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ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΑΤΑΡΩΝ (4ος ή 6ος αι. µ.Χ. – η µνήµη του εορτάζεται στις 20
Ιουνίου) – Αποκαλύπτει το όνοµα του «Μαρµαρωµένου» Αυτοκράτορα που δεν είναι το «Κωνσταντίνος»… Αλλά
και την προέλευση του Αντιχρίστου και όλα τα συγκλονιστικά γεγονότα µέχρι της συντέλειας του Κόσµου:
Εν ταις εσχάταις ηµέραις του εβδόµου αιώνος επαναστατήσονται οι Αγαρηνοί και περικυκλώσουσι τα τείχη της
Πόλεως Βυζαντίου, και συναχθήσονται πάντα τα Έθνη εν αυτή και Επτάλοφος στρέψει το πρόσωπον αυτής επί
της δύσιν του ηλίου και ουαί Σοι Επτάλοφε, εκ τοιαύτης οργής, όταν κυκλωθής υπό στρατοπέδου πολλού και
κυρειυθής ως δια µικρού πράγµατος, και τα ωραία Σου τείχη πεσούνται ωσεί καλιά, και πατήσει το µειράκιον
επί Σε χαλινώ, το σκήπτρον θήσει, και εν αυτώ ου µένει και βάλει τας χείρας αυτούς εις τα Άγια του Θεού
Θυσιαστήρια, και τα Άγια αποκρούσουσι και τρώσουσι τους ιούς της απωλείας, και µετά ταύτα εγερθήσεται ο
όφις ο κοιµώµενος και πατάξει τον κόρακα, και το διάδηµα αυτού, ανακολπωσάµενος, και µεγαλυνθήσεται το
όνοµα αυτού, προς µικρόν, οι δε υιοί της απωλείας στηρίξαντες δώσι τα πρόσωπα αυτών επί την δύσιν του ηλίου,
και ούτω δώσει ο όφις ο κοιµώµενος θάνατον όσιον, και κρατήσει επί Επταλόφου το Ξανθόν γένος, εξ ή πέντε,
και φυτευθήσονται εν αυτή λάχανα, και φάγονται εξ αυτών πολλοί εις εκδίκησιν των Αγίων, κρατήσουσι δε επί
την Ανατολήν προνοηταί τρεις, και δύσει (οδείναι) ο προφητεύων, και µετά τούτον εγερθήσεται αυτόνοµος, και
µετά τούτον έτερος λύκος αγριώδης, και δείρωσι τους Ισµαηλίτας, και διώξουσιν αυτούς έως Κολωνίαν, και
ταραχθήσονται και τα καθήµενα Έθνη, άτινα εισί επί τα βόρεια µέρη, κινήσουσι µετά µεγάλης βίας και
δριµύτητος θυµού, και χωρισθήσονται εις τέσσαρας αρχάς, και η µεν πρώτη εις Έφεσσον, η δε Δευτέρα εις τα
Μελάγια, η τρίτη εν Ακροκάµπω, ήγουν εις την Πέργαµον, και η τέταρτη εις Βιθυνίαν, και σωρεύσουσι ξύλα
πολλά, και καταπατήσουσιν αυτής τα όρια, τότε ταραχθήσονται τα έθνη τα καθήµενα επί Νότου γωνίας, και
εγερθήσεται ο Μέγας Φίλιππος µετά γλωσσών δέκα οκτώ, συναχθήσονται εν τη Επταλόφω, και συγκροτήσουσι
πόλεµον, οις ου γέγοναι πώποτε, και δραµούσιν εις τας εµβολάς και εις τας ρύµας της Επταλόφου, και ο φόνος
των ανθρώπων ως ποταµός κινήσει, και θολωθήσεται η θάλασσα εκ του αίµατος έως τα βάθη της αβύσσου.
Τότε ο βους βοήσει και η ξηρόλαφος θρηνήσει, και τότε σταθώσιν οι ίπποι, και φωνή εξ ουρανού κράξει, στώµεν,
στώµεν, ειρήνη υµίν αρκεί η εκδίκησης αύτη επί τους απειθείς και ανηκόους, και απέλθετε επί τα δεξιά µέρη της
Επταλόφου, και εκεί ευρήσεται άνθρωπον επί δύο κίονας ιστάµενον εν κατηφεία πολλή, (έσται δε λαµπρός το
είδος, δίκαιος, ελεήµων, φορών πενιχρά, της όψει αυστηρός και τη γνώµη πράος) έχοντα επί τον δεξιόν αυτού
πόδα καλάµου τύλωµα, και φωνή υπό του αγγέλου κηρυχθήσεται, συνήσατε αυτόν Βασιλέα, και δώσουσιν αυτώ
εις την δεξιάν χείρα ροµφαίαν, λέγοντες αυτώ, ανδρίζου Ιωάννη, και ίσχυε και νίκα τους εχθρούς σου, και
επάρας την ροµφαίαν παρά του αγγέλου, πατάξει τους Ισµαηλίτας Αιθίοπας, και πάσαν γενεάν άπιστον.
Τους δε Ισµαηλίτας µερίσει εις τρία µέρη και την µεν πρώτην εν ροµφαία, την δε δευτέραν βαπτίσει, την τρίτην
καταδουλώσει εν τη Ανατολή και εν τω υποστρέφεσθαι αυτόν, ανοιχθήσονται οι θησαυροί της γης, και πάντες
πλουτίσωσι, και ουδείς εξ αυτών πένης, και η γη αποδώσει τον καρπόν αυτής εκατονταπλασίονα, τα δε όπλα τα
πολεµικά γενήσονται εις άροτρα και δρέπανα και βασιλεύσει έτη τριάκοντα πέντε, και µετά την τελευτήν
αυτού, βασιλεύσει έτη δώδεκα, και Ούτος προείδε τον θάνατον αυτού, και Ούτος πορεύσεται εις Ιεροσόλυµα, και
παραδώσει την Βασιλείαν Αυτού τω Θεώ, και έκτοτε βασιλεύσουσιν οι τέσσαρες υιοί αυτού, και ο µεν πρώτος
βασιλεύσει εν τη Ρώµη, ο δε δεύτερος εν Αλεξανδρεία, ο τρίτος εν Θεσσαλονίκη και ο τέταρτος εν Επταλόφω.
Ούτοι αλληλοµαχήσαντες, στρατοπεδεύσουσιν επ’ αλλήλους, και τους ιερείς και µοναχούς στρατοπεδεύσουσι,
και ουδείς εξ αυτών σωθήσεται, και εν τω µη είναι άνδρα δίκαιον βασιλεύσει γύναιον µιαρόν και αναίσχυντον
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τη Επταλόφω και αυτή µιανεί τα άγια του Θεού θυσιαστήρια, και αύτη σταθείσα εν µέσω της Επταλόφου,
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κηρύξει φωνή µεγάλη λέγουσα, τις Θεός πλην εµού; και τις ο ανθιστάµενος εν τη εµή βασιλεία; και ευθύς
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σεισθήσεται η Επτάλοφος, και καταποντισθήσεται σύµψυχος εν βυθώ απωλείας, και µόνος µέλλουσι θρηνείν
την Επτάλοφον, και ούτος βασιλεύσει εν Θεσσαλονίκη έτερος επί χρόνου µακρού, είτα καταποντισθήσεται και
η Σµύρνη και η Κύπρος από ανεµοστροβίλου θαλάσσης, και τότε βασιλεύσει ο Αντίχριστος, και πράξει κατά
φαντασίαν φοβερά και εξαίσια πράγµατα, ώστε ει δυνατόν και τους εκλεκτούς πλανήσει, καθ’ α φησι Κύριος,
µέλλει γαρ γεννηθήναι εξ Εβραίων, φυλής Δαν, εκ µιαράς παρθένου άνθρωπος, ενδεδυµένος καθάπερ ο Διάβολος,
και το µεν πρώτον δείξαι πραότητα, ταπείνωσιν εις τον κόσµον, και υπόκρισιν δείξει εις τους ανθρώπους, και
τότε µέλλει υπό του πλήθους αγαπηθήναι, και αναγορευθείς βασιλεύς ποιήσει εξαίσια έργα, αγαπήσει δε
πρώτον τους Ιουδαίους, και τον κατεστραµµένον ναόν ανοικοδοµήσει, και γενήσονται λοιµοί και λιµοί,
καταποντισµοί κατά τόπους, και ύδατα αποφράξουσιν, ο ουρανός ου δώσει την δρόσον αυτού επί την γην, και
κρατήσει ο τριασκατάρατος ούτος δαίµων έτη τρία και µήνας εξ, τότε κολωβοθήσονται αι ηµέραι, και ο χρόνος
ως µην διαβήσεται, και ο µην ως εβδοµάς, ως µία ηµέρα και η ηµέρα ως ώρα.
Μετά ουν την συµπλήρωσιν, βρέξει ο Θεός πυρ επί την γην, και η γη κατακαήσεται πήχεις τριάκοντα, τότε
βοήσει η γη προς Κύριον, και δηµιουργόν αυτής λέγουσα, Παρθένος ειµί, Κύριε ενώπιόν Σου, και ουκ έστιν εν εµοί
αµαρτία, τότε οι ουρανοί ως βιβλίον έσονται, και οι άγγελοι, του Θεού σαλπίσουσι τας εαυτών σάλπιγγας και οι
απ’ αιώνος δίκαιοι αναστήσονται, και στηθήσονται αι εκ δεξιών του Υψίστου, οι δε αµαρτωλοί εξ ευωνύµων.
Κι οι µεν δίκαιοι απελεύσονται εις τον Παράδεισον, οι δε αµαρτωλοί εις την Κόλασιν, και προς τον βύθιον
δράκοντα εν βυθώ Ταρτάρου, ίνα συν τοις υπουργοίς αυτού αυτόν προσκυνώσι και βασιλέαν αυτόν
επιγράψαντες, κολάζωνται αιωνίως.
Ηµάς δε πάντας γένοιτο επιτυχείν της Χριστού βασιλείας, προσκυνείν δε Πατέρα, Υιόν και Πνεύµα Άγιον, την
µίαν θεότητα και βασιλείαν, εν Χριστών τω Κυρίω ηµών ω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αµήν.
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