
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 85. 
Περὶ τοῦ προσκυνεῖν

κατὰ ἀνατολάς

Οὐχ ἁπλῶς, οὐδ᾿ ὡς ἔτυχε,
κατὰ ἀνατολὰς προσκυ-

νοῦμεν, ἀλλ᾿ ἐπειδὴ ἐξ ὁρατῆς τε καὶ
ἀοράτου, ἤτοι νοητῆς καὶ αἰσθητῆς
συντεθείμεθα φύσεως, διπλῆν καὶ τὴν
προσκύνησιν τῷ Δημιουργῷ προσάγο-
μεν, ὥσπερ καὶ τῷ νῷ ψάλλομεν καὶ
τοῖς σωματικοῖς χείλεσι, καὶ βαπτιζό-
μεθα ὕδατί τε καὶ Πνεύματι, καὶ
διπλῶς τῷ Κυρίῳ ἑνούμεθα τῶν μυ-
στηρίων μετέχοντες καὶ τῆς τοῦ Πνεύ-
ματος χάριτος. 

Ἐπεὶ τοίνυν «ὁ Θεὸς φῶς ἐστι»
νοητόν, καὶ «ἥλιος δικαιοσύνης» καὶ
«ἀνατολὴ» ἐν ταῖς Γραφαῖς ὠνόμασται
ὁ Χριστός, ἀναθετέον αὐτῷ τὴν ἀνα-
τολὴν εἰς προσκύνησιν· πᾶν γὰρ
καλὸν τῷ Θεῷ ἀναθετέον, ἐξ οὗ πᾶν
ἀγαθὸν ἀγαθύνεται. Φησὶ δὲ καὶ ὁ
θεῖος Δαυίδ· «Αἱ βασιλεῖαι τῆς γῆς,
ᾄσατε τῷ Θεῷ, ψάλατε τῷ Κυρίῳ τῷ
ἐπιβεβηκότι ἐπὶ τὸν οὐρανὸν τοῦ
οὐρανοῦ κατὰ ἀνατολάς». Ἔτι δέ
φησιν ἡ Γραφή· «Ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς
παράδεισον ἐν Ἐδὲμ κατὰ ἀνατολάς,
ἔνθα τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασεν,
ἔθετο», ὃν παραβάντα ἐξώρισεν τοῦ
παραδείσου «ἀπέναντί τε τοῦ παραδεί-
σου τῆς τρυφῆς» κατῴκισεν, ἐκ
δυσμῶν δηλαδή. Τὴν οὖν ἀρχαίαν πα-
τρίδα ἐπιζητοῦντες καὶ πρὸς αὐτὴν
ἀτενίζοντες τῷ Θεῷ προσκυνοῦμεν.
Καὶ ἡ σκηνὴ δὲ ἡ Μωσαϊκὴ κατὰ ἀνα-
τολὰς εἶχε τὸ καταπέτασμα καὶ τὸ ἱλα-
στήριον. Καὶ ἡ φυλὴ τοῦ Ἰούδα ὡς
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῀ 1 ῀

Γιὰ τὴν προσκύνηση 
πρὸς τὴν ἀνατολή. 

Δὲν προσκυνᾶμε ἁπλὰ καὶ τυχαία
πρὸς τὴν ἀνατολή, ἀλλὰ ἐπειδὴ

ἔχουμε πλασθεῖ ἀπὸ ὁρατὴ καὶ ἀόρατη
φύση, δηλαδὴ ἀπὸ νοητὴ καὶ αἰσθητή, γι’
αὐτὸ καὶ προσφέρουμε στὸν Δημιουργὸ
διπλὴ προσκύνηση, ὅπως ἀκριβῶς ψάλ-
λουμε καὶ μὲ τὸ νοῦ καὶ μὲ τὰ χείλη τοῦ
σώματος, καὶ ὅπως βαπτιζόμαστε μὲ τὸ
νερὸ καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, καὶ ὅπως ἑνωνό-
μαστε μὲ τὸν Κύριο μὲ διπλὸ τρόπο, καὶ μὲ
τὴν μετοχὴ στὰ μυστήρια καὶ μὲ τὴν χάρη
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἐπειδή, λοιπόν, ὁ Θεὸς εἶναι «νοητὸ
φῶς» καὶ «ἥλιος τῆς δικαιοσύνης» καὶ
ἐπειδὴ ὁ Χριστὸς ἔχει μέσα στὴν Ἁγία
Γραφὴ τὸ ὄνομα «ἀνατολή», πρέπει νὰ τοῦ
ἀφιερώνουμε τὴν ἀνατολὴ γιὰ προσκύνηση·
διότι καθετὶ καλὸ πρέπει ν’ ἀφιερώνεται
στὸν Θεό, ἀπὸ τὸν ὁποῖο προέρχεται κάθε
ἀγαθό. Λέει μάλιστα ὁ προφήτης Δαβίδ:
«Οἱ βασιλεῖες τῆς γῆς ὑμνεῖστε τὸν Θεό,
ψάλατε τὸν Κύριο ποὺ ἔχει ἀνεβεῖ στὸν
ἀνώτατο οὐρανὸ πρὸς τὴν ἀνατολή». Καὶ
ἀκόμη λέει ἡ Γραφή: «Ὁ Θεὸς φύτευσε πα-
ράδεισο ἀνατολικὰ στὴν Ἐδὲμ ὅπου ἐγκα-
τάστησε τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔπλασε»· καὶ
ὅταν αὐτὸς ἔκανε τὴν παρακοή, τὸν ἐξόρισε
ἀπὸ τὸν παράδεισο καὶ τὸν ἐγκατάστησε
«ἀπέναντι ἀπὸ τὸν παράδεισο τῆς ἀπολαύ-
σεως», δηλαδὴ πρὸς τὴν δύση. Ἐπιζητοῦμε,
λοιπόν, τὴν πρώτη πατρίδα μας καὶ γι’ βλέ-
πουμε πρὸς αὐτὴν (ἀνατολικὰ) καὶ προσκυ-
νοῦμε τὸν Θεό. Καὶ ἡ σκηνὴ τοῦ Μωϋσῆ
εἶχε τὸ καταπέτασμα καὶ τὸ ἱλαστήριο πρὸς
τὴν ἀνατολή. 

Καὶ ἡ φυλὴ τοῦ Ἰούδα, σὰν ἡ πιὸ

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ 

«ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ».



τιμιωτέρα, ἐξ ἀνατολῶν παρενέβαλε.
Καὶ ἐν τῷ περιωνύμῳ δὲ τοῦ Σο-

λομῶντος ναῷ ἡ τοῦ Κυρίου πύλη
κατὰ ἀνατολὰς διέκειτο. Ἀλλὰ μὴν καὶ
ὁ Κύριος σταυρούμενος ἐπὶ δυσμὰς
ἑώρα, καὶ οὕτω προσκυνοῦμεν πρὸς
αὐτὸν ἀτενίζοντες. Καὶ ἀναλαμβανό-
μενος πρὸς ἀνατολὰς ἀνεφέρετο, καὶ
οὕτως αὐτῷ οἱ ἀπόστολοι προσεκύνη-
σαν, καὶ οὕτως ἐλεύσεται, ὃν τρόπον
ἐθεάσαντο αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν
οὐρανόν, ὡς αὐτὸς ὁ Κύριος ἔφησεν·
«Ὥσπερ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνα-
τολῶν καὶ φθάνει ἕως δυσμῶν, οὕτως
ἔσται ἡ παρουσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώ-
που». Αὐτὸν οὖν ἐκδεχόμενοι ἐπὶ ἀνα-
τολὰς προσκυνοῦμεν.

Ἄγραφος δέ ἐστιν ἡ παράδοσις
αὕτη τῶν ἀποστόλων· πολλὰ γὰρ
ἀγράφως ἡμῖν παρέδωκαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 94. 
Τίνος ἕνεκεν προγινώσκων ὁ Θεὸς 
τοὺς ἁμαρτάνειν καὶ μὴ μετανοεῖν

μέλλοντας ἔκτισεν. 

ὉΘεὸς δι᾿ ἀγαθότητα ἐκ τοῦ
μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παράγει

τὰ γινόμενα καὶ τῶν ἐσομένων προ-
γνώστης ἐστίν. Εἰ μὲν οὖν μὴ ἔμελλον
ἔσεσθαι, οὐδ᾿ ἂν κακοὶ ἔμελλον ἔσε-
σθαι, οὐδ᾿ ἂν προεγινώσκοντο. Τῶν
γὰρ ὄντων αἱ γνώσεις, καὶ τῶν πάντως
ἐσομένων αἱ προγνώσεις· πρῶτον γὰρ
τὸ εἶναι, καὶ τότε τὸ καλὸν ἢ κακὸν
εἶναι. Εἰ δὲ μέλλοντας ἔσεσθαι διὰ τὴν
τοῦ Θεοῦ ἀγαθότητα τὸ κακοὺς ἐξ
οἰκείας προαιρέσεως μέλλειν ἔσεσθαι
ἐκώλυσεν αὐτοὺς γενέσθαι, τὸ κακὸν
ἐνίκα ἂν τὴν τοῦ Θεοῦ ἀγαθότητα.
Ποιεῖ τοιγαροῦν ὁ Θεὸς ἀγαθὰ ἅπαντα,
ἃ ποιεῖ· ἕκαστος δὲ ἐξ οἰκείας προαιρέ-
σεως καλός τε καὶ κακὸς γίνεται. Εἰ
καὶ τοίνυν ἔφη ὁ Κύριος· «Συνέφερε
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ἐκλεκτή, ἦταν παρατεταγμένη ἀνατολικά. 
Καὶ στὸν φημισμένο Ναὸ τοῦ Σολο-

μώντα ἡ πύλη τοῦ Κυρίου ἦταν πρὸς τὴν
ἀνατολή. Ὁ Κύριος ὅμως, ὅταν σταυρωνό-
ταν, ἔβλεπε πρὸς τὴν δύση, καὶ ἔτσι τὸν
προσκυνοῦμε βλέποντας τὸ πρόσωπό του.
Καὶ ὅταν ἀναλήφθηκε, πρὸς τὴν ἀνατολὴ
ἀνέβαινε, καὶ ἔτσι οἱ Ἀπόστολοι τὸν προ-
σκύνησαν· καὶ πάλι ἔτσι θὰ ἔλθει (στὴ Δευ-
τέρα Παρουσία), μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὸν
εἶδαν ν’ ἀναλαμβάνεται στὸν οὐρανό, ὅπως
ὁ ἴδιος ὁ Κύριος εἶπε: «Ὅπως ἡ ἀστραπὴ
βγαίνει ἀπὸ τὴν ἀνατολὴ καὶ φθάνει ἕως
τὴν δύση, ἔτσι θὰ γίνει καὶ ἡ (δευτέρα) πα-
ρουσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου». Προσμέ-
νοντάς τον, λοιπόν, προσκυνοῦμε
ἀνατολικά.

Καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ ἄγραφη ἀποστο-
λικὴ παράδοση· διότι πολλά μας τὰ παρέ-
δωσαν χωρὶς νὰ τὰ γράψουν.

Γιὰ ποιό λόγο, 
ἂν καὶ ὁ Θεὸς γνώριζε ἐκ τῶν προτέρων 

ὅτι οἱ ἀμετανόητοι ἐπρόκειτο
νὰ ἁμαρτήσουν καὶ νὰ μὴ μετανοήσουν, 

ἐν τούτοις τοὺς δημιούργησε.

ὉΘεὸς ἀπὸ καλωσύνη δημιουργεῖ
τὰ ὄντα ἀπὸ τὴν ἀνυπαρξία στὴν

ὕπαρξη καὶ προγνωρίζει αὐτὰ ποὺ θὰ συμ-
βοῦν. Ἄν, βέβαια, δὲν ἐπρόκειτο νὰ ὑπάρ-
χουν, οὔτε κακοὶ ἐπρόκειτο νὰ γίνουν καὶ
οὔτε θὰ εἶχε γίνει ἡ πρόβλεψη τῆς δημιουρ-
γίας τους. Διότι οἱ γνώσεις ἀφοροῦν σὲ ὅ,τι
ὑπάρχει καὶ οἱ προγνώσεις σὲ ὅ,τι θὰ ὑπάρ-
ξει· προηγεῖται, δηλαδή, ἡ ὕπαρξη, καὶ ἀκο-
λουθεῖ ἡ καλὴ ἢ κακὴ ὕπαρξη. Ἐὰν ὅμως
(τὰ ὄντα) ἐπρόκειτο νὰ δημιουργηθοῦν ἀπὸ
τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ κατόπιν θὰ
γίνονταν κακοὶ ἐξ αἰτίας τῆς δικῆς τους θε-
λήσεως, καὶ γι’ αὐτὸ τὸν λόγο ὁ Θεὸς
ἀρνεῖτο νὰ τὰ δημιουργήσει, τότε τὸ κακὸ
θὰ νικοῦσε τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ. Ὁ
Θεός, ὅμως, πλάθει ἀγαθὰ ὅλα τὰ ὄντα ποὺ
δημιουργεῖ· καὶ καθένας μὲ τὴν δική του θέ-



τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, εἰ οὐκ ἐγεννήθη»,
οὐ τὴν οἰκείαν κτίσιν κακίζων ἔλεγεν,
ἀλλὰ τὴν ἐξ οἰκείας προαιρέσεως καὶ
ῥαθυμίας ἐπιγενομένην τῷ κτίσματι
αὐτοῦ κακίαν.

Ἡ γὰρ τῆς οἰκείας γνώμης ῥαθυ-
μία ἄχρηστον αὐτῷ τὴν τοῦ Δημιουρ-
γοῦ εὐεργεσίαν ἐποίησεν, ὥσπερ ἄν, εἴ
τις πλοῦτον καὶ ἀρχὴν παρὰ βασιλέως
ἐγχειρισθεὶς τυραννήσει τὸν εὐεργέτην,
ὃν ἀξίως χειρωσάμενος τιμωρήσεται, εἰ
μέχρι τέλους τῇ τυραννίδι κατίδοι
τοῦτον ἐναπομένοντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 99. 
Περὶ τοῦ ἀντιχρίστου

Χρὴ γινώσκειν, ὅτι δεῖ τὸν
ἀντίχριστον ἐλθεῖν. Πᾶς μὲν

οὖν ὁ μὴ ὁμολογῶν τὸν Υἱὸν τοῦ
Θεοῦ καὶ Θεὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθέναι
καὶ εἶναι Θεὸν τέλειον καὶ γενέσθαι
ἄνθρωπον τέλειον μετὰ τοῦ μεῖναι
Θεὸν ἀντίχριστός ἐστιν. Ὅμως ἰδιο-
τρόπως καὶ ἐξαιρέτως Ἀντίχριστος λέ-
γεται ὁ ἐπὶ τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος
ἐρχόμενος. Χρὴ τοιγαροῦν πρῶτον κη-
ρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον ἐν πᾶσι τοῖς
ἔθνεσι, καθὼς ἔφη ὁ Κύριος, καὶ τότε
ἐλεύσεται εἰς ἔλεγχον τῶν ἀντιθέων
Ἰουδαίων. Ἔφη γὰρ αὐτοῖς ὁ Κύριος·
«Ἐγὼ ἦλθον ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Πα-
τρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἔρχε-
ται ἄλλος ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ,
κἀκεῖνον λήψεσθε». Καὶ ὁ ἀπόστολος·
«Ἀνθ᾿ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας
οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς,
καὶ διὰ τοῦτο πέμψει αὐτοῖς ὁ Θεὸς
ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι
αὐτοὺς τῷ ψεύδει, ἵνα κριθῶσι πάντες
οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ, ἀλλ᾿
εὐδοκήσαντες ἐν τῇ ἀδικίᾳ». 

Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι Υἱὸν Θεοῦ ὄντα
τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ Θεὸν
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ληση γίνεται καλὸς ἢ κακός. Μολονότι εἶπε
ὁ Κύριος, «συνέφερε σ’ ἐκεῖνον τὸν
ἄνθρωπο νὰ μὴ γεννιόταν», τὸ ἔλεγε ὄχι
ἐπικρίνοντας τὸ δημιούργημά του, ἀλλὰ
ἐπέκρινε τὴν κακία ποὺ προστέθηκε στὸ
πλάσμα του, ἐξ αἰτίας τῆς θελήσεως καὶ ρα-
θυμίας του. 

Διότι ἡ ραθυμία τῆς γνώμης τοῦ πλά-
σματος ἀχρήστευσε τὴν εὐεργεσία τοῦ Δη-
μιουργοῦ, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει μὲ
κάποιον πού, ἐνῶ ὁ βασιλιὰς τοῦ ἔδωσε
πλοῦτο καὶ ἐξουσία, αὐτὸς φέρεται ἀχάρι-
στα στὸν εὐεργέτη· (ὁ βασιλιὰς) αὐτὸν θὰ
τὸν δέσει καὶ θὰ τὸν τιμωρήσει, ἂν τὸν δεῖ
μέχρι τέλους νὰ παραμένει στὴν ἐξουσία
τοῦ τυράννου.

Γιὰ τὸν Ἀντίχριστο.

Ὀφείλουμε νὰ γνωρίζουμε ὅτι ὁ
ἀντίχριστος πρέπει νὰ ἔλθει. Κα-

θένας βέβαια ποὺ δὲν παραδέχεται ὅτι ὁ
Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ Θεὸς ὁ ἴδιος, δὲν ἔχει
σαρκωθεῖ, ὅτι δὲν εἶναι τέλειος Θεὸς καὶ
δὲν ἔγινε τέλειος ἄνθρωπος παραμένοντας
Θεός, αὐτὸς εἶναι ἀντίχριστος. Ὅμως ἰδιαί-
τερα καὶ ξεχωριστὰ Ἀντίχριστος ὀνομάζεται
αὐτὸς ποὺ θὰ ἔλθει στὰ τέλη τῶν αἰώνων.
Πρῶτα, δηλαδή, πρέπει τὸ εὐαγγέλιο νὰ κη-
ρυχθεῖ σὲ ὅλα τὰ ἔθνη, ὅπως εἶπε ὁ Κύριος,
καὶ τότε (ὁ Ἀντίχριστος) θὰ ἔλθει γιὰ νὰ
ἐλέγξει τὴν ἀσέβεια τῶν Ἰουδαίων. Διότι ὁ
Κύριος τοὺς εἶπε: «Ἐγὼ ἦλθα ἀπεσταλμέ-
νος ἀπὸ τὸν Πατέρα μου, καὶ δὲν μὲ δέχε-
σθε· θὰ ἔλθει ὅμως ἄλλος ἀπὸ δική του
πρωτοβουλία, καὶ ἐκεῖνον θὰ τὸν δεχθεῖτε».
Καὶ ὁ ἀπόστολος (λέει): «Ἐπειδὴ δὲν δέχ-
θηκαν τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀλήθεια (δηλαδὴ
τὸν Χριστό), γιὰ νὰ σωθοῦν, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ
Θεὸς θὰ τοὺς στείλει μία πλάνη, γιὰ νὰ πι-
στέψουν στὸ ψέμα, καὶ ἔτσι νὰ καταδικα-
σθοῦν ὅλοι ὅσοι δὲν πίστεψαν στὴν ἀλήθεια,
ἀλλὰ τοὺς ἄρεσε ἡ ἀδικία». 

Οἱ Ἰουδαῖοι, λοιπόν, ἂν καὶ ὁ Κύριός
μας Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι Υἱὸς τοῦ Θεοῦ



οὐκ ἐδέξαντο, τὸν δὲ πλάνον Θεὸν
ἑαυτὸν λέγοντα δέξονται. Ὅτι γὰρ
Θεὸν ἑαυτὸν ἀποκαλέσει, ὁ ἄγγελος τῷ
Δανιὴλ διδάσκων οὕτω φησίν· «Ἐπὶ
θεοὺς τῶν πατέρων αὐτοῦ οὐ συνή-
σει». Καὶ ὁ ἀπόστολος· «Μή τις ὑμᾶς
ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον, ὅτι,
ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ
ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας,
ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας ὁ ἀντικείμενος
καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμε-
νον θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς
τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ὡς θεὸν καθίσαι
ἀποδεικνύντα ἑαυτόν, ὅτι ἔστι θεός».
Εἰς τὸν ναὸν δὲ τοῦ Θεοῦ οὐ τὸν ἡμέ-
τερον, ἀλλὰ τὸν παλαιόν, τὸν Ἰουδαϊ-
κόν. Οὐ γὰρ ἡμῖν, ἀλλὰ τοῖς Ἰουδαίοις
εἰσελεύσεται· οὐχ ὑπὲρ Χριστοῦ ἀλλὰ
κατὰ Χριστοῦ καὶ τῶν τοῦ Χριστοῦ,
διὸ καὶ Ἀντίχριστος λέγεται. Δεῖ τοί-
νυν πρῶτον κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέ-
λιον ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι. «Καὶ τότε
ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος, οὗ ἐστιν
ἡ παρουσία κατ᾿ ἐνέργειαν τοῦ σα-
τανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις
καὶ τέρασι ψεύδους καὶ ἐν πάσῃ
ἀπάτῃ τῆς ἀδικίας ἐν τοῖς ἀπολλυμέ-
νοις, ὃν ὁ Κύριος ἀνελεῖ τῷ ῥήματι
τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει
τῇ παρουσίᾳ τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ».
Οὐκ αὐτὸς τοίνυν ὁ Διάβολος γίνεται
ἄνθρωπος κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου ἐναν-
θρώπησιν –μὴ γένοιτο–, ἀλλ᾿ ἄνθρω-
πος ἐκ πορνείας τίκτεται καὶ
ὑποδέχεται πᾶσαν τὴν ἐνέργειαν τοῦ
Σατανᾶ. Προειδὼς γὰρ ὁ Θεὸς τὸ ἄτο-
πον τῆς μελλούσης αὐτοῦ προαιρέσεως
παραχωρεῖ ἐνοικῆσαι ἐν αὐτῷ τὸν Διά-
βολον. Τίκτεται τοίνυν ἐκ πορνείας,
ὡς ἔφημεν, καὶ ἀνατρέφεται λεληθό-
τως καὶ αἰφνίδιον ἐπανίσταται καὶ
ἀνταίρει καὶ βασιλεύει. Καὶ ἐν τοῖς
προοιμίοις μὲν τῆς βασιλείας αὐτοῦ,
μᾶλλον δὲ τυραννίδος, ὑποκρίνεται
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καὶ Θεὸς ὁ ἴδιος, δὲν τὸν δέχθηκαν, ἐνῶ θὰ
δεχθοῦν τὸν ἀπατεώνα ποὺ θὰ διαδίδει ὅτι
δῆθεν εἶναι Θεός. Καὶ πῶς θὰ τολμήσει νὰ
καλέσει τὸν ἑαυτό του Θεό, τὸ πληροφορεῖ
ὁ ἄγγελος στὸ Δανιὴλ μὲ τὰ ἑξῆς λόγια:
«Δὲν θὰ φροντίζει τοὺς θεοὺς τῶν πατέρων
του». Τὸ λέει καὶ ὁ ἀπόστολος: «Κανεὶς μὲ
κανένα τρόπο νὰ μὴν σᾶς ἐξαπατήσει· διότι
(δὲν θὰ ἔρθει ἡ ἡμέρα ἐκείνη τῆς κρίσεως),
ἐὰν δὲν ἔλθει πρῶτα ἡ ἀποστασία καὶ δὲν
φανερωθεῖ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀδικίας, ὁ υἱὸς
τῆς ἀπωλείας, αὐτὸς ποὺ ἀντιτάσσεται καὶ
ὑψώνει τὸν ἑαυτό του ἐναντίον καθενὸς ποὺ
λέγεται θεὸς ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸς νὰ κα-
θίσει σὰν θεὸς στὸ ναὸ τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ
δείχνει τὸν ἑαυτό του ὅτι εἶναι θεός».
Ἐννοεῖ, βέβαια, ὄχι τὸν δικό μας ναὸ τοῦ
Θεοῦ, ἀλλὰ τὸν παλαιό, τὸν Ἰουδαϊκό. Διότι
δὲν θὰ ἔλθει σὲ μᾶς, ἀλλὰ στοὺς Ἰουδαίους·
δὲν θὰ ἔλθει γιὰ τὸ Χριστό, ἀλλὰ ἐναντίον
τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν χριστιανῶν, γι’ αὐτὸ
καὶ ὀνομάζεται Ἀντίχριστος. Πρέπει, λοιπόν,
πρῶτα νὰ κηρυχθεῖ τὸ εὐαγγέλιο σὲ ὅλα τὰ
ἔθνη. «Καὶ τότε θὰ φανερωθεῖ ὁ ἄνομος,
τοῦ ὁποίου ἡ παρουσία θὰ εἶναι σύμφωνα
μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ σατανᾶ μὲ πολλὴ δύ-
ναμη, μὲ σημεῖα καὶ τέρατα ψεύδους, μὲ
κάθε ἀπάτη ἀδικίας σ’ αὐτοὺς ποὺ χάνον-
ται· αὐτὸν ὁ Κύριος Ἰησοῦς θὰ ἐξολοθρεύ-
σει μὲ τὴν πνοὴ τοῦ στόματός του καὶ θὰ
τὸν καταργήσει μὲ τὴν ἐπιφάνεια τῆς πα-
ρουσίας του». Ὁ Διάβολος βέβαια δὲν γίνε-
ται ἄνθρωπος, ὅπως ὁ Κύριος ἔγινε
ἄνθρωπος –ἀλίμονο μας–, ἀλλὰ γεννιέται
πρῶτα ἕνας ἄνθρωπος μὲ τρόπο πορνικὸ
καὶ δέχεται μετὰ ὅλη τὴν ἐνέργεια τοῦ Σα-
τανᾶ. Ἐπειδή, δηλαδή, ὁ Θεὸς προγνωρίζει
τὴν διαστροφὴ τῆς μελλοντικῆς προαιρέ-
σεως (αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου), ἐπιτρέπει ( ὁ
Θεὸς) νὰ μπεῖ μέσα τοῦ ὁ Διάβολος. Γεννιέ-
ται, λοιπόν, (ὁ Ἀντίχριστος) ὅπως εἴπαμε,
μὲ πορνεία, καὶ ἀνατρέφεται κρυφά· καὶ
ξαφνικὰ ἐπαναστατεῖ, ἀνταρτεύει καὶ κυ-
ριαρχεῖ ὡς βασιλιάς. Καὶ στὴν ἀρχὴ τῆς βα-
σιλείας του –ἢ καλύτερα τῆς τυραννίας
του–, προσποιεῖται ἁγιότητα· ὅταν ὅμως



ἁγιοσύνην· ἡνίκα δὲ ἐπικρατὴς γένη-
ται, διώκει τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ
καὶ ἐκφαίνει πᾶσαν τὴν πονηρίαν
αὐτοῦ. Ἐλεύσεται δὲ «ἐν σημείοις καὶ
τέρασι ψεύδους» πεπλασμένοις καὶ
οὐκ ἀληθέσι καὶ τοὺς σαθρὰν καὶ
ἀστήρικτον τὴν βάσιν τῆς διανοίας
ἔχοντας ἀπατήσει καὶ ἀποστήσει ἀπὸ
Θεοῦ ζῶντος, ὥστε σκανδαλισθῆναι,
«εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς».
Ἀποσταλήσεται δὲ Ἑνὼχ καὶ Ἡλίας ὁ
Θεσβίτης καὶ ἐπιστρέψουσι καρδίας
πατέρων ἐπὶ τέκνα, τουτέστι τὴν συ-
ναγωγὴν ἐπὶ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν
Χριστὸν καὶ τὸ τῶν ἀποστόλων κή-
ρυγμα, καὶ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἀναιρεθήσονται.
Καὶ ἐλεύσεται ὁ Κύριος ἐξ οὐρανοῦ, ὃν
τρόπον οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι ἐθεάσαντο
αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν,
Θεὸς τέλειος καὶ ἄνθρωπος τέλειος,
μετὰ δόξης καὶ δυνάμεως καὶ ἀνελεῖ
τὸν ἄνθρωπον τῆς ἀνομίας, τὸν υἱὸν
τῆς ἀπωλείας, τῷ πνεύματι τοῦ στό-
ματος αὐτοῦ. Μηδεὶς τοίνυν ἀπὸ γῆς
ἐκδεχέσθω τὸν Κύριον, ἀλλ᾿ ἐξ οὐρα-
νοῦ, ὡς αὐτὸς ἡμᾶς ἠσφαλίσατο.

h
 t
 t
 p

 :
 /
 /
 c

 h
 r

 i
 s

 t
 i
 a

 n
 v

 i
 v

 l
 i
 o

 g
 r

 a
 f
 i
 a

 .
 w

 o
 r

 d
 p

 r
 e

 s
 s

 .
 c

 o
 m

  
  
«
 Χ

 Ρ
 Ι

 Σ
 Τ

 Ι
 Α

 Ν
 Ι

 Κ
 Η

  
 Β

 Ι
 Β

 Λ
 Ι

 Ο
 Γ

 Ρ
 Α

 Φ
 Ι

 Α
 »

῀ 5 ῀

στερεωθεῖ καλὰ στὴν ἐξουσία, τότε κατα-
διώκει τὴν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκδηλώ-
νει ὅλη τὴν πονηριά του. Καὶ θὰ ἔλθει «μὲ
σημεῖα καὶ τέρατα ψεύτικα», πλαστὰ καὶ
ὄχι ἀληθινά· θὰ ἐξαπατήσει καὶ θὰ ἀπομα-
κρύνει ἀπὸ τὸν ζωντανὸ Θεὸ ὅλους αὐτοὺς
ποὺ ἔχουν ἑτοιμόρροπη καὶ χωρὶς θεμέλιο
τὴ βάση τῆς διάνοιάς τους, μὲ ἀποτέλεσμα
νὰ σκανδαλισθοῦν «καὶ οἱ ἐκλεκτοί, ἂν
εἶναι δυνατόν». Τότε θὰ ἀποσταλεῖ ὁ Ἐνὼχ
καὶ ὁ Ἠλίας ὁ Θεσβίτης καὶ θὰ ἐπιστρέψουν
οἱ καρδιὲς τῶν πατέρων κοντὰ στὰ παιδιά
τους· θὰ ἐπιστρέψει, δηλαδή, ἡ συναγωγὴ
κοντὰ στὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ
στὸ κήρυγμα τῶν ἀποστόλων, καὶ τότε (ὁ
Ἀντίχριστος) θὰ τοὺς φονεύσει. Καὶ ἀμέσως
ὁ Κύριος θὰ ἔλθει ἀπὸ τὸν οὐρανό, ὅπως
ἀκριβῶς οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι τὸν εἶδαν ν’
ἀνεβαίνει στὸν οὐρανό, μὲ δόξα καὶ δύναμη,
δηλαδὴ ὡς τέλειος Θεὸς καὶ τέλειος ἄνθρω-
πος, καὶ θὰ ἐκμηδενίσει μὲ τὴν πνοὴ τοῦ
στόματός του τὸν ἄνθρωπο τῆς ἀδικίας καὶ
υἱὸ τῆς ἀπωλείας (τὸν Ἀντίχριστο). Κανείς,
λοιπόν, ἂς μὴν περιμένει ὁ Κύριος νὰ ἔλθει
ἀπὸ τὴν γῆ, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν οὐρανό, ὅπως ὁ
ἴδιος μᾶς τὸ βεβαίωσε.


