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσι. 6 μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους
καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε, μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ' οὔπω ἐστὶ τὸ τέλος. 7
ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ σεισμοὶ
κατὰ τόπους· 8 πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων. 9 τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ
ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου. 10 καὶ
τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσι καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους. 11 καὶ
πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσι πολλούς, 12 καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν
ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν. 13 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. 14 καὶ
κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς
ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος. 15 Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ
Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ - ὁ ἀναγινώσκων νοείτω - 16 τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ
φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη, 17 ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβαινέτω ἆραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, 18
καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὰ ἱμάτια αὐτοῦ. 19 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ
ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 20 προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ
φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ. 21 ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ'
ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν οὐδ' οὐ μὴ γένηται. 22 καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι,
οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. 23 τότε
ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστός ἤ ὧδε, μὴ πιστεύσητε· 24 ἐγερθήσονται γὰρ
ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ
δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. 25 ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν. 26 ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, ἰδοὺ ἐν τῇ
ἐρήμῳ ἐστί, μὴ ἐξέλθητε, ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε· 27 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ
ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ
ἀνθρώπου· 28 ὅπου γὰρ ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί. 29 Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν
θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ
οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 30 καὶ
τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ
φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ
μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. 31 καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος
φωνῆς μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσι τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ' ἄκρων
οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν. 32 Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν ἤδη ὁ κλάδος
αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος· 33 οὕτω καὶ ὑμεῖς
ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. 34 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ
παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται. 35 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ
λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι. 36 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ
ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ ὁ πατὴρ μου μόνος. 37 ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται
καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 38 ὥσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ
κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ ἐκγαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε
εἰς τὴν κιβωτόν, 39 καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται
καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 40 τότε δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ, ὁ εἷς
παραλαμβάνεται καὶ ὁ εἷς ἀφίεται· 41 δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ μυλῶνι, μία παραλαμβάνεται κα ὶ μία

ἀφίεται. 42 γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ὥρᾳ ὁ Κύριος ὑμῶν ἔρχεται. 43 Ἐκεῖνο δὲ
γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ
ἂν εἴασε διορυγῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. 44 διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ
δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 45 Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος, ὃν
κατέστησεν ὁ κύριος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ;
46 μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως. 47 ἀμὴν λέγω
ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 48 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος
ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, χρονίζει ὁ κύριός μου ἐλθεῖν, 49 καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς
συνδούλους αὐτοῦ, ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ μετὰ τῶν μεθυόντων, 50 ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου
ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, 51 καὶ διχοτομήσει αὐτὸν, καὶ τὸ μέρος
αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον ΚΑ'
1 Ἀναβλέψας δὲ εἶδε τοὺς βάλλοντας τὰ δῶρα αὐτῶν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον πλουσίους. 2 εἶδε δέ
τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ λεπτὰ δύο, 3 καὶ εἶπεν· Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα ἡ
πτωχὴ αὕτη πλεῖον πάντων ἔβαλεν· 4 ἅπαντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον
εἰς τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς ἅπαντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλε. 5
Καί τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ ἀναθήμασι κεκόσμηται, εἶπε· 6 Ταῦτα ἃ
θεωρεῖτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ ὃς οὐ καταλυθήσεται. 7
ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν λέγοντες· Διδάσκαλε, πότε οὖν ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ
ταῦτα γίνεσθαι; 8 ὁ δὲ εἶπε· Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε· πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου
λέγοντες ὅτι ἐγώ εἰμι καί ὁ καιρὸς ἤγγικε. μὴ οὖν πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. 9 ὅταν δὲ ἀκούσητε
πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε· δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ' οὐκ εὐθέως τὸ
τέλος. 10 τότε ἔλεγεν αὐτοῖς· Ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, 11
σεισμοί τε μεγάλοι κατὰ τόπους καὶ λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται, φόβητρά τε καὶ σημεῖα ἀπ'
οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται. 12 πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ' ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ
διώξουσι, παραδιδόντες εἰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας
ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου· 13 ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον. 14 θέτε οὖν εἰς τὰς καρδίαις
ὑμῶν μὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι· 15 ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν, ᾗ οὐ
δυνήσονται ἀντειπεῖν οὐδὲ ἀντιστῆναι πάντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. 16 παραδοθήσεσθε δὲ καὶ
ὑπὸ γονέων καὶ συγγενῶν καὶ φίλων καὶ ἀδελφῶν, καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν, 17 καὶ ἔσεσθε
μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· 18 καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται·
19 ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 20 ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ
στρατοπέδων τὴν Ἱερουσαλήμ, τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς. 21 τότε οἱ ἐν τῇ
Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, καὶ οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν, καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις μὴ
εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν, 22 ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσι τοῦ πληρωθῆναι πάντα τὰ
γεγραμμένα. 23 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις·
ἔσται γὰρ τότε ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ, 24 καὶ πεσοῦνται στόματι
μαχαίρας, καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς πάντα τὰ ἔθνη, καὶ Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ
ἐθνῶν ἄχρι οὗ πληρωθῶσι καιροὶ ἐθνῶν. 25 Καὶ ἔσται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ
ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἠχούσης θαλάσσης καὶ σάλου, 26
ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ· αἱ γὰρ
δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 27 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον
ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. 28 ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ
ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν. 29 Καὶ εἶπε παραβολὴν αὐτοῖς·
Ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα. 30 ὅταν προβάλωσιν ἤδη, βλέποντες ἀφ' ἑαυτῶν
γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν· 31 οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα,
γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 32 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ
αὕτη ἕως ἂν πάντα γένηται. 33 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ

παρέλθωσι. 34 Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ
καὶ μερίμναις βιωτικαῖς, καὶ αἰφνίδιος ἐφ' ὑμᾶς ἐπιστῇ ἡ ἡμέρα ἐκείνη· 35 ὡς παγὶς γὰρ
ἐπελεύσεται ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. 36 ἀγρυπνεῖτε οὖν ἐν
παντὶ καιρῷ δεόμενοι ἵνα καταξιωθῆτε ἐκφυγεῖν πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι καὶ σταθῆναι
ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 37 Ἦν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, τὰς δὲ νύκτας
ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιῶν· 38 καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὤρθριζε πρὸς
αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ.

Αποκάλυψις Ιωάννου ΙΒ'
1 Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω
τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα, 2 καὶ ἐν γαστρὶ
ἔχουσα καὶ ἔκραζεν ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν. 3 καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ
οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων πυρρὸς μέγας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς
κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα, 4 καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ
οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς
μελλούσης τεκεῖν, ἵνα, ὅταν τέκῃ, τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ. 5 καὶ ἔτεκεν υἱόν ἄρρενα, ὃς
μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν Θεὸν
καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ. 6 καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον
ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα. 7 Καὶ
ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ· ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ
δράκοντος· καὶ ὁ δράκων ἐπολέμησε καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, 8 καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος
εὑρέθη αὐτῷ ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ. 9 καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων, ὁ ὄφις ὁ μέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ
καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ
οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ' αὐτοῦ ἐβλήθησαν. 10 καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ
λέγουσαν· Ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία
τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγορος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτῶν ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός. 11 καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου καὶ
διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου. 12 διὰ
τοῦτο εὐφραίνεσθε οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες· οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ὅτι
κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν, εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει. 13 Καὶ ὅτε εἶδεν
ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξε τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκε τὸν ἄρρενα. 14 καὶ ἐδόθησαν
τῇ γυναικὶ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον
αὐτῆς, ὅπως τρέφηται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως. 15
καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα αὐτὴν
ποταμοφόρητον ποιήσῃ. 16 καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ
κατέπιε τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 17 καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ
τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθε ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων
τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ.
Αποκάλυψις Ιωάννου ΙΓ'
1 Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον
κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς
κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. 2 καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες
αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν
δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην· 3 καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ

ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον. καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ
γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου. 4 καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι τῷ δεδωκότι τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ
προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ λέγοντες· Τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ; τίς δύναται πολεμῆσαι μετ' αὐτοῦ; 5 καὶ
ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίαν· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία πόλεμον ποιῆσαι
μῆνας τεσσαράκοντα δύο. 6 καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίαν πρὸς τὸν Θεόν,
βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας. 7 καὶ
ἐδόθη αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ
πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος. 8 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ
κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ
ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 9 Εἴ τις ἔχει οὖς, ἀκουσάτω. 10 εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν
ἀπάγει, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτέννει, δεῖ αὐτὸν ἐν μαχαίρᾳ
ἀποκτανθῆναι. Ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων. 11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον
ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. 12 καὶ τὴν
ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ
κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου
αὐτοῦ. 13 καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον
τῶν ἀνθρώπων. 14 καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ
ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς
εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε. 15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ
θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι
τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. 16 καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς
πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς
χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται
ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ
ὀνόματος αὐτοῦ. 18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου·
ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς'.

᾿Αγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι
πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον. ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ· πᾶν
πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι· καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ
ὁμολογεῖ τὸν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ τοῦ
ἀντιχρίστου ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη. ῾Υμεῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστε,
τεκνία, καὶ νενικήκατε αὐτούς, ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ. αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσμου εἰσί·
διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσι καὶ ὁ κόσμος αὐτῶν ἀκούει. ἡμεῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐσμεν· ὁ γινώσκων
τὸν Θεὸν ἀκούει ἡμῶν· ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀκούει ἡμῶν. ἐκ τούτου γινώσκομεν τὸ πνεῦμα
τῆς ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης.
Α Ιν δʹ 1-6

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

"Ακομη και ο λογος μας εχει θεμα τον διαβολον... και το καμνομεν αυτο οχι διοτι ο λογος δια τον

διαβολον, μας ειναι ευχαριστος, αλλα επειδη ειναι δι' ημας ασφαλες εφοδιον η διδασκαλια περι
αυτου, διοτι ο διαβολος ειναι εχθρος και πολεμιος. Και ειναι μεγαλη ασφαλεια να γνωριζεις σαφως
τα πραγματα των εχθρων."
Ιωαννου Χρυσοστομου, ΕΠΕ 31, 76
"Η αγνοια της Αγια Γραφης ομοιαζει μ' ενα μεγαλο κρημνο και μια βαθια χαραδρα, που εαν πεσει
κανεις μεσα παθαινει πολλα και μεγαλα κακα. Η αγνοια των Γραφων οδηγει στην περιφρονηση και
αδιαφορια της σωτηριας μας, σε τετοιο βαθμο που ειναι σαν να προδιδουμε αυτη. Η αγνοια των
Γραφων δημιουργει και γεννα αιρεσεις. Η αγνοια των Γραφων οδηγει σε διεφθαρμενη και
αμαρτωλη ζωη. Η αγνοια των Γραφων ανατρεπει τα παντα κανοντας τα πανω κατω καυ τα κατω
πανω..."
Αγιου Χρυσοστομου P.G. 48, 995 C
"Τοις γαρ εχουσι γνωσιν, ευχερως η τουτου γνωριζεται ελευσις τοις δε τον νουν εχουσιν εις
πραγματα βιωτικα και ποθουσι τα γηινα, ουκ ευδηλον εσται τουτο. Ο γαρ αει δεδεμενος εν
πραγμασι βιωτικοι, καν ακουση απιστει και βδελυσσεται τον λεοντα."
"Διοτι απ' αυτους που εχουν γνωση, ευκολα αναγνωριζεται ο ερχομος του Αντιχριστου, απο
'κεινους ομως που εχουν το νου τους σε βιωτικα πραγματα και ποθουν τα γηινα, δε θα ειναι αυτο
ευδιακριτο. Διοτι αυτο που διαρκως ειναι δεμενος σε βιωτικα πραγματα, και αν ακομη ακουσει,
δειχνει απιστια και αποφευγει μετ' αποστροφης εκεινον που το λεει."
Αγιου Εφραιμ του Συρου, Τομος Δ', 126
"Βλεπε τοινυν σεαυτον, ανθρωπε, και ασφαλιζου την ψυχην. Διαμαρτυρεται σε η Εκκλησια νυν επι
Θεου ζωντος,προδιαλεγεται σοι τα περι του Αντιχριστου πριν παραγενεσθαι. Και ειτε επι σου
γινεται ουκ οιδαμεν, ειτε μετα σε γινεται ουκ οιδαμεν. Καλον δε εστι ταυτα ειδοτα σε
προασφαλισασθαι... Ασφαλιζε τοινυν σεαυτον, ανθρωπε εχεις τα σημεια του Αντιχριστου και μη
μονος μνημονευε τουτων, αλλ και αφθονως πασι μεταδιδου"
"Προσεχε λοιπον τον εαυτον σου ανθρωπε μου και ασφαλιζε την ψυχην σου. Σε διαβεβαιωνει για
ολα αυτα η Εκκλησια τωρα, μπροστα στον ζωντανο Θεο και σου προαναγγελει τα σχετικα με τον
Αντιχριστο πριν γινουν. Αν τωρα θα γινουν οσο ζεις εσυ. ή μετα απο σενα, δε το γνωριζουμε. Εινια
ομως καλο, γνωριζοντας τα αυτα, να ασφαλιζεσαι απο πριν... Ασφαλιζε λοιπον τον εαυτο σου,
ανθρωπε εχεις ηδη τα σημεια του Αντιχριστου και να μη τα θυμασαι μονο για τον εαυτο σου αλλα
να τα λες και σ' ολους τους αλλους με πολυ προθυμια"
Αγιου Κυριλλου Ιεροσολυμων, P.G. 33, 884, 896.

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
"Οταν πλησιασει ο καιρος της ελευσεως του Αντιχριστου θα σκοτισθη η διανοια των ανθρωπων
απο τα παθη της σαρκος και θα πληθηνθη σφοδρα η ασεβεια και η ανoμια... Οι ποιμενες των
Χριστιανων Αρχιερεις και Ιερεις θα ειναι ανδρες κενοδοξοι, μη γνωριζοντες παντελως την δεξιαν
οδον απο την αριστεραν... Αι εκκλησιαι δε του Θεου θα στερηθουν ευλαβων Ποιμενων και

αλλοιμονον τοτε εις τους εν τω κοσμω ευρισκομενους Χριστιανους οι οποιοι θα στερηθουν τελειως
την πιστιν, διοτι δε θα βλεπουν απο κανενα φως επιγνωσεως..."
(Προφητεια Αγιου Νειλου)
"Οι κληρικοι στα εσχατα χρονια θα γινουν ασεβεστεροι ολων"
(Αγιος Κοσμας ο Αιτωλος)
"Εν ταις ημεραις εκειναις θελουν προχειριζεσθαι ηγουμενοι και ποιμενες ανδρες αδοκιμοι αρετης,
απιστοι, μη διακρινοντες την δεξιαν οδον εκ της αριστερας, αμελεις, φιλομεριμνοι, τα πρωτεια με
δωρα αρπαζοντες, μη γνωριζοντες κατηχειν και νουθετειν το ποιμνιον, εκ τοιαυτης δε αμελειας και
καταφρονησεως τωνπομενων απολουνται οι αδελφοι..."
(Προφητεια Αββα Μωυσεως)
"Απο δε της συκης μαθετε την παραβολην, οταν ηδη ο κλαδος αυτης γενηται απαλος και τα φυλλα
εκφυη, γινωσκετε οτι εγγυς το θερος, ουτω και υμεις οταν ιδητε ταυτα παντα, γινωσκετε οτι εγγυς
εστιν επι θυραις. αμην λεγω υμιν ου μη παρελθη η γενεα αυτη εως αν παντα ταυτα γενηται. ο
ουρανος και η γη παρελευσονατι, οι δε λογοι μου ου μη παρελθωσι"
(Ματθ. κδ' 32-35)

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΦΗΤΩΝ

"Επειδη θα ειναι ολιγοι αυτοι που θα μπορεσουν να αντεξουν και να γλυτωσουν απο τις παγιδες του
Αντιχριστου, ο Θεος θα στειλει τον Ηλια και τον Ενωχ, ισως και τον Ευαγγελιστη Ιωαννη, δε το
γνωριζουμε αυτο, προκειμενου να βοηθησουν την αδυνατη και ασθενη ανθρωπινη φυση μας, ως
πρωτοστατες και αθλοφοροι στον αγωνα και ομολογια τους υπερ της νικης του Χριστου και κατα
του Αντιχριστου"
Αγιου Θεοδωρου του Στουδιτου P.G. 96, 556-557
"Και δωσω τοις δυσι μαρτυρυσι μου, και προφητευσουσιν ημερας χιλιας διακοσιας εξηκοντα,
περιβεβλημενοι σακκους. Ουτοι εισιν αι δυο ελαιαι και αι δυο λυχνιαι αι ενωπιον του Κυριου της
γης εστωσαι και ει τις αυτους θελει αδικησαι, πυρ εκπορευεται εκ του στοματος αυτων και
κατεσθιει τους εχθρους αυτων και ει τις θελει αυτους αδικησαι, ουτω δει αυτον αποκτανθηναι".
(Αποκ. ια' 3-5)
"Το δε ειπειν τον αγγελον προς αυτον, δει σε παλιν προφητευσαι επι λαοι και εθνεσι και λοιπα,
βεβαιοι το παρ' ημιν τοις Γραικοις δογμα περι τουτου του αγιου και ενδοξου Ευαγγελιστου
Ιωαννου, οτι ουκ απεθανε θανατον κατα διαζευξιν ψυχης εκ του σωματος αλλα μετεστη εν χωρω,

ον ειδε μονος ο Κυριος και ζη ως και ο Ηλιας, ινα παλιν ελθη επι του αντιχριστου κατα του Ηλιου
και Ενωχ, και διδαξη τους ανθρωπους α εκελευσθη σφραγισαι μεχρι του τηνικαυτα καιρου, τω γαρ
γενει των ανθρωπων τρεις νομους δεδωκεν ο Θεος, τον φυσικον λεγω, ον ενομοθετησεν ο Θεος τω
Αδαμ εν τω παραδεισω και αυτοδιδακτον τη ημων εκαστου ενεκολαψε φυσει, και τον γραπτον, ον
δια του Μωυσεως δεδωκε τοις Ισραηλιταις εν τω Σινα και τον ευαγγελικον, ον δια των αγιων
Αποστολων παρεδωκεν ο Κυριος ημων Ιησους Χριστος εν Ιερουσαλημ. Δει ουν εν εσχατοις καιροις
παραγενεσθαι και μαρτυρας τουτων΄οθεντου μεν φυσικου, ελευσεται ο Ενωχ, του δε Μωσαικου, ο
Ηλια του δεευαγγελικου, ο παρων Ευαγγελιστης, οστις και συναποκτανθησεται τω Ενωχ και τω
Ηλια επι αντιχριστου΄ειρηται γαρ αυτω και τω ομαιμονι αυτου Ιακωβω παρα του Κυριου. Το
ποτηριον ο εγω πινω πιεσθε, και το βαπτισμα, ο εγω βαπτιζομαι, βαπτισεσθε (Μαρκ. ι' 39)
δηλουντος τον δια μαρτυριου θανατον΄ και ο Ιακωβος υπο Ηρωδου ανηρεθη και επιε το ποτηριον
του Χριστου, και εβαπτισθη κατα τον θανατον αυτου΄ο δε Ιωαννης ουπω του τιουτου τετυχηκε
τελος. Εικοτως ουν λεγομεν, οτι αποκτανθησεται επι αντιχριστου, και αμφοτεροις πληρωθησεται το
του Κυριου λογιον"
Ανθιμου Ιεροσολυμων, Ερμηνειαν εις την Ιεραν Αποκαλυψιν, σελ. 104-105, εκδ. Ρηγοπουλου
"H μεν πρωτη Παρουσια του Κυριου μας ειχε Προδρομον τον Βαπτιστη Ιωαννη, η δε Δευτερα
Παρουσια, εις την οποια προκειται να ελθει με μεγαλη δοξα, θα εχει Προδρομους τον Ενωχ, τον
Ηλιαν και Ιωαννην τον Θεολογον."
Αγιου Ιππολυτου
"Το συγκεκριμενο 'εαν αυτος θελω να μεινει μεχρι αν ξαναρθω, εσενα τι σε νοιαζει;' εχει λεχθει για
τον Ιωαννη τον Θεολογον, ο οποιος δεν εχει γευτει θανατον και διαμενει ζωντανος μεχρι την
Δευτερα Παρουσια του Κυριου μας. Αυτη ειναι η σωστη ερμηνεια που εχουν δωσει πολλοι απο
τους σοφους αγιους μας στο ανωτερο χωριον"
Αγιου Ιωαννου του Δαμασκηνου P.G. 96, 556-557
"...Μαρτυρες αδιαψευστοι οτι οι ανθρωποι, εαν δεν αμαρτανε ο Αδαμ, δε θα πεθαιναν και θα ειχαν
τα σωματα τους αιωνια, ειναι οι τρεις ανθρωποι Ενωχ, Ηλιας και Ιωαννης ο Θεολογος, που ο Θεος
κρατησε ζωντανους. Εναν απο καθε εποχη. Ο Ενωχ, ως ζησας προ του Νιμου΄ ο Ηλιας μετα τον
Νομον και ο Ιωαννης μετα την Χαριν. Αποδειξη δε οτι ειναι ζωντανος και ο Ευαγγελιστης Ιωαννης
ειναι ο λογος του Κυριου μας στο Ευαγγελιο που λεγει 'Εαν αυτον θελω μενειν εως ερχομαι, τι προς
σε;'. Οχι δεν θα αποθανει οπως ολοι οι υπολοιποι ανθρωποι, αλλα οτι ο Θεος τον εχει φυλαξει
ζωντανο για να ξαναελθει ως Προδρομος στην Δευτερα Παρουσια Του μαζι με τον Ηλια και τον
Ενωχ..."
Μεγαλου Φωτιου P.G. 103, 985-988
"Και ο Ηλιας θα ερθει τοτε για ν'ασφαλισει τους πιστους (Μαλαχ. δ' 5). Και αυτο το λεγει ο
Χριστος΄ 'ερχεται ο Ηλιας και θ' αποκαταστησει τα παντα' (Μαρκ. θ' 12). Γι' αυτο εχει λεχθει για
τον Ιωαννη το 'με δυναμη και πνευμα του Ηλια (Λουκ. α' 17). Γιατι ο Ιωαννης δεν εκαμε κανενα
σημειο. οπως ο Ηλιας, ουτε θαυματα΄ γιατι λεγει 'ο Ιωαννης δεν εκαμε κανενα σημειο, ολα ομως
οσα ειπε ο Ιωαννης γι' αυτον, ηταν αληθινα" (Ιω. ι' 41). Πως λοιπον με 'δυναμη και πνευμα του
Ηλια'; Δηλαδη θ' αναλαβει την ιδια διακονια. Οπως ακριβως εκεινος υπηρξε προδρομος της πρωτης
παρουσιας, ετσι και αυτος θα ειναι προδρομος της δευτερης και ενδοξης παρουσιας αυτου, και γι'

αυτο το σκοπο φυλασσεται. Ας μη φοβηθουμε λοιπον.."
Αγιου Ιωαννου Χρυσοστομου ΕΠΕ 23, 72
"Προτου μαλιστα να συμβουν αυτα, θα στειλει ο Κυριος, ως ευσπλαχνος, τον Ηλια τον Θεσβιτη και
τον Ενωχ, για να διδαξουν αυτοι την ευσεβεια στο γενος των ανθρωπων και να κυρηξουν με
παρρησια σε ολους τη γνωση του Θεου, ωστε να μην πιστευσουν στον τυραννο απο φοβο, και θα
κραυζαγουν και θα λενε 'Ανθρωποι, ειναι απατεωνας΄κανεις να μην πιστευσει εντελως σ' αυτον,
ουτε να υπακουσει στον θεομαχο."
Οσιου Εφραιμ του Συρου, Τομος Δ', σελ 125, εκδ. 'Το Περιβολι Της Παναγιας'

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΦΗΤΩΝ
Αφου περασουν οι 1260 ημερες, ο Αντιχριστος θα συλλαβει και κρεμασει τους δυο Προφητες, στην
'πλατεια' της Ιερουσαλημ. Κατα τους Αγιοταφιτες Πατερες αυτη η 'πλατεια' πρεπει να ειναι η Αγια
Αυλη που βρισκεται εξω απο τον Ναο της Αναστασεως του Κυριου μας. Τοτε μεχρι και δωρα θα
αλλαξουν μεταξυ τους, επειδη εδωσαν τελος στην ιστορια των δυο 'ψευδοδιδασκαλων'. Μετα απο
τρεισιμιση ημερες τα σωματα των δυο Προφητων θα αναστηθουν και θα αναληφθουν στους
ουρανους δημοσιως και θα πραγματοποιηθει μεγαλος σεισμος που θα καταστρεψει το 1/10 της
Ιερουσαλημ και θα σκοτωθουν 7000 ανθρωποι. Τοσο θα τρομαξει ο κοσμος που θα δοξασουν τον
Θεο.
"και δωσω τοις δυσι μαρτυσι μου και προφητευουσιν ημερας χιλιας διακοσιας εξηκοντα,
περιβεβλημενοι σακκους..."
(Αποκ. ια' 3)
"εκει οπου και ο Κυριος αυτων εσταυρωθει"
(Αποκ. ια' 8)
"και οι κατοικουντες επι της γης χαιρουσιν επ' αυτοις , και ευφρανθησονται και δωρα πεμψουσιν
αλληλοις"
(Αποκ. ια' 10)
"Και μετα τας τρεις ημερας και ημισυ, πνευμα ζωης εκ του Θεου εισηλθεν εις αυτους και εστησαν
επι τους ποδας αυτων, και φοβος μεγας επεπεσεν επι τους θεωρουντας αυτους΄ και ηκουσα φωνην
μεγαλην εκ του ουρανου λεγουσαν αυτοις΄ αναβητε ωδε. και ανεβησαν εις τον ουρανον εν τη
νεφελη και εθεωρησαν αυτους οι εχθροι αυτων. Και εν εκεινη τη ημερα εγενετο σεισμος μεγας και
το δεκατον της πολεως επεσε, και απεκταθησαν εν τω σεισμω ονοματα ανθρωπων χιλιαδες επτα,
και οι λοιποι εμφοβοι εγενοντο και εδωκαν δοξαν τω Θεω του ουρανου"

(Αποκ. ια' 11-13)

ΕΔΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ

"Εγω εληλυθα εν τω ονοματι του πατρος μου, και ου λαμβανετε με΄εαν αλλος ελθη εν τω ονοματι
τω ιδιω, εκεινον ληψεσθε."
(Ιωαν. ε' 43)
"Περι τουτου, του αντιχριστου, πασα γραφη ουκ εσιωπησεν, και προφηται τουτον επ' απωλεια
πολλων ερχομενον προκατηγγειλαν, και ο κυριος τουτοις εμαρτυρυσεν, και αποστολοι ταυτα περι
αυτου εδιδαξαν, και το τουτου ονομα δι' αριθμου μυστικως Ιωαννης εν τη Αποκαλυψει εφανερωσεν
(Αποκ. ιγ' 17-18). Τουτον 'βδελυγμα ερημωσεως' ο κυριος απεφανητο (Ματθ. κδ' 15), και ο
αποστολος υιον διαβολου 'κατ' ενεργειαν του σατανα' (Β' Θεσσ, β' 9)
Αγιου Ιππολυτου
"Ειναι αναγκη να ξερουμε οτι πρεπει να ελθει ο αντιχριστος... για να ελεγξει τους αντιθεους
Ιουδαιους. Γιατι ειπε ο Κυριος προς αυτους 'Εγω ηλθα εις το Ονομα του Πατρος μου, και δεν με
δεχτηκατε. Οταν ομωςθα ελθη καποιος αλλος εις το ιδικον του ονομα, εκεινον θα τον δεχτειτε'... Οι
Ιουδαιοι λοιπον τον Κυριον Ιησου Χριστο, που ειναι Υιος του Θεου και Θεος, δεν τον δεχτηκαν,
ενω θα δεχτουν τον πλανο που λεγει τον εαυτο του Θεο".
Αγιου Ιωαννου Δαμασκηνου P.G. 94, 1216
"Ανεστησεν ο Σωτηρ και απεδειξε την αγιαν σαρκα αυτου ως ναον (Ιω. β' 19) και αυτος αναστησει
τον εν Ιεροσολυμοις λιθινον ναον."
Αγιου Ιππολυτου
"Ωστε αυτον (τον Αντιχριστον) εις τον ναον του Θεου ως θεον καθισαι, αποδεικνυντα εαυτον οτι
εστι θεος."
(Β' Θεσ. β' 3-4)
"Και θα μπει οχι στο ναο του Θεου, τον δικο μας, αλλα στον παλιο, τον ιουδαικο. Γιατι δεν θα
εισελθει σε μας αλλα στους Ιουδαιους, δε θα ειναι υπερ του Χριστου αλλα κατα του Χριστου και
των οπαδων του, γι' αυτο λεγεται και αντιχριστος."
Αγιου Ιωαννου του Δαμασκηνου P.G. 94, 1216D

"Ου γαρ εις ειδωλολατριαν αξει εκεινος, αλλ' αντιθεος τις εσται, και παντας καταλυσει τους θεους,
και κελευσει προσκυνειν αυτον αντι του Θεου, και καθεσθησεται εις ναον του Θεου, ου τον
Ιεροσολυμοις μονο, αλλα και εις τας πανταχου Εκκλησιας."
Αγιου Ιωαννου Χρυσοστομου ΕΠΕ 23, 54
"Επειδη ομως ο καιρος απαιτει να ελθουμε στο θεμα μας και αρκετα ειπωθηκαν στο προοιμιο προς
δοξαν Θεου, ειναι δικαιο να στηριχθουμε στις θειες Γραφες και να δουμε μεσα απ' αυτες ποια και
απο που η παρουσια του Αντιχριστου, σε ποια εποχη και σε ποιο χρονο θα φανερωθει ο ανομος,
απο που και απο ποια φυλη και ποιο το ονομα του το οποιο σημειωνεται με αριθμο στη Γραφη και
πως θα ξεγελασει τον λαο, αφου τους συγκεντρωσει απο τις ακρες της γης, πως θλιψη και διωγμο
κατα των αγιων πιστων θα κινησει και πως θα δοξασει τον εαυτο του ως θεο, ποια θα ειναι η
καταστροφη και το τελος του, με ποιο τροπο θα γινει η εμφανιση του Κυριου απο τους ουρανους
και ποιαθα ειναι η φλογα που θα καλυψει ολον τον κοσμο, ποια θα ειναι η ενδοξη και επουρανια
βασιλεια των αγιων, που θα συμβασιλευσουν με τον Χριστο και ποια θα ειναι η τιμωρια των
ανομων με τη φωτια."
Αγιου Ιππολυτου, ΒΕΠΕΣ 6, 199

ΕΔΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

Θα ειναι ενας κανονικος ανθρωπος, παρα πολυ ομορφος μαλιστα ('ευειδης καθ' υπερβολην'
αναφερει ο Αγιος Εφραιμ ο Συρος) προκειμενου να ελκυει και να ξεγελα τους ανθρωπους, που
μεσα του θα εχει σκηνωσει, ολη η δυναμη και η ενεργεια του Διαβολου. Θα γεννηθει απο μητερα
πορνη, η οποια δε θα ειναι παντρεμενη και θα θεωρηθει παρθενος. Ο υιος της απωλειας, δεν θα
ειναι η ενσαρκωση ή η ενανθρωπηση του διαβολου διοτι το Κακο, δεν εχει την δυνατοτητα αυτη
οπως την εχει ο Θεος. Θα καταγεται απο τη φυλη του Δαν. Μαλιστα ο Προφητης Αμως αναφερει
οτι η φυλη του Δαν θα πεσει και δε ξανασηκωθει ποτε.

"ου εστιν η παρουσια κατ' ενεργειαν του σατανα εν παση δυναμει και τερασι ψευδους"
(Β' Θεσ. β', 9)
"Δεν γινεται λοιπον ο ιδιος ο Διαβολος ανθρωπος, οπως εγινε με την ενανθρωπηση του Κυριου -μη
γενοιτο-"
Αγιου Ιωαννη Δαμασκηνου P.G. 94, 1217 A
"ουχ ουτος δε σαρκουται"
Αγιου Εφραιμ Συρου, Τομος Δ', 119

"...αλλα ανθρωπος γεννιεται απο την πορνεια και υποδεχεται ολη την ενεργεια του Σατανα.
Προβλεποντας ο Θεος το ατοπο της μελλοντικης του προαιρεσεως, παραχωρει να εγκατασταθει σ'
αυτον ο διαβολος"
Αγιου Ιωαννου Δαμασκηνου, P.G. 94, 1217 A
"Γενναται μεν ακριβως εκ κορης μιαρας, το οργανον του διαβολου, ο Αντιχριστος, διοτι αυτος (ο
Σατανας) δε μπορει να σαρκωθει. Θα ελθη δε ο παμμιαρος με τετοια μορφη, ως κλεπτης, δια να
απατηση τα συμπαντα"
Αγιου Εφραιμ Συρου, Τομος Δ' 119
"...ο αντιχριστος θα καταγεται απο την φυλη του Δαν"
Αγιος Ιππολυτος, ΒΕΠΕΣ 6, 201
"...ζη ο Θεος σου, Δαν, και ζη ο Θεος σου, Βηρσαβεε΄και πεσουνται και ου μη αναστωσιν ετι"
Αμως η', 14

ΕΔΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ
Τα πρωτα 3,5 χρονια της παρουσιας του θα προσπαθησει να κερδισει τον κοσμο, παριστανοντας
τον αγιο και θα καθιερωθει στην παγκοσμια κοινη γνωμη σαν ενας ξεχωριστος ανθρωπος, σαν
σωτηρας και μεσσιας κανοντας 'σημεια' και 'θαυματα'. Σε αυτο το διαστημα ο Θεος θα στειλει τους
δυο Προφητες για να προετοιμασουν τον κοσμο. Εν συνεχεια μολις καταφερει να ξεγελασει τον
κοσμο ολοι "με μια γνωμη" θα του παραδωσουν την εξουσια ολου του κοσμου η οποια θα κρατησει
3,5 χρονια περιπου. (Αποκ. ιγ', 4)

"Και λογους προς τον Υψιστον λαλησει και τους αγιους Υψιστου παλαιωσει και υπονοησει του
αλλοιωσαι καιρους και νομον. και δοθησεται εν χειρι αυτου εως καιρου και καιρων και ημισυ
καιρου"
"Και θα ξεστομισει λογια εναντιον του Υψιστου Θεου και θα καταδιωξει τον αγιο λαο του΄θα
προσπαθησει να αλλαξει τις γιορτες και τους νομους, και ο λαος του Θεου θα παραδοθει στην
εξουσια του για τρεισημιση χρονια"
Δανιηλ ζ', 25
"Και εδοθη αυτω στομα λαλουν μεγαλα και βλασφημιαν΄ και εδοθη αυτω εξουσια πολεμον ποιησαι
μηνας τεσσαρακοντα δυο"
"Και εδοθη εις αυτο απο τον σαταναν βεβηλον στομα, το οποιον λαλει αλαζονικας καυχησιολογιας

και βλασφημιας εναντιον του Θεου. Και εδοθη εις αυτο η αδεια και η εξουσια να καμη πολεμον επι
τρια ετη και μισο"
(Αποκ. ιγ', 5)
"Διοτι ο Αντιχριστος θα βασιλευσει μονο τρια και μισο χρονια. Το λεμε αυτο στηριζομενοι στον
προφητη Δανιηλ, ο οποιος λεγει΄'θα δοθει στα χερια του καιρος και καιροι και το μισο του καιρου'
(Δαν. ζ', 25). Καιρος ειναι ο ενας χρονος, κατα τον οποιο η παρουσια του θα φτασει στο
αποκορυφωμα της. Καιροι παλι ειναι τα υπολοιπα δυο χρονια της παρανομης δρασης του, και
κανουν ολα μαζι τρια χρονια΄ και το μισο του καιρου σημαινει αλλο ενα εξαμηνο."
Αγιου Κυριλλου Ιεροσολυμων, ΕΠΕ 2, 142
"Το δε ειπειν 'εις καιρον και καιρους και ημισυ καιρου' τα τρια ημισυ ετη τα του Αντιχριστου
εσημανε΄καιρον δε λεγει ενιαυτον και καιρους δε δυο ετη, ημισυ δε καιρου ημισυ ενιαυτου΄ αυται
εισιν αι χιλιαι διακοσιαι ενενηκοντα ημεραι ας προειπεν ο Δανιηλ."
Αγιου Ιππολυτου, ΒΕΠΕΣ 6, 109 και P.G. 10, 668 C
"Επι ετη δε τρια, ημισυ, τα υπο των χιλιων διακοσιων εξηκοντα ημερων δηλουμενα΄ εν οις
κρατησει η αποστασια"
Αγιου Ανδρεα Καισαρειας, P.G. 106, 325 A

ΕΔΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ
Προκειμενου να αποκτησει την παγκοσμια εξουσια, θα ειναι πολυ πραος, ηρεμος, γαληνιος,
ησυχος, καλος, αγαπητος, ευσεβης, θα ενδιαφερεται για τα προβληματα του κοσμου, θα βοηθα τους
εχοντας αναγκη, θα σεβεται και θα τιμα ολους τους ανθρωπους, τους ιερεις, τους αρχοντες και
ιδιαιτερα τους Εβραιους, αφου χαρη σ' αυτους θα βασιλευσει.
Θα σταματησει ολους τους πολεμους και θα φερει ειρηνη σε ολη τη γη. Θα επιλυσει διαφορα
προβληματα που βασανιζαν την ανθρωποτητα οπως πεινες, αρρωστιες, ανεργια, οικονομικα,
εγκληματικοτητα, τρομοκρατια κ.α.
Θα κανει πολλα ψευτοθαυματα, θα θεραπευσει πολλους αρρωστους με ανιατες ασθενειες, ωστε να
πεισει ολους οτι ειναι αυτος ειναι ο μεσσιας που περιμεναν, εξομειωνοντας τον εαυτο του με τον
Ιησου Χριστο.

"Θα ελθει δε ο παμμιαρος εν σχηματι τοιουτω, ως κλεπτης, δια να απατηση τα συμπαντα. Θα ειναι
ταπεινος, ησυχος, θα μιση την αδικιαν, θα αποστεφηται τα ειδωλα, θα προτιμα την ευσεβειαν,
αγαθος, φιλοπτωχος, ευειδης καθ' υπερβολην, ευκαταστατος, ιλαρος εις ολους, θα τιμα πολυ το
γενος των Ιουδαιων, διοτι αυτοι προσμενουσι την ελευσιν εκεινου. Μεταξυ δε παντων τουτων, θα
εκτελη σημεια και τερατα, φοβητρα με πολλην εξουσιαν, θα προσπαθη δολιως να αρεση εις ολους,
δια να αγαπηθη ταχεως απο πολλους, δε θα λαβη δωρα... θα εξαπατα τον κοσμον υπο το προσχημα

της ευταξιας, εως ου βασιλευση... και πιστευσωσιν αυτον ως θεον ισχυρον"
Αγιου Εφραιμ Συρου, Τομος Δ', 119-121
"Εν πρωτοις θα αγαπησει το εθνος των Ιουδαιων. Μετα απο αυτα ολα, θα επιτελεσει διαφορα
παραξενα σημεια και τρομακτικα θαυματα, αλλα οχι αληθινα, αλλα φανταστικα, απατηλα, ωστε να
παραπλανησει τους ομοιους με αυτον ασεβεις. Θα προσπαθησει δε εαν ειναι δυνατον να
παραπλανησει και να κερδισει ακομη και τους εκλεκτους και να τους κανει να αποστατησουν απο
την αγαπη του Χριστου. Και στην αρχη αυτο θα παρουσιαζεται παυς, αγαπητος, ησυχος, ευλαβης,
ειρηνοποιος, θα μιση την αδικια, θα βδελυττεται τα δωρα, δε θα συμπαθει την ειδωλολατρεια, θα
λεγει οτι αγαπα τις Γραφες, θα σεβεται τους ιερεις, θα τιμα τα γειρατεια, δε θα ανεχεται την
πορνεια, θα βδελυττεται την μοιχεια, δε θα ανεχεται τους ορκους, θα ειναι φιλοξενος, φιλοπτωχος
και ελεημων. Επειτα θα κανει σημεια και τερατα, θα καθαριζει λεπρους, θα σηκωνη παραλυτους,
θα αποδιωχνη δαιμονες, τα μελλοντικα πραγματα θα τα βλεπει σαν παροντα, θα ανασταινει
νεκρους, θα βοηθει χηρες, θα φροντιζει ορφανα, θα αγαπα τους παντες, θα συμφιλιωνει με αγαπη
τους αλληλομαχομενους και θα λεγει 'να μη βασιλευσει ο ηλιος, ευρισκοντας σας σε παροργισμον'.
Χρυσον δεν θα αποκτησει, αργυριον δε θα αγαπησει και τον πλουτον δεν θα τον συμπαθει. Και ολα
αυτα θα τα κανει, ενω ειναι υπουλος και δολιος και επειδη θελει να κερδισει τους παντες, για να
τον κανουν βασιλια. Διοτι οταν οι λαοι και οι δημοι ιδουν τοσες αρετες και τοσες δυναμεις σε
αυτον, ολοι με μια γνωμη θα συγκεντρωθουν για να τον κανουν βασιλια. Μαλιστα επειδη αυτος, ο
τυραννος θα αγαπησει περισσοτερο απο καθε αλλο το γενος των Εβραιων, αυτοι θα λενε
αναμεταξυ των 'Μηπως ευρισκεται αραγε αλλος τοσο σπουδαιος και αγαθος και δικαιος στη γενια
μας;' Ιδιαιτερα δε, θα το λενε οπως προειπαμε, το γενος των Ιουδαιων, νομιζοντας οτι θα τον ιδουν
βασιλεα του κρατους των. Θα προσερχονται δε σ' αυτον και θα του λεγουν 'Ολοι πειθαρχουμε σε
σενα και αναγνωριζουμε δικαιον πανω σε ολη τη γη. Ολοι ελπιζουμε να σωθουμε δια σου και δια
του στοματος σου ελαβαμε δικαιοκρισια χωρις να εξαγοραζεται με δωρα. Και χρησιμοποιωντας με
υπουλοτητα την πρωτινη του κατασταση ο ψευτης και ο ανομος, θα παραιτηθει απο την διξαν
αυτην. Οι δε ανθρωποι θα προσμενουν και θα τον παρακαλουν να τον αναδειξουν βασιλεα."
Αγιου Ιππολυτου, ΒΕΠΕΣ 6, 284-285
"Κατα παντα γαρ εξομοιουσθαι βουλεται ο πλανος τω υιω του θεου. Λεων μεν ο Χριστος, και λεων
μεν ο αντιχριστος. Βασιλευς ο Χριστος (Ιω. ιη' 37), και βασιλευς επιγειος ο αντιχριστος, εδειχθη ο
σωτηρ ως αρνιον (Ιω. α', 29), και αυτος ομοιως φανησεται ως αρνιον, ενδοθεν λυκος ων (Ματθ. ζ'
15). Εμπεριτομος ηλθεν ο σωτηρ εις τον κοσμον, και αυτος ομοιως ελευσεται. Απεστειλεν ο κυριος
τους αποστολους εις παντα τα εθνη (Ματθ. κη' 19), και αυτος ομοιως πεμψει ψευδαποστολους.
Συνηγαγε τα διεσκορπισμενα προβατα ο σωτηρ (Ιω. ια', 52), και αυτος ομοιως επισυναξει τον
διεσκορπισμενον λαον των Ιουδαιων. Εδωκεν ο κυριος σφραγιδα τοις εις αυτον πιστευουσιν
(Ματθ. κη', 19 - Αποκ. ζ',2 / θ', 4), και αυτος δωσει ομοιως. Εν σχηματι ανθρωπου εφανη ο κυριος
(Φιλιπ. β', 7), και αυτος εν σχηματι ανθρωπου ελευσεται. Ανεστησεν ο σωτηρ και απεδειξε την
αγιαν σαρκα αυτου ως ναον (Ιω. β' 19), και αυτος αναστησει τον εν Ιεροσολυμοις λιθινον ναον."
Αγιου Ιππολυτου, ΒΕΠΕΣ 6, 199

ΕΔΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ
ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ 666

Εχοντας τα σκηπτρα της εξουσιας, θα απαιτησει απο ολους να τον προσκυνησουν υποχρεωτικα σαν
θεο, δειχνοντας τον πραγματικο του πολυ αυστηρο, αποτομο, ακαταστατο, φοβερα αειδη, μισητο,
βδελυκτο εαυτο, κανοντας ψευτοθαυματα ωστε να εντυπωσιαζει τον κοσμο. Παραλληλα θα
απαιτησει να φερουν ολοι ανεξαιρετως την σφραγιδα του, το χαραγμα του, το χξσ' (666) στο δεξι
χερι (το οποιο συμβολιζει τις καλες πραξεις) ή στο μετωπο ωστε να μας αποχριστοποιησει (κατα
την ωρα του Αγιου Βαπτισματος μας, ο ιερεας χριει σταυροειδως με το Αγιον Μυρον -που
συμβολιζει την Χαρη του Αγιου Πνευματος- τον πιστο στο μετωπο λεγοντας 'Σφραγις δωρεας
Πνευματος Αγιου' για να φωτιστει και αγιασθει ο νους του ανθρωπου και εν συνεχεια σε ολα τα
μελη του σωματος.)

"Επειτα υψουται η καρδια του και θα εμεση ο Δρακων την πικροτητα του. Ταρασσων δε την
οικουμενην κινει τα περατα, θλιβει τα συμπαντα, και μιαινει τας ψυχας. Οχι πλεον ως ευλαβης,
αλλα πολυ αυστηρος εις ολα΄αποτομος, οργιλος, θυμωδης, ακαταστατος, φοβερος, αειδης, μισητος,
βδελυκτος, ανημερος, αλαστωρ, αναιδης και προσπαθων να εμβαλη εις το βοθρον της ασεβειας
ολον το ανθρωπινον γενος. Πληθυνει σημεια ψευδως, και οχι αληθως΄ και ενω παρισταται πολυς
λαος και ευφημει αυτον, βαλλει φωνην ισχυραν, ωστε να σαλευθη ο τοπος, επι του οποιου ιστανται
οι οχλοι, λεγων 'Γνωρισατε ολοι οι λαοι την δυναμιν μου και την εξουσιαν΄ μεταθετει ορη, και
αναγει νησους απο την θαλασσαν με πλανην και φαντασιαν΄ και ενω πλανα τον κοσμον και
φανταζει τα συμπαντα, πολλοι θα δοξαζωσι και θα πιστευσωσιν αυτον ως θεον ισχυρον"
Αγιου Εφραιμ Συρου, Τομος Δ', 120-121
"Και στη συνεχεια αλαζονευεται στην καρδια του, και ο προτερον πραυς θα γινει σοβαρος και
εκεινος που επεδιωκε την αγαπην, θα γινει ανελεημων. Ο ταπεινος κατα την καρδια, θα γινει
υψηλοφρονας και απανθρωπος. Αυτος που δηθεν μισουσε την αδικια θα καταδιωξει τους δικαιους.
Επειτα, αφου ανελθη στην εξουσια ως βασιλευς, θα προκαλεσει πολεμον. Και τρεις μεγαλους
βασιλεις θα εκμηδενισει με θυμο, των Αιγυπτιων, των Λιβυων και των Αιθιοπων. Και κατοπιν θα
οικοδομισει τον ναον στα Ιεροσολυμα και θα τον ανυψωσει ταχυτατα και θα τον αποδωσει στους
Ιουδαιους. Επειτα θα υψηλοφρονησει απεναντι καθε ανθρωπου και οχι μονον, αλλα και κατα του
Θεου θα λαλησει βλασφημα, νομιζοντας ο δολιος οτι στη συνεχεια θα ειναι επι της γης αιωνιος
βασιλευς. Δεν γνωριζει ομως ο ταλαιπωρος οτι η βασιλεια του πολυ γρηγορα καταργειται και θα
απολαυσει ταχεως το ετοιμασμενο για αυτον πυρ της κολασεως μαζι με ολους τους πειθαρχουντες
σε αυτον, και ειχαν γινει δουλοι του"
Αγιου Ιππολυτου, ΒΕΠΕΣ 6, 285
"Και ποιει παντας, τους μικρους και τους μεγαλους και τους πλουσιους και τους πτωχους και τους
ελευθερους και τους δουλους, ινα δωσωσιν αυτοις χαραγμα επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι
των μετωπων αυτων και ινα μη τις δυνηται αγορασαι ή πωλησαι ει μη ο εχων το χαραγμα, το ονομα
του θηριου η τον αριθμον του ονοματος αυτου. Ωδε η σοφια εστιν΄ο εχων νουν ψηφισατω τον
αριθμον του θηριου, αριθμος γαρ ανθρωπου εστι και ο αριθμος αυτου χξς."
"Παρασυρει δε και πειθει ολους, τους μικρους και τους μεγαλους, τους πλουσιους και τους
πτωχους, τους ελευθερους και τους δουλους, να προσκυνησουν το ειδωλον και να υποταχθουν εις
το θηριον και να τους δωσουν ανεξαλειπτον χαραγμενην σφραγιδα εις το δεξι των χερι και εις τα
μετωπα των, οπως γινεται με τους δουλους, (δια να διαλαλουν ετσι την ισοβιον υποταγην των εις το
θηριον). Και δια να θλιψη και ταλαιπωρηση τους Χριστιανους, πειθαναγκαζει, κανεις να μη
ημπορει να αγοραση η πωληση, εκτος εκεινων που εχουν το χαραγμα και την σφραγιδα του θηριου,

η οποια σφραγις ειναι το ονομα του θηριου, ή ο αριθμος, που συμβολιζουν τα γραμματα του
ονοματος του. Εδω ειναι η θεια σοφια΄ εκεινος που εχει φωτισμενον και καθαρον νουν ας
υπολογιση το συνολον των αριθμων, που συμβολιζουν τα γραμματα του ονοματος του. Διοτι ειναι
αριθμος ονοματος ανθρωπου. Και ο αριθμος αυτος, που βγαινει, απο την αθροισιν των γραμματων
λαμβανομενων ως αριθμων, κατα το ελληνικον συστημα, ειναι εξακοσια εξηκοντα εξ ή χξς'. Ειναι
δε το ονομα του Αντιχριστου."
Αποκαλυψις Ιωαννου, ιγ' 16,17,18 - Καινη Διαθηκη, Ερμηνευτικη αποδοση Ι.Θ. Κολιτσαρα

Ο ΑΜΙΛΗΚΤΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΔΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟ 'ΧΑΡΑΓΜΑ'
ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Τα τελευταια 3,5 ετη της βασιλειας του, θα κυνηγησει με μενος οσους δεν δεχτουν το χαραγμα και τον
ιδιο ως κυριο τους. Οσοι συλλαμβανονται θα μαρτυρουν για την πιστη τους στον Κυριο ημων Ιησου
Χριστο. Οι Ιεροι Ναοι θα κλεισουν και πουθενα δε θα ακουγεται ηχος καμπανας. Θα απαγορευεται
επι ποινη θανατου η Χριστολογια, να κανει καποιος τον σταυρο του ή ο,τι αλλο σχετιζεται με την
Πιστη του Χριστου. Οι ανθρωποι θα ψαχνουν να βρουν να ακουσουν λιγο απο τον λογο του Θεου,
ομως ματαιως.. Επισης ο 'υιος της απωλειας' (Ιωαν. ιζ' 12), 'το βδελυγμα της ερημωσεως' (Μαρκ. ιγ'
14) θα εκδοσει διαταγμα που θα υποχρεωνονται ολοι οι ανθρωποι της γης, να τον προσκυνουν
συγκεκριμενες ωρες. Οσοι δεν το πραττουν, θα συλλαμβανονται, θα βασανιζονται και θα οδηγουνται
σε θανατο (Δανιηλ γ' 4-6 και Αποκ. ιγ', 14-15)

"Αυτες ειναι οι '1260 ημερες' (Αποκ. ια' 3) 'το μισο της εβδομαδας' (Δαν. θ' 27), που θα
κυριαρχησει ο Τυραννος διωκοντας την Εκκλησια, που φευγει 'απο πολη σε πολη' (Ματθ. κγ' 34)
και στην ερημια, να κρυβεται στα βουνα και να μην εχει τιποτα αλλο μαζι της παρα μονο τις 'δυο
φτερουγες του μεγαλου αετου' (Αποκ. ιβ' 14), δηλαδη την πιστη του Ιησου Χριστου, ο οποιος
ανοιξε και απλωσε τα Αγια χερια Του στο Αγιο ξυλο, σαν δυο φτερουγες δεξια και αριστερα
προσκαλωντας ολους οσους πιστευουν σε αυτον και σκεπαζοντας του, οπως 'η κλωσσα τα μικρα
της' (Ματθ. κγ' 37 και Λουκ. ιγ' 34). Και δια του προφητου Μαλαχιου λεγει 'Και για σας, που
φοβεισθε το ονομα μου θα ανατειλει Ηλιος δικαιοσυνης και θεραπεια κατω απο τις φτερουγες
Του'."
Αγιου Ιππολυτου, ΒΕΠΕΣ 6, 219
"Οι Ναοι του Θεου θα γινουν σαν απλες κατοικιες και παντου θα γινουν καταστροφες Εκκλησιων.
Οι Γραφες θα καταφρονηθουν και τα ασματα του εχθρου παντου θα τραγουδηθουν.."
Αγιου Ιππολυτου, ΒΕΠΕΣ 6, 278
Πενθουν ακομη και οι Εκκλησιες πενθος μεγαλο, διοτι ουτε προσφορα, ουτε θυμιαμα προσφερεται
ουτε θεαρεστη λατρεια. Αλλα τα Ιερα των Εκκλησιων θα γινουν ως 'οπωροφυλακειο' (Ησ. α' 8).
Και το Τιμιον Σωμα και Αιμα του Χριστου κατα τις ημερες εκεινες δε θα μεταλαμβανεται. Η
λειτουργια θα σβεσθει, η ψαλμωδια θα παυσει, η αναγνωση των Γραφων δε θα ακουγεται. Αλλα θα
υπαρχει σκοτος στους ανθρωπους και θρηνος πανω σε θρηνο και αλλοιμονο πανω σε αλλοιμονο."

Αγιου Ιππολυτου, ΒΕΠΕΣ 6, 289
"Πενθει η γη και η θαλασσα, διοτι αιφνιδιως κατεπαυσεν η φωνη της ψαλμωδια και της προσευχης
εκ στοματος ανθρωπου. Πενθουσι πασαι αι εκκλησιαι του Χριστου πενθος μεγα΄ διοτι δε
λειτουργειται ο αγιασμος και η προσφορα."
Αγιου Εφραιμ Συρου, Τομος Δ' 127
"Ιδου ημεραι ερχονται, λεγει Κυριος, και εξαποστελω λιμον επι την γην, ου λιμον αρτων ουδε
διψαν υδατος, αλλα λιμον του ακουσαι τον λογον Κυριου΄ και σαλευθησονται υδατα απο της
θαλασσης εως θαλασσης, και απο βορρά εως ανατολων περιδραμουνται ζητουντες τον λογον του
Κυριου και ου μη ευρωσιν."
Αμως η' 11-12
"Μακαριοι θα ειναι εκεινοι που θα νικησουν τον τυραννον γιατι θα αναδειχθουν ενδοξοτεροι και
υψηλοτεροι απο τους πρωτους μαρτυρες, διοτι οι πρωτοι μαρτυρες τους παλαιους εκεινους
υπασπιστες του ενικησαν. Ενω αυτοι εδω με αυτον τον ιδιο τον διαβολο, τον γιο της απωλειας,
αφου επαλαιψαν, και εγιναν νικητες με ποια εγκωμια και με ποιους στεφανους δε θα τιμηθουν απο
τον βασιλεα μας Ιησου Χριστον;"
Αγιου Ιππολυτου, ΒΕΠΕΣ 6, 288
"Τις αρα μακαριος, ο υπερ Χριστου μετ' ευσεβειας μαρτυρων τοτε; Υπερ γαρ παντας μαρτυρας εγω
φημι ειναι τους τοτε μαρτυρας. Οι μεν γαρ προ τουτου, μονοις ανθρωποις επαλαισαν΄ οι δε επι του
Αντιχριστου, αυτω Σατανα αυτοπροσωπως πολεμησουσι΄ και οι μεν προτερον διωκοντες βασιλεις,
εφονευον μονον, νεκρους δε ου προσεποιουντο εγειρεν, ουδε σημειων και τερατων φαντασιας
εδεικνυον΄ ωδε δε και του φοβου και της απατης προτροπη κακη, 'ωστε πλανασθε ει δυνατον, και
τους εκλεκτους'."
"Ποιος θα ειναι αραγε ο μακαριος που θα μαρτυρησει τοτε για τον Χριστο με πιστη; Εγω λεω οτι οι
μαρτυρες της περιοδου εκεινης θα ειναι πιο πανω απο ολους τους μαρτυρες. Διοτι οι προηγουμενοι
παλεψαν με ανθρωπους μονο, ενω την εποχη του Αντιχριστου θα πολεμησουν με τον ιδιο τον
Σατανα αυτοπροσωπως. Και οι προηγουμενοι βασιλεις καταδιωκοντας τους μαρτυρες τους
θανατωναν μονο, αλλα δεν προσποιουνταν πως ανασταινουν, ουτε εκαναν επιδειξη φανταστικων
σημειων και τερατων. Ενω εδω γινεται κακη χρησιμοποιηση και του φοβου και της απαπης, ΄για να
παραπλανηθουν, αν ειναι δυνατον και οι εκλεκτοι"
Αγιου Κυριλλου Ιεροσολυμων, EΠΕ 2, 144

ΕΔΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΕΙΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

Τετοια θλιψη και στεναχωρια ποτε ξανα δε θα εχει παρουσιαστει επι της γης (Ματθ. κδ' 21). Οι μη
εχοντες το χαραγμα χριστιανοι, θα διωκονται συνεχως και με μενος, προσπαθωντας παραλληλα να
βρουν τροπο επιβιωσης, αφου και τα ιδια τα στοιχεια της φυσεως θα εχουν αλλοιωθει. Οι εχοντες
το σφραγισμα του Αντιχριστου (χαραγμα το οποιο θα τους επετρεπε να εχουν το δικαιωμα της
αγοραπωλησεως) θα μετανιωσουν πικρα για την επιλογη τους αφου αποδεικνυεται ολεθρος..
Ανθρωποι θα πεθαινουν απο την πεινα και τις αρρωστιες στους δρομους και τις πλατειες. Αν δε
συντομευε ο Αγιος Τριαδικος Θεος εκεινες τις ημερες της κακιας, δε θα εμενε κανεις (Ματθαιος και
Αγιος Μαξιμος ο Ομολογητης).

"Ει γαρ και νυν εφ' ημων ου συμβαινει ταυτα δια το μηπω τους χρονους πεπληρωσθαι, αλλα γουν
ευχεσθαι δει μηδε ευρεθηναι ημας εν τοις τοιαυτοις καιροις, εν οι ταυτα συνβησεται, μηποτε
ατονησας τις απο της θλιψεως της μεγαλης της επερχομενης τω κοσμω εκπεση της αιωνιου ζωης."
Αγιου Ιππολυτου, ΒΕΠΕΣ 6, 81
"Εσται γαρ τοτε θλιψις μεγαλη, οια ου γεγονεν απ' αρχης κοσμου εως του νυν ουδ' ου μη γενηται."
"Διοτι θα συμβη θλιψις τοσον μεγαλη, ομοια προς την οποια ουτε εχει γινει αποτ ην αρχην του
κοσμου εως τωρα ουτε και θα γινει."
Ματθ. κδ' 21
"Και τι λεγω απο ανθρωπων, οπου και αυτα τα στοιχεια την οικειαν ταξιν αρνησονται; Σεισμοι
κατα πασαν πολιν, λοιμοι επι πασαν χωραν, βρονται ανεμοι και φοβεραι αστραπαι οικους και
αγρους κατακαιουσαι, καταιγιδες ανεμων την γην και την θαλασσαν αμετρως εκταρασσουσαι, της
γης ακαρπιαι, θαλασσης ηχος και σαλος αφορητος απο ψυχων και απωλειας ανθρωπων. Σημεια εν
ηλιω, σημεια εν σεληνη, αστρων παρατροπαι, συνοχαι εθνων, αερων ακρασιαι, χαλαζης βολιδες επι
προσωπου της γης, χειμωνος αταξιαι, παγετοι διαφοροι, καυσωνες απαμυθητοι, κεραυνοι αιφνιδιοι,
εμπρησμοι αδοκητοι, και απαξαπλως πασης της γης θρηνος και κοπετος, παραμυθιαν μη εχουσης."
"Και τι μιλω για ανθρωπους, οπου και αυτα τα στοιχεια της φυσεως θα απαρνηθουν την φυσικην
των καταστασι. Σεισμοι σε καθε πολι, λοιμωδεις ασθενειες σε καθε χωρα, κεραυνοι ασυνηθιστοι
και φοβερες αστραπες, οικοι και αγροι κατακαιονται. Καταιγιδες ανεμων, οι οποιες διαταρασσουν
χωρις ορια την ξηρα και την θαλασσα, ακαρπιες της γης βουητο απο τη θαλασσα και σαλος
αφορητος απο την απωλεια ψυχων ανθρωπων. Σημαδιακες μεταβολες στον ηλιο και στη σεληνη,
εκτροπες αστρων απο τη θεσι των, συγκρουσεις εθνων, καταστρεπτικοι ανεμοι, βολιδες χαλαζης επι
του προσωπου της γης, χειμωνες ατακτοι και ασυνηθιστοι, παγετοι μεγαλοι, καυσωνες ανυποφοροι,
κεραυνοι αιφνιδιοι, εμπρησμοι απροσδοκητοι, μη αναμενομενοι, γενικος θρηνος και οδυρμος
πασης της γης που δεν εχει παρηγορια"
Αγιου Ιππολυτου, P.G. 10, 912 B - ΒΕΠΕΣ 6, 278
"Οταν οι ανθρωποι τοτε λαβουν τη σφραγιδα του Αντιχριστου και δεν θα ευρουν τροφες, ουτε νερο,
θα προσερχονται προς αυτον με οδυνηραν φωνην και θα λενε 'Δωσε να φαμε και να πιουμε, γιατι
αλλιως ολοι θα πεθανωμε απο την πεινα και απο καθε αναγκη και διεταξε τον ουρανον να μας
δωσει νερο και διωξε τα ανθρωποφαγα θηρια'. Τοτε ο δολιος θα απαντησει εμπαιζοντας αυτους με
πολλη απανθρωπια και θα τους λεει 'Ο ουρανος δεν θελει να δωσει βροχη. Η γη παλιν δεν

βλασταινει τα φυτα της, απο που να σας δωσω εγω τροφες;'. Τοτε αφου ακουσουν τα λογια του
δολιου τουτου οι αθλιοι, θα καταλαβουν οτι αυτος ειναι ο πονηρος διαβολος, και θα θρηνησουν με
πονο και θα κλαυσουν πολυ και θα κτυπησουν το προσωπο τους με τα χερια τους, και θα
εκριζωσουν τα μαλλια τους και με τα νυχια τους θα ξεσκιζουν τα μαγουλα τους λεγοντας ο ενας
προς τον αλλον 'Ω της συμφορας, ω του φοβερου πραγματος, ω της δολιας συναλλαγης, ω της
φοβερης πτωσεως. Πως πλανηθηκαμε απο τον πλανο; Πως προσφερθηκαμε σε αυτον; Πως
συλληφθηκαμε στα δικτυα του; Πως πιασθηκαμε στη μιαρα του σαγηνη; Πως ενω ακουγαμε τις
Γραφες δεν καταλαβαιναμε;"
Αγιου Ιππολυτου, P.G. 10, 933 D - 936 A
"Τοτε θα θρηνη δεινως και θα στεναζη πασα ψυχη΄τοτε ολοι θα υποφερωσι θλιψιν απαραμυθητον,
η οποια θα κατεχη αυτους νυκτα και ημεραν, και δεν θα ευρισκωσιν ουδαμου παρηγοριαν. Τοτε θα
αποθνησκωσι τα νηπια εις τους κολπους των μητερων, και παλιν ο πατηρ μετα της γυναικος και
των τεκνων του θ' αποθνησκη εις τας αγορας, και δεν θα υπαρχει τις να θαψη αυτους και να τουςς
βαλη εις μνημα. Απο τα πολλα δε θνησιμαια, τα οποια θα ριπτωνται εις τας πλατειας, θα υπαρχη
παντου δυσωδια, η οποια θα στεναχωρη πολυ τους ζωντας. Το πρωι ολοι θα λεγωσι μετ' οδυνης και
στεναγμων ποτε θε γινη εσπερα δια ν' αναπαυθωμεν ολιγον; Οταν δε θα ελθη παλιν η εσπερα θα
λεγωμεν με πικροτατα δακρυα, ποτε αρα θα φωτιση δια ν' αποφυγωμεν την θλιψην, η οποια μας
κυριευει; Και δεν θα υπαρχη τοπος να φυγη τις και να κρυβη, διοτι τα παντα θα ταραχθωσι, και η
θαλασσα και η ξηρα.
Δια τουτο ειπεν εις ημας ο Κυριος΄'Γρηγορειτε δεομενοι αδιαλειπτως να διαφυγετε την θλιψιν΄ θα
ειναι δυσωδια εν θαλασση, δυσωδια επι της γης, λιμοι, σεισμοι, εν θαλασσησυγχυσις, επι της γης
συγχυσις, εν θαλασση φοβητρα, φοβητρα επι της γης. Χρυσος πολυς και αργυρος, και μεταξωτα
ιματια, αλλα δεν θελουσιν ωφελησει εις την θλιψιν εκεινην, και παντες οι ανθρωποι μακαριζουσι
τους οσους απεθανον πριν ελθη η μεγαλη θλιψις επι γης. Διοτι ριπτεται και ο χρυσος και ο αργυρος
εις τας πλατειας, και ουδεις εγγιζει αυτα΄ επειδη ειναι ολα βδελυκτα. Παντες σπυδαζουσι να
διαφυγωσι και να κρυβωσιν, αλλ' ουδαμου ευρισκουσι τοπον δια να κρυβωσιν εκ της θλιψεως...
εσωθεν φοβος, και εξωθεν τρομος΄ και εν νυκτι και εν ημερα θνησιμαια κεινται εις πλατειας. Εις τα
πλατειας δυσωδια, εις τα οικιας δυσωδια, εις τας πλατειας πεινα και διψα, εις τας οικιας πεινα και
διψα΄ εις τας πλατειας φωνη κλαυθμου, εις τας πλατειας θορυβος, και εις τας οικιας θορυβος. Εις
εκαστος μετα κλαυθμου συναντα τον ετερον΄ πατηρ το τεκνον, και ο υιος τον πατερα, μητηρ την
θυγατεραν΄ φιλοι μετα φιλων εναγκαλισθεντες εκλειπουσιν΄ και αδελφοι μετα αδελφων
εναγκαλισθεντες αποθνησκουσιν. Εμαρανθησαν και τα καλλη του προσωπου πασης σαρκος.
Γινονται δε αι μορφαι των ανθρωπων ως νεκρου. Γινεται βδελυκτον και μισητον το καλλος των
γυναικων. Θελει μαρανθη πασα σαρξ, και η επιθυμια των ανθρωπων."
Αγιου Εφραιμ του Συρου, Τομος Δ', 121-123
"Τοτε γαρ 'εσται θλιψις μεγαλη, οια ου γεγονεν τοιαυτη απο καταβολης κοσμου' (Ματθ. κδ' 21),
αλλων αλλαχη κατα πασαν πολιν και χωραν εις το αναιρειν τους πιστους πεμπομενων, και των μεν
Ιουδαιων επι τη τουτων απωλεια ευφραινομενων, και των εθνων επιχαιρομενων και των απιστων
αυτοις συναιρομενων, των δε αγιων απο δυσεως εις ανατολην πορευομενων, και ετερων απο
ανατολων εις μεσημβριαν διωκωμενων αλλων δε εν τοις ορεσιν και εν τοις σπηλαιοις
κρυπτομενων, πανταχου αυτους βδελυγματος πολεμουντος και δια θαλασσης και δια ξηρας τουτους
δια του προσταγματος αναιρουντος, και κατα παντα τροπον εκ του κοσμου εκθλιβοντος, μη
δυναμενων αυτων μητε 'πωλησαι' τι των ιδιων μητε 'αγορασαι' παρα των αλλοτριων, χωρις εαν μη
τις 'το ονομα του θηριου εν χειρι περιφερη', η το τουτου 'χαραγμα' επι τω μετωπω βασταζη (Αποκ.
ιγ' 17). Παντες γαρ οι πιστοι τοτε εκ παντως τοπου εκδιωχθησονται και εκ των οικιων

κατασπασθησονται και εκ των πολεων εξελασθησονται και εν τω δημοσιω συρησονται και παση
κολασει κολασθησονται και εκ παντος του κοσμου εκβληθησονται.
Χρη ουν ενοραν την εσομενην των αγιων τοτε θλιψην και ταλαιπωριαν δει γαρ ημας εκ των ηδη
μερικως γινομενων εννοειν τα εσομενα, τοιαυτοις ζαλης και ταραχου εν παντι τω κοσμω
γενησομενης, και παντων πιστων πανταχου αναιρουμενων και κατα πασαν πολιν και χωραν
σφαζομενων, και δικαιων αιματος ακχυνομενου, και ζωντων ανθρωπων καιομενων, και θηριοις
ετερων παραβαλλομενων, και νηπιων εν αφοδοις φονευομενων, και αταφων παντων ριπτουμενων,
και υπο κυνων βιβρωσκομενων, παρθενων τε και γυναικων παρρησια φθειρομενων και αισχρως
εμπαιζομενων, και αναρπαγων γινομενων, και κοιμητηριων αγιων ανασκαπτομενων, και λειψανων
ανορυσσομενων και εν πεδιω ριπτουμενων, και βλασφημιων γινομενων. Ταραχος εσται εν πολεσιν
τοτε, των αγιων εκεινων διωκομενων΄ ταραχος εσται εν οδοις και εν ερημιαις, παντων εκει
κρυβεσθαι βουλομενων΄ ταραχος εσται εν θαλασση, παντων δι' υδατος φευγειν πειρωμενων΄
ταραχος εσται εν νησοις, παντων εκει εκζητουμενων. Και εσται η γη τοτε τοις αγιοις ακαρπος και
πασα πολις αοικητος και θαλασσα απλωτος και πας ο κοσμος ερημος, των μεν υπο λιμου
διαφθειρομενων, των δε απο διψης εκλιμπανοντων, ετερων δε απο του φοβου και της πολλης
θλιψεως αθνησκοντων. Που δε τοτε κρυβησετε ανθρωπος; Τινι δε τα ιδια τεκνα παραθησετε; Που
δε τα υπαρχοντα αυτου αποκομισας διασωσει, οποτε μηδε την ιδιαν ψυχην σωσαι δυναται; Τοτε
εσονται οιμωγαι νηπιων πολλαι, πατερων τε και μητερων οδυρμοι, γυναικων τε και παρθενων
ολολυγμοι, αδελφων τε και συγγενων κοπετοι. Τις τινα πενθησει τοτε; Ουκ αδεφος αδελφον, και
γαρ αυτος τον θανατον προσδοκα΄ ου μητηρ θυγατερα, και αυτη τον θανατον υφορωμενη΄ ου
πατηρ υιον, φοβουμενος μη και αυτος αναιρεθη.
Δια τουτο προειδως ο κυριος ταυτα λεγει 'Προσευχεσθε, ινα μη γενηται η φυγη υμων χειμωνος ή
σαββατου' (Ματθ. κδ' 20), μητε αργουντας υμας απο δικαιοσυνης, μητε ασχολουμενους υμας εν
βιωτικοις πραγμασιν, ως εν χειμωνι, μηπως 'αιφνιδιως επιστη εφ' υμας η ημερα εκεινη ως παγις'
(Λουκ. κα' 34-35) ει γαρ μη εκολοβωθησαν, φησιν, αι ημεραι εκειναι, ουκ αν εσωθη πασα σαρξ΄
δια δε τους εκλεκτους κολοβωθησονται αι ημεραι εκειναι."
Αγιου Ιππολυτου, ΒΕΠΕΣ 6, 105
"Εγω φιλοχριστοι και τελειοι αδελφοι, εφοβηθην εξ αυτης της ενθυμησεως του Δρακοντος,
μελετων καθ' εαυτον την θλιψιν, ητις μελλει να γινη εις τους ανθρωπους κατα τους καιρους
εκεινους... Θα λαλησω δε με οδυνας, και θα ειπω με στεναγμους, περι της συντελειας του κοσμου
τουτου, και περι του αναιδεστατου και φοβερου Δρακοντος, οστις μελλει να ταραξη πασαν την υπο
τον ουρανον κτισιν, και να εμβαλη δειλιαν, και ολιγωριαν, και δεινην απιστιαν εις τας καρδιας των
ανθρωπων, και να ποιηση τερατα και σημεια και φοβητρα, ωστε, εαν δυνηθη, να πλανηση και τους
εκλεκτους... Οταν ιδη την απεριγραπτον εκεινην θλιψιν, ητις γινεται απανταχου εις πασαν ψυχην, η
οποια δεν εχει τελειως παραμυθιαν, ουτε παλιν ανεσιν εν γη και θαλασση΄ οταν ιδη οτι
συνταρασσεται ως κηρος εν δεινη θλιψει, και ουδει υπαρχει ο ελεων΄ οταν ιδη απαντα τα προσωπα
δακρυονται, και μετα ποθου ερωτωντας τους ανθρωπους, μηπως ακουεται λογος Θεου επι της γης;
Και ακουη ουδαμου. Τις θελει υποφερει τας ημερας εκεινας; Τις δε θα υπομεινη την θλιψιν την
αφορητον; Οταν ιδη συγχυσιν των λαων, οι οποιοι ερχονται απο των περατων της γης εις θεαν του
τυραννου, και ιδη οτι πολλοι προσκυνουσιν εμπροσθεν του τυρανννου, και κραζουσι μετα τρομου,
οτι συ εισαι ο σωτηρ ημων΄ οταν ιδη οτι η θαλασσα ταρασσεται, και η γη ξηραινεται, οι ουρανοι
δεν βρεχουσι, τα φυτα μαραινονται΄ απαντες δε οι οντες προς ανατολας, φευγουσι προς δυσμας, εκ
της πολλης δειλιας΄ και παλιν δε οι οντες προς δυσμας, φευγουσι προς ανατολας μετα τρομου, ο δε
αναιδης λαβων τοτε εξουσιαν θα αποστειλη δαιμονα εις παντα τα περατα, ωστε να κηρυξη
παρρησια, οτι βασιλευς μεγας εφανη μετα δοξης, ελθετε και ιδετε αυτον. Τις ειναι εχων ουτω
αδαμαντινην ψυχην, ωστε να υποφερη γενναιως απαντα τα σκανδαλα; Τις αρα ο ανθρωπος αυτος,
ως προειπον, ωστε να μακαρισωσιν αυτον παντες οι αγγελοι;"

Αγιου Εφραιμ του Συρου, Τομος Δ', 111-114
"Εαν δε συντομευαν εκεινες οι ημερες, δηλαδη αυτες τις κακιας, δεν θα μπορουσε να σωθει τιποτε,
και πιο συγκεκριμενα καθε ευσεβης σκεψη για τον Θεο. Γι' αυτον το λογο μειωνονται οι μερες της
κακιας, αλλα και εκεινες που δημιουργει η λανθασμενη κριση που στηριζεται στις αισθησεις και
στο ευσεβες δικαιωμα, παρ' ολο που η κριση αυτη εχει περιγραφει λιγο και προεκυψε αργοτερα.
Διοτι σε τιποτε δεν διαφερει απο τον Αντιχριστο ο νομος της σαρκος επειδη παντοτε ο νομος της
σαρκος συγκρουεται, με το Αγιο Πνευμα και αντιστρατευται τον νομο του Θεου."
Αγιου Μαξιμου του Ομολογητου, P.G. 91, 1132

ΕΔΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΜΟΝΟ αυτοι που θα εχουν τη Σφαγιδα του Θεου (το βαπτισμα και το χρισμα) και οχι τη σφραγιδα
του αντιχριστου, θα μπορεσουν να αντεξουν στις μεγαλες δοκιμασιες και να γλυτωσουν συν Θεω
αφου κρυφτουν στα ορη και στις σπηλιες. Αυτοι που θα λαβουν το χαραγμα του αντιχριστου (666),
θα πιουν ανοθευτον τον οινον της οργης του Θεου.

"Ωδε η υπομονη των αγιων εστιν, οι τηρουντες τας εντολας του Θεου και την πιστιν Ιησου."
"Εδω τωρα δειχνεται η υπομονη των Χριστιανων, αυτων που τηρουν τας εντολας του Θεου και
κρατουν σταθερα την πιστιν του Ιησου."
Αποκαλυψις Ιωαννου, ιδ' 12 - Καινη Διαθηκη, Ερμηνευτικη αποδοση Ι.Θ. Κολιτσαρα
"Διοτι τοτε θα ευρεθωσι πολλοι ευαρεστοι εις τον Θεον, δυναμενοι να σωθωσι εις τα ορη, και εις
τα βουνα, και εις τους ερημους τοπους, μετα πολλων δεησεων και υπερβολικων κλαυθμων. Διοτι ο
αγιος Θεος, θεωρων αυτους εις τιουτον απεριγραπτον κλαυθμον και ειλικρινη πιστιν,
ευσπλαχνιζεται αυτους, ως φιλοστοργος πατηρ , και διατηρει αυτους οπου εκρυβησαν."
Αγιου Εφραιμ του Συρου, Τομος Δ, 114
"Και ερρεθη αυταις ινα μη αδικησωσι τον χορτον της γης ουδε παν χλωρον ουδε παν δενδρον, ει μη
τους ανθρωπους οιτινες ουκ εχουσι την σφραγιδα του Θεου επι των μετωπων αυτων."
"Και ελεχθη εις αυτα να μη βλαψουν το χορταρι της γης, ουτε καθε πρασινον φυτον ουτε κανενα
δενδρον, παρα μονον τους ανθρωπους που δεν εχουν εις τα μετωπα των την σφραγιδα του Θεου."
Αποκαλυψις Ιωαννου, θ' 4 - Καινη Διαθηκη, Ερμηνευτικη αποδοση Ι.Θ. Κολιτσαρα
"Οι δε ακροωμενοι των θειων γραφων και επι χειρας εχοντες και εν νω ταυτας εννοουντες πολλοι

αποδρασονται εκ της αυτου πλανης. Νοησουσι γαρ της επιβουλης αυτου την εμφανειαν και της
πλανης αυτου την αλαζονειαν και εκφευξουσιν εκ των χειρων αυτου και επι τα ορη και ται οπαις
της γης κατακρυβησονται και μετα δακρυων και συντετριμμενης καρδιας ζητησουσι τον
φιλανθρωπον, και αυτος εκσπασει αυτους εκ των βροχων αυτου και διασωσει εκ των σκανδαλων
αυτου των χαλεπων και αορατων σκεπασει αυτους τη χειρι αυτου τη δεξια τους αξιους αυτω και
δικαιως προσπιπτοντας. Ορας οιαν νηστειαν και προσευχην εκτελεσουσι τοτε οι αγιοι."
Αγιου Ιππολυτου, ΒΕΠΕΣ 6, 288
"Ει τις προσκυνει το θηριον και την εικονα αυτου, και λαμβανει το χαραγμα επι του μετωπου αυτου
ή επι την χειρα αυτου, και αυτος πιεται εκ του οινου του θυμου του Θεου του κεκερασμενου
ακρατου εν τω ποτηριω της οργης αυτου, και βασανισθησεται εν πυρι και θειω ενωπιον των αγιων
αγγελων και ενωπιον του αρνιου. Και ο καπνος του βασανισμου αυτων εις αιωνας αναβαινει, και
ουκ εχουσιν αναπαυσιν ημερας και νυκτος οι προσκυνουντες το θηριον και την εικονα αυτου, και ει
τις λαμβανει το χαραγμα του ονοματος αυτου."
"Οποιος προσκυνει το θηριον τον αντιχριστον και την εικονα αυτου και παιρνει την χαραγμενην
σφραγιδα του επανω εις το μετωπον του ή εις το χερι του (και δηλωνει ετσι δουλικην υποταγη εις
αυτο) και αυτος θα πιη απο τον οινον του θυμου του Θεου, που θα εχει κερασθη ανοθευτος και
δραστικος εις το ποτηρι της οργης του και θα βασανισθη με φωτια και θειαφι (με σωματικας και
ψυχικας τιμωριας) εμπρος εις τους αγιους αγγελους και εμπρος εις το Αρνιον. Και ο καπνος απο την
φωτια και το θειαφι του ακαταπαυστου βασανισμου των θα ανεβαινη εις αιωνας αιωνων και δε θα
εχουν καθολου αναπαυσιν ημεραν και νυκτα αυτοι που προσκυνουν το θηριον και την εικονα του,
και οποιος αλλος παιρνει το χαραγμα της σφραγιδος του ονοματος του θηριου."
Αποκαλυψις Ιωαννου, ιδ' 9-11 - Καινη Διαθηκη, Ερμηνευτικη αποδοση Ι.Θ. Κολιτσαρα

+++

Νείλου του Μυροβλύτου Αγιορείτου
Προφητικά και Σωτήρια (1651 † )
Οι άνθρωποι εκείνοι που θα περπατούν εις τα μέσα του ογδόου αιώνος (7.500 από κτίσεως κόσμου)
θα συγκαταβαίνουν εις την φθοράν της πορνείας, τότε θέλει γίνη ταραχή μεγάλη να φιλονικούν
ακαταπαύστως, και δεν θέλουν εύρη ούτε την αρχήν ούτε το τέλος.
Ύστερον θέλει γίνη η ογδόη Σύνοδος..., και τότε θα ειρηνεύσουν ολίγον καιρόν οι άνθρωποι, και
πάλιν θέλουν να μετατρέψουν την γνώμην τους εις το πονηρόν, εις την απώλειαν, και να μη
γνωρίζουν τι εστι το στέφανον του γάμου, μόνον θα έχουν μίαν απώλειαν και συγκατάβασιν εις την
ασωτείαν χειρότεροι από τα Σόδομα και Γόμορρα...,και άλλα μύρια κακά θα πολιτεύωνται, και όσαι
κακίαι θα πολιτεύωνται, τόσαι δυστυχίαι θα έλθουν, ... και τας κακίας οπού έκαμνον οι παλαιοί
άνθρωποι πριν του κατακλυσμού, διπλασίως θα εργάζωνται αυτοί χειρότερα... θα αποφασίζουν, ότι
εκείνος οπού εργάζεται την κακίαν θα είναι καλός...και όσον θα πλεονεκτούν οι άνθρωποι, τόσον
δυστυχία θέλει είναι εις τον κόσμον...Η φιλαργυρία είναι πάθος ακόρεστον... Η πλεονεξία είναι
οδηγός της απωλείας και η ακτημοσύνη είναι οδηγός της σωτηρίας. Επλεονέκτησες; απώλεσας την
σωτηρίαν σου, διότι η σωτηρία του ανθρώπου κινδυνεύει να χαθή από την πλεονεξίαν.

Αυτή η κατηραμένη θα φέρη εις τον κόσμον την δυστυχίαν και θα απωλεσθή η ευτυχία, αυτή
εκατάστησε την διχόνοιαν εις τον κόσμον, και εις την μοναδικήν πολιτείαν...Η πλεονεξία είναι
θρόνος του αντίχριστου...Η πλεονεξία επρόσφερε το ψεύδος εις τον κόσμον, και ελκύζονται με το
ψεύδος και ανομούν με την αρπαγήν της αδικίας, και η αλήθεια εχάθη, και εις το ψεύδος πείθονται
όλοι. Η αλήθεια είναι η ένσαρκος οικονομία του Χριστού και το κήρυγμα του Ευαγγελίου, και το
ψεύδος είναι η έλευσις του αντιχρίστου και η βασιλεία του, όπου θέλει να φέρη την παγκόσμιον
δυστυχίαν και απώλειαν εις όλον τον κόσμον, και καθώς οι Προφήται προέλεγον την έλευσιν του
Κυρίου, έτσι και η πολυφρόντισις θα σκοτίζη την διάνοιαν των ανθρώπων, θα γίνωνται αναίσθητοι
εις την σωτηρίαν τους, από την πολλήν φροντίδα οπού θα έχουν, και η σωτηρία σώζεται μόνον εις
όσους δεν πείθονται εις την εργασίαν του αντίχριστου, και η εργασία του αντίχριστου είναι η
μέριμνα του κόσμου και ο θησαυρισμός...και την σήμερον οι άνθρωποι εδόθησαν εις την
πολυθησαύρισιν και μέριμναν, και παρεδόθησαν εις την απώλειαν με αρπαγάς, προδοσίας, ψεύδη,
αρρενομανίας, γαστριμαργίας, υπερηφανείας, με την σκληρότητα της καρδίας, και με την
πλεονεκτικήν φιλαργυρίαν...
...Όταν θα δυστυχεύση ο κόσμος από την χάριν του παναγίου Πνεύματος, τότε θα έλθουν εις τον
κόσμον όλαι αι δυστυχίαι να τον περικυκλώσουν. Και πρώτον θα δυστυχεύση ο κόσμος από την
αγάπην, ομόνοιαν και σωφροσύνην, δεύτερον θα δυστυχεύση κάθε χώρα και να χαθούν τα
υποκείμενα κεφάλαια από τας χώρας, και θέλει δυστυχεύση και η Εκκλησία του Χριστού από
αρχιερείς και ποιμένες και πνευματικούς
Ύστερον από αυτήν την δυστυχίαν θα γεννηθή ο ακάθαρτος από την κοιλίαν της ακαθαρσίας, και
θα ποιή σημεία και τέρατα με δαιμονικάς φαντασίας, υποκρινόμενος εις τον κόσμον πως είναι
πράος και ταπεινός τη καρδία, αλλά θα είναι αλώπηξ εις την καρδίαν και λύκος εις την γνώμην. Και
τροφή του θα είναι η ταραχή των ανθρώπων, όταν θα ταράσσωνται οι άνθρωποι, τότε θα
ζωοτρέφεται ο αντίχριστος.
Και η ταραχή των ανθρώπων θέλει είναι η κατάκρισις, ο φθόνος , η μνησικακία, το μίσος, η έχθρα,
η πλεονεξία, η αρρενομανία, η μοιχεία, η πορνεία, η λήθη της πίστεως και η αλαζονεία, αυτά είναι
η τροφή του αντιχρίστου, και θα είναι κεφαλή επάνω εις τας χώρας..., και εξουσιαστής εις τον
κόσμον. Και θα εξουσιάση την αίσθησιν του ανθρώπου, και όλοι θα πείθονται εις αυτόν, διότι
αυτός θα είναι νομοκράτωρ και αυτοκράτωρ, και θέλει ενεργεί όλων την απώλειαν, και όποιος
ευρίσκεται εις την απώλειαν εκείνος θα νομίζη πως εργάζεται την σωτηρίαν του.
Τότε θα καταφρονηθή το Ευαγγέλιον της Εκκλησίας, διότι η απώλεια θέλει φέρη τότε μεγάλην
δυστυχίαν εις τον κόσμον, και θέλει γίνουν σημεία και φοβερά εν μέσω της δυστυχίας. Πείνα
φοβερά θέλει γίνη οπού να μην χορταίνη ο άνθρωπος, διότι τότε θα τρώγη επτά φορές
περισσότερον από ότι τρώγει τώρα και πάλιν να μην χορταίνη, και θα είναι πανταχού μεγάλη
δυστυχία... Τότε, όσοι σφραγισθούν με την σφραγίδα του αντιχρίστου πολλοί θα πεθάνουν εις τους
δρόμους, και η καρδία τους περισσότερον θα λιγώνεται, και μη δυνάμενοι να βαστάσουν την
πείναν και την λιγούραν, θα αρπάζουν να τρώγουν τους νεκρούς... και η σφραγίς του θα γράφη,
εδικός μου είσαι, ναι εδικός σου είμαι, θεληματικώς μου έρχομαι και όχι δυναστικώς και
αλλοίμονον εις όποιον σφραγισθή με αυτήν, τότε θα γίνη μεγάλη ταραχή εις τον κόσμον... και
βλέποντας ο Θεός την ταραχήν των ανθρώπων, θέλει προστάξη την θάλασσαν να λάβη την πρώτην
της ουσίαν οπού ήτον θερμοτάτη... και όταν καθίση ο αντίχριστος εις τον κατηραμένον του θρόνον,
θέλει βράση η θάλασσα ωσάν χάλκωμα, και θέλει στειρεύση η γη τα βότανα και δένδρα από την
θερμότητα της θαλάσσης και αι φλέβαι των πηγών θα ξηρανθούν και τα ζώα και πετεινά να
αποθάνουν από τον χνώτον της θαλάσσης. Και τότε θα γίνη η ημέρα ωσάν ώρα, η εβδομάδα ωσάν
ημέρα, και ο μήνας ωσάν εβδομάδα, διότι από την πονηρίαν του ανθρώπου θα γίνουν τα στοιχεία
βιαστικά, δια να τελειώση γρήγορα ο καιρός, οπού ελάλησεν ο Θεός... Τότε θα έλθουν να
κηρύττουν ο προφήτης Ηλίας και ο δίκαιος Ενώχ...και να λέγουν. Όποιος κάμη υπομονήν και δεν
σφραγισθή με την σφραγίδα του αντίχριστου, θέλει σωθή, και εξάπαντος θα τον δεχθή ο Θεός εις

τον Παράδεισον, μόνον να μην σφραγισθή, αλλά να κάμνη τον σταυρόν του, διότι η σφραγίδα του
σταυρού ελευθερώνει τον άνθρωπον από τα βάσανα του άδου, και η σφραγίδα του αντιχρίστου τον
παραδίδει εις τα βάσανα του άδου. Και αν πεινούν, να μην ζητούν τροφήν, μόνον να έχουν
υπομονήν, και βλέποντας ο Θεός την υπομονήν τους, θα στείλη εξ ύψους βοήθειαν... Τα
παγκάκιστα δε τέκνα του αντιχρίστου είναι η πορνεία, η μοιχεία, η αρσενοκοιτεία, ο φόνος, η
αρπαγή, η κλεψιά, η αδικία, το ψεύδος, η τυραννία, η πώλησις και αγόρασις του ανθρώπου...,τόσον
πονηρά θέλει γίνη η ανθρώπινος φύσις τότε...,και θα ενεργήσουν την πονηρίαν τους περισσότερον
από τους δαίμονας...και βλέποντας ο αντίχριστος πως θα γίνη η ανθρώπινος φύσις πονηροτέρα από
τους δαίμονας, θέλει χαρή κατά πολλά...
Ορθόδοξος Φιλόθεος Μαρτυρία - Εκδόσεις "Ορθόδοξος Κυψέλη"
+++
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΙΣΙΟΥ: Ο Αντιχριστος
- Γεροντα, πεστε μας κατι για τον Αντιχριστο.
- Ας πουμε μια φορα για τον Χριστο... Οσο μπορουμε να ειμαστε κοντα στον Χριστο. Αν ειμαστε
με τον Χριστο, τον Αντιχριστο θα φοβηθουμε; Μηπως το αντιχριστο πνευμα δεν υπαρχει τωρα; Το
κακο ουτως η αλλως το κανει το αντιχριστο πνευμα. Και αν γεννηθη και ενα αντιχριστο τερας και
κανη μερικα μπανταλα, θα γελοιοποιηθη στο τελος. Θα συμβουν ομως γεγονοτα πολλα. Ισως
προλαβετε να ζησετε και εσεις πολλα απο τα σημεια που γραφει η Αποκαλυψη. Σιγα-σιγα αρκετα
αρχιζουν να βγαινουν. Φωναζω ο ταλαιπωρος πριν απο ποσα χρονια! Ειναι φοβερη, εξωφρενικη η
κατασταση! Η παλαβομαρα εχει ξεπερασει τα ορια. Ηρθε η αποστασια και μενει τωρα να ερθη «ο
υιος της απωλειας» Θα γινη τρελλοκομειο. Μεσα στην αναμπουμπουλα που θα επικρατη, θα
ξεσηκωθη καθε κρατος να κανη ο,τι του λεει ο λογισμος. Ο Θεος να βαλη το χερι Του, τα
συμφεροντα των μεγαλων να ειναι τετοια, που να μας βοηθησουν. Καθε λιγο θα ακουμε κατι
καινουργιο. Θα βλεπουμε να γινωνται τα πιο απιθανα, τα πιο παραλογα πραγματα. Μονον που τα
γεγονοτα θα περνανε τακα-τακα.
Οικουμενισμος, κοινη αγορα, ενα κρατος μεγαλο, μια θρησκεια στα μετρα τους. Αυτα ειναι σχεδια
διαβολων. Οι Σιωνιστες ετοιμαζουν καποιον για Μεσσια. Γι' αυτους ο Μεσσιας ειναι βασιλιας,
δηλαδη θα κυβερνηση εδω στην γη. Οι Ιεχωβαδες και αυτοι αποβλεπουν σε εναν βασιλια επιγειο.
Θα παρουσιασουν οι Σιωνιστες εναν, και οι Ιεχωβαδες θα τον δεχθουν. Θα πουν «αυτος ειναι». Θα
γινη μεγαλη συγχυση. Μεσα στην συγχυση αυτη ολοι θα ζητουν εναν Μεσσια, για να τους σωση.
Και τοτε θα παρουσιασουν καποιον που θα πη: «Εγω ειμαι ο Ιμαμης, εγω ειμαι ο πεμπτος Βουδδας,
εγω ειμαι ο Χριστος που περιμενουν οι Χριστιανοι, εγω ειμαι αυτος που περιμενουν οι Ιεχωβαδες,
εγω ειμαι ο Μεσσιας των Εβραιων». Πεντε «εγω» θα εχη!...
Ο Ευαγγελιστης Ιωαννης, οταν λεη στην πρωτη επιστολη «Παιδια,... οτι ο αντιχριστος ερχεται, και
νυν αντιχριστοι πολλοι γεγονασιν...», δεν εννοει οτι και ο αναμενομενος Αντιχριστος θα ειναι σαν
τους διωκτες Μαξιμιανους και Διοκλητιανους, αλλα οτι ο Αντιχριστος θα ειναι ο αναμενομενος
κατα καποιον τροπο ενσαρκωμενος διαβολος, που θα παρουσιασθη στον ισραηλιτικο λαο ως
Μεσσιας και θα πλανηση τον κοσμο. Ερχονται δυσκολα χρονια· θα εχουμε δοκιμασιες μεγαλες. Θα
εχουν μεγαλο διωγμο οι Χριστιανοι. Και βλεπεις, οι ανθρωποι ουτε καν καταλαβαινουν οτι ζουμε
στα σημεια των καιρων, οτι προχωρει το σφραγισμα. Ειναι σαν να μη συμβαινη τιποτε. Γι' αυτο
λεει η Γραφη οτι θα πλανηθουν και οι εκλεκτοι. Οσοι δεν θα εχουν καλη διαθεση, δεν θα
φωτισθουν και θα πλανηθουν στα χρονια της αποστασιας. Γιατι, οποιος δεν εχει την θεια Χαρη, δεν

εχει πνευματικη διαυγεια, οπως και ο διαβολος.
- Πιστευουν, Γεροντα, οι Σιωνιστες τα περι Αντιχριστου;
- Αυτοι θελουν να κυβερνησουν ολον τον κοσμο. Χρησιμοποιουν για να πετυχουν τον σκοπο τους
την μαγεια και τον σατανισμο. Την σατανολατρια την βλεπουν σαν μια δυναμη, που θα τους
βοηθηση στα σχεδια τους. Πανε δηλαδη να κυβερνησουν τον κοσμο με σατανικη δυναμη. Τον Θεο
δεν Τον βαζουν στον λογαριασμο τους. Θα ευλογηθουν ομως ετσι απο τον Θεο; Μεσα απο αυτο ο
Θεος θα βγαλη πολλα καλα. Οι αλλες σατανικες θεωριες κρατησαν τουλαχιστον εβδομηντα χρονιααυτοι ουτε επτα χρονια δεν θα κρατησουν.
- Γεροντα, οταν ακουω για τον Αντιχριστο, νιωθω εναν φοβο μεσα μου.
- Τι φοβασαι; Πιο φοβερος θα ειναι απο τον διαβολο; Αυτος ειναι ανθρωπος. Εδω η Αγια Μαρινα
εδερνε τον διαβολο και η Αγια Ιουστινα τοσους δαιμονες διελυσε. Στο κατω-κατω εμεις δεν ηρθαμε
να βολευτουμε σ' αυτον τον κοσμο.

Ο επιγειος βασιλιας των Εβραιων
Σημειο οτι πλησιαζει η εκπληρωση των προφητειων θα ειναι το γκρεμισμα τοΰ τεμενους του Ομαρ
στα Ιεροσολυμα. Θα το γκρεμισουν, για να ανοικοδομησουν τον Ναο του Σολομωντος που, οπως
λενε, ηταν χτισμενος σ' αυτην την θεση. Τελικα οι Σιωνιστες θα εγκαταστησουν τον Αντιχριστο εκει
ως Μεσσια. Ακουσα οτι οι Εβραιοι ηδη ετοιμαζονται να χτισουν τον Ναο του Σολομωντος.
- Γεροντα, οι Εβραιοι, ενω διαβαζουν την Παλαια Διαθηκη, πως δεν πιστευουν στον Χριστο;
- Δεν πας να το πης αυτο στους Εβραιους; Οι Εβραιοι ειχαν ανεκαθεν φανατισμο. Καταλαβαινουν,
αλλα ειναι ο εγωισμος που τους τυφλωνει. Αν προσεχαν λιγο, δεν θα παρεμενε κανενας Εβραιος.
- Αυτα που διαβαζαν, πως τα ερμηνευαν;
- Πως τα ερμηνευαν και πως τα ερμηνευουν! Τα πνευματικα νοηματα τα κανουν υλικα. Αυτο λ.χ.
που λεει ο Προφητης Ησαΐας, «εξανθησει τα ερημα του Ιορδανου», να δης πως το ερμηνευσαν. Για
να δειξουν οτι ανθησε η ερημος, γυρισαν καποιον ποταμο, εκαναν πεζουλια, κηπους, φυτεψαν
μπανανιες, λεμονιες, πορτοκαλλιες, εφτιαξαν ολο περιβολια, οποτε λενε «ανθησε η ερημος»! Ολα
ετσι τα ερμηνευουν. Ενω οι λογοι αυτοι του Προφητου αναφερονται στην αναγεννηση τοΰ κοσμου
με το Αγιο Βαπτισμα, με το λουτρο της παλιγγενεσιας.
- Τωρα περιμενουν τον επιγειο βασιλια;
- Ναι, τον Αντιχριστο. Οι Ραββινοι ξερουν οτι ηρθε ο Μεσσιας και οτι Τον σταυρωσαν. Αφου εχω
μαθει απο ενα προσωπο οτι, οταν ψυχορραγη ενας Εβραιος, παει ο Ραββινος και του λεει στο αυτι:
«Ο Μεσσιας ηρθε». Βλεπεις, τους πειραζει η συνειδηση, γιατι αισθανονται ενοχη, αλλα δεν
ταπεινωνονται.
- Και τι κερδιζουν που το λενε εκεινη την ωρα;
- Τιποτε· απλως το λενε, επειδη τους πειραζει η συνειδηση, και νομιζουν οτι, αφου το ειπαν, ειναι
ενταξει!...

- Και οι αλλοι δεν ακουνε;
- Οχι, στο αυτι το λενε. Και τα Εβραιοπουλα εχουν επαναστατησει εναντιον των Ραββινων. «Ο
Μεσσιας, λενε, ηρθε· ποιον Μεσσια περιμενετε;». Στην Αμερικη μια ομαδα νεων που ασχολουνται
ιστορικα με την Αγια Γραφη εκδιδουν ενα περιοδικο, στο οποιο γραφουν: «Ο Μεσσιας ηρθε. Σε
οποιον δεν πιστευει οτι ηρθε ο Μεσσιας θα στελνουμε δωρεαν το περιοδικο, ωσπου να πιστεψη.
Οποιος πιστευει να στελνη συνδρομη, για να το στελνουμε και σε αλλους, να πιστεψουν».
- Εβραιοι ειναι αυτοι;
- Ναι, Εβραιοι.
- Εγιναν Χριστιανοι;
- Ε τωρα, το οτι πιστεψαν κατι ειναι.
- Μπορει να υπαρχουν Ραββινοι Κρυπτοχριστιανοι;
- Ραββινοι να ειναι Κρυπτοχριστιανοι; Μενει Ραββινος ο αλλος, αμα γινη Χριστιανος; Δηλαδη να
διδασκη στους Εβραιους οτι δεν ηρθε ο Μεσσιας και, οταν ψυχορραγουν, να τους λεη οτι ηρθε ο
Μεσσιας;

Σφραγισμα — 666
- Γεροντα, σε ποσο καιρο θα συμβουν αυτα τα γεγονοτα;
- Εξ αιτιας σου και εξ αιτιας μου καθυστερουν, για να αποκτησουμε καλη πνευματικη κατασταση.
Μας κανει υπομονη ο Θεος, γιατι, αν συμβουν τωρα, εγω και εσυ θα παμε χαμενοι. Δεν αναφερεται
πουθενα στην διδασκαλια του Χριστου συγκεκριμενος χρονος. Λεει ομως η Γραφη οτι τα σημεια
των καιρων θα προειδοποιησουν για την ελευση τους. Να ειμαστε παντα ετοιμοι και θα τα δουμε,
οταν θα πλησιαση ο καιρος. Τοτε θα ειμαστε πιο σιγουροι. «Ο χρονος αποκαλυψει και η πειρα τοις
νηφουσι», λεει ο Αγιος Ανδρεας Καισαρειας.
Επεσε στα χερια μου ενα βιβλιο που στο εξωφυλλο ειχε τρια μεγαλα εξαρια! Ε, τους αφιλοτιμους!
Το κανουν για να παρουσιασουν ομορφα το εξι και να εξοικειωθη ο κοσμος με αυτο. Ετσι σιγασιγα θα ερθη και το σφραγισμα.
- Γεροντα, και οι σουστες που ραβουν στα ρουχα πουλιουνται πανω σε κατι χαρτια που εχουν τον
αριθμο 666.
- Βρε τον διαβολο! Στις πιστωτικες καρτες το εχουν βαλει απο καιρο. Τωρα και στις σουστες!
Πολλοι το 666 το βαζουν σαν φιρμα, για να προτιμουν τα δικα τους προιοντα. Ο ενας να
υποστηριζη τον αλλο. Δηλαδη το 666 να παιρνη το 666. Εχει γραφη οτι, οταν κυκλοφορηση η
παρασταση με το φιδι να τρωη την ουρα του, θα σημαινη οτι οι Εβραιοι θα εχουν καταλαβει ολον
τον κοσμο. Τωρα το εχουν βαλει σε μερικα χαρτονομισματα. Το 666, τι Κινα, τι Ινδια εχει πιασει!
- Πως ξερουν και βαζουν αυτον τον αριθμο, Γεροντα;

- Ηξερε ο Ευαγγελιστης Ιωαννης τι θα κανη ο διαβολος, οπως και οι Προφητες προφητευσαν οτι θα
πωλησουν τον Χριστο για «τριακοντα αργυρια», οτι θα Τον ποτισουν ξιδι, θα διαμερισουν τα
ιματια Του. Πριν απο δυο χιλιαδες χρονια εγραψε στην Αποκαλυψη οτι οι ανθρωποι θα
σφραγιζωνται με τον αριθμο 666. «Ο εχων νουν ψηφισατω τον αριθμον τον θηριου- αριθμος γαρ
ανθρωπου εστι- και ο αριθμος αυτου χξς΄». ο 666 για τους Εβραιους ειναι συμβολο οικονομιας. Οι
Εβραιοι, οπως αναφερεται στην Παλαια Διαθηκη, επεβαλαν μια συγκεκριμενη φορολογια στα εθνη
που υποδουλωσαν με διαφορους πολεμους. Η ετησια φορολογια ηταν 666 ταλαντα χρυσου. Τωρα,
για να υποταξουν ολον τον κοσμο, βαζουν παλι αυτον τον παλιο φορολογικο αριθμο, που συνδεεται
με το ενδοξο παρελθον τους. Γι' αυτο δεν θελουν να τον αντικαταστησουν με αλλον αριθμο. Το 666
δηλαδη ειναι το συμβολο του μαμωνα. Το πηραν απο τα σταθμα του χρυσου - δεν ηξεραν αυτο που
αναφερει ο Αγιος Ιωαννης στην Αποκαλυψη -, αλλα δεν παυει να ειναι μαμωνας. Το Ευαγγελιο
ομως λεει «η Χριστο η μαμωνα». «Ου δυνασθε Θεω δουλευειν και μαμωνα».
Τα πραγματα προχωρουν κανονικα. Στην Αμερικη τα σφραγισμενα σκυλια εκπεμπουν με τον πομπο
και, τακ, τα βρισκουν. Ετσι ξερουν το καθε σκυλι που βρισκεται. Οσα σκυλια δεν εχουν την μαρκα
τους και ειναι αδεσποτα τα σκοτωνουν με ακτινες λειζερ. Μετα θα αρχισουν να σκοτωνουν και
τους ανθρωπους. Τοννους ψαρια εχουν σφραγισει και τα παρακολουθουν απο τον δορυφορο σε
ποιο πελαγος ειναι! Τωρα παλι παρουσιασθηκε μια αρρωστια, για την οποια βρηκαν ενα εμβολιο
που θα ειναι υποχρεωτικο και, για να το κανη κανεις, θα τον σφραγιζουν. Ποσοι ανθρωποι εκει
ειναι ηδη σφραγισμενοι με ακτινες λειζερ, αλλοι στο μετωπο και αλλοι στο χερι! Αργοτερα, οποιος
δεν θα ειναι σφραγισμενος με τον αριθμο 666 δεν θα μπορη ουτε να πουλα ουτε να αγοραζη η να
παιρνη δανειο, να διοριζεται κ.λπ. Μου λεει ο λογισμος οτι ο Αντιχριστος με αυτο το συστημα
θελησε να πιαση ολον τον κοσμο και, αμα δεν ειναι κανεις στο συστημα, δεν θα μπορη να δουλεψη
κ.λπ., ειτε κοκκινος ειτε μαυρος ειτε ασπρος, ολοι δηλαδη. Θα επιβληθη ετσι με ενα οικονομικο
συστημα που θα ελεγχη την παγκοσμια οικονομια, και μονον οσοι θα εχουν δεχθη το σφραγισμα,
το χαραγμα με τον αριθμο 666, θα μπορουν να εχουν εμπορικες συναλλαγες.
Τι θα παθουν ομως οι ανθρωποι που θα σφραγιζονται!... Μου ελεγε καποιος ειδικος οτι με τις
ακτινες λειζερ παθαινει κανεις βλαβη. Οι ανθρωποι που θα σφραγισθουν θα τραβουν τις ακτινες
του ηλιου και θα παθουν τετοια ζημια, που θα μασουν την γλωσσα τους απο τον πονο. Οσοι δεν
σφραγισθουν, θα περασουν καλυτερα απο τους αλλους, γιατι ο Χριστος οσους δεν σφραγισθουν θα
τους βοηθηση. Δεν ειναι μικρο πραγμα αυτο!
- Γεροντα, ποτε θα τους βοηθηση; Μετα;
- Οχι, τοτε.
- Αφου, Γεροντα, δεν θα μπορουν να πωλουν και να αγοραζουν, πως θα περασουν καλυτερα;
- Να δης, ο Θεος ξερει εναν τροπο, τον ξερω και εγω αυτον. Λοιπον..., με απασχολησε πολυ αυτο
το θεμα και μου εστειλε μετα το... τηλεγραφημα. Ο Θεος πως μας οικονομαει, πω! πω!
- Γεροντα, γιατι το σφραγισμα λεγεται και χαραγμα;
- Γιατι δεν θα ειναι επιφανειακο. «Χαρασσω» τι θα πη; Δεν θα πη τραβω βαθια ευθειες γραμμες,
χαρακιες; Το σφραγισμα θα ειναι χαραγμα, που θα το βαλουν πρωτα σε ολα τα προιοντα και μετα
θα επιβαλουν να γινεται με ακτινες λειζερ στο χερι η στο μετωπο των ανθρωπων. Σε εναν γιατρο
απο το Τοροντο ειχα πει πριν απο δυο χρονια για το σφραγισμα, και τωρα, μου ειπε εκεινος,
διαβασε σε μια εφημεριδα οτι αντι για καρτα ζητουν εντυπωματα στο χερι. Προχωρουν αλλα δεν
μπορουμε να πουμε οτι θα γινη εκεινο και εκεινο. Μερικες τηλεορασεις παλι που εχουν στειλει
τελευταια στην Ελλαδα εχουν και συσκευη που παρακολουθει αυτους που βλεπουν τηλεοραση. Σε
λιγο οσοι θα εχουν τηλεοραση θα βλεπουν στην τηλεοραση και θα τους βλεπουν! Δηλαδη θα

παρακολουθουν και θα παρακολουθουνται. Θα ελεγχουν οι αλλοι με το κομπιουτερ ολη την ζωη
τους, τι λενε, τι κανουν, ολα. Βλεπεις τι δικτατορια σκεφθηκε ο διαβολος! Στις Βρυξελλες εχουν
ολοκληρο μεγαρο με το 666, οπου στεγαζουν το κομπιουτερ. Αυτο το κομπιουτερ μπορει να ελεγξη
δισεκατομμυρια ανθρωπους - εξι δισεκατομμυρια ειναι σχεδον ολος ο κοσμος. Εξομολογηση ολοι
με ενα κουμπι! Μερικοι Ευρωπαιοι αντεδρασαν, γιατι φοβουνται παγκοσμια δικτατορια. Εμεις οι
Ορθοδοξοι αντιδρουμε, γιατι δεν θελουμε τον Αντιχριστο, αλλα φυσικα ουτε την δικτατορια. Μας
περιμενουν γεγονοτα, αλλα δεν θα σταθουν αυτα πολυ. Οσο εξαλειφθηκε η Ορθοδοξια με τον
κομμουνισμο, τοσο θα εξαλειφθη και τωρα.

Οι νεες ταυτοτητες
- Γεροντα, ειπε καποιος: «Πως το πεντοχιλιαρο εχει το 666 και το χρησιμοποιουμε; Το ιδιο θα ειναι
και η ταυτοτητα».
-Το πεντοχιλιαρο ειναι νομισμα - και η λιρα της Αγγλιας εχει επανω την Βικτωρια- αυτο δεν με
πειραζει. «Τα Καισαρος Καισαρι». Εδω ομως ειναι η ταυτοτητα μου, ειναι κατι προσωπικο· δεν
ειναι νομισμα. Ταυτοτητα σημαινει ο,τι και η λεξη· ταυτιζεται δηλαδη κανεις μ' αυτα που δηλωνει.
Βαζουν τον διαβολο και υπογραφω οτι τον αποδεχομαι. Πως να το κανω αυτο;
- Γεροντα, τι σχεση εχει αυτη η ταυτοτητα με το σφραγισμα;
- Η ταυτοτητα δεν ειναι το σφραγισμα· ειναι η εισαγωγη του σφραγισματος.
- Ο κοσμος, Γεροντα, ρωταει τι να κανουν σχετικα με τις νεες ταυτοτητες.
- Εσεις καλυτερα, οταν σας ρωτουν, να τους λετε να συμβουλευωνται τους Πνευματικους τους και
να κανουν υπομονη να δουν πως θα ενεργηση η Εκκλησια, γιατι πολλοι κανουν ερωτησεις, αλλα
λιγοι καταλαβαινουν τις απαντησεις. Αφου ξεκαθαρα τα γραφω στο φυλλαδιο «Σημεια των
καιρων», ας ενεργηση ο καθενας αναλογα με την συνειδηση του. Βεβαια μερικοι ειπαν: «Ε, αυτα
ειναι μια γνωμη ενος καλογηρου· δεν ειναι η θεση της Εκκλησιας». Εγω ομως δεν ειπα δικη μου
γνωμη, αλλα διατυπωσα απλα τα λογια του Χριστου, του Ευαγγελιου, γιατι την δικη μας γνωμη
πρεπει να την υποτασσουμε στο θελημα του Θεου, που εκφραζεται μεσα στο Ευαγγελιο. Αλλοι, τα
αντιθετα απο οσα λεω, λενε οτι τα ειπε ο πατηρ Παισιος. Μερικοι παλι που τα ακουν, αφου ειναι
τοσο σοβαρα θεματα, δεν ρωτουν αν ειναι ετσι, αν πραγματι τα ειπα, αλλα τα πιστευουν. Εγω δεν
φοβαμαι· τα λεω εξω απο τα δοντια. Ερχονται στο Καλυβι, πεταν εξαρια στο κουτι. Καλα αυτα,
τελος παντων! Μια μερα πεταξαν μια πινακιδα εξω απο την πορτα... Νομιζα οτι ηρθε καποιος, δεν
με βρηκε και εγραψε «απουσιαζει», για να το δη και κανεις αλλος. Κοιταω μετα, τι να δω! Ειχε μια
βρισια! Τετοια βρισια δεν ειχα ακουσει ουτε κοσμικος. Θα φαη ενα σκουπισμα ολη αυτη η
κατασταση, αλλα θα περασουμε μια μπορα. Ο κοσμος εχει ξεσηκωθη, και εμεΐς πρεπει να
ξεσηκωθουμε με πολλη προσευχη.
Αλλοι ενδιαφερονται για το θεμα των ταυτοτητων, αλλοι το εκμεταλλευονται και δημιουργουν
προβληματα. Η Εκκλησια πρεπει να παρη μια θεση σωστη. Να μιληση, να εξηγηση στους πιστους,
για να καταλαβουν οτι, αν παρουν την ταυτοτητα, αυτο θα ειναι πτωση. Συγχρονως να ζητηση απο
το κρατος τουλαχιστον να μην ειναι υποχρεωτικη η νεα ταυτοτητα. Αν η Εκκλησια λαβη μια θεση
σοβαρη και σεβασθουν την ελευθερια των πιστων και οποιος θελει θα βγαλη νεα ταυτοτητα, οποιος
θελει θα εχη την παλια, τοτε θα την πληρωσουν μονο μερικα γερα καρυδια, γιατι οι αλλοι θα τους
πηγαινουν κοντρα. Ο πολυς κοσμος θα κανη την δουλεια του. Οσοι θα θελουν να εξυπηρετηθουν
θα εχουν την νεα και οι αλλοι οι καημενοι, οι ευλαβεις, θα εχουν την παλια ταυτοτητα και θα τους

ταλαιπωρουν.
Τωρα, αφου ο υπουργος υποσχεθηκε να μη βαλη το 666 στις ταυτοτητες ουτε ορατως ουτε
αορατως, και αυτο κατι ειναι. Θα κανουμε υπομονη, θα δειξουν τα πραγματα. Και μονον που λενε
οτι δεν βαζουν το 666, ειναι κατι. Αρνουνται και οι ιδιοι. Ας δουμε τελικα τι θα βαλουν. Μεχρι που
να κυκλοφορησουν οι νεες ταυτοτητες, μπορει να 'ρθη και η οργη του Θεου. Υστερα, δεν ειναι οτι
σε εικοσι τεσσερις ωρες θα πρεπη να βγαλουν ολοι ταυτοτητες. Ας βγουν οι πρωτες· θα εξετασθουν
και, αν βγη ψευτης ο υπουργος, θα ειναι δικαιος ο αγωνας. Αν τωρα συνεχισουμε τις διαμαρτυριες,
εκεινοι θα πουν: «Να, αυτοι δημιουργουν ταραχες. Ενω δεν τιθεται θεμα, φωναζουν και
διαμαρτυρονται». Το σκυλι, αν ειναι καλος φυλακας, γαυγιζει, οταν ερχεται ο κλεφτης. Οταν ο
κλεφτης φυγη, σταματαει. Αν συνεχιση να γαυγιζη, τοτε δεν ειναι καλος φυλακας.
- Γεροντα, ειπαν ακομη, επειδη εχουμε ανεξιθρησκια, να μην αναγραφεται το θρησκευμα στις νεες
ταυτοτητες.
- Ναι, αυτους δεν τους ενδιαφερει, εμενα ομως με ενδιαφερει, γιατι ειναι η ταυτοτητα μου. Γραφει
απο που ειμαι και τι ειμαι. Αν δεν μπη το θρησκευμα, θα δημιουργηθουν προβληματα. Θα παη λ.χ.
ενας στο γραφειο γαμων. Αν λεη η ταυτοτητα «Ορθοδοξος» - ασχετα ποσων καρατιων ειναι -,
ενταξει. Αν ομως δεν γραφη το θρησκευμα, πως θα του δωσουν αδεια γαμου; Για την Εκκλησια
αυτο ειναι μπερδεμα. Αν παλι μπη το θρησκευμα προαιρετικα, θα ειναι και σαν ομολογια. Η
Ευρωπη ειναι Ευρωπη. Εδω ειναι διαφορετικα.

Υπουλος τροπος εισαγωγης του σφραγισματος
Σιγα-σιγα, μετα την καρτα και την ταυτοτητα, δηλαδη το «φακελωμα», θα προχωρησουν πονηρα
στο σφραγισμα. Με διαφορα πονηρα μεσα θα κανουν εκβιασμους, για να δεχωνται οι ανθρωποι το
σφραγισμα στο μετωπο η στο χερι. Θα στριμωξουν τα πραγματα και θα πουν: «Μονο με τις καρτες
θα κινησθε· τα χρηματα θα καταργηθουν». Θα δινη κανεις την καρτα στο καταστημα και θα
ψωνιζη, και ο καταστηματαρχης θα παιρνη τα χρηματα απο την Τραπεζα. Οποιος δεν θα εχη καρτα,
δεν θα μπορη ουτε να πουλαη οΰτε να αγοραζη. Απο το αλλο μερος θα αρχισουν να διαφημιζουν
«το τελειο συστημα», το σφραγισμα με ακτινες λειζερ με το 666 στο χερι η στο μετωπο, που δεν θα
διακρινεται εξωτερικα. Συγχρονως στην τηλεοραση θα δειχνουν οτι ο ταδε πηρε την καρτα του
ταδε και του πηρε τα χρηματα απο την Τραπεζα και θα λενε συνεχεια: «Πιο σιγουρο ειναι το
σφραγισμα με ακτινες λειζερ στο χερι η στο μετωπο, γιατι μονον ο κατοχος ξερει το νουμερο του.
Το σφραγισμα ειναι το τελειοτερο συστημα. Ουτε το κεφαλι μπορει να παρη ο αλλος ουτε το χερι
ουτε το σφραγισμα το βλεπει». Γι' αυτο αφηνουν τωρα τους ληστες, τους κακοποιους, να
οργωνουν. Δεκαπεντε Κελλια ληστεψαν εκει γυρω στις Καρυες. "Εναν τον σκοτωσαν, για να τον
ληστεψουν. Ετσι θα βρη τοτε ευκαιρια ο καθενας να καταπατηση και να παρη ο,τι θελει. Ας πουμε,
αν θελη να καταπατηση ενα χωραφι, θα πη οτι ηταν δηθεν του παππου του η οτι το ειχε νοικιασει
καποτε για βοσκοτοπι, οποτε αντε να βρης ακρη. Θα πουν μετα οι αρμοδιοι: «Δυστυχως δεν
μπορουμε να τους ελεγξουμε· ο ελεγχος μονο με το κομπιουτερ μπορει να γινη», και θα
προχωρησουν στο σφραγισμα. Θα χτυπαη μετα το κομπιουτερ, θα βλεπη αν εισαι σφραγισμενος,
για να σε εξυπηρετηση η οχι. Τα τριαμισι χρονια θα ειναι δυσκολα και θα την πληρωσουν μερικοι
που δεν θα συμφωνησουν με αυτο το συστημα. Γι' αυτους ολο και καποια αιτια θα βρισκουν και θα
τους κλεινουν στην φυλακη. Μετα εναν χρονο θα τους πηγαινουν σε αλλη πολη για ανακρισεις, για
να περασουν απο αλλο δικαστηριο· απο την μια πολη στην αλλη. Υστερα θα πουν: «Μας συγχωρης,
εισαι αθωος. Αν ησουν σφραγισμενος, θα το ελεγχαμε σε ενα λεπτο. Τωρα δεν μπορουμε να
κανουμε τον ελεγχο».

- Γεροντα, θα μπορουν να επιβαλουν με την βια το σφραγισμα;
- Μεχρι εκει η... ευγενεια τους δεν θα φθαση! Θα ειναι ευγενεις, γιατι θα ειναι... Ευρωπαιοι. Θα
δειξουν ανωτεροτητα. Δεν θα βασανιζουν τους ανθρωπους, αλλα δεν θα μπορη να ζηση ο
ανθρωπος, αν δεν εχη το σφραγισμα. Θα λενε: «Χωρις το σφραγισμα ταλαιπωρεΐσθε! Αν το
δεχοσασταν, δεν θα δυσκολευοσασταν». Ουτε χρυσα νομισματα ουτε δολλαρια, αν εχη, θα μπορη
να τα χρησιμοποιη. Γι' αυτο, αν φροντιση κανεις να ζη απο τωρα απλα, λιτα, θα μπορη να ζηση
εκεινα τα χρονια. Να εχη κανενα χωραφακι, για να μπορη να καλλιεργηση λιγο σιταρι, πατατες. Να
βαλη λιγα ελαιοδενδρα, και τοτε με κανενα ζωο, καμμια κατσικα, λιγες κοττες θα μπορη να
αντιμετωπιση τις αναγκες της οικογενειας του. Γιατι και προμηθειες να κανης, δεν ωφελει πολυ,
αφου και τα τροφιμα δεν κρατουν χαλουν γρηγορα. Φυσικα, το στριμωγμα θα διαρκεση λιγο, τριατριαμισι χρονια. Θα συντομευθουν οι ημερες για τους εκλεκτους. Δεν θα καταλαβουν ποτε θα
περασουν. Ο Θεος δεν θα αφηση αβοηθητο τον ανθρωπο.
- Γεροντα, σ' αυτα τα δυσκολα χρονια θα επεμβη ο Χριστος;
- Ναι. Εδω, βλεπεις, σε εναν αδικημενο που εχει καλη διαθεση, επειδη δικαιουται την θεια βοηθεια,
παρουσιαζονται πολλες φορες οι Αγιοι, η Παναγια, ο Χριστος, για να τον σωσουν, ποσο μαλλον
τωρα που θα βρισκεται σε τοσο δυσκολη κατασταση ο καημενος ο κοσμος. Τωρα μια μπορα θα
ειναι, μια μικρη κατοχη του αντιχριστου σατανα. Θα φαη μετα μια σφαλιαρα απο τον Χριστο, θα
συγκλονισθουν ολα τα εθνη και θα ερθη η γαληνη στον κοσμο για πολλα χρονια. Αυτην την φορα
θα δωση ο Χριστος μια ευκαιρια, για να σωθη το πλασμα Του. Θα αφηση το πλασμα Του ο
Χριστος; Θα παρουσιασθη στο αδιεξοδο των ανθρωπων, για να τους σωση απο τα χερια του
Αντιχριστου. Θα επιστρεψουν στον Χριστο και θα ερθη μια πνευματικη γαληνη σε ολην την
οικουμενη για πολλα χρονια. Μερικοι συνδυαζουν με αυτην την επεμβαση του Χριστου την
Δευτερα Παρουσια. Εγω δεν μπορω να το πω. Ο λογισμος μου λεει οτι δεν θα ειναι η Δευτερα
Παρουσια του Χριστου, οταν ερθη ως Κριτης, αλλα μια επεμβαση του Χριστου, γιατι ειναι τοσα
γεγονοτα που δεν εχουν γινει ακομη. Θα επεμβη ο Χριστος, θα δωση μια σφαλιαρα σε ολο αυτο το
συστημα, θα παταξη ολο το κακο και θα το βγαλη σε καλο τελικα. Θα γεμισουν οι δρομοι
προσκυνηταρια. Εξω τα λεωφορεια θα εχουν εικονες. Θα πιστεψουν ολοι οι ανθρωποι. Θα σε
τραβαν, για να τους πης για τον Χριστο! Ετσι θα κηρυχθη το Ευαγγελιο σε ολοκληρη την
οικουμενη και τοτε ο Χριστος θα ερθη ως Κριτης να κρινη τον κοσμο. Αλλο Κριση, αλλο μια
επεμβαση του Χριστου, για να βοηθηση το πλασμα Του.

Σφραγισμα ισον αρνηση
Ενω ξεκαθαρα ο Ευαγγελιστης Ιωαννης αναφερει στην Αποκαλυψη για το χαραγμα, μερικοι δεν
καταλαβαινουν. Τι να τους πης; Ακουει δυστυχως κανεις ενα σωρο ανοησιες του μυαλου απο
ορισμενους σημερινους «Γνωστικους». Ενας λεει: «Εγω θα δεχθω την ταυτοτητα με το 666 και θα
βαλω και εναν σταυρο». Αλλος: «Εγω θα δεχθω το σφραγισμα στο μετωπο και θα κανω και εναν
σταυρο στο μετωπο...» και ενα σωρο παρομοιες ανοησιες. Νομιζουν οτι θα αγιασθουν με αυτον τον
τροπο, ενω αυτα ειναι πλανες. Ενας δεσποτης μου ειπε: «Εγω εκει που θα υπογραψω θα βαλω
διπλα εναν σταυρο. Δεν Τον αρνουμαι τον Χριστο, απλως εξυπηρετουμαι». «Ενταξει, του λεω, εσυ
εισαι δεσποτης και βαζεις στο ονομα σου λογω ιδιοτητος εναν σταυρο· ο αλλος ειναι αρχιμανδριτης
και βαζει και αυτος λογω ιδιοτητος εναν σταυρο. Ο κοσμος τι θα κανη;». Το βρωμικο δεν αγιαζεται.
Το καθαρο νερο δεχεται την Χαρη και γινεται αγιασμος. Τα ουρα δεν γινονται αγιασμος. Η πετρα
με θαυμα γινεται ψωμι. Η ακαθαρσια δεν δεχεται αγιασμο. Επομενως, ο διαβολος, ο Αντιχριστος,
οταν ειναι στην ταυτοτητα μας η στο χερι η στο μετωπο μας, με το συμβολο του, δεν αγιαζεται, αν
βαλουμε και εναν σταυρο. Εχουμε την δυναμη του Τιμιου Σταυρου, του Αγιου Συμβολου, την θεια

Χαρη του Χριστου, μονον οταν διατηρουμε την Χαρη του Αγιου Βαπτισματος, με το οποιο
απαρνουμαστε τον σατανα, συντασσομαστε με τον Χριστο και δεχομαστε το αγιο Σφραγισμα·
«Σφραγΐς δωρεας Πνευματος Αγιου». Βλεπεις, προχωρανε με μια λογικη... Θα βαλουν διπλα εναν
σταυρο, και ενταξει! Και ενω βλεπουμε οτι ο Αποστολος Πετρος εξωτερικα αρνηθηκε τον Χριστο,
αλλα και αυτο ηταν αρνηση, αυτοι αρνουνται το αγιο Σφραγισμα του Χριστου που τους δοθηκε στο
Αγιο Βαπτισμα, με το να δεχωνται την σφραγιδα του Αντιχριστου, και λενε οτι εχουν μεσα τους τον
Χριστο!!
- Γεροντα, αν καποιος δεχθη το σφραγισμα απο αγνοια;
- Απο αδιαφορια θα ειναι. Τι αγνοια, οταν ειναι ξεκαθαρα τα πραγματα; Και να μην ξερη κανεις,
πρεπει να ενδιαφερθη, να μαθη. Αν πουμε οτι δεν ξεραμε, γι' αυτο δεχθηκαμε το σφραγισμα, θα μας
πη ο Χριστος: «Υποκριται, το μεν προσωπον τον ουρανου γινωσκετε διακρινειν, τα δε σημεια των
καιρων ον δυνασθε γνωναι;». Εστω και εν αγνοια του να σφραγισθη καποιος, χανει την θεια Χαρη
και δεχεται την δαιμονικη ενεργεια. Βλεπεις, το παιδακι στο Αγιο Βαπτισμα, οταν ο ιερευς το
βουταη στο νερο, λαμβανει το Αγιο Πνευμα, χωρις εκεινο να το ξερη και μετα κατοικει μεσα του η
θεια Χαρις.

Ερμηνειες των προφητειων
- Γεροντα, μερικοι λενε: «Ο,τι ειναι γραμμενο απο τον Θεο, αυτο θα γινη. Τι να μας απασχολη;».
- Ναι, το λενε, αλλα δεν ειναι ετσι, βρε παιδακι μου! Και εγω ακουω μερικους να λενε: «Οι Εβραιοι
δεν ειναι τοσο κουτοι να προδοθουν με το 666, αφου το λεει ο Ευαγγελιστης Ιωαννης στην
Αποκαλυψη. Αν ηταν, θα το εκαναν με πιο εξυπνο τροπο, πιο κρυφα». Ε, καλα οι Γραμματεις και οι
Φαρισαιοι δεν ηξεραν την Παλαια Διαθηκη; Ο Αννας και ο Καιαφας δεν ηξεραν καλυτερα απο
ολους οτι εγραφε πως για «τριακοντα αργυρια» θα προδωσουν τον Χριστο; Γιατι δεν ζητουσαν
τριαντα ενα η εικοσι εννεα αργυρια και ζητησαν «τριακοντα»; Αλλα ηταν τυφλωμενοι. Ηξερε ο
Θεος οτι ετσι θα γινουν. Ο Θεος προγνωριζει, δεν προοριζει - μονον οι Τουρκοι πιστευουν στο
γραμμενο, στο κισμετ. Ο Θεος γνωριζει οτι αυτο θα γινη ετσι, και ο ανθρωπος το κανει απο
χαζομαρα. Δεν ειναι οτι ο Θεος εβγαλε μια διαταγη, αλλα βλεπει την κακια των ανθρωπων που θα
φθαση και οτι η γνωμη τους δεν θα αλλαξη. Οχι οτι τα κανονισε ετσι ο Θεος.
Αλλοι ασχολουνται με προφητειες και κανουν δικες τους ερμηνειες! Δεν λενε τουλαχιστον «ετσι
μου λεει ο λογισμος», αλλα «ετσι ειναι», και λενε ενα σωρο δικες τους θεωριες. Μερικοι παλι τα
ερμηνευουν οπως θελουν, για να δικαιολογησουν τα παθη τους. Οπως αυτο που αναφερει ο Αγιος
Κυριλλος, «καλυτερα να μη συμβουν τα σημεια του Αντιχριστου στην εποχη μας», ο αλλος που
θελει να δικαιολογηση τον εαυτο του, την δειλια του, λεει: «Α, βλεπεις; Ο Αγιος Κυριλλος
φοβηθηκε μηπως αρνηθη· εγω ειμαι ανωτερος απο τον Αγιο Κυριλλο; Επομενως, και αν αρνηθω
τον Χριστο, δεν ειναι τιποτε...»! Ενω ο Αγιος λεει να μη συμβουν, για να μη δουν τα ματια του τον
Αντιχριστο, οχι οτι φοβοταν. Βλεπεις ο διαβολος τι κανει;
Δυστυχως, και παλι ορισμενοι «Γνωστικοι» φασκιωνουν τα πνευματικα τους τεκνα σαν τα μωρα,
δηθεν για να μη στενοχωριουνται. «Δεν πειραζει αυτο· δεν ειναι τιποτε. Αρκει εσωτερικα να
πιστευετε»! Η λενε: «Μη μιλατε γι' αυτο το θεμα - για τις ταυτοτητες, το σφραγισμα -, για να μη
στενοχωριουνται οι ανθρωποι». Ενω, αν τους πουν «να προσπαθησουμε να ζουμε πιο πνευματικα,
να ειμαστε κοντα στον Χριστο, και μη φοβαστε τιποτε, στο κατω-κατω θα παμε και μαρτυρες», θα
τους προετοιμασουν καπως. Αν κανεις γνωριση την αληθεια, προβληματιζεται και ταρακουνιεται.
Ποναει για την σημερινη κατασταση, προσευχεται και προσεχει να μην πεση σε παγιδα.

Τωρα ομως τι γινεται; Εκτος που δινουν μερικοι δικες τους ερμηνειες, φοβουνται και αυτοι σαν
κοσμικοι, ενω επρεπε να ανησυχουν πνευματικα και να βοηθουν τους Χριστιανους, βαζοντας τους
την καλη ανησυχια, και να τους τονωνουν στην πιστη, για να νιωθουν θεικη παρηγορια. Απορω,
δεν τους προβληματιζουν ολα αυτα τα γεγονοτα που συμβαινουν; Γιατι δεν βαζουν εστω ενα
ερωτηματικο για τις ερμηνειες του μυαλου τους; Και αν επιβοηθουν τον Αντιχριστο για το
σφραγισμα, πως παρασυρουν και αλλες ψυχες στην απωλεια; Η Γραφη, οταν λεη «... αποπλαναν, ει
δυνατον, και τους εκλεκτους», εννοει οτι θα πλανηθουν αυτοι που τα ερμηνευουν με το μυαλο.
Πισω λοιπον απο το τελειο συστημα «καρτας εξυπηρετησεως», ασφαλειας κομπιουτερ, κρυβεται η
παγκοσμια δικτατορια, η σκλαβια του Αντιχριστου. «... Ινα δωσωσιν αυτοις χαραγμα επι της χειρος
αυτων της δεξιας η επι των μετωπων αυτων, και ινα μη τις δυνηται αγορασαι η πωλησαι, ει μη ο
εχων το χαραγμα, το ονομα του θηριου η τον αριθμον του ονοματος αυτου. Ωδε η σοφια εστιν ο
εχων νουν ψηφισατω τον αριθμον του θηριου-αριθμος γαρ ανθρωπου εστι- και ο αριθμος αυτου
χξς΄.
+++

O Αντίχριστος και το χρίσμα
Κατά καιρούς γίνεται λόγος για την έλευση του Αντιχρίστου και το τι θα δημιουργήση στους
ανθρώπους και τον κόσμο, και μάλιστα προσδιορίζεται και ιδιαίτερο χρονικό διάστημα που θα
εμφανισθή.
Πολλοί μας ερωτούν γύρω από το θέμα αυτό, αλλά οι απαντήσεις ευρίσκονται στην Αγία Γραφή
και ιδιαιτέρως στις επιστολές του Ευαγγελιστού Ιωάννου, του Αποστόλου Παύλου και στην
Αποκάλυψη του Ιωάννου και σε όλη την ποιμαντική της Εκκλησίας. Στην συνέχεια απλώς μερικές
νύξεις θα ήθελα να κάνω κυρίως γύρω από το πως αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση.
1. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Α Καθολική του επιστολή κάνει λόγο για την έλευση του
Αντιχρίστου, καθώς επίσης και την ενέργεια των αντιχρίστων και μάλιστα γράφει στους
Χριστιανούς ότι επίκειται αυτή η ώρα. Συγκεκριμένα γράφει: «Παιδία, εσχάτη ώρα εστί, και καθώς
ηκούσατε ότι ο αντίχριστος έρχεται, και νυν αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν· όθεν γινώσκομεν ότι
εσχάτη ώρα εστίν» (Α Ιω. β , 18).
Κατά την ερμηνεία του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου που χρησιμοποιεί κείμενα
εκκλησιαστικών συγγραφέων, εκτός από τον Αντίχριστο που θα εμφανισθή προς το τέλος του
κόσμου και πλησίον της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού, υπάρχουν και πολλοί αντίχριστοι, οι
οποίοι ήδη ενεργούν το έργο του Αντιχρίστου και στην εποχή του και σε κάθε εποχή και «είναι
πρόδρομοι και προκήρυκες του καθ' αυτό και κυρίως όντως κεκαλουμένου Αντιχρίστου». Όπως προ
της ελεύσεως του Χριστού υπήρχαν Προφήτες, έτσι και προ της ελεύσεως του Αντιχρίστου θα
εμφανισθούν οι πρόδρομοί του, οι ψευδοπροφήτες.
Έτσι, κατά ερμηνεία πολλών, αντίχριστοι ονομάζονται «οι δυσσεβείς αιρεσιάρχαι», οι οποίοι
κρατούν και υπερασπίζονται «τα του Αντιχρίστου μιαρά δόγματα». Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στον επόμενο στίχο γράφει: «εξ ημών εξήλθον, αλλ ουκ ήσαν εξ
ημών· ει γαρ ήσαν εξ ημών, μεμενήκεισαν αν μεθ ημων· αλλ ινα φανερωθώσιν ότι ουκ εισί πάντες
εξ ημών» (Α Ιω. β , 19). Πρόκειται για τους Χριστιανούς εκείνους που είχαν μάθει την
αποκαλυπτική αλήθεια και την αγγελική πολιτεία, αλλά επειδή ήταν δουλωμένοι στις σαρκικές

ηδονές, δεν μπόρεσαν να καταλάβουν «των ουρανίων αγαθών την μεγαλοπρέπεια και την
ωραιότητα του νοητού Κόσμου και την μακαριότητα, και όντως άρρητον αγαλλίασιν του μέλλοντος
αιώνος», κατά τον άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Οπότε επέστρεψαν στην ζωή της αποστασίας «και
δεν ηθέλησαν να γένουν ερασταί αληθινοί της καθαράς εν Χριστώ πολιτείας».
Επομένως, προ της ελεύσεως του Αντιχρίστου εμφανίζονται οι πρόδρομοι του Αντιχρίστου, οι
ποικίλης μορφής αιρετικοί, αλλά και οι Χριστιανοί εκείνοι που αντί να ζουν την Πολιτεία του
Χριστού, με την καθαρότητα της καρδιάς και την αληθινή πίστη του νοός, ζουν με τα πάθη και τις
αδυναμίες, χωρίς εσωτερική προσευχή και αληθινή πίστη στον Θεό.
2. Όμως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν αρκείται στο να ομιλή περί του Αντιχρίστου και των
προδρόμων του, αλλά κάνει λόγο για το πως αντιμετωπίζονται ο Αντίχριστος και οι πρόδρομοί του.
Γι' αυτό αμέσως μετά τους προηγουμένους στίχους γράφει: «και υμείς χρίσμα έχετε από του αγίου,
και οίδατε πάντα» (Α Ιω. β , 20). Δηλαδή, οι Χριστιανοί έχουν λάβει το χρίσμα από τον Θεό και
γνωρίζουν να ξεχωρίζουν τις ενέργειες του Αντιχρίστου και των αντιχρίστων από τις ενέργειες του
Χριστού και των ανθρώπων του Χριστού. Δεν πρόκειται περί αναγνώσεως βιβλίων, αλλά περί του
χρίσματος το οποίο υπάρχει στην καρδιά και διδάσκει.
Και πάλι ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ερμηνεύοντας τι είναι αυτό το χρίσμα, γράφει: «ήγουν
ελάβετε την χάριν και ενέργειαν του αγίου Πνεύματος εις τας καρδίας σας από τον άγιον των αγίων
Δεσπότην Χριστόν». Και πιο κάτω αναφερόμενος πως κάποιος λαμβάνει το χρίσμα του Αγίου
Πνεύματος, γράφει: «την χάριν δε και ενέργειαν του αγίου Πνεύματος λαμβάνουν οι χριστιανοί δια
του αγίου βαπτίσματος, και μάλιστα δια του χρίσματος του αγίου μύρου και ίσως δια τούτο χρίσμα
και σφραγίς ονομάζεται η χάρις του αγίου Πνεύματος, ομωνύμως από το χρίσμα και την σφραγίδα
του αγίου Μύρου. όθεν και όταν αυτό χρίεται εις τους χριστιανούς παρά του ιερέως, επιλέγονται τα
λόγια ταύτα "σφραγίς δωρεάς Πνεύματος αγίου"».
Το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος είναι η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος που γίνεται κατά το
μυστήριο του Χρίσματος, του αγίου Μύρου, κατά την ημέρα της Βαπτίσεώς μας.
Στην συνέχεια, στο ίδιο κεφάλαιο, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αναφέρεται και πάλι στο ότι το άγιο
Χρίσμα, το οποίο έχει λάβει ο Χριστιανός κατά το άγιο Βάπτισμα, του διδάσκει να διακρίνη περί
της αληθείας και του ψεύδους. Γράφει: «και υμείς, το χρίσμα ο ελάβετε απ αυτο, εν υμίν μένει, και
ου χρείαν έχετε ίνα τις διδάσκη υμάς, αλλ ως το αυτό χρίσμα διδάσκει υμάς περί πάντων, και
αληθές εστι και ουκ έστι ψεύδος, και καθώς εδίδαξεν υμάς μενείτε εν αυτώ» (Α Ιω. β, 27).
Κατά την ερμηνεία του αγίου Νικοδήμου που χρησιμοποιεί κείμενα Πατέρων και εκκλησιαστικών
συγγραφέων, το χρίσμα το οποίο έχει λάβει ο άνθρωπος είναι η Χάρις του Αγίου Πνεύματος που
ενοικεί στις καρδιές των Χριστιανών και με τον λόγο του Ευαγγελιστού Ιωάννου παρακινούνται οι
Χριστιανοί «να μένουν αναλλοίωτοι και αμετάτρεπτοι πάντοτε εν τη του αγίου Πνεύματος γνησία
αγάπη και πίστει». Και κατά την συνήθεια του αγίου Νικοδήμου γράφει: «πως και με τι τρόπον»
μένει αναλλοίωτος ο άνθρωπος ως προς την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Αυτό γίνεται με το να
παραμένη ο άνθρωπος σταθερός στα δόγματα της θεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας, όχι
μόνον λογικά, αλλά υπαρξιακά.
Επομένως, όσοι μιλούν περί του Αντιχρίστου και των προδρόμων του θα πρέπη να αναφέρονται σε
όλα τα χωρία του Ευαγγελιστού Ιωάννου και να προσδιορίζουν κυρίως τι λέγει ο Ευαγγελιστής
Ιωάννης για τον τρόπο αντιμετωπίσεως του Αντιχρίστου και των προδρόμων του. Οι Χριστιανοί
γνωρίζουν τους αληθινούς προφήτας από τους ψευδοπροφήτες και τον Χριστό από τον Αντίχριστο
μόνον με την ενεργοποίηση του Χρίσματος, το οποίο έχουν λάβει από τον Θεό και ενεργείται μέσα
στην καρδιά τους.

3. Για το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο λέγεται και σφραγίδα, κάνει λόγο και ο Απόστολος
Παύλος. Συγκεκριμένα στην επιστολή του προς τους Κορινθίους γράφει: «ο δε βεβαιών ημάς συν
υμίν εις Χριστόν και χρίσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δους τον αρραβώνα του
Πνεύματος εν ταις καρδίαις ημών» (Β Κορ. α, 21-22). Εδώ σαφέστατα φαίνεται ότι ο Θεός είναι
εκείνος, ο οποίος δίδει την βεβαίωση στους Χριστιανούς, Αυτός είναι εκείνος που μας χρίει. Η
χρίση ταυτίζεται με την σφράγιση και αυτό γίνεται από τον Θεό, ο οποίος δίδει στις καρδιές μας
τον αρραβώνα του Πνεύματος.
Εάν κανείς μελετήση και άλλα παράλληλα χωρία του Αποστόλου Παύλου για το τι σημαίνει
αρραβώνας του Αγίου Πνεύματος, το τι σημαίνει να ψάλη κανείς ύμνους και ωδές πνευματικές
στην καρδιά του, τότε θα καταλάβη ότι αυτό το χρίσμα - σφραγίδα είναι η νοερά -καρδιακή
προσευχή που είναι έκφραση της αγάπης που αισθάνεται ο άνθρωπος προς τον Θεό.
Στον άνθρωπο εκείνον που έχει δεχθή την σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, έχει γραφή το όνομα
του Χριστού. Σ' αυτό το θέμα αναφέρεται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του. «Και
είδον άλλον άγγελον αναβαίνοντα από ανατολής ηλίου, έχοντα σφραγίδα Θεού ζώντος, και έκραξε
φωνή μεγάλη τοις τέσσαρσιν αγγέλοις, οις εδόθη αυτοίς αδικήσαι την γην και την θάλασσαν,
λέγων· μη αδικήσητε την γην μήτε την θάλασσαν μήτε τα δένδρα, άχρις ου σφραγίσωμεν τους
δούλους του Θεού ημών επί των μετώπων αυτών. Και ήκουσα τον αριθμόν των εσφραγισμένων·
εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής υιών Ισραήλ» (Αποκ. ζ, 24). Εδώ φαίνεται σαφέστατα ότι ο άγγελος που είχε «σφραγίδα Θεού ζώντος» εσφράγισε τους
δούλους του Θεού στα μέτωπά τους.
Παράλληλο χωρίο ανευρίσκεται και σε άλλα κεφάλαια της Αποκαλύψεως: «Και είδον, και ιδού το
αρνίον εστηκός επί το όρος Σιών, και μετ α?το? εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, έχουσαι
το όνομα αυτού και το όνομα του πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετώπων αυτών» (Αποκ. ιδ,
1). Δηλαδή, οι σεσωσμένοι που στέκονται με το Αρνίο – τον Χριστό, είχαν το όνομα του Χριστού
και του Πατρός Του γεγραμμένο στα μέτωπά τους. Και όπως λέγει στην συνέχεια το κείμενο, αυτοί
έψαλαν «ωδήν καινήν», ενώπιον του θρόνου του Θεού, της οποίας το περιεχόμενο μόνον αυτοί
γνώριζαν. Επομένως, η σφράγιση των Χριστιανών με το όνομα του Χριστού και του Πατρός Του
συνδέεται με την «ωδήν καινήν», δηλαδή την νοερά προσευχή, την οποία αγνοούν οι άνθρωποι που
δεν έχουν εμπειρία αυτής της καταστάσεως.
4. Όλα αυτά σημαίνουν ότι με το μυστήριο του αγίου Χρίσματος το οποίο συνδέεται με το
μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος λάβαμε την δωρεά του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά, δια
της σφραγίσεως των μελών του σώματός μας, όταν ο Ιερεύς έλεγε «σφραγίς δωρεάς Πνεύματος
Αγίου, αμήν». Αυτό το χρίσμα στην καρδιά ενεργεί ως φωτισμός νοός, ως έμπνευση, ως αγάπη
προς τον Θεό, ως προσευχή, ως ελπίδα της αιωνίου ζωής, ως αρραβώνας του Πνεύματος. Η
ομολογία των μαρτύρων και το μαρτύριο που ακολουθεί είναι ενεργοποίηση του αγίου Χρίσματος,
δια του οποίου ορά τον Θεό, γι' αυτό και το μαρτύριο των αγίων δεν είναι υπόθεση λογικής
επεξεργασίας, συναισθηματικής εξάψεως και θυμικής ενεργείας, αλλά καρπός θεοπτίας-θεώσεως.
Όμως, όταν διαπράττουμε κάποια αμαρτία, τότε το χρίσμα που βρίσκεται στο βάθος της καρδιάς
ενεργοποιείται δια της μετανοίας. Δηλαδή, η μετάνοια που εκδηλώνεται ως διάθεση αλλαγής βίου,
ως αγάπη προ τον Θεό και ως προσευχή, είναι ενεργοποίηση της Χάριτος του αγίου Χρίσματος.
Επίσης, αυτό το χρίσμα ενεργοποιείται με την νοερά καρδιακή προσευχή, που είναι η «καινή ωδή»,
την οποία ψάλλουν οι αναγεννημένοι υπό του Αγίου Πνεύματος.
Όταν όμως ο άνθρωπος αρνήται τον Χριστό, εγκαταλείπη την Ορθόδοξη Εκκλησία και αποδέχεται
άλλες ομολογίες – αιρέσεις και θρησκείες, τότε χάνει αυτήν την δωρεά και για να επανέλθη στην
Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να λάβη πάλι το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος με το μυστήριο του
Χρίσματος.

Επομένως, οι Ποιμένες της Εκκλησίας δεν πρέπει να ομιλούν μόνον για τον Αντίχριστο και τους
προδρόμους του, αλλά κυρίως και προ παντός θα πρέπη να βοηθούν τους Χριστιανούς να ζουν
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να ενεργοποιήται η Χάρη του Βαπτίσματος και του Χρίσματος, με την
διαφύλαξη των εντολών του Χριστού και των δογμάτων, την ορθόδοξη βίωσή τους, την μετάνοια
και την εσωτερική νοερά – καρδιακή προσευχή, διότι έτσι θα μπορέσουν να ξεχωρίσουν τις
ενέργειες του Χριστού από τις ενέργειες του Αντιχρίστου. Διαφορετικά, θα συγχέουν τις άκτιστες
με τις κτιστές ενέργειες και το χειρότερο θα θεωρούν ότι οι ενέργειες του Αντιχρίστου είναι
ενέργειες του Χριστού η αντιστρόφως. Αυτή η διάκριση συνιστά την ορθόδοξη ποιμαντική. Και η
ουσία της είναι η λεγομένη ησυχαστική παράδοση.
Όσοι αξιωθούν να χρισθή η καρδιά τους από το Άγιο Πνεύμα, ήτοι να γραφή στην καρδιά το όνομα
του Αρνίου της αποκαλύψεως και του Πατρός Αυτού, θα αποφύγουν την σφραγισή τους από το
θηρίο της αποκαλύψεως και τον πατέρα του, καθώς επίσης θα αποφύγουν και τους προδρόμους
του.
Αυτή είναι η ουσία της ορθοδόξου ποιμαντικής που συνδέεται με την ησυχαστική παράδοση της
Εκκλησίας. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία η διατήρηση του ορθοδόξου μοναχισμού. Κάθε
αλλοίωση του ησυχαστικού πνεύματος του ορθοδόξου μοναχισμού διευκολύνει τους προδρόμους
του Αντιχρίστου να κάνουν πολύ καλά την δουλειά τους και να πλανούν τους ανθρώπους.
Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

