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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

Τό “Μικρόv Κέρας καί Ò Βoρρς” εÉvαι ªvα βιβλίo 
¦µπvευσµέvo •πό τόv λόγov τoØ ΘεoØ καί •nιερωµέvo εÆς τό 
θέµα τäv ¦σχάτωv ºµερäv τ−ς •vθρωπότητoς, º Òπoία κλείvει 
µέ τήv αÛλαίαv τ−ς βασιλείας τoØ zΑvτιχρίστoυ.  ΕÉvαι 
κατευθυvόµεvo •πό τόv λόγov τoØ ΘεoØ κι’ •πό πρoσωπικήv 
µελέτηv κι’ §ρευvαv τ−ς {Αγίας Γραn−ς.  zΕκnράζει ªvα 
εÆλικριvές ¦vδιαnέρov διά τήv •λήθειαv αÛτήv τäv ¦σχάτωv 
ºµερäv πoύ εÉχα παιδιόθεv.  Καί ¦κnράζει, συγχρόvως, κι’ ªvα 
δέoς πoύ voιώθω διά τό δραµατικόv καί –δoξov τέλoς τ−ς 
•vθρωπότητoς. 
 

zΕκεÃvo τό ÒπoÃov µέ ³γγιζε Æδιαιτέρως καί •vεστάτωvε 
τήv παιδικήv µoυ ψυχήv καί nαvτασίαv εÉvαι º περιγραnή τäv 
µελλόvτωv vά συµβoØv, πoύ ¦πισηµαίvovται µέ καταπληκτικές 
εÆκόvες καί παρoµoιώσεις, oÊ ÒπoÃες παίρvoυv δραµατικές 
διαστάσεις καί ¦ξελίξεις καί πoύ παρoυσιάζoυv τόv 
zΑvτίχριστov ñς ªvαv πραγµατικόv σoύπερµαv-τέρας πoύ 
µεταβάλλει σέ πιόvια τoυ τoύς •vθρώπoυς καί τoύς ßπoχρεώvει 
vά τόv πρoσκυvήσoυv ñς Κύριov καί Θεόv τωv, καί Ò ÒπoÃoς 
τέλoς καταλήγει εÆς τήv Òριστικήv συvτριβήv τoυ κάτω •πό τήv 
§vδoξov παρoυσίαv τoØ •ληθoØς oÛραvίoυ Βασιλέως. 
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Τά γεγovότα αÛτά, τά ÒπoÃα εÆς τήv πρonητικήv τωv 
περιγραnήv εÉvαι τόσov noβερά, τρoµακτικά καί τραγικά καί 
πού ξεπερvoØv τήv nαvτασίαv µας, µς παρακιvoØv συγχρόvως 
καί µς πρoετoιµάζoυv vά τά •vτιµετωπίσωµε µέ σonίαv καί 
σύvεσιv κι’ Ðχι vά τά •γvoήσωµε ñς vά ¦πρόκειτo διά ªvαv 
•ρχαÃov µØθov ³ διά ªvα παραµύθι τoØ Disney.  {Η πρonητεία 
αÛτή περί τäv ¦σχάτωv ºµερäv πρoσnέρει καί τήv τελευταίαv 
εÛκαιρίαv εÆς τήv •vθρωπότητα vά ξυπvήση ¦γκαίρως •πό τόv 
λήθαργov τ−ς πλάvης καί τ−ς µαρτίας, º Òπoία τήv κρατ εÆς 
–γvoιαv κι’ •διαnoρίαv, καί τήv παρακιvεÃ εÆς µετάvoιαv καί 
¦πιστρonήv εÆς τόv ζävτα Θεόv πρίv ¦πέλθη τό µoιραÃov τέλoς. 
 

{Ο κάθε –vθρωπoς, λoιπόv, πρέπει vά σoβαρευθ− µέ τά 
γεγovότα αÛτά πoύ θά •vτιµετωπίση Óλη º •vθρωπότης 
πραγµατικäς εÆς τό ¦γγύς µέλλov.  {Ο λόγoς τoØ ΘεoØ εÉvαι 
•λήθεια!  {Η •λήθεια µς πρoειδoπoιεÃ, òστε vά πρoλάβωµε vά 
¦κnύγωµε, µέ τήv βoήθειαv τoØ ΘεoØ, τάς συvεπείας τ−ς 
βασιλείας τoØ zΑvτιχρίστoυ καί τάς κρίσεις τoØ ΘεoØ ¦πί τäv 
•σεβäv.  {Ο Θεός θά µς παρασταθ− καί θά συvτέµη τάς 
ºµέρας ßπέρ τäv πιστäv καί ¦κλεκτäv παιδιäv τoυ.  Πρέπει vά 
¦vδιαnερθoØµε •πό τώρα δι’ αÛτήv τήv •λήθειαv, διότι µόvov º 
•λήθεια ¦λευθερώvει!  Καί τήv •λήθειαv µς τήv πρoσnέρει 
µόvov Ò λόγoς τoØ ΘεoØ, Ò ÒπoÃoς µς πρoειδoπoιεÃ καί µς 
•πoκαλύπτει τά µέλλovτα ¦κ τäv πρoτέρωv.  {Η πρoειδoπoίησις 
τoØ ΘεoØ διά τά µέλλovτα καί δή τäv ¦σχάτωv ºµερäv τ−ς 
βασιλείας τoØ zΑvτιχρίστoυ •πoτελεÃ µέγα §λεoς καί διά τήv 
παρoØσαv ζωήv καί διά τήv µέλλoυσαv! 
 

Τέλoς, θέλω vά εÛχαριστήσω τόv Θεόv διά τό βιβλίo 
αÛτό πoύ µέ Êκάvωσε vά συγγράψω βασιζoµέvη µόvov εÆς τόv 
λόγov τoØ ΘεoØ!  {Η συγγραnή αÛτoØ τoØ βιβλίoυ •πoτελεÃ 
συγχρόvως καί ¦κπλήρωσιv τ−ς vεαvικ−ς µoυ ¦πιθυµίας vά 
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•σχoληθä µέ θέµατα ¦σχατoλoγικά.  Τό κείµεvo αÛτoØ τoØ 
βιβλίoυ §χει ³δη δηµoσιευθεÃ εÆς τήv §γκριτov ºµερησίαv 
•πoγευµατιvήv ¦nηµερίδα Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ •πό 20 
Σεπτεµβρίoυ 1993 µέχρι 5 zIαvoυαρίoυ 1994.  {Η µελέτη αÛτή 
¦παvαδηµoσιεύεται ßπό τήv µoρnήv τoØ παρόvτoς βιβλίoυ µέ 
ñρισµέvας βελτιώσεις καί διευκριvίσεις. 

 
Ξέvια Μπαλτατζ− 
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“∆¥v βραδύvει Ò Κύριoς τ¬v ßπόσχεσιv αßτoØ, ñς τιv¥ς 
λoγίζovται τoØτo βραδύτητα, •λλ µακρoθυµεÃ εÆς ºµς, µ¬ 
θέλωv v •πoλεσθäσι τιvές, •λλ πάvτες v §λθωσιv εÆς 
µετάvoιαv.  Θέλει δ¥ ¦λθεÃ º ºµέρα τoØ Κυρίoυ ñς κλέπτης ¦v 
vυκτί, καθ’ »v oÊ oÛραvoί,θέλoυσι παρέλθει µ¥ συριγµόv, τ 
στoιχεÃα δ¥ πυρακτoύµεvα θέλoυσι διαλυθ−, καÂ º γ− καÂ τ ¦v 
αÛτ± §ργα θέλoυσι κατακα−.  zΕπειδ¬ λoιπÎv πάvτα ταØτα 
διαλύovται,ÒπoÃoι πρέπει v µσθε σεÃς εÆς πoλίτευµα γιov καÂ 
εÛσέβειαv, πρoσµέvovτες καÂ σπεύδovτες εÆς τ¬v παρoυσίαv 
τ−ς ºµέρας τoØ ΘεoØ, καθ’ »v oÊ oÛραvoÂ πυρoύµεvoι θέλoυσι 
διαλυθ− καÂ τ στoιχεÃα πυρακτoύµεvα θέλoυσι χωvευθ−;  
Κατ δ¥ τ¬v ßπόσχεσιv αÛτoØ vέoυς oÛραvo×ς καÂ vέαv γ−v 
πρoσµέvoµεv, ¦v oÍς δικαιoσύvη κατoικεÃ.  ∆ι τoØτo, 
•γαπητoί, ταØτα πρoσµέvovτες, σπoυδάσατε v εßρεθ−τε 
–σπιλoι καÂ •µώµητoι ¦vώπιov αÛτoØ ¦v εÆρήv®, καÂ voµίζετε 
σωτηρίαv τ¬v µακρoθυµίαv τoØ Κυρίoυ ºµäv...”  
(Β’Πέτ.γ:9-15) 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ  1 
 
 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 (~Ολες oÊ παραπoµπές πρoέρχovται •πό τήv §κδoσιv τoØ 

zΑρχιµαvδρίτoυ Νεon. Βάµβα) 
 
 

∆ιάφορες γνäµες περί τοØ zΑντιχρίστου 
{Η nαvτασία τoØ •vθρώπoυ καλπάζει.   Καί γράnει, 

γράnει, Æδιαιτέρως •πό τότε πoύ Êδρύθη º ΕÛρωπαϊκή Κoιvότητα 
(Ε.Ο.Κ), καί πρonητεύει διά λoγαριασµόv της τά µέλλovτα περί 
τoØ zΑvτιχρίστoυ.  ΟÊ ¦σχατoλόγoι τ−ς ¦πoχ−ς µας, ¦πίσηµoι καί 
•vεπίσηµoι, διετύπωσαv •vεπιnυλάκτως τήv γvώµηv Óτι º 
Ε.Ο.Κ --µετατραπεÃσα εÆς ΕÛρωπαϊκήv ~Εvωσιv (Ε.Ε.)-- θ= 
•πoτελέση τήv ªδραv τoØ zΑvτιχρίστoυ.  zΕπίσης, Óτι τά δέκα 
Κράτη µέλη πoύ τήv •πoτελoØσαv, κατά τήv πρώτηv nάσιv τ−ς 
διευρύvσεώς της, µταv τά δέκα κέρατα τ−ς ßπέρ-κυβερvήσεως 
τoØ zΑvτιχρίστoυ πoύ περιγράnει Ò ∆αvιήλ εÆς τό βιβλίov τoυ.  
Μέ τόσηv δέ βεβαιότητα διετύπωvαv τήv γvώµηv τωv, òστε 
¦πηρέασαv τήv διεθv− κoιvήv γvώµηv, º Òπoία ³ρχισε 
v=•vτιµετωπίζη µέ δυσπιστίαv καί ¦πιnύλαξιv αÛτήv τήv 
oÆκovoµικo-πoλιτικήv ªvωσιv τäv δυτικo-εÛρωπαϊκäv κρατäv, 
òστε º Νoρβηγία ²ρvήθη vά ¦vταχθ− µεταξύ τäv Κρατäv 
µελäv κατά τήv πρώτηv διεύρυvσίv της. 
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Λανθασµένες προβλέψεις 
zΕv τoύτoις, –v καί oÛδέv ¦παλήθευσε µέχρι στιγµ−ς εÆς 

βάρoς τ−ς Ε.Ο.Κ/Ε.Ε. καί τά δέκα κέρατα ηÛξήθησαv εÆς δώδεκα 
µέ τήv §vταξιv τ−ς {Iσπαvίας καί Πoρτoγαλίας ---καί ¦v 
συvεχεί‘ ηÛξήθησαv εÆς δεκαπέvτε µέ τήv §vταξιv ñρισµέvωv 
χωρäv τ−ς ΕΖΕΣ, Óπως τ−ς ΑÛστρίας, τ−ς Σoυηδίας καί τ−ς 
Φιvλαvδίας, τώρα δέ µάλιστα, ¦vετάχθησαv καί –λλες δέκα 
χäρες--- ñρισµέvoι εÛnάvταστoι ¦σχατoλόγoι ¦πιµέvoυv 
πεισµατωδäς εÆς τήv •ρχικήv τωv διακήρυξιv καί διατηρoØv τή 
διεθv− γvώµηv ¦πιnυλακτικήv πρός τήv Ε.Ε. καί τήv 
•vαγκαιότητα καί σκoπιµότητα τ−ς ßπάρξεώς της. 
 

ΟÊ ¦v λόγω ¦σχατoλόγoι, µέ τήv παρατειvoµέvηv αÛτήv 
¦µµovήv τωv Óτι º ΕÛρωπαϊκή ~Εvωσις θά •πoτελέση τήv 
µέλλoυσαv ªδραv τoØ zΑvτιχρίστoυ, •λλά πoύ τίπoτε δέv 
¦παλήθευσε ¦κ τäv πρoβλέψεωv καί πρoγvωστικäv τωv, 
συvήθισαv, ¦v τoύτoις, vά τό πιστεύoυv καί vά παραµέvoυv 
•µετάθετoι ñς vά ¦πρόκειτo περί πραγµατικoØ γεγovότoς.   
zΑλλά  º διακήρυξίς τωv αÛτή δέv διαnέρει •πό ¦κείvηv µέ τήv 
Òπoίαv ¦δä καί χρόvια πρoσεπάθησαv oÊ Μάρτυρες τoØ zIεχωβ 
vά πείσoυv τόv κόσµov περί τoØ zΟργαvισµoØ {Ηvωµέvωv 
zΕθväv (Ο.Η.Ε) ---εÛθύς µετά τήv Ëδρυσίv τoυ τήv 25ηv 
zIoυvίoυ 1945--- Óτι δ−θεv αÛτός εÉvαι τό “βδέλυγµα τ−ς 
¦ρηµώσεως”, τό ÒπoÃov ¦στήθη •πό τό "Μικρόv Κέρας", τόv 
zΑvτίχριστov.  {Η γvώµη τωv αÛτή διατυπώvεται εÆς ªvα •πό τά 
βιβλία τäv Μαρτύρωv τoØ zIεχωβ πoύ nέρει τόv τίτλov 
"ΓΕΝΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ ΕΠI ΤΗΣ ΓΗΣ", σελίδες 
299-301, •λλά καί •λλαχoØ.  Καί παρά τό γεγovός Óτι πέρασαv 
§κτoτε πεvήvτα καί πλέov §τη, •vτί ©πτά (7), κατά τήv Βιβλικήv 
διακήρυξιv (∆αv.θ:27 καί η:14), καί παρά τό Ó,τι Ò Ο.Η.Ε. 
•πoτελεÃται •πό διακόσια περίπoυ "κέρατα" (Κράτη-µέλη) καί 
Ðχι •πό δέκα, oÊ ¦v λόγω σχoλιασταί συvεχίζoυv τόv µØθov. 
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ΕÇµεθα, λoιπόv, ßπoχρεωµέvoι vά παρατηρήσωµεv Óτι 
εÉvαι καιρός vά τεθ− τέρµα εÆς τήv µυθoλoγίαv •µnoτέρωv.  Τό 
παραµύθι αÛτό περί τoØ zΑvτιχρίστoυ, πoύ ταυτίζεται πότε µέ 
τόv Ο.Η.Ε καί πότε µέ τήv Ε.Ε. αÛτoδιεψεύσθη.  {Οµoίως, 
¦πίσης, δέv ¦παληθεύεται •πό τόv λόγov τoØ ΘεoØ, Óπως 
¦πιβάλλεται.  zΕάv θέλωµε, λoιπόv, vά µάθωµε τήv •λήθειαv 
περί τoØ zΑvτιχρίστoυ πρέπει vά εÇµεθα •vτικειµεvικoί, 
στηριζόµεvoι εÆς τό γράµµα καί τό πvεØµα τoØ λόγoυ τoØ ΘεoØ.  
Τότε καί µόvov τότε δύvαται vά •πoδειχθ− º •λήθεια.  }Οχι µέ 
•vθρώπιvες ©ρµηvεÃες, nαvτασίες καί σχόλια.  Πρoκειµέvoυ, 
λoιπόv, vά καταλήξωµε σέ συγκεκριµέvα καί •σnαλ− 
συµπεράσµατα εÉvαι •πoλύτως •vαγκαÃov vά ¦ξετάσωµε µερικά 
βασικά χωρία πoύ •vαnέρωvται εÆς τό θέµα τäv ¦σχάτωv 
ºµερäv καί δή τ−ς {Αρπαγ−ς τ−ς zΕκκλησίας ßπό τoØ Κυρίoυ.  
{Ωρισµέvες λαvθασµέvες θέσεις •πoδεικvύovται εÛθύς ¦ξ •ρχ−ς 
•πό περικoπές πoύ παρατίθεvται ¦v συvεχεία : 
 

Τί λέγει º Βίβλος περί τοØ zΑντιχρίστου 
{Η {Αγία Γραnή διακηρύττει Óτι Ò zΑvτίχριστoς δέv 

εÉvαι zΟργαvισµός oÜτε καί θά •vτιπρoσωπευθ− •πό καvέvαv 
zΟργαvισµόv, •λλά πρόκειται περί συγκεκριµέvoυ πρoσώπoυ, 
ñς διατυπώvεται: 
 
1) {Υπό τoØ Παύλoυ εÆς τήv Β= ΘεσσαλovικεÃς β:3-4: “}Ας µ¬ 

σς ¦ξαπατήσ® τις κατ= oÛδέvα τρόπov@  διότι δ¥v θέλει 
¦λθεÃ º ºµέρα ¦κείvη, ¦v δ¥v §λθ® πρäτov º •πoστασία, 
καÂ •πoκαλυnθ± Ò –vθρωπoς τ−ς µαρτίας Ò υÊÎς τ−ς 
•πωλείας, Ò •vτικείµεvoς καÂ ßπεραιρόµεvoς ¦vαvτίov εÆς 
πάvτα λεγόµεvov ΘεÎv ³ σέβασµα, òστε v καθίσ® εÆς 



 - 12 -

τÎv vαÎv τoØ ΘεoØ ñς Θεός, •πoδεικvύωv ©αυτÎv Óτι 
εÉvαι Θεός.” 

 
2) {Υπό τoØ zIωάvvoυ εÆς τήv zΑπoκάλυψιv, ιγ:18: “zΕδã 

εÉvαι º σonία@  Óστις §χει τÎv voØv, –ς λoγαριάσ® τÎv 
•ριθµÎv τoØ θηρίoυ διότι εÉvαι •ριθµÎς •vθρώπoυ@  καÂ Ò 
•ριθµÎς αÛτoØ εÉvαι χξς” (666).  ΕÆς τήv •ρχαιότητα διά 
τήv •ρίθµησιv ¦χρησιµoπoιoØvτo τά γράµµατα τoØ 
•λnαβήτoυ, διά τoØτo τίθεται τό χξς, ¦vä πρόκειται περί τoØ 
•ριθµoØ 666.  ΑÛτός Ò •ριθµός συζητεÃται σήµερα καί 
•vαγvωρίζεται εÛρέως. 

 
3) {Υπό τoØ ∆αvιήλ, η:23-24: “ΚαÂ ¦v τoÃς ¦σχάτoις καιρoÃς 

τ−ς βασιλείας αÛτäv, Óταv αÊ •voµίαι nθάσωσιv εÆς τÎ 
πλ−ρες, θέλει ¦γερθ− βασιλε×ς σκληρoπρόσωπoς, καÂ 
συvετÎς εÆς παvoυργίας.  ΚαÂ º δύvαµις αÛτoØ θέλει 
εÉσθαι Æσχυρά, oÛχÂ Óµως ¦ξ Æδίας αÛτoØ δυvάµεως@  καÂ 
θέλει •nαvίζει ¦ξαισίως, καÂ θέλει εÛoδoØσθαι καÂ 
κατoρθώvει, καÂ θέλει •nαvίζει τo×ς Æσχυρoύς, καÂ τÎv 
λαÎv τÎv γιov.” 

 
{Επoµέvως, σαnäς δηλoØται καί διευκριvίζεται εÆς τήv 

{Αγίαv Γραnήv, º Òπoία εÉvαι αÛτή πoύ κάµvει λόγov περί τoØ 
zΑvτιχρίστoυ καί πρonητεύει τά µέλλovτα περί τ−ς βασιλείας 
τoυ, Óτι πρόκειται περί ©vός πρoσώπoυ, τό ÒπoÃov θά κυβερvήση 
ñς βασιλεύς-θεός.  Τό εÛτύχηµα εÉvαι Óτι º σύγχρovoς ΕÛρώπη 
ßπό τήv vέαv συvεχäς ¦ξελισσoµέvηv πoλιτικo-oÆκovoµικήv 
ªvωσιv της θ= •πoτελέση µελλovτικäς καί τόv Æσχυρότερov 
•vτίπαλov τoØ zΑvτιχρίστoυ, Óπως µς πληρonoρεÃ εÆς τήv 
τελικήv τoυ πρonητείαv Ò ∆αvιήλ: “Πλ¬v •γγελίαι ¦κ τ−ς 
•vατoλ−ς καÂ ¦κ τoØ βoρρ θέλoυσι ταράξει αÛτόv@ δι τoØτo 
θέλει ¦κβ− µετά θυµoØ µεγάλoυ, δι v •nαvίσ® καÂ v 
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¦ξoλoθρεύσ® πoλλoύς.” (∆αv.ια:44)  zΑvτίθετα δηλαδή •πό Ó,τι 
πιστεύεται.  ∆ιότι ¦άv º Ε.Ε. µετατραπ− εÆς ªδραv τoØ 
zΑvτιχρίστoυ καταργεÃται º •vωτέρω πρonητεία τoØ ∆αvιήλ 
περί τoØ βoρρ.  ∆έv ßπάρχει τότε βoρρς, ¦n= Óσov καί º Ρωσία 
•πoτελεÃ •vατoλικήv χώραv ñς πρός τήv ªδραv τ−ς Ε.Ε., στίς 
Βρυξέλλες. 
 
 {Η Ε.Ε. θ= •πoτελέση, ¦πίσης, καί τόv Æσχυρότερov 
•vτίπαλov τ−ς Ρωσίας, πoύ θά κατέλθη κατά τoØ zIσραήλ: “ΚαÂ 
oàτω λέγει Κύριoς Ò Θεός@  zIδo× ¦γã εÉµαι ¦vαvτίov σoυ, 
Γώγ, ºγεµãv τ−ς {Ρäς, Μεσ¥χ καÂ Θoυβάλ@ ... {Ετoιµάσθητι 
καÂ ©τoίµασov σεαυτÎv σ× καÂ πv τÎ –θρoισµά σoυ τÎ 
συvαθρoισθ¥v εÆς σ¥ καÂ §σo nύλαξ εÆς αÛτoύς@  µετ πoλλς 
ºµέρας θέλει γίvει ¦πίσκεψις εÆς σέ@  ¦v τoÃς ¦σχάτoις χρόvoις 
θέλεις ¦λθεÃ εÆς τ¬v γ−v, »τις ²λευθερώθη ¦κ τ−ς µαχαίρας, 
καÂ συvήχθη ¦κ πoλλäv λαäv, ¦vαvτίov τäv Ïρέωv τoØ 
zIσραήλ, τ ÒπoÃα κατεστάθησαv §ρηµα δι παvτός@  αÛτÎς 
Óµως µετεnέρθη ¦κ µέσoυ τäv λαäv καÂ θέλoυσι κατoικήσει 
πάvτες •σnαλäς.  ΚαÂ θέλεις •vαβ− καÂ ¦λθεÃ ñς •vεµoζάλη, 
θέλεις εÉσθαι ñς vέnoς δι v σκεπάσ®ς τ¬v γ−v, σύ, καÂ 
πάvτα τ τάγµατά σoυ, καÂ πoλ×ς λαÎς µετ σoØ.” 
(zIεζ.λη:3-9) 
 

Καί Ò λόγoς τoØ ΘεoØ συvεχίζει: “Σεβ καÂ ∆αιδv καÂ 
oÊ §µπoρoι τ−ς Θαρσείς, µετ πάvτωv τäv σκύµvωv αÛτ−ς, 
θέλoυσιv εÆπεÃ πρÎς σέ, ‚Ηλθες v λεηλατήσ®ς λεηλασίαv; 
συvήθρoισας τÎ πλ−θός σoυ δι v λαnυραγωγήσ®ς 
λάnυρov; δι v ρπάσ®ς •ργύριov καÂ χρυσίov, δι v 
λάβ®ς κτήvη καÂ •γαθά, δι v κάµ®ς λείαv µεγάληv;...  ΚαÂ 
θέλεις ¦λθεÃ ¦κ τoØ τόπoυ σoυ, ¦κ τäv ¦σχάτωv τoØ βoρρ, σ× 
καÂ πoλλoÂ λαoÂ µετ σoØ, παvτες •vαβάται Ëππωv, πλ−θoς 
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µέγα καÂ δύvαµις πoλλή@  καÂ θέλεις •vαβ− ¦vαvτίov τoØ λαoØ 
µoυ zIσρα¬λ ñς vέnoς, δι v σκεπάσ®ς τ¬v γ−v@ τoØτo θέλει 
εÉσθαι ¦v ταÃς ¦σχάταις ºµέραις@ καÂ θέλω σ¥ nέρει ¦vαvτίov 
τ−ς γ−ς µoυ, δι v µ¥ γvωρίσωσι τ §θvη, Óταv γιασθä ¦v 
σoί, Γώγ, ¦vώπιov αÛτäv.  Οàτω λέγει Κύριoς Ò Θεός@ Σ× 
εÉσαι ¦κεÃvoς, περÂ τoØ Òπoίoυ ¦λάλησα ¦v ταÃς •ρχαίαις 
ºµέραις, δι τäv δoύλωv µoυ τäv πρonητäv τoØ zIσραήλ, 
oËτιvες πρoεnήτευσαv ¦v ¦κείvαις ταÃς ºµέραις δι πoλλäv 
¦τäv, Óτι §µελλov v σ¥ nέρω ¦vαvτίov αÛτäv;” (zIεζ.λη:13-
17). 
 

Τό Ρωσικό µπλόκ καί τό zIσραήλ 
{Η •vωτέρω περικoπή τoØ zIεζεκιήλ πρonητεύει τήv 

κάθoδov τ−ς Ρωσίας ¦vαvτίov τoØ zIσραήλ καί τήv •vτίδρασιv 
τäv ¦θväv Σεβά, ∆εδάv καί Θαρσείς.  Σεβά καί ∆εδάv εÉvαι 
περιoχές τ−ς Νoτίoυ zΑραβίας.  Θαρσείς δέ εÉvαι º περιoχή τ−ς 
δυτικ−ς Μεσoγείoυ, µεταξύ zIταλίας καί {Iσπαvίας.  Πρόκειται 
δηλαδή γιά χäρες πoύ •vήκoυv εÆς τήv Ε.Ε. καί κατά συvέπειαv 
º Ε.Ε.  {Η κάθoδoς τ−ς Ρωσίας πρoηγεÃται τoØ zΑvτιχρίστoυ 
κατά τήv περιγραnήv τoØ zIεζεκιήλ.   Κατά τήv περίoδov αÛτήv 
εÉvαι πoύ θά καταστραn− τό Ρωσικό µπλόκ κι= Óσoι 
συµµετέχoυv εÆς αÛτό ¦χθρoί τoØ zIσραήλ, Óπως περιγράnεται 
συγκεκριµµέvα εÆς τήv περικoπήv •πό τό 18ov ¦δάnιov τoØ λη= 
κεnαλαίoυ τoØ zIεζεκιήλ µέχρι τό τέλoς τoØ κεnαλαίoυ λθ=.  
ΑÛτό τό γεγovÎς πρonητεύεται καί περιγράnεται •vαλυτικά, 
διότι θ= •πoτελέση καί τήv µεγαλυτέραv κρίσιv τoØ ΘεoØ κατά 
τäv ¦χθρäv ¦θväv τoØ zIσραήλ, τäv ρατσιστäv ³ 
Νεovαζιστäv ³ Κoµµoυvιστäv ³ Μoυσoυλµαvικäv χωρäv καί 
θρησκειäv τ−ς ¦πoχ−ς µας, oÊ ÒπoÃoι καί θά συµµετάσχoυv σ= 
αÛτό τό •vτισιωvιστικό µπλόκ.  {Ο δέ πόλεµoς αÛτός σηµαίvει 
καί τήv πιστήv καί •vαvεoυµέvηv ¦κπλήρωσιv τ−ς συvθήκης τoØ 
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ΘεoØ πρός τόv zΑβραάµ, §στω καί –v µεσoλαβoØv πoλλoί 
αÆävες καί πoλλά γεγovότα.   Παρά τήv ∆ιασπoράv τoυ, τάς 
δoκιµασίας καί τάς σoβαράς κρίσεις •πό τάς Òπoίας δι−λθε διά 
µέσoυ τäv παρελθόvτωv αÆώvωv καί πoύ •κόµη διέρχεται Ò 
λαός zIσραήλ, Ò Θεός, πιστός εÆς τάς ßπoσχέσεις Τoυ, ¦πέστρεψε 
καί ¦πιστρέnει τόv λαόv Τoυ πίσω εÆς τήv γ−v τoυ, µέ τελικόv 
σκoπόv vά ¦κπληρώση καί τήv •κόλoυθov ßπόσχεσίv Τoυ: “Τ¬v 
ºµέραv ¦κείvηv §καµε διαθήκηv Ò Κύριoς πρÎς τÎv }Αβραµ, 
λέγωv, ΕÆς τÎ σπέρµα σoυ §δωκα τ¬v γ−v ταύτηv, •πÎ τoØ 
πoταµoØ τ−ς ΑÆγύπτoυ ªως τoØ πoταµoØ τoØ µεγάλoυ, τoØ 
πoταµoØ τoØ ΕÛnράτoυ” (Γέv.ιε:18@ 17:7-8 ñς ¦πίσης καί 
Γέv.ιη:18@  κς:3-5@  κζ:29@  κη:13). 
 

~Εvα αÇvιγµα 
Τό αÇvιγµα γιά µς εÉvαι πäς θά συvυπάρξη καί θά 

συvεργασθ− Ò Γoµέρ (πιθαväς º Γερµαvία καί ΑÛστρία τ−ς 
{Ηvωµέvης ΕÛρώπης) µέ τή Ρωσία καί τoύς συvoδoιπόρoυς τoØ 
ΡωσικoØ µπλόκ εÆς τήv κάθoδόv τoυς κατά τoØ zIσραήλ:  “καÂ 
θέλω σ¥ περιστρέψει καÂ βάλει –γκιστρα εÆς τς σιαγόvας 
σoυ, καÂ θέλω ¦κβάλει σ¥ καÂ πσαv τ¬v δύvαµίv σoυ, Ëππoυς 
καÂ Êππέας, πάvτας τoύτoυς ¦vτελäς ñπλισµέvoυς, µέγα 
–θρoισµα µετ θυρεäv καÂ •σπίδωv, πάvτας τoύτoυς 
µεταχειριζoµέvoυς µαχαίρας.  Πέρσας, ΑÆθίoπας καÂ Λίβυας 
µετ= αÛτäv@ πάvτας τoύτoυς µετ= •σπίδωv καÂ 
περικεnαλαιäv@ τÎv Γoµ¥ρ, καÂ πάvτα τ τάγµατα αÛτoØ, τÎv 
oÉκov Θωγαρµ •πÎ τäv ¦σχάτωv τoØ βoρρ καÂ πάvτα τ 
τάγµατα αÛτoØ καÂ πoλλo×ς λαo×ς µετ σoØ.  {Ετoιµάσθητι 
καÂ ©τoίµασov σεαυτόv, σ× καÂ πv τÎ –θρoισµά σoυ τÎ 
συvαθρoισθ¥v εÆς σέ, καÂ §σo nύλαξ εÆς αÛτoύς” (zIεζ.λη:4-7). 
zΕκτός ¦v πρόκειται περί τäv •ρχαίωv Γερµαvικäv Κελτικäv 
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nυλäv πoύ •ρχικäς εÉχαv ¦γκατασταθ− εÆς τάς περιoχάς τ−ς 
Κριµέας, τ−ς Κασπίας, τoØ ∆oυvάβεως καί τ−ς •vατoλικ−ς 
Μικρς zΑσίας καί πoύ §χoυv •noµoιωθ− µέ τά τoπικά στoιχεÃα 
τäv περιoχäv αÛτäv καί διατηρoØv nυλετικäς τό ¦χθρικό 
πvεØµα τäv λαäv αÛτäv κατά τoØ zIσραήλ.  }Η, ¦κτός ¦v º 
πρonητεία αÛτή •vαnέρεται εÆς περιoχάς τ−ς Ρωσίας πoύ 
κατoικoØvται •πό Μoγγόλoυς καί Ταρτάρoυς, Óπως πιστεύoυv 
ñρισµέvoι σχoλιασταί.  }Η πρόκειται διά τήv σηµεριvήv 
zΑρµεvίαv, εÆς τήv περιoχήv τ−ς Òπoίας ¦γκατεστάθησαv oÊ 
Κιµµέριoι τό 650 π.Χ. µετά τήv καταδίωξίv τωv ßπό τäv 
zΑσσυρίωv, καί oÊ ÒπoÃoι µταv •πόγovoι τoØ Γoµέρ, υÊoØ τoØ 
zIάnεθ (Γέv.ια:2). 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ  2 
 
 
 

Ο ΑΝΤIΧΡIΣΤΟΣ ΚΑI ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
 
 

Χαρακτηριστικά  τιvα τoØ zΑvτιχρίστoυ 
{Ο zΑvτίχριστoς Ò ÒπoÃoς θά εÉvαι κι= Ò τελευταÃoς 

δικτάτωρ τoØ κόσµoυ Òπωσδήπoτε θά •πoκτήση µεγάλη 
δύvαµιv, πρίv ¦πέµβη κατ= αÛτoØ Ò βoρρς καί oÊ χäρες τ−ς 
zΑvατoλ−ς: “ΚαÂ º δύvαµις αÛτoØ θέλει εÉσθαι Æσχυρά, ... καÂ 
θέλει •nαvίζει ¦ξαισίως, καÂ θέλει εÛoδoØσθαι καÂ 
κατoρθόvει, καÂ θέλει •nαvίζει τo×ς Æσχυρoύς, καÂ τÎv λαÎv 
τÎv γιov.  ΚαÂ δι τ−ς παvoυργίας αßτoØ θέλει κάµει v 
εÛoδoØται º •πάτη ¦v τ± χειρÂ αßτoØ@  καÂ θέλει µεγαλυvθ− 
¦v τ± καρδί‘ αßτoØ καÂ ¦v εÆρήv® θέλει •nαvίσει πoλλoύς@...” 
(∆αv.η:24-25).  “ΚαÂ Ò ¦ρχόµεvoς ¦vαvτίov αÛτoØ θέλει κάµει 
κατ τ¬v θέλησιv αßτoØ, καÂ δ¥v θέλει εÉσθαι Ò •vθιστάµεvoς 
εÆς αÛτÎv καÂ θέλει σταθ− ¦v τ± γ± τ−ς δόξης, »τις θέλει 
•vαλωθ− ßπÎ τäv χειρäv αÛτoØ.” (∆αv.ια:16).  Θά εÉvαι 
δηλαδή ªvας vέoς δικτάτωρ noβερώτερoς τoØ Χίτλερ στό 
πvεØµα, περιβεβληµέvoς µέ σαταvικήv ¦ξoυσίαv, ¦χθρός πάvτωv 
τäv •ρvητäv αÛτoØ καί δή τoØ λαoØ zIσραήλ.  Τό Óτι θά 
κυβερvήση ñς βασιλεύς-θεός δέv •πoτελεÃ vεωτερισµόv.   Τόv 
τίτλov τoØ βασιλέως-θεoØ τόv εÉχαv καί oÊ Φαραώ τ−ς 
ΑÆγύπτoυ, òστε κι= Ò Μέγας zΑλεξάvδρoς ¦τιµήθη ßπό τäv 
Êερέωv τoØ zΑµµώv-Ρά ñς υÊός ΘεoØ,  Óπως ¦ξιστoρεÃται ßπό 
τoØ Γάλλoυ ΑÆγυπτιoλόγoυ Μασπερό:  ~Οταv Ò vέoς κύριoς τoØ 
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κόσµoυ µετέβη εÆς τό ΜαvτεÃov τoØ zΑµµώv-ρά, τό –γαλµα 
¦πρoχώρησε •πό τό –δυτov τoØ vαoØ vά τόv πρoϋπαvτήση.  Κι= 
•noØ •vτηλλάγησαv µεταξύ τωv oÊ συvήθεις πoµπώδεις 
χαιρετισµoί ²κoλoύθησε καί º πρoσnώvησίς τoυ ßπό τoØ 
•γάλµατoς:  “Πλησίασε υÊέ τäv σπλάχvωv µoυ, Ò ÒπoÃoς µέ 
•γαπς τόσov, òστε σoØ δίδω •vδρείαv vά καθυπoτάξης Óλας τάς 
χώρας καί Óλας τάς θρησκείας ßπό τoύς πόδας σoυ.  ΣoØ δίδω 
δύvαµιv vά κατασυvτρίψης µέ τόv βραχίovά σoυ Óλoυς τoύς λαoύς 
ºvωµέvoυς.” 
 

}Ετσι oÊ ÊερεÃς-µάγoι κατέκτησαv τόv κατακτητήv τωv.  
zΑλλά δέv µταv º πρώτη noρά πoύ oÊ ÊερεÃς-µάγoι ¦vεργoØσαv 
θαύµατα καί διά τ−ς θαυµατoυργικ−ς δυvάµεως τoØ Σαταv 
§καµαv vά Òµιλήση καί τό –γαλµα τoØ zΑµµώv-ρά εÆς τά 
§κπληκτα µάτια τoØ Μεγάλoυ zΑλεξάvδρoυ.  Καί ¦πί τ−ς ¦πoχ−ς 
τoØ Μωϋσέως εÉχov κάµει τό Çδιo ¦vώπιov τoØ Φαραώ Ραµσ− Β= 
τ−ς 19ης δυvαστείας, τόv δέκατov τρίτov αÆävα π.Χ., Ò ÒπoÃoς 
πιστεύεται Óτι µταv Ò Φαραώ τ−ς ¦πoχ−ς τoØ Μωϋσέως.  
Μετέβαλαv, δηλαδή, τάς ράβδoυς τωv εÆς nίδια, Óπως εÉχε κάµει 
Ò Μωϋσ−ς.  ΑÛτά, λoιπόv, τά θαύµατα πoύ ¦vηργoØvτo ßπό τäv 
Êερέωv-µάγωv µς διαnωτίζoυv περί τäv δυvατoτήτωv τoØ 
Σαταv.  ΟÊ ÊερεÃς-µάγoι τoØ zΑµµώv-ρά εÉχov Êδρύσει, εÆς 
µίαv Ðασιv τ−ς ¦ρήµoυ, vαόv καί ΜαvτεÃov, Óπoυ ßπ−ρχε τό 
–γαλµα τoØ zΑµµώv-ρά, τό ÒπoÃov ²µπoρoØσε vά Òµιλ−, vά 
κιv− τήv κεnαλήv τoυ, vά δέχεται ³ v= •πoρρίπτη ¦ρωτήσεις.  {Ο 
ψευδoπρonήτης δέv θά κάµη περισσότερα θαύµατα •πό τά 
θαύµατα πoύ §καµαv oÊ ÊερεÃς-µάγoι τ−ς ΑÆγύπτoυ διά vά τόv 
πιστεύσoυv oÊ –vθρωπoι.  {Οµoίως καί αÛτός θά κάµη τήv 
εÆκόvα τoØ θηρίoυ vά Òµιλήση καί πØρ vά κατεβαίvη ¦ξ 
oÛραvoØ. (zΑπoκ.ιγ:13-16) 
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ΤοØ Σαταν º δύναµις εÉναι περιωρισµένη 
zΑλλά µήπως καί oÊ ÊερεÃς-µάγoι δέv §καµαv, ñς 

πρoείπαµε: 
 
1) Τάς ράβδoυς τωv Ðnεις; “...καÂ §ρριψεv Ò zΑαρãv τ¬v 

ράβδov αßτoØ §µπρoσθεv τäv δoύλωv αÛτoØ, καÂ §γειvεv 
Ðnις... καÂ oÊ µάγoι τ−ς ΑÆγύπτoυ §καµov καÂ αÛτoÂ 
ñσαύτως, µέ τς ¦πåδς αßτäv.  ∆ιότι §ρριψαv ªκαστoς 
τ¬v ράβδov αßτoØ καÂ §γειvαv Ðnεις...” (}Εξ.ζ:10-12), 

 
2) Τό vερό αÍµα Óπως Ò Μωϋσ−ς; “...καÂ ßψώσας Ò zΑαρãv 

τ¬v ράβδov, ¦κτύπησε τ àδατα τoØ πoταµoØ ¦vώπιov τoØ 
Φαραώ, καÂ ¦vώπιov τäv θεραπόvτωv αÛτoØ@  καÂ 
µετεβλήθησαv εÆς αÍµα πάvτα τ àδατα τoØ πoταµoØ...  
}Εκαµov δ¥ τÎ Óµoιov καÂ oÊ µάγoι τ−ς ΑÆγύπτoυ µ¥ τς 
¦πåδς αßτäv...” (}Εξ.ζ:20-22), 

 
3) {Ως καί τήv πληγήv τäv βατράχωv; “ΕÉπε δ¥ Κύριoς πρÎς 

τÎv Μωϋσ−v...  }Εκτειvov τ¬v χεÃρά σoυ... καÂ •vάγαγε 
τo×ς βατράχoυς ¦πÂ τ¬v γ−v τ−ς ΑÆγύπτoυ...  ΚαÂ §καµov 
Òµoίως oÊ µάγoι µ¥ τς ¦πåδς αßτäv καÂ •vήγαγov τo×ς 
βατράχoυς ¦πÂ τ¬v γ−v τ−ς ΑÆγύπτoυ.” (}Εξ.η:5-7) 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ  3 
 
 

 Ο ΨΕΥ∆ΟΠΡΟΦΗΤΗΣ 
 
 

∆ιαφήµησις τοØ zΑντιχρίστου  
{Η θαυµατoυργική Óθεv δύvαµις τoØ ψευδoπρonήτoυ 

πoύ θά πρoβάλη τό Θηρίov, δηλ. τό Μικρόv Κέρας (zΑπoκ.ις:13 
καί ιθ:20), δέv θά διαnέρη πoλύ τ−ς θαυµατoυργικ−ς δυvάµεως 
τäv Êερέωv-µάγωv τoØ Φαραώ.  zΕv τoύτoις, θά •παιτήση oÊ 
–vθρωπoι vά τόv πρoσκυvήσoυv καί αÛτόv καί τό “Μικρόv 
Κέρας” ñς θεόv καί θά τoύς σnραγίζη  Cκάτι πoύ δέv §καµαv oÊ 
ÊερεÃς-µάγoι τoØ Φαραώ.   ΕÆς τoØτo §γκειται º διαnoρά.  ΟÊ µέv 
δέv ¦πέβαλλov τόv Φαραώ ñς θεόv κι= –ς §nερε τόv τίτλov τoØ 
βασιλέως-θεoØ ³ ¦θεoπoίησαv τόv ©αυτόv τωv µέ τάς 
θαυµατoυργικάς τωv Êκαvότητας ñς θεoί, διότι •πέδιδov τήv 
δύvαµίv τωv εÆς τoύς θεoύς τωv καί διότι ¦σέβovτo καί 
¦noβoØvτo τoύς θεoύς: “Τότε εÉπov oÊ µάγoι πρÎς τÎv Φαραώ, 
∆άκτυλoς ΘεoØ εÉvαι τoØτo...” (}Εξ.η:19).  zΑλλά º καρδιά 
τoØ Φαραώ ¦σκληρύvθη καί δέv τoύς εÆσήκoυσε •κριβäς όπως Ò 
ΚΥΡIΟΣ εÉχε εÆπεÃ... zΑλλ Ò ψευδoπρonήτης, πoύ εÉvαι τό 
δεύτερov θηρίov, δέv θά σέβεται καί δέv θά noβεÃται καvέvαv 
θεόv •λλά θά ¦πιβάλη καί θά •παιτήση τήv παγκόσµιαv 
•vαγvώρισίv τoυ.   zΕπίσης θά ¦πιβάλη καί τήv πρoσκύvησιv 
τ−ς εÆκόvoς τoØ ΜικρoØ Κέρατoς.  “ΚαÂ ¦δόθη εÆς αÛτÎ v 
δώσ® πvεØµα εÆς τ¬v εÆκόvα τoØ θηρίoυ, òστε καÂ v λαλήσ® 
º εÆκãv τoØ θηρίoυ, καÂ v κάµ®, Óσoι δέv πρoσκυvήσωσι 
τ¬v εÆκόvα τoØ θηρίoυ, v θαvατωθäσι.” (zΑπoκ.ιγ:15).  Τό 
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Μικρόv Κέρας, ¦v συvεχεί‘, καθώς Ò •πόστoλoς ΠαØλoς 
πρonητεύει: “...θ καθίσ® εÆς τÎv vαÎv τoØ ΘεoØ ñς θεός, 
•πoδεικvύωv ©αυτÎv Óτι εÉvαι θεός.” (Β=Θεσ.β:4).  ∆έv θά 
περιoρισθ− µόvov εÆς τίτλoυς, Óπως oÊ Φαραώ •λλά θά 
πρoβληθ− ñς θεός µέσω τoØ δράκovτoς: “...καÂ §δωκεv εÆς 
αÛτÎ Ò δράκωv τ¬v δύvαµιv αßτoØ καÂ τÎv θρόvov αßτoØ καÂ 
¦ξoυσίαv µεγάληv.” (zΑπoκ.ιγ:2). 
 

{Η ªδρα τoØ zΑvτιχρίστoυ 
∆έv θά nέρη πλäς τόv τίτλov τoØ βασιλέως-θεoØ •λλά 

θ= •πoδείξη Óτι εÉvαι θεός καί θά •παιτήση τήv πρoσκύvησίv τoυ 
ñς θεός.  Καί º ªδρα τoυ, καθώς µς λέγει Ò •πόστoλoς ΠαØλoς 
εÆς τό πρoαvαnερθέv ¦δάnιov, δέv θά εÉvαι º Ε.Ε. ³ Ò ΟΗΕ, 
Óπως πιστεύoυv ñρισµέvoι, •λλά θά εÉvαι Ò vαός τoØ ΘεoØ εÆς 
τά {Iερoσόλυµα, •noØ θά καθίση εÆς τόv vαόv τoØ ΘεoØ ñς 
θεός!  zIδoύ, λoιπόv, Ò τόπoς πoύ θά ©δρεύη: “ΚαÂ βραχίovες 
θέλoυσιv ¦γερθ− ¦ξ αÛτoØ, καÂ θέλoυσι βεβηλώσει τÎ 
γιαστήριov τ−ς δυvάµεως, καÂ •nαιρέσει τ¬v παvτoτειv¬v 
θυσίαv, καÂ στήσει τÎ βδέλυγµα τ−ς ¦ρηµώσεως.” (∆αv.ια:31 
καί Β=Θεσ.β:4, ñς •vωτέρω). 
 

Τήv πρonητείαv αÛτήv τoØ ∆αvιήλ τήv ¦πικυρώvει Ò 
Çδιoς Ò zIησoØς Χριστός εÆς τό κατά ΜατθαÃov (κδ:15-16) καί 
κατά Μάρκov ΕÛαγγέλια (ιγ:14) καί τήv ©ρµηvεύει: “~Οταv 
λoιπÎv Çδητε τÎ βδέλυγµα τ−ς ¦ρηµώσεως, τÎ λαληθ¥v δι 
τoØ πρonήτoυ ∆αvιήλ, Êστάµεvov ¦v τè τόπå τè γίå, ... τότε 
oÊ ¦v τ± zIoυδαί‘ –ς nεύγωσιv ¦πÂ τ Ðρη...”.  {Επoµέvως, 
σαnäς δηλώvεται καί ßπό τoØ zIησoØ Óτι º ªδρα τoØ  
zΑvτιχρίστoυ θά εÉvαι τά {Iερoσόλυµα καί συγκεκριµέvα Ò vαός 
τoØ ΘεoØ, Óπως καί Ò •πόστoλoς ΠαØλoς πρonητεύει εÆς τήv 
Β=Θεσ.β:4, Óπoυ ¦µnαvίζεται ñς Θεός καί πλαv τήv 
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oÆκoυµέvηv.  ∆ι= αÛτόv τόv λόγov καί συµβoυλεύει τόv λαόv τoυ 
Ò zIησoØς vά “nεύγωσιv ¦πÂ τ Ðρη” Óταv ÆδoØv “τÎ βδέλυγµα 
τ−ς ¦ρηµώσεως ¦v τè τόπå τè γίå” (Ματ.κδ:15), δηλαδή εÆς 
τόv vαόv τoØ ΘεoØ εÆς τά {Iερoσόλυµα!  ∆ιότι θά πρoβ− •µέσως 
εÆς τήv καταδίωξιv τoØ λαoØ zIσραήλ καί εÆς ¦κτελέσεις τäv 
•ρvητäv τoυ. 
 

zΑvτίχριστoς καί  zΑvτίoχoς zΕπιnαvής 
{Η ¦v λόγω πρonητεία τoØ ∆αvιήλ, εÆς τό κεnάλαιov ια= 

τoØ βιβλίoυ τoυ καί εÆς τό ¦δάnιov 31, δέv θά πρέπει v= 
•πoδίδεται εÆς τόv zΑvτίoχov τόv zΕπιnαv−, Ò ÒπoÃoς τό 167 
π.Χ. εÉχε βεβηλώσει τό γιαστήριov τoØ ΝαoØ εÆς τά 
{Iερoσόλυµα, πρoκειµέvoυ vά κάµψη τόv zIoυδαϊσµόv καί vά 
τόv στρέψη πρός τήv {Ελληvικήv εÆδωλoλατρείαv τ−ς ¦πoχ−ς 
τoυ διά vά τoύς ¦κπoλιτίση... Óπως ¦πίστευε.  Καί τήv Òπoίαv 
βεβήλωσιv, ñρισµέvoι ¦σχατoλόγoι τήv ταυτίζoυv µέ τό 
“βδέλυγµα τ−ς ¦ρηµώσεως” εÆς τό ÒπoÃov •vαnέρεται κι= Ò 
zIησoØς.  ∆ιότι “τό βδέλυγµα τ−ς ¦ρηµώσεως”: 
 
1) Πρonητεύεται ßπό τoØ ∆αvιήλ διά τάς ¦σχάτας ºµέρας . 
 
2) zΑvαnέρεται χαρακτηριστικά εÆς τόv zΑvτίχριστov, Ò 

ÒπoÃoς Ðχι µόvov θά βεβηλώση τό γιαστήριov τoØ ΘεoØ, 
Óπως §καµε Ò zΑvτίoχoς Ò zΕπιnαvής µέ θυσίας •καθάρτωv 
καί •πηγoρευµέvωv ζώωv, •vτίθετα πρός τόv Μωσαϊκόv 
Νόµov, •λλά καί θά καθίση εÆς τόv Ναόv τoØ ΘεoØ ñς Θεός, 
“•πoδεικvύωv ©αυτÎv Óτι εÉvαι Θεός”!  Κάτι πoύ δέv 
§καµε Ò zΑvτίoχoς, oÜτε καί πρoεβλήθη •πό κάπoιov 
ψευδoπρonήτηv ñς θεός. 
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3) Θά “•nαιρέσ® τ¬v παvτoτειv¬v θυσίαv καÂ θά στήσει τÎ 
βδέλυγµα τ−ς ¦ρηµώσεως” (∆αv.η:31): ∆ηλαδή, θά 
καταργήση τήv λατρείαv τoØ ΘεoØ καί τάς θυσίας καί θά 
¦πιβάλη τήv λατρείαv τoØ πρoσώπoυ τoυ θαvατώvovτας τoύς 
•ρvητάς τoυ. 

 
4) ΟÛδέπoτε Ò zΑvτίoχoς Ò zΕπιnαvής, –v καί ¦παvεκατέκτησε 

τά {Iερoσόλυµα µετά τήv ¦παvάστασιv τoØ zIάσωvoς, 
κατώρθωσε vά ¦πικρατήση Òριστικäς ¦n= Óλης τ−ς 
zIoυδαίας ¦πί µακρόv, καθώς Ò πατήρ τoυ zΑvτίoχoς Ò 
τρίτoς, •λλά µόvov ¦πί τoØ nρoυρίoυ τäv {Iερoσoλύµωv, τό 
ÒπoÃov, τό 164 π.Χ., ¦παvεκατελήnθη, τελικäς, ßπό τoØ 
zIoύδα τoØ Μακκαβαίoυ.  }Εκτoτε, º zIoυδαία •πετέλεσε 
•vεξάρτητov zIoυδαϊκόv κράτoς ¦πί ªvα αÆävα.  ~Ολες oÊ 
πρoσπάθειες τoØ zΑvτιόχoυ vά ¦ξελληvίση τήv zIoυδαίαv 
καί vά ¦πιβάλη τήv λατρείαv τoØ zΟλυµπίoυ ∆ιός µέσα εÆς 
τόv Ναόv τoØ ΘεoØ πρoσέκρoυσαv εÆς τήv •vτίδρασιv τäv 
εÛσεβäv zIoυδαίωv (Χασιδίωv) καί •πέτυχαv.  ΟÛδέπoτε º 
βασιλεία τoυ ¦πέδρασε ¦n= Óλης τ−ς oÆκoυµέvης τoØ τότε 
εÆδωλoλατρικoØ κόσµoυ, παρά τάς ¦πί µέρoυς κατακτήσεις 
τoυ ¦πί τ−ς ΑÆγύπτoυ, τ−ς Κύπρoυ καί ¦πί τäv Πάρθωv, 
òστε º πρoσωπικότης τoυ vά ταυτισθ− µέ τήv Βιβλικήv 
περιγραnήv τoØ µέλλovτoς vά §λθη zΑvτιχρίστoυ.  Καί 
oÛδέπoτε ¦πέβαλε τήv θεoπoίησίv τoυ ¦πί τoύς zIoυδαίoυς, 
òστε vά nεύγωσιv ¦πί τά Ðρη ³ τoύς ¦σnράγιζε µέ τόv 
•ριθµόv χξς (666)...  ΟÛδέπoτε δέ συvεβασίλευσε µέ δέκα 
κέρατα ³ κατήργησε τρία κέρατα…  Καί τέλoς, 

 
5) {Η βασιλεία τoØ zΑvτιόχoυ πρoηγεÃται δύo αÆävες π.Χ. ¦vä 

Ò zIησoØς Χριστός πρoεnήτευσε διά τό “βδέλυγµα τ−ς 
¦ρηµώσεως τÎ λαληθ¥v δι τoØ πρonήτoυ ∆αvιήλ, 
Êστάµεvov ¦v τè τόπå τè γίå” (Ματ.κδ:15), δύo αÆävες 
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µετά τόv zΑvτίoχov.  {Επoµέvως, δέv µτo δυvατόv º 
πρonητεία τoØ zIησoØ vά •vαnέρεται, §στω καί 
συµβoλικäς, εÆς τόv zΑvτίoχov, Ò ÒπoÃoς πρoηγήθη τoØ 
zIησoØ δύo αÆävες, ³ vά πρoτρέπη πρonητικäς τoύς 
zIoυδαίoυς “v nεύγωσιv ¦πÂ τ Óρη” Óταv ÆδoØv τό 
βδέλυγµα τ−ς ¦ρηµώσεως, ¦άv τό γεγovός αÛτό εÉχε ³δη 
¦κπληρωθ−, §στω καί συµβoλικäς, ¦πί τ−ς ¦πoχ−ς τoØ 
zΑvτιόχoυ! 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ  4 
 
 
 
Ο ΑΝΤIΧΡIΣΤΟΣ ΚΑI Η ΠΡΟΕΛΕΥΣIΣ ΤΟΥ 

 
 

{Ο πρäτoς βασιλε×ς τ−ς {Ελλάδoς καί oÊ διάδoχoί τoυ 
Τά σηµεÃα τ−ς •vαγvωρίσεώς τoυ καί º πρoέλευσίς τoυ 

Òρίζovται καί πάλιv εÆς τό βιβλίov τoØ ∆αvιήλ: “{Ο κριός, τÎv 
ÒπoÃov εÉδες, Ò §χωv τ δύo κέρατα, εÉvαι oÊ βασιλεÃς τ−ς 
Μηδίας καÂ τ−ς Περσίας.  ΚαÂ Ò τριχωτÎς τράγoς εÉvαι Ò 
βασιλε×ς τ−ς {Ελλάδoς@  καÂ τÎ κέρας τÎ µέγα, τÎ µεταξ× τäv 
Ïnθαλµäv αÛτoØ, αÛτÎς εÉvαι Ò πρäτoς βασιλεύς.  ΤÎ δ¥ Óτι 
συvετρίβη, καÂ •vέβησαv τέσσαρα •vτ= αÛτoØ, δηλoÃ Óτι 
τέσσαρα βασίλεια θέλoυσιv ¦γερθ− ¦κ τoØ §θvoυς τoύτoυ@  
πλ¬v oÛχÂ κατ τ¬v δύvαµιv αÛτoØ.  ΚαÂ ¦v τoÃς ¦σχάτoις 
καιρoÃς τ−ς βασιλείας αÛτäv, Óταv αÊ •voµίαι nθάσωσιv εÆς 
τÎ πλ−ρες, θέλει ¦γερθ− βασιλε×ς σκληρoπρόσωπoς, καÂ 
συvετÎς εÆς παvoυργίας (zΑvτίχριστoς).  ΚαÂ º δύvαµις αÛτoØ 
θέλει εÉσθαι Æσχυρά, oÛχÂ Óµως ¦ξ Æδίας αÛτoØ δυvάµεως καÂ 
θέλει •nαvίζει ¦ξαισίως, καÂ θέλει εÛoδoØσθαι καÂ 
κατoρθώvει καÂ θέλει •nαvίζει τo×ς Æσχυρo×ς καÂ τÎv λαÎv 
τÎv γιov.” (∆αv.η:20-24). 
 
 ΕÆς τήv •vωτέρω περικoπήv ©ρµηvεύεται ßπό τoØ 
•γγέλoυ Γαβριήλ τό Óραµα, πoύ εÉδε Ò ∆αvιήλ καÂ πoύ 
περιέχεται εÆς τήv •ρχήv τoØ αÛτoØ κεnαλαίoυ ∆αvιήλ η=, καί 
συγκεκριµέvα εÆς τά ¦δάnια 5-9: “zΕvè δ¥ ¦γã ¦σκεπτόµηv, 
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Æδo× τράγoς ³ρχετo •πÎ τ−ς δύσεως ¦πÂ πρόσωπov πάσης τ−ς 
γ−ς καÂ δ¥v ³γγιζε τÎ §δαnoς@  καÂ Ò τράγoς εÉχε κέρας 
περίβλεπτov µεταξ× τäv Ïnθαλµäv αßτoØ.  ΚαÂ µλθεv ªως 
τoØ κριoØ τoØ §χovτoς τ δύo κέρατα, τÎv ÒπoÃov εÉδov 
Êστάµεvov §µπρoσθεv τoØ πoταµoØ καÂ §δραµε πρÎς αÛτÎv ¦v 
τ± Òρµ± τ−ς δυvάµεως αßτoØ. ΚαÂ εÉδov αÛτÎv Óτι ¦πλησίασε 
εÆς τÎv κριÎv καÂ ¦ξηγριώθη κατ= αÛτoØ καÂ ¦κτύπησε τÎv 
κριÎv καÂ συvέτριψε τ δύo κέρατα αÛτoØ@  καÂ δ¥v µτo 
δύvαµις ¦v τè κριè v σταθ± §µπρoσθεv αÛτoØ •λλ §ρριψεv 
αÛτÎv κατ γ−ς καÂ κατεπάτησεv αÛτÎv καÂ δ¥v ßπ−ρχεv Ò 
¦λευθερäv τÎv κριÎv ¦κ τ−ς χειρÎς αÛτoØ.  ∆ι τoØτo Ò 
τράγoς ¦µεγαλύvθη σnόδρα@ καÂ Óτε ¦vεδυvαµώθη, συvετρίβη 
τÎ κέρας τÎ µέγα@  καÂ •vτ= αÛτoØ •vέβησαv τέσσερα –λλα 
περίβλεπτα πρÎς τo×ς τέσσαρας •vέµoυς τoØ oÛραvoØ.  ΚαÂ 
¦κ τoØ ©vÎς ¦ξ αÛτäv ¦ξ−λθεv ªv κέρας µικρόv, τÎ ÒπoÃov 
¦µεγαλύvθη καθ= ßπερβoλ¬v πρÎς τÎv vότov καÂ πρÎς τ¬v 
•vατoλήv, καÂ πρÎς τ¬v γ−v τ−ς δόξης”. (∆αv.η:5-9). 
 

Τό Μικρόv Κέρας καί º αÛτoθεoπoίησίς τoυ 
{Η περικoπή αÛτή •vαnέρει σαnäς Óτι τό µικρόv αÛτό 

κέρας µεγαλύvεται πρός vότov καί •vατoλήv καί πρός τήv γ−v 
τ−ς δόξης καί δηλoÃ καί πρoαvαγγέλλει τήv Ëδρυσιv µις vέας 
αÛτoκρατoρίας εÆς τήv λεκάvηv τ−ς •vατoλικ−ς Μεσoγείoυ ¦v 
τè πρoσώπå τoØ ΜικρoØ Κέρατoς, πoύ θά πρoέλθη ΕΚ ΤΟΥ 
ΕΝΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΤΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ κρατäv τoØ Μεγάλoυ 
zΑλεξάvδρoυ. {Η αÛτoκρατoρία τoυ περιγράnεται 
λεπτoµερέστερα εÆς τά κεnάλαια ∆αvιήλ  ζ= καί η=, Óπoυ καί 
¦vτoπίζεται εÛκριvέστερα º παρoυσία τoυ εÆς τήv περιoχήv τ−ς 
Μεσoγείoυ καί ¦ξελίσσεται τελικäς εÆς µίαv περίεργηv ºγετικήv 
πoλιτικo-πvευµατικήv πρoσωπικότητα, πoλύ δυvαµικήv, πoύ θά 
•παιτήση τήv πρoσωπικήv τoυ λατρείαv κατά τό πρότυπov τäv 
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Ρωµαίωv αÛτoκρατόρωv, oÊ ÒπoÃoι ζητoØσαv •πό Óλoυς καί δή 
•πό τoύς πρώτoυς χριστιαvoύς vά τoύς τιµoØv ñς θεoύς καί 
v=•ρvävται τήv πίστιv τωv εÆς τόv zIησoØv Χριστόv.  Οàτω καί 
τό Μικρόv Κέρας θά πρoβληθ− ñς θεός •vτί τoØ zIησoØ 
ΧριστoØ ßπό τήv •πόλυτov ¦ξoυσίαv τäv σαταvικäv δυvάµεωv 
καί τήv ßπoστήριξιv ©vός ψευδoπρonήτoυ πoύ θά ¦vεργ− τά 
θαύµατα: “Καί ¦πιάσθη τÎ θηρίov καÂ µετ τoύτoυ Ò 
ψευδoπρonήτης Óστις §καµε τ σηµεÃα ¦vώπιov αÛτoØ µ¥ τ 
ÒπoÃα ¦πλάvησε τo×ς λαβόvτας τÎ χάραγµα τoØ θηρίoυ καÂ 
τo×ς πρoσκυvoØvτας τ¬v εÆκόvα αÛτoØ@...” (zΑπoκ.ιθ:20). 
 

ΕÆς τήv •vωτέρω περικoπήv ñς καί εÆς τό κεnάλαιov ιγ= 
τ−ς zΑπoκαλύψεως εÉvαι πρonητευµέvov Ðχι µόvov τό γεγovός 
αÛτό τ−ς αÛτoπρoβoλ−ς τoυ •λλά καί Ò τρόπoς µέ τόv ÒπoÃov θά 
τήv ¦πιβάλη: “ΚαÂ ¦δόθη εÆς αÛτÎ v δώσ® πvεØµα εÆς τ¬v 
εÆκόvα τoØ θηρίoυ, òστε καÂ v λαλήσ® º εÆκãv τoØ θηρίoυ 
καÂ v κάµ®, Óσoι δ¥v πρoσκυvήσωσι τ¬v εÆκόvα τoØ θηρίoυ, 
v θαvατωθäσι. ΚαÂ §καµvε πάvτας, τo×ς µικρo×ς καÂ τo×ς 
µεγάλoυς καÂ τo×ς πλoυσίoυς καÂ τo×ς πτωχo×ς καÂ τo×ς 
¦λευθέρoυς καÂ τo×ς δoύλoυς, v λάβωσι χάραγµα ¦πÂ τ−ς 
χειρÎς αßτäv τ−ς δεξις ³ ¦πÂ τäv µετώπωv αßτäv, καÂ v 
µ¬ δύvαται µηδεÂς v •γoράσ® ³ v πωλήσ®, εÆµ¬ Ò §χωv τÎ 
χάραγµα, ³ τÎ Ðvoµα τoØ θηρίoυ ³ τÎv •ριθµÎv τoØ Ïvόµατoς 
αÛτoØ.” (zΑπoκ.13:15-17). 
 

{Η ¦πoχή τoØ zΑvτιχρίστoυ θά ¦vσαρκώvη εÆς •πόλυτov 
βαθµόv τό Ρωµαϊκόv πvεØµα τäv διωγµäv καί τ−ς 
συστηµατικ−ς Ïργαvώσεως τoØ ¦γκλήµατoς, πoύ εÉχαv •vαγάγει 
εÆς θεαµατικόv •γώvισµα, ñς καί τό πvεØµα τ−ς µαγείας τäv 
ΑÆγυπτίωv Êερέωv-µάγωv πoύ §καµvαv θαύµατα ¦vώπιov τoØ 
Φαραώ καί τäv παρισταµέvωv,  òστε ¦πεκράτησε º θεoλατρεία 
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τoØ zΑµώv-Ρά καί τoØ θεωρoυµέvoυ βασιλέως-θεoØ-Φαραώ.  
{Οµoίως, κι= Ò ψευδoπρonήτης µάγoς θά θαυµατoπoι− ¦vώπιov 
τäv •vθρώπωv, διά λoγαριασµόv τoØ ΜικρoØ Κέρατoς πρός 
θεoπoίησίv τoυ. 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ  5 
 
 

 Ο ΑΡIΘΜΟΣ ΤΟΥ ΘΗΡIΟΥ 666 
 
 

Θεωρίαι περί τoØ •ριθµoØ τoØ θηρίoυ 666 
ΕÆς τήv •ρχαιότητα, Óπως εÇδαµε, διά τήv •ρίθµησιv 

χρησιµoπoιoØσαv τά γράµµατα τoØ •λnαβήτoυ, γι=αÛτό καί τό 
χξς = 666.  {Ωρισµέvoι, τόv •ριθµόv 666 τόv •πέδωσαv εÆς τόv 
zΑvτίoχov τόv zΕπιnαvή.  }Αλλoι εÆς κάπoιov ΡωµαÃov 
αÛτoκράτoρα, Óπως εÆς τόv Νέρωvα ³ εÆς τόv ΡωµαÃov 
αÛτoκράτoρα Τίτo, Ò ÒπoÃoς τό 70 µ.Χ., κατέσκαψε τόv vαόv τoØ 
ΘεoØ εÆς τά {Iερoσόλυµα καί κατέσnαξε τoύς zIoυδαίoυς.  
}Αλλoι τόv •πέδωσαv σ= ªvαv θρησκευτικόv ºγέτηv Óπως εÆς 
τόv Μωάµεθ ³ σ= ªvαv κατακτητήv ³ •κόµη σ= ªvαv Πάπα καί 
τελευταÃα εÆς τόv Χίτλερ.  ∆ιά τόv τελευταÃov, µέ βάσιv τήv 
•ρίθµησιv δ−θεv τoØ ΛατιvικoØ •λnαβήτoυ πρoσεπάθησαv 
ñρισµέvoι vά •πoδώσoυv εÆς τό Ðvoµα Χίτλερ τόv •ριθµόv 666, 
ξεκιvävτας •πό τό Α=100, Β=101, C=102, D=103 κλπ., ¦vä τό 
Ðvoµα HITLER δέv καταλήγει εÆς τόv •ριθµόv 666 µέ τήv Ïρθήv 
Λατιvικήv ³ µέ τήv {Ελληvικήv •ρίθµησιv τäv γραµµάτωv, 
διότι oÊ ΡωµαÃoι µετεχειρίζovτo τά γράµµατα µέ τήv §vvoιαv 
τäv •ριθµäv, π.χ. I=1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500, 
M=1000 κλπ., καί Ðχι Óπως oÊ •ρχαÃoι ~Ελληvες, πoύ 
χρησιµoπoιoØσαv τά γράµµατα διά •ριθµoύς, π.χ. α=1, β=2, γ=3, 
κλπ.  }Αλλoι πάλι µέ τήv βoήθειαv τoØ {ΕβραϊκoØ •λnαβήτoυ 
πρoσεπάθoυv vά συσχετίσoυv τόv •ριθµόv αÛτόv µέ τό Ðvoµα 
κάπoιoυ µεγάλoυ ºγέτoυ.  zΕv τoύτoις, Óλες αÛτές oÊ γväµες 
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καταρρίπτovται Γραnικäς, §στω κι= –v •κόµη συvέπιπτov 
ñρισµέvα Ïvόµατα µέ τόv •ριθµόv 666, ¦n= Óσov Ò πραγµατικός 
zΑvτίχριστoς θά πρoέλθη •πό ªvα •πό τά τέως τέσσαρα κράτη 
τoØ Μεγάλoυ zΑλεξάvδρoυ καί θά θέση τήv ªδραv τoυ εÆς τά 
{Iερoσόλυµα.  ΤoØτo θά εÉvαι τό πλέov •ξιoσηµείωτov γεγovός 
τ−ς παγκoσµίoυ Êστoρίας τäv ¦σχάτωv ºµερäv διότι πρόκειται 
διά τόv ¦κπρόσωπov τoØ Σαταv, Ò ÒπoÃoς ¦vθρovίζεται 
συγκεκριµέvα εÆς τόv vαόv τoØ ΘεoØ εÆς τά {Iερoσόλυµα ñς 
Θεός καί µάλιστα µετά τήv θαvάτωσιv τäv δύo πρonητäv τoØ 
ΘεoØ (zΑπoκ.ια=), περί τäv Òπoίωv θά γίvη λόγoς ¦v συvεχεί‘. 
 

Τό –λλo •ξιoσηµείωτov γεγovός εÉvαι Óτι Ò •ριθµός 666 
µέ τόv ÒπoÃov θά σnραγίζει τoύς Æδικoύς τoυ δέv πρόκειται vά 
πραγµατoπoιηθ− ßπό τ−ς Ε.Ε. Óπως πιστεύεται, διότι αÛτό δέv 
¦παληθεύεται Βιβλικäς.  ΑÛτός θά ©δρεύη εÆς τά {Iερoσόλυµα.  
{Ο βoρρς (ΕÛρώπη-Ε.Ε.) θά κατέλθη ¦vαvτίov τoυ.  ~Εvα 
στέλεχoς τ−ς ΕÛρωπαϊκ−ς Κoιvότητoς ¦δήλωσε, µεταξύ –λλωv, 
Óτι πρoετoιµάζεται ªvα γιγαvτιαÃo σύστηµα •πό ²λεκτρovικoύς 
¦γκεnάλoυς πoύ θ= •σχoληθ− µέ πρoβλήµατα, πoύ ¦vδιαnέρoυv 
Òλόκληρη τήv oÆκoυµέvηv καί πoύ θά δύvαvται vά 
καταγράnoυv, v= •vαλύoυv καί vά κατευθύvoυv τό διεθvές 
¦µπόριov. 
 

Πäς κάθε –vθρωπoς θά ταυτoπoιεÃται 
Κάθε –vθρωπoς ¦πί τ−ς γ−ς θά πάρη τόv Æδικόv τoυ 

•ριθµόv, πoύ θά τoØ χoρηγήση τό ²λεκτρovικόv αÛτό σύστηµα 
διά vά µπoρ− vά συvαλλάσσεται, πιθαvόv κατά τό πρότυπov τoØ 
•ριθµoØ µητρώoυ τoØ κάθε ßπαλλήλoυ τ−ς Ε.Ε., Óπως ³δη 
γίvεται.  {Ο •ριθµός λέγεται Óτι θά εÉvαι •όρατoς καί θά τίθεται 
εÆς τό µέτωπo ³ εÆς τό χέρι τoØ •vθρώπoυ µέ •κτίvες λέιζερ.  
zΕπίσης, ¦λέχθη Óτι µέ βάσιv τήv χρ−σιv τριäv ¦ξαψηnίωv 
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•ριθµäv µπoρεÃ Òλόκληρoς Ò πληθυσµός τ−ς γ−ς vά πάρη κι= 
ªvαv Æδικόv τoυ •vεξάρτητov •ριθµόv.  Τό •ριθµητικόv αÛτό 
σύστηµα θά µπoρoØσε vά γίvη Ðργαvo διά τήv εÆρήvηv τoØ 
κόσµoυ ³ vά χρησιµoπoιηθ− ñς Óπλov κάπoιoυ παγκoσµίoυ 
δικτάτoρoς. 
 

{Η εÇδησις αÛτή εÉvαι πoλύ συγκλovιστική!  zΕάv 
•ληθεύη, διαnηµίζεται •πό τώρα ªvα τέτoιo σύστηµα 
•ριθµήσεως τäv κατoίκωv τ−ς γ−ς µέ βάσιv τήv χρ−σιv τριäv 
©ξαψηnίωv •ριθµäv ñς καί Ò λόγoς πoύ θά ßπoχρεώση τόv 
–vθρωπov vά πάρη τόv •ριθµόv τoυ πρoκειµέvoυ vά 
συvαλλάσσεται.  zΕv τoύτoις, δέv πρόκειται vά ¦παληθεύση πoτέ 
τό γεγovός αÛτό ¦κ µέρoυς τ−ς Ε.Ε, διά λoγαριασµόv τoØ 
zΑvτιχρίστoυ, Óπως nηµoλoγεÃται, ¦n=Óσov º ªδρα τoυ θά εÉvαι 
εÆς τόv vαόv τoØ ΘεoØ εÆς τά {Iερoσόλυµα, ñς πρoαvαnέραµε, Ò 
δέ βoρρς θά κατέλθη ¦vαvτίov τoυ.  }Αλλωστε, º τεχvoλoγία 
§χει µεταδoθ− καί διαδίδεται παγκoσµίως •στραπιαίως.  ∆έv θά 
ßστερήση, λoιπόv, κι= Ò zΑvτίχριστoς τäv αÛτäv τεχvoλoγικäv 
γvώσεωv καί ¦πιτευγµάτωv εÆς τήv Æδικήv τoυ ªδραv καί 
µάλιστα πoλύ περισσότερov. }Ας µή ταυτίζoµε, λoιπόv, τόv 
zΑvτίχριστov µέ τήv Ε.Ε, καί µάλιστα µετά τήv συvεχιζoµέvηv 
διεύρυvσίv της πρός τήv •vατoλικήv καί voτιoαvατoλικήv 
ΕÛρώπηv, ¦nzÓσov αÛτή θά ¦κπρoσωπήση τόv βoρρ. 
 

{Η παρoυσία τoυ εÆς τήv Μεσόγειov δέv θά ¦κπρoσωπ−, 
¦πίσης, καί τήv {Ελλάδα πoύ •vήκει εÆς τήv Ε.Ε. κι= –ς πρoέλθη 
•πό ªvα •πό τά τέως κράτη τoØ Μεγάλoυ zΑλεξάvδρoυ •λλά θά 
¦κπρoσωπ− τήv Æδικήv τoυ vέαv αÛτoκρατoρίαv, πoύ θά 
•vαδείξη µέ τάς κατακτήσεις τoυ πρός vότov (ΑÇγυπτov), πρός 
τήv •vατoλήv (χäρες •vατoλικ−ς Μεσoγείoυ) καί πρός τήv γ−v 
τ−ς δόξης (zIσραήλ - ∆αv.η:9).  Καί εÇµεθα τ−ς γvώµης Óτι θά 



 - 34 -

πρέπει vά §χη καταγωγήv {Εβραϊκήv διά vά διεκδικήση καί τόv 
τίτλov τoØ •vαµεvoµέvoυ Μεσσία, ¦κτός ¦άv αÛτoπρoβληθ− µέ 
τά θαύµατα τoØ ψευδoπρonήτoυ ñς Θεός κι= Ðχι κυρίως µέσω 
τ−ς καταγωγ−ς τoυ. 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ  6 
 
 

 ΠΟIΟI ∆ΕΝ ΘΑ ∆IΩΚΩΝΤΑI 
 
 

{Ο ψευδoπρonήτης καί Ò zΑvτίχριστoς 
{Ο ψευδoπρonήτης, λoιπόv, τό δεύτερov θηρίov, θά 

σnραγίζη πάvτας καί θά ¦πιβάλη τήv πρoσκύvησιv τ−ς εÆκόvoς 
τoØ θηρίoυ τoØ πρώτoυ, δηλαδή τoØ ΜικρoØ Κέρατoς, πoύ θά 
εÉvαι Ò zΑvτίχριστoς (zΑπoκ.ιγ:15).   Πρόκειται, συvεπäς, διά 
δυαvδρία.  Τό ªvα θηρίov παίζει τόv ρόλov τoØ πρonήτoυ 
θαυµατoπoιoØ κι= εÉvαι Ò “ψευδoπρonήτης” καί τό –λλo θά παίξη 
τόv ρόλov τoØ θεoØ!  zΑµnότερα τά θηρία ßπoστηρίζovται ßπό 
τoØ δράκovτoς πoύ εÉvαι Ò Çδιoς Ò Σαταvς (zΑπoκ.ιγ:2-4).  ∆έv 
πρόκειται περί τριαvδρίας διότι Ò δράκωv δέv εÉvαι άvθρωπoς, 
“ΚαÂ §γειvε πόλεµoς ¦v τè oÛραvè@ Ò Μιχα¬λ καÂ oÊ –γγελoι 
αÛτoØ ¦πoλέµησαv κατ τoØ δράκovτoς@ καÂ Ò δράκωv 
¦πoλέµησε καÂ oÊ –γγελoι αÛτoØ, καÂ δ¥v ßπερίσχυσαv, oÛδ¥ 
εßρέθη πλέov τόπoς αÛτäv ¦v τè oÛραvè. ΚαÂ ¦ρρίnθη Ò 
δράκωv Ò µέγας, Ò Ðnις Ò •ρχαÃoς, Ò καλoύµεvoς ∆ιάβoλoς 
καÂ Ò Σαταvς, Ò πλαväv τ¬v oÆκoυµέvηv Óληv, ¦ρρίnθη εÆς 
τ¬v γ−v, καÂ oÊ –γγελoι αÛτoØ ¦ρρίnθησαv µετ= αÛτoØ. ΚαÂ 
³κoυσα nωv¬v µεγάληv λέγoυσαv ¦v τè oÛραvè@ Τώρα 
§γειvεv º σωτηρία καÂ º δύvαµις καÂ º βασιλεία τoØ ΘεoØ 
ºµäv καÂ º ¦ξoυσία τoØ ΧριστoØ αÛτoØ, διότι κατερρίnθη Ò 
κατήγoρoς τäv •δελnäv ºµäv, Ò κατηγoρäv αÛτo×ς ¦vώπιov 
τoØ ΘεoØ ºµäv ºµέραv καÂ vύκτα. ΚαÂ αÛτoÂ ¦vίκησαv 
αÛτÎv δι τÎ αÍµα τoØ zΑρvίoυ καÂ δι τÎv λόγov τ−ς 
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µαρτυρίας αßτäv, καÂ δ¥v ²γάπησαv τ¬v ψυχ¬v αßτäv µέχρι 
θαvάτoυ. ∆ι τoØτo εÛnραίvεσθε oÊ oÛραvoÂ καÂ oÊ 
κατoικoØvτες ¦v αÛτoÃς@ oÛαÂ εÆς τo×ς κατoικoØvτας τ¬v γ−v 
καÂ τ¬v θάλασσαv, διότι κατέβη Ò διάβoλoς εÆς ¦σς §χωv 
θυµÎv µέγαv, ¦πειδ¬ γvωρίζει Óτι Ïλίγov καιρÎv §χει. ΚαÂ Óτε 
εÉδεv Ò δράκωv Óτι ¦ρρίnθη εÆς τ¬v γ−v, ¦δίωξε τ¬v γυvαÃκα, 
»τις ¦γέvvησε τÎv –ρρεvα.” (zΑπoκ.ιβ:7-13).  Θά ¦vεργ− 
µόvov τήv ¦ξoυσίαv τoυ µέσω τoØ ψευδoπρonήτoυ καί τoØ 
“ΜικρoØ Κέρατoς”, τό ÒπoÃov θ=•µείβη µέ τιµές καί δόξες Óσoυς 
τό •vαγvωρίσoυv: Καί “... καÂ θέλει κάµει αÛτo×ς v 
¦ξoυσιάζωσιv ¦πÂ πoλλäv, καÂ τ¬v γ−v θέλει διαµoιράσει µ¥ 
τιµήv.” (∆αv.ια:39). 
 

ΟÊ Æδικoί τoυ, ¦nzÓσov δεχθoØv vά nέρoυv “...τÎ 
χάραγµα, ³ τÎ Ðvoµα τoØ θηρίoυ ³ τÎv •ριθµÎv τoØ Ïvόµατoς 
αÛτoØ” (zΑπoκ.ιγ:17) θά εÛvoηθoØv ßπό τoØ zΑvτιχρίστoυ, 
Óπως πληρonoρoύµεθα •vωτέρω εÆς τά βιβλία τoØ ∆αvιήλ καί 
τ−ς zΑπoκαλύψεως.  ΟÊ Æδικoί τoυ θά βασαvισθoØv βεβαίως, 
•λλά µόvov ßπό τoØ ΘεoØ µέ τάς ¦σχάτας πληγάς πoύ 
περιγράnει º zΑπoκάλυψις εÆς τό κεnάλαιov ις=. 

zΑπό τήv ¦πoχήv τäv •πoστόλωv ¦µnαvίζovται 
•vτίχριστoι (Α=zIωάv.β:18) •λλά Ðχι Ò •vαµεvόµεvoς 
zΑvτίχριστoς.  ΑÛτός καί º βασιλεία τoυ πρonητεύovται περί “... 
τoØ ¦σχάτoυ καιρoØ@  τότε πoλλoÂ θέλoυσι περιτρέχει καÂ º 
γväσις θέλει πληθυvθ−.” (∆αv.ιβ:4) 
 

∆ύo χαρακτηριστικά τäv ¦σχάτωv ºµερäv 
Καί τά δύo αÛτά χαρακτηριστικά γvωρίσµατα διακρίvoυv 

τήv ¦πoχήv µας: ~Οτι oÊ –vθρωπoι περιτρέχoυv σήµερov τήv 
γ−v (τoυρισµός, δoρυnόρoι κλπ.) καί º µεγάλη γväσις 
(¦πιστηµovική καί τεχvoλoγική πρόoδoς, πληρonoρική, 
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διαδίκτυov κλπ.), º Òπoία συvεχäς αÛξάvει.  zΕv τoύτoις, –v κι= 
§χει ¦κπληρωθ− º πρonητεία αÛτή διά τήv ¦πoχήv µας, Ò καιρός 
τoØ zΑvτιχρίστoυ δέv εÉvαι τόσov πλησίov Óσov πιστεύεται.  Θά 
πρoηγηθoØv καί ñρισµέvα –λλα γεγovότα µεταξύ τäv Òπoίωv 
εÉvαι κι= Ò Ρωσικός πόλεµoς κατά τoØ zIσραήλ πoύ λαµβάvει 
χώραv πρό τ−ς βασιλείας τoØ zΑvτιχρίστoυ καί πoύ πρonητεύει 
Ò zIεζεκιήλ εÆς τά κεnάλαια λη= καί λθ=, Óπως ³δη 
πρoαvαnέραµε.  zΕv συvεχεί‘, πρόκειται v= •κoλoυθήση µία 
µεγάλη δόξα καί εÛηµερία τoØ λαoØ zIσραήλ ¦πί ©πτά §τη, 
τoÛλάχιστov, µετά τήv καταστρonήv τoØ ρωσικoØ µπλόκ: “ΚαÂ 
oÊ κατoικoØvτες τς πόλεις τoØ zIσρα¬λ θέλoυσιv ¦ξέλθει καÂ 
θέλoυσι βάλει εÆς τÎ πØρ καÂ καύσει τ Óπλα καÂ τς •σπίδας 
καÂ τo×ς θυρεoύς, τ τόξα καÂ τ βέλη καÂ τ •κόvτια καÂ 
τς λόγχας καÂ θέλoυσι καίει µ¥ αÛτ πØρ ©πτ §τη.  ΚαÂ δ¥v 
θέλoυσι λάβει ξύλα ¦κ τoØ •γρoØ, oÛδ¥ θέλoυσι κόψει ¦κ τäv 
δρυµäv, διότι θέλoυσι καίει πØρ ¦κ τäv Óπλωv.  ΚαÂ θέλoυσι 
λεηλατήσει τo×ς λεηλατήσαvτας αÛτo×ς καÂ λαnυραγωγήσει 
τo×ς λαnυραγωγήσαvτας αÛτoύς, λέγει Κύριoς Ò Θεός.” 
(zIεζ.λθ:9-10). 
 

{Ο Ρωσικός πόλεµoς κατά τoØ zIσραήλ καί Ò {Αρµαγεδδώv 
{Ο ¦v λόγω πόλεµoς δέv θά πρέπει vά ταυτισθ− µέ τήv 

χρovικήv περίoδov τ−ς βασιλείας τoØ zΑvτιχρίστoυ.  Τά Çδια τά 
γεγovότα τό •πoκλείoυv διότι δέv µπoρoØv vά συvυπάρξoυv ¦πί 
τ−ς βασιλείας τoυ, ¦n=Óσov ¦πί τ−ς βασιλείας τoυ Ò vαός τoØ 
ΘεoØ εÆς τά {Iερoσόλυµα θά κατέχεται ßπό τoØ zΑvτιχρίστoυ κι= 
Ò λαός zIσραήλ θά ßnίσταται διωγµόv. 

zΕπίσης, δέv θά πρέπει vά ταυτισθ− Ò Ρωσικός πόλεµoς 
κατά τoØ zIσραήλ µέ τόv {Αρµαγεδδävα.  {Ο {Αρµαγεδδώv 
εÉvαι Ò τελευταÃoς παγκόσµιoς πόλεµoς καί συvδέεται µέ τήv 
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ªκτηv  πληγήv τ−ς κρίσεως τoØ ΘεoØ: “ΚαÂ Ò ªκτoς –γγελoς 
¦ξέχεε τ¬v nιάληv αßτoØ ¦πÂ τÎv πoταµÎv τÎv µέγαv τÎv 
ΕÛnράτηv καÂ ¦ξηράvθη τÎ àδωρ αÛτoØ δι v ©τoιµασθ± º 
ÒδÎς τäv βασιλέωv τäv •πÎ zΑvατoλäv ºλίoυ.  ΚαÂ εÉδov 
τρία •κάθαρτα πvεύµατα Óµoια µ¥ βατράχoυς, ¦ξερχόµεvα ¦κ 
τoØ στόµατoς τoØ θηρίoυ, καÂ ¦κ τoØ στόµατoς τoØ 
ψευδoπρonήτoυ@  διότι εÉvαι πvεύµατα δαιµόvωv ¦κτελoØvτα 
σηµεÃα, τ ÒπoÃα ¦κπoρεύovται πρÎς τo×ς βασιλεÃς τ−ς γ−ς 
καÂ τ−ς oÆκoυµέvης Óλης, δι v συvάξωσι αÛτo×ς εÆς τÎv 
πόλεµov τ−ς ºµέρας ¦κείvης τ−ς µεγάλης τoØ ΘεoØ τoØ 
Παvτoκράτoρoς...  ΚαÂ συvήθρoισεv αÛτo×ς εÆς τÎv τόπov τÎv 
καλoύµεvov {ΕβραϊστÂ {Αρµαγεδδώv.” (zΑπoκ.ις:12-16) 
 

Συvεπäς, Ò Ρωσικός πόλεµoς κατά τoØ zIσραήλ εÉvαι Ò 
πόλεµoς Óλωv τäv ¦θväv ¦χθρäv ¦vαvτίov •πoκλειστικά τoØ 
λαoØ zIσραήλ.  ΕÆς τόv πόλεµov αÛτόv εÉvαι πoύ γίvεται 
διάκρισις µεταξύ τoØ λαoØ zIσραήλ καί τäv ¦χθρäv τoυ καί 
πoλεµ ßπέρ τoØ zIσραήλ Ò Θεός κατά τoØ ΡωσικoØ µπλόκ, πoύ 
•πoτελεÃται •πό τά βoρειoαvατoλικά κράτη καί τoύς συµµάχoυς 
τωv τήv Περσίαv, τήv ΑÆθιoπίαv, τήv Λιβύηv πoύ •vαnέρovται 
Ïvoµαστικäς καί περιγράnovται •vαλυτικώτερα καί πoλύ 
παραστατικά εÆς τά λη= καί λθ= κεnάλαια τoØ zIεζεκιήλ ñς κι= 
Óλα τά §θvη ¦χθρoύς τoØ zIσραήλ.   ΑÛτός Ò πόλεµoς καταλήγει 
εÆς τήv •vαγvώρισιv τoØ zIσραήλ καί εÆς τήv •πoκατάστασίv 
τoυ εÆς τήv συvείδησιv Óλωv τäv ¦θväv τ−ς γ−ς καθώς καί εÆς 
τήv ταπείvωσιv τäv ¦χθρäv τoυ πρός δόξαv τoØ ΘεoØ τoØ 
zIσραήλ, Óπως καί ¦πί Μωϋσέως: “zΑλλ= ¦v ¦κείv® τ± ºµέρ‘ 
καθz»v Ò Γãγ §λθ® ¦vαvτίov τ−ς γ−ς zIσρα¬λ º Ïργ¬ µoυ 
θέλει •vαβ− ¦πÂ τÎ πρόσωπόv µoυ, λέγει Ò Κύριoς.  ∆ιότι ¦v 
τè ζήλå µoυ ¦v τè πυρÂ τ−ς Ïργ−ς µoυ ¦λάλησα, ¦ξάπαvτoς 
¦v τ± ºµέρ‘ ¦κείv® θέλει εÉσθαι σεισµÎς µέγας ¦v τ± γ± 
zIσρα¬λ καÂ oÊ Æχθύες τ−ς θαλάσσης καÂ τ πετειv τoØ 
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oÛραvoØ καÂ τ θηρία τoØ •γρoØ καÂ πάvτα τ ©ρπετ τ 
ªρπovτα ¦πÂ τ−ς γ−ς καÂ πάvτες oÊ –vθρωπoι ¦πÂ τoØ 
πρoσώπoυ τ−ς γ−ς, θέλoυσι σεισθ− •πÎ τ−ς παρoυσίας µoυ 
καÂ τ Ðρη θέλoυσιv •vατραπ−, καÂ oÊ πύργoι θέλoυσι πέσει 
καÂ πv τεÃχoς θέλει κατεδαnισθ−.  ΚαÂ θέλω καλέσει 
¦vαvτίov αÛτoØ µάχαιραv κατ πάvτα τ Ðρη µoυ, λέγει 
Κύριoς Ò Θεός.  {Η µάχαιρα ©κάστoυ •vθρώπoυ θέλει εÉσθαι 
κατ τoØ •δελnoØ αßτoØ.  ΚαÂ θέλω ¦λθεÃ εÆς κρίσιv 
¦vαvτίov αÛτoØ ¦v λoιµè καÂ ¦v αËµατι καÂ θέλω βρέξει ¦π= 
αÛτäv καί ¦πÂ τ τάγµατα αÛτoØ καÂ ¦πÂ τÎv πoλ×v λαÎv τÎv 
µετ=αÛτoØ βρoχ¬v κατακλυσµoØ καÂ λίθoυς χαλάζης, πØρ καÂ 
θεÃov.  ΚαÂ θέλω µεγαλυvθ− καÂ γιασθ− καÂ θέλω γvωρισθ− 
¦vώπιov πoλλäv ¦θväv καÂ θέλoυσι γvωρίσει Óτι ¦γã εÉµαι Ò 
Κύριoς.” (zIεζ.λη:18-23). “ΚαÂ δ¥v θέλω κρύψει πλέov τÎ 
πρόσωπόv µoυ •π=αÛτäv διότι ¦ξέχεα τÎ πvεØµα µoυ ¦πÂ τÎv 
oÉκov zIσραήλ, λέγει Κύριoς Ò Θεός.” (zIεζ.λθ:29). 
 

{Ο πόλεµoς, λoιπόv, αÛτός Ò ÒπoÃoς διεξάγεται ßπό τoØ 
ΘεoØ ßπέρ τoØ λαoØ zIσραήλ θά •πoκαταστήση τήv τιµήv καί 
τήv δόξαv τoØ §θvoυς zIσραήλ: “Καί καθãς µσθε κατάρα 
µεταξ× τäv ¦θväv, oÉκoς zIoύδα, καÂ oÉκoς zIσραήλ, oàτω 
θέλω σς διασώσει καÂ θέλετε εÉσθαι εÛλoγία@...” (Ζαχ.η:13).  
∆ι= αÛτό καί •πoκλείεται τά γεγovότα τoØ πoλέµoυ αÛτoØ vά 
ταυτισθoØv καί vά λάβoυv χώραv κατά τήv περίoδov τ−ς 
βασιλείας τoØ zΑvτιχρίστoυ, ¦n= Óσov Ò zIσραήλ κατά τήv 
περίoδov αÛτήv θά καταδιώκεται ßπό τoØ zΑvτιχρίστoυ µέσα εÆς 
τήv Æδίαv τoυ τήv γ−v, καθώς καί Óλoι oÊ •ρvητές τoυ, καί θά 
¦πικρατεÃ º ¦ξoυσία τoυ. 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ   7 
 
 
 

 ΤΑ ∆ΕΚΑ ΚΕΡΑΤΑ 
 
 

∆έκα ºγετικαί πρoσωπικότητες •πό τό Çδιo κράτoς 
zΑλλά πoÃα εÉvαι τά 10 κέρατα;  Τά δέκα κέρατα δέv 

¦κπρoσωπoØv διάnoρα κράτη, διότι Ò ∆αvιήλ δέv µς 
διατυπώvει τήv πρonητείαv τoυ ñς vά ¦πρόκειτo διά µίαv 
ªvωσιv δέκα κεράτωv ---δηλαδή δέκα ¦θväv---  τά ÒπoÃα θά 
κατέληγαv εÆς τήv τετάρτηv βασιλείαv, Óπως πιστεύεται ßπό 
ñρισµέvωv.  zΑλλά πρόκειται διά δέκα ºγετικάς 
πρoσωπικότητας πoύ ¦γείρovται µέσα •πό τό Çδιo κράτoς καί 
•πoτελoØv τήv κυβέρvησιv εÆς τήv πoλιτικήv ¦ξoυσίαv τoØ 
zΑvτιχρίστoυ.  {Η θέσις αÛτή ßπoστηρίζεται ßπό τoØ ∆αvιήλ: 
“Τότε ³θελov v µάθω τ¬v •λήθειαv περÂ τoØ τετάρτoυ 
θηρίoυ, τÎ ÒπoÃov µτo διάnoρov •πÎ πάvτωv τäv –λλωv, καθ= 
ßπερβoλ¬v τρoµερόv, τoØ Òπoίoυ oÊ Ïδόvτες µσαv σιδηρoÂ 
καÂ oÊ Ðvυχες αÛτoØ χάλκιvoι@ κατέτρωγε, κατεσύvτριβε καÂ 
κατεπάτει τÎ ßπόλoιπov µ¥ τo×ς πόδας αßτoØ@  καÂ περÂ τäv 
δέκα κεράτωv, τ ÒπoÃα µσαv ¦v τ± κεnαλ± αÛτoØ καÂ περÂ 
τoØ –λλoυ, τÎ ÒπoÃov •vέβη καÂ §µπρoσθεv τoØ Òπoίoυ 
§πεσov τρία@ περÂ τoØ κέρατoς λέγω ¦κείvoυ, τÎ ÒπoÃov εÉχεv 
Ïnθαλµo×ς καÂ στόµα λαλoØv µεγάλα πράγµατα, τoØ Òπoίoυ º 
Ðψις µτo Õωµαλεωτέρα παρ τäv συvτρόnωv αÛτoØ.  
zΕθεώρoυv, καÂ τÎ κέρας ¦κεÃvo §καµvε πόλεµov µετ τäv 
γίωv καÂ ßπερίσχυε κατ= αÛτäv@ ©ωσoØ µλθεv Ò ΠαλαιÎς 
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τäv ºµερäv καÂ ¦δόθη º κρίσις εÆς τo×ς γίoυς τoØ 
{Υψίστoυ@ καÂ Ò καιρÎς §nθασε καÂ oÊ γιoι §λαβov τ¬v 
βασιλείαv.   ΚαÂ ¦κεÃvoς εÉπε, τÎ θηρίov τÎ τέταρτov θέλει 
εÉσθαι º τετάρτη βασιλεία ¦πÂ τ−ς γ−ς, »τις θέλει διαnέρει 
•πÎ πασäv τäv βασιλειäv, καÂ θέλει καταnάγει πσαv τ¬v 
γ−v καÂ θέλει καταπατήσει αÛτ¬v καÂ κατασυvτρίψει αÛτήv.  
 ΚαÂ τ δέκα κέρατα εÉvαι δέκα βασιλεÃς, oËτιvες θέλoυσιv 
¦γερθ− ¦κ τ−ς βασιλείας ταύτης@ καÂ κατόπιv αÛτäv –λλoς 
θέλει ¦γερθ−@ καÂ αÛτÎς θέλει διαnέρει τäv πρώτωv καÂ θέλει 
ßπoτάξει τρεÃς βασιλεÃς.  ΚαÂ θέλει λαλήσει λόγoυς ¦vαvτίov 
τoØ {Υψίστoυ, καÂ θέλει κατατρέχει τo×ς γίoυς τoØ 
{Υψίστoυ, καÂ θέλει διαvoηθ− v µεταβάλλ® καιρo×ς καÂ 
vόµoυς@ καÂ θέλoυσι δoθ− εÆς τ¬v χεÃρα αÛτoØ µέχρι καιρoØ 
καÂ καιρäv καÂ ºµίσεoς καιρoØ.  Κριτήριov Óµως θέλει 
καθήσει, καÂ θέλει •nαιρεθ− º ¦ξoυσία αÛτoØ, δι v nθαρ± 
καÂ v •nαvισθ± ªως τέλoυς.  ΚαÂ º βασιλεία καÂ º ¦ξoυσία 
καÂ º µεγαλωσύvη τäv βασιλειäv τäv ßπoκάτω παvτÎς τoØ 
oÛραvoØ θέλει δoθ− εÆς τÎv λαÎv τäv γίωv τoØ {Υψίστoυ, 
τoØ Òπoίoυ º βασιλεία εÉvαι βασιλεία αÆώvιoς, καÂ πσαι αÊ 
¦ξoυσίαι θέλoυσι λατρεύσει καÂ ßπακoύσει εÆς αÛτόv.” 
(∆αv.7:19-27). 
 

zIδoύ, λoιπόv, Óτι εÆς τήv •vωτέρω περικoπήv σαnäς 
δηλώvεται Óτι πρόκειται διά δέκα βασιλεÃς πoύ “¦γείρovται” ¦κ 
τ−ς Æδίας βασιλείας καί δέv πρόκειται διά δέκα ¦κπρoσώπoυς 
διαnόρωv ¦θväv •λλά πoύ πρoέρχovται ¦κ τoØ αÛτoØ κράτoυς, 
πoύ ταυτίζεται µέ ªvα •πό τά τέως τέσσερα κράτη τoØ Μεγάλoυ 
zΑλεξάvδρoυ, διότι º §vvoια τ−ς λέξεως “¦γείρovται” ¦κ τ−ς 
Æδίας βασιλείας πρoσδιoρίζει ¦πακριβäς τήv πρoέλευσιv τäv 
δέκα κεράτωv (∆αv.ζ:24).  {Επoµέvως, δέv •noρ τήv Ε.Ε. ³ 
τόv ΟΗΕ πoύ •πoτελεÃται •πό διάnoρα κράτη, •vεξάρτητα καί 
κυρίαρχα καί περισσότερα τäv δέκα •λλά •noρ ªvα •πό τά 
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τέως κράτη τoØ Μεγάλoυ zΑλεξάvδρoυ (∆αv.η:8-11).  zΕάv δέ 
¦πρόκειτo περί τäv ¦κπρoσώπωv διαnόρωv κρατäv Óπως τ−ς 
Ε.Ε, Ðχι µόvov θά διετηρ−τo Ò •ριθµός δέκα •λλά καί θά 
¦χρησιµoπoιεÃτo καί διαnoρετική Òρoλoγία πρός διατύπωσιv 
εÛκριväς αÛτ−ς τ−ς διαnoρς, Óπως χρησιµoπoιεÃται εÛκριväς 
º διαnoρά εÆς τήv περίπτωσιv τoØ Βoρρ καί τoØ Νότoυ ³ τäv 
περιπτώσεωv zΕδώµ, Μωάβ, zΑµµώv, ΑÆγύπτoυ, Λιβύης, 
ΑÆθιoπίας καί τ−ς γ−ς τ−ς δόξης (zIσραήλ).  Τά δέ ¦δαnικά τoυ 
Óρια, Óπως εÇδαµε, ¦πεκτείvovται πρός •vατoλάς καί πρός vότov 
καί πρός τήv γ−v τ−ς δόξης (∆αv.η:9), καί Ðχι πρός τόv βoρρ 
Óπoυ ©δρεύει º Ε.Ε, òστε vά συµπεράvωµε Óτι πρόκειται διά τήv 
Ε.Ε. ³ πρός τήv zΑµερικήv, òστε vά ßπoθέσωµε Óτι πρόκειται 
διά τόv zΟργαvισµόv τωv {Ηvωµέvωv zΕθväv (ΟΗΕ). 
 

“{Ως βασιλεÃς” 
{Η λέξις “βασιλεÃς” §χoµεv τήv γvώµηv Óτι δέv 

•vαnέρεται εÆς πραγµατικoύς βασιλεÃς, διότι διατυπώvεται µέ 
τήv nράσιv “ñς βασιλεÃς” (zΑπoκ.ιζ:12)  •λλά Òπωσδήπoτε 
•vαnέρεται εÆς δέκα ºγετικάς καί δυvαµικάς πρoσωπικότητας 
πoύ θ=•πoτελέσoυv µία Òµάδα κυβερväσα µετά τoØ 
zΑvτιχρίστoυ.  {Ο zΑvτίχριστoς µέv χαρακτηρίζεται ñς τό 
Μικρόv Κέρας •λλά θά εÉvαι τό ©vδέκατov noβερόv καί Æσχυρόv 
κέρας τό ÒπoÃov θά διαnέρει τäv πρώτωv, λόγω τoØ •διστάκτoυ 
χαρακτ−ρoς τoυ, Óτι ßπoτάσσει τά τρία ¦κ τäv πρό αÛτoØ δέκα 
κεράτωv καί τίθεται ¦πικεnαλ−ς τωv, ¦κ τäv noβερäv λόγωv 
πoύ θά ¦κστoµίζει καί τέλoς ¦κ τ−ς αÛτoθεoπoιήσεώς τoυ. “ΚαÂ 
τ δέκα κέρατα εÉvαι δέκα βασιλεÃς, oËτιvες θέλoυσιv ¦γερθ− 
¦κ τ−ς βασιλείας ταύτης@ καÂ κατόπιv αÛτäv –λλoς θέλει 
¦γερθ−@ καÂ αÛτÎς θέλει διαnέρει τäv πρώτωv καÂ θέλει 
ßπoτάξει τρεÃς βασιλεÃς.  ΚαÂ θέλει λαλήσει λόγoυς ¦vαvτίov 
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τoØ {Υψίστoυ, καÂ θέλει κατατρέχει τo×ς γίoυς τoØ 
{Υψίστoυ, καÂ θέλει διαvoηθ− v µεταβάλλ® καιρo×ς καÂ 
vόµoυς@ καÂ θέλoυσι δoθ− εÆς τ¬v χεÃρα αÛτoØ µέχρι καιρoØ 
καÂ καιρäv καÂ ºµίσεoς καιρoØ.” (∆αv.ζ:24-26) 
 

Τό Óτι τά δέκα αÛτά κέρατα θά δώσoυv τήv ¦ξoυσίαv καί 
τήv τιµήv εÆς τό Μικρόv Κέρας καί θά συvεξoυσιάσoυv ñς 
συvάρχovτες εÆς τήv βασιλείαv τoυ δηλώvεται εÆς τό βιβλίov τ−ς 
zΑπoκαλύψεως τoØ zIωάvvoυ: “Καί τ δέκα κέρατα τ ÒπoÃα 
εÉδες, εÉvαι δέκα βασιλεÃς, oËτιvες βασιλείαv δ¥v §λαβov §τι, 
•λλ µίαv òραv λαµβάvoυσιv ¦ξoυσίαv ñς βασιλεÃς µετ τoØ 
θηρίoυ.  Οâτoι §χoυσιv µίαv γvώµηv, καÂ θέλoυσιv 
παραδώσει εÆς τÎ θηρίov τ¬v δύvαµιv καÂ τ¬v ¦ξoυσίαv 
©αυτäv.  Οâτoι θέλoυσι πoλεµήσει µ¥ τÎ zΑρvίov, καÂ τÎ 
zΑρvίov θέλει vικήσει αÛτoύς, διότι εÉvαι Κύριoς τäv κυρίωv 
καÂ Βασιλε×ς τäv βασιλέωv@  καÂ Óσoι εÉvαι µετ= αÛτoØ, εÉvαι 
κλητoÂ καÂ ¦κλεκτoÂ καÂ πιστoί.” (zΑπoκ.ιζ:12-14). 
 

ΕÉvαι πoτέ δυvατόv εÆς τό ¦v λόγω ¦δάnιov vά Òµιλ− διά 
δέκα διαnoρετικά §θvη καί πραγµατικoύς βασιλεÃς καί 
συγχρόvως vά λέγη διά τoύς ºγέτας τωv “...oËτιvες βασιλείαv 
δέv §λαβov §τι...”, ¦άv πράγµατι µσαv βασιλεÃς καί •σκoØσαv 
τήv βασιλικήv ¦ξoυσίαv εÆς τήv χώραv τωv πρoηγoυµέvως καί 
πλäς ²θέλησαv vά συvεργασθoØv µέ τό Μικρόv Κέρας ñς 
συvάρχovτες εÆς τήv Æδικήv τoυ βασιλείαv, òστε v=•πoτελέσoυv 
τά δέκα κέρατα; 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ  8 
 
 

 IΣΡΑΗΛ ΚΑΙ Ο ΑΝΤIΧΡIΣΤΟΣ 
 
 

{Ο zIσραήλ καί º συvθήκη τoυ µέ τόv zΑvτίχριστov 
 ~Εvα –λλo σηµεÃov τό ÒπoÃov δέv §χει καταvoηθ− καί 
§χει παρερµηvευθ− εÉvαι Óτι Ò λαός zIσραήλ θά κάµη δ−θεv 
συvθήκη µέ τόv zΑvτίχριστov καί θά ßπoστηρίξη τήv βασιλείαv 
τoυ, λόγω τoØ Μεσσία πoύ Ò zIσραήλ •vαµέvει.  ΤoØτo εÉvαι 
µέγα •vτιγραnικόv λάθoς.  {Ο λαός zIσραήλ ¦vδέχεται, κατ= 
•ρχάς, vά •πατηθ− καί vά ¦vτυπωσιασθ− •π= τάς 
θαυµατoυργικάς καί θεαµατικάς τoυ ¦πιδείξεις καί λόγω τoØ Óτι 
•vαµέvει τόv Μεσσίαv τoυ. {Ως δηλώvεται Óµως καί εÆς τόv 
∆αvιήλ καί εÆς τήv zΑπoκάλυψιv, θά εÉvαι Ò πρäτoς λαός Ò 
ÒπoÃoς θά ßπoστ− τήv δίωξιv τoØ zΑvτιχρίστoυ, δηλαδή τoØ 
ΜικρoØ Κέρατoς, •κριβäς διότι θά καταλάβη περί τίvoς 
πρόκειται καί θά τόv •πoρρίψη καί δέv θά τόv παραδεχθ− ñς 
Μεσσίαv τoυ.  zΑκόµη κι= –v δικαιωθoØv oÊ ¦σχατoλόγoι εÆς τήv 
γvώµηv τωv Óτι θά εÉvαι {ΕβραÃoς τήv καταγωγήv, τoØτo δέv 
πρόκειται vά συµβάλη εÆς τήv Òριστικήv τoυ •vαγvώρισιv ßπό 
τäv {Εβραίωv, àστερα µάλιστα κι= •πό τήv µαρτυρίαv τäv δύo 
µαρτύρωv καί τήv •vάστασίv τωv πoύ θά συvτελέση πoλύ εÆς 
τήv •nύπvισιv τoØ {ΕβραϊκoØ λαoØ πρός ¦κπλήρωσιv τ−ς 
πρonητείας Óτι “θέλoυσιv ¦πιβλέψει πρÎς ¦µέ, τÎv ÒπoÃov 
¦ξεκέvτησαv@  καÂ θέλoυσιv πεvθήσει δι= αÛτόv... ñς Ò 
λυπoύµεvoς δι τÎv πρωτότoκov αßτoØ.” (Ζαχ.ιβ:10).  
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{Ο λαός zIσραήλ θά •πoρρίψη τόv zΑvτίχριστov 
{Ο λαός zIσραήλ θά •πoρρίψη τόv zΑvτίχριστov.  ∆έv 

θά κατoρθώση vά ¦πιβληθ− ñς Μεσσίας εÆς τήv συvείδησιv τoØ 
zIoυδαϊκoØ §θvoυς.  ∆ιzαÛτό καί Ò Χριστός τoύς πρoτρέπει: 
“Τότε oÊ ¦v τ± zIoυδαί‘ –ς nεύγωσιv ¦πÂ τ Ðρη.” 
(Ματ.κδ:16). 
 

ΟÊ πvευµατικoί •γävες τoØ zIσραήλ κατά τoØ 
zΑvτιχρίστoυ περιγράnovται χαρακτηριστικά εÆς τό βιβλίov τoØ 
∆αvιήλ (ια:32-33).  “ΚαÂ τo×ς •voµoØvτας εÆς τ¬v διαθήκηv 
θέλει διαnθείρει ¦v κoλακείαις@  Ò λαÎς Óµως, Óστις γvωρίζει 
τÎv ΘεÎv αßτoØ, θέλει Æσχύσει καÂ κατoρθώσει.  ΚαÂ oÊ 
συvετoÂ τoØ λαoØ θέλoυσι διδάξει πoλλoύς@  πλ¬v θέλoυσι 
πέσει δι ρoµnαίας, καÂ δι nλoγός, δι= αÆχµαλωσίας καÂ δι 
λαnυραγωγίας πoλλäv ºµερäv.” 
 

Συvεπäς, αÛτoί πoύ θά κάvoυv συvθήκη µαζί τoυ δέv θά 
εÉvαι Ò λαός zIσραήλ •λλά: “τo×ς •voµoØvτας εÆς τ¬v 
διαθήκηv θέλει διαnθείρει ¦v κoλακείαις.”  ~Ωστε, θά εÉvαι 
ñρισµέvoι αÛτoί, oÊ ÒπoÃoι θά πρoδώσoυv τήv εÆς τόv Θεόv 
πίστιv τωv διά ßλικά énέλη, Óπως κι= Óλoι oÊ –λλoι πoύ θά τόv 
πρoσκυvήσoυv.  Πάvτoτε ßπάρχoυv oÊ πρoδότες κι= oÊ –πιστoι 
•λλά αÛτoί ¦v πρoκειµέvω δέv ¦κπρoσωπoØv τoύς λαoύς τωv 
•λλά τόv ©αυτόv τωv.  Τόv δέ λαόv zIσραήλ •διαnιλovίκητα τόv 
¦κπρoσωπoØv “oÊ συvετoÂ τoØ λαoØ” καί oÊ δύo µάρτυρες τoØ 
ΘεoØ πoύ θά πρonητεύoυv τριάµισυ χρόvια καί θά διδάσκoυv 
τήv •λήθειαv εÆς τόv λαόv zIσραήλ καί εÆς Óλov τόv κόσµov πoύ 
θά τoύς παρακoλoυθ− µέσω τäv τηλεoπτικäv καί λoιπäv µέσωv 
¦vηµερώσεως πρίv ¦vθρovισθ− Ò zΑvτίχριστoς.  
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ΟÊ δύo •πεσταλµέvoι ßπό τoØ ΘεoØ zIσραηλίτες µάρτυρες 
ΟÊ δύo αÛτoί µάρτυρες, oÊ •πεσταλµέvoι ßπό τoØ ΘεoØ 

zIσραηλίτες θά ¦ξoυσιάζoυv ¦v τä Ïvόµατι τoØ ΧριστoØ ¦n= 
Óλης τ−ς γ−ς, òστε vά µεταβάλoυv καί τό àδωρ εÆς αÍµα καί vά 
πατάσσoυv τήv γ−v Óπoτε τό θελήσoυv µέ πσαv πληγήv, καθώς 
Ò Μωϋσ−ς Ò ÒπoÃoς εÉχε περιβληθ− µέ θείαv ¦ξoυσίαv καί 
δύvαµιv.  {Οµoίως κι= αÛτoί θά ¦vδυθoØv µέ τήv θείαv δύvαµιv 
πoύ περιγράnεται εÆς τήv zΑπoκάλυψιv (ια:3-6): “ΚαÂ θέλω 
δώσει εÆς τo×ς δύo µάρτυράς µoυ v πρonητεύωσι χιλίας 
διακoσίας ©ξήκovτα ºµέρας, ¦vδεδυµέvoι σάκκoυς.  Οâτoι 
εÉvαι αÊ δύo ¦λαÃαι, καÂ αÊ δύo λυχvίαι αÊ Êστάµεvαι ¦vώπιov 
τoØ ΘεoØ τ−ς γ−ς.  ΚαÂ ¦v τις θέλ® v βλάψ® αÛτoύς, 
¦ξέρχεται πØρ ¦κ τoØ στόµατoς αÛτäv καÂ κατατρώγει τo×ς 
¦χθρo×ς αÛτäv@  καÂ ¦v τις θέλ® v βλάψ® αÛτo×ς oàτω 
πρέπει αÛτÎς v θαvατωθ±.  Οâτoι §χoυσιv ¦ξoυσίαv v 
κλείσωσι τÎv oÛραvÎv δι v µ¬ βρέχ® βρoχ¬v ¦v ταÃς 
ºµέραις τ−ς πρonητείας αÛτäv@  καÂ §χoυσιv ¦ξoυσίαv ¦πÂ 
τäv ßδάτωv, v µεταβάλλωσιv αÛτ εÆς αÍµα καÂ v 
πατάξωσι τ¬v γ−v µ¥ πσαv πληγήv, Òσάκις ¦v θελήσωσι.” 
 

Τό συµπέρασµα αÛτό Óτι θά τoύς παρακoλoυθ− Óλη º 
•vθρωπότης µέ Óλα τά µέσα µαζικ−ς ¦vηµερώσεως καί δή µέ τά 
τηλεoπτικά ¦ξάγεται •διαnιλovίκητα ¦κ τ−ς περιγραn−ς τ−ς 
δράσεώς τωv καί δή τoØ θαvάτoυ τωv: “ΚαÂ oÊ –vθρωπoι ¦κ 
τäv λαäv καÂ nυλäv καÂ γλωσσäv καÂ ¦θväv θέλoυσι βλέπει 
τ πτώµατα αÛτäv ºµέρας τρεÃς καÂ »µισυ καÂ δ¥v θέλoυσιv 
•nήσει τ πτώµατα v τεθäσιv εÆς µvήµατα.... ΚαÂ µετ τς 
τρεÃς ºµέρας καÂ »µισυ εÆσ−λθεv εÆς αÛτo×ς πvεØµα ζω−ς ¦κ 
τoØ ΘεoØ, καÂ ¦στάθησαv ¦πÂ τo×ς πόδας αßτäv, καÂ nόβoς 
µέγας §πεσεv ¦πÂ τo×ς θεωρoØvτας αÛτoύς.  ΚαÂ ³κoυσαv 
nωv¬v µεγάληv ¦κ τoØ oÛραvoØ, λέγoυσαv πρÎς αÛτoύς@ 
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zΑvάβητε ¦δώ.  ΚαÂ •vέβησαv εÆς τÎv oÛραvÎv ¦v τ± vεnέλ®, 
καÂ εÉδov αÛτo×ς oÊ ¦χθρoÂ αÛτäv.” (zΑπoκ.ια:9-12). 
 

Πäς θά βλέπoυv oÊ –vθρωπoι τäv λαäv, τäv nυλäv, 
τäv γλωσσäv κι= ¦θväv “τά πτώµατα αÛτäv”, τήv •vάστασιv 
αÛτäv καί τήv •vάληψιv αÛτäv χωρίς τά τηλεoπτικά καί λoιπά 
µέσα µαζικ−ς ¦vηµερώσεως; 
 

ΟÊ  δύo  µάρτυρες καί oÊ πρoηγηθέvτες πρon−τες 
ΟÊ δύo αÛτoί µάρτυρες δέv θά πρέπει vά ταυτίζωvται 

Òπωσδήπoτε µέ καvέvαv πρoηγηθέvτα πρonήτηv εÇτε τόv 
{Ηλίαv εÇτε τόv zΕvώχ, Óπως ñρισµέvoι πιστεύoυv, ¦nzÓσov Ò 
λόγoς τoØ ΘεoØ δέv µς τoύς κατovoµάζει ρητäς.  Τό µόvov 
βέβαιov εÉvαι Óτι πρόκειται διά δύo vέoυς µάρτυρας τoØ ΘεoØ, 
zIσραηλίτας, τήv µαρτυρίαv τäv Òπoίωv Ò Θεός σnραγίζει Óτι 
εÉvαι •πεσταλµέvoι Τoυ µέ τήv θείαv ¦ξoυσίαv µέ τήv Òπoίαv θά 
περιβληθoØv κατά τήv διάρκειαv τ−ς ζω−ς τωv, µέ τόv θάvατov 
καί τήv •vάστασίv τωv ñς καί µέ τήv •vάληψίv τωv ζώvτωv εÆς 
τόv oÛραvόv κατά τό ßπόδειγµα τ−ς •vαλήψεως τoØ zIησoØ 
ΧριστoØ καί ¦vώπιov πάvτωv πάσης τ−ς γ−ς.  
 

zΕπίσης, δέv θά πρέπει vά διασκευάζεται º {Αρπαγή τoØ 
zΗλία καί τoØ zΕvώχ ζώvτωv εÆς τόv oÛραvόv, πoύ διακηρύττει 
Ò λόγoς τoØ ΘεoØ, µέ –λλo vόηµα.  Καί συγκεκριµέvα περί τoØ 
πρonήτoυ zΗλία διαβάζoµε εÆς τό Β= Βασιλέωv, β:11: “Καί ¦vè 
αÛτoÂ περιεπάτoυv §τι λαλoØvτες, Æδoύ, µαξα πυρός, καÂ 
Ëππoι πυρός, καÂ διεχώρισαv αÛτo×ς •µnoτέρoυς@  καÂ •vέβη 
Ò zΗλίας µ¥ •vεµoστρόβιλov εÆς τÎv oÛραvόv.”  Περί δέ τoØ 
zΕvώχ διαβάζoµε εÆς τήv πρός {Εβραίoυς ¦πιστoλήv, ια:5: “∆ι 
πίστεως µετετέθη Ò zΕvãχ δι v µ¬ Çδ® θάvατov, καÂ δ¥v 
εßρίσκετo, διότι µετέθεσεv αÛτÎv Ò Θεός@  ¦πειδ¬ πρÎ τ−ς 
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µεταθέσεως αÛτoØ ¦µαρτυρήθη Óτι εÛηρέστησεv εÆς τÎv 
Θεόv.”  ∆ιατί, λoιπόv, vά ¦παvέλθoυv καί vά γευθoØv θάvατov, 
¦n= Óσov ºρπάγησαv τιµητικäς ßπό τoØ ΘεoØ ζävτες εÆς τόv 
oÛραvόv •κριβäς διά vά µή Çδωσιv θάvατov; 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ  9 
 
 

Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ IΣΡΑΗΛ 
 
 

zΕπιστρonή καί σωτηρία τoØ λαoØ zIσραήλ 
{Ο λαός zIσραήλ θά διασωθ−!  Θά διασωθ− διότι Ò Θεός 

θά διασώση τόv λαόv τoυ εÆς τήv §ρηµov: 
 
! “ΚαÂ º γυv¬ §nυγεv εÆς τ¬v §ρηµov, Óπoυ §χει τόπov 

ºτoιµασµέvov •πÎ τoØ ΘεoØ, δι v τρέnωσιv αÛτ¬v 
¦κεÃ ºµέρας χιλίας διακoσίας ©ξήκovτα” (zΑπoκ.ιβ:6) 

 
! “ΚαÂ Óτε εÉδε Ò δράκωv Óτι ¦ρρίnθη εÆς τ¬v γ−v, 

¦δίωξε τ¬v γυvαÃκα »τις ¦γέvvησε τÎv –ρρεvα.  ΚαÂ 
¦δόθησαv εÆς τ¬v γυvαÃκα δύo πτέρυγες ñς τoØ •ετoØ 
τoØ µεγάλoυ, δι v πετ” εÆς τ¬v §ρηµov εÆς τÎv τόπov 
αßτ−ς, Óπoυ τρέnεται ¦κεÃ καιρÎv καÂ καιρo×ς καÂ 
»µισυ καιρoØ, •πÎ πρoσώπoυ τoØ Ðnεως@  καÂ §ρριψεv 
Ò Ðnις Ïπίσω τ−ς γυvαικÎς ¦κ τoØ στόµατoς αßτoØ 
àδωρ ñς πoταµόv, δι v κάµ® v σύρ® αÛτ¬v Ò 
πoταµός.  ΚαÂ ¦βoήθησεv º γ− τ¬v γυvαÃκα, καÂ 
³voιξεv º γ− τÎ στόµα αßτ−ς, καÂ κατέπιε τÎv 
πoταµόv, τÎv ÒπoÃov §ρριψεv Ò δράκωv ¦κ τoØ 
στόµατoς αßτoØ.” (zΑπoκ.ιβ:13-16). 

 
zΕάv κακäς ταυτίζωµε τήv γυvαÃκα µέ τόv λαόv 

zIσραήλ, ¦vä πρόκειται διά τήv zΕκκλησίαv τoØ ΧριστoØ, Óπως 
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πoλλoί πιστεύoυv, τό •πoτέλεσµα δέv •λλάζει.  zΕn= Óσov Ò 
zIσραήλ θά •πoρρίψη τόv zΑvτίχριστov καί θά •vαγvωρίση τόv 
zIησoØv ñς τόv πραγµατικόv τoυ Μεσσίαv, Óπως πρonητεύεται 
(Ζαχ.ιβ:10), τότε θά ταυτισθ− κι= αÛτός µέ τήv τύχηv τ−ς 
zΕκκλησίας τoØ ΧριστoØ πoύ θά διώκεται!  Πάvτως º λέξις 
“γυvή” nυσικώτερov ¦vαρµovίζεται καί ταυτίζεται µέ τόv λαόv 
zIσραήλ, ¦n= Óσov Ò zIσραήλ ¦γέvvησε, κατά σάρκα, τόv 
zIησoØv Χριστόv!  “ΚαÂ ¦γέvvησε παιδίov –ρρεv, τÎ ÒπoÃov 
µέλλει v πoιµάv® πάvτα τ §θvη ¦v ράβδå σιδηρ”@  καÂ τÎ 
τέκvov αÛτ−ς ºρπάσθη πρÎς τÎv ΘεÎv καÂ τÎv θρόvov 
αÛτoØ.” (zΑπoκ.ιβ:5). 
 

zΕπίσης, εÆς τό βιβλίov τoØ ∆αvιήλ  διαβάζoµε: “ΚαÂ ¦v 
τè καιρè ¦κείvå θέλει ¦γερθ− Μιχαήλ, Ò –ρχωv Ò µέγας, Ò 
Êστάµεvoς ßπ¥ρ τäv υÊäv τoØ λαoØ σoυ@  καÂ θέλει εÉσθαι 
καιρÎς θλίψεως, Òπoία πoτ¥ δ¥v §γειvεv •noØ ßπ−ρξεv §θvoς, 
µέχρις ¦κείvoυ τoØ καιρoØ@  καÂ ¦v τè καιρè ¦κείvå θέλει 
διασωθ− Ò λαÎς σoυ, πς Óστις εßρεθ± γεγραµµέvoς ¦v τè 
βιβλίå.” (ιβ:1) 
 

Μέ τό •vωτέρω λoιπόv ¦δάnιov τoØ ∆αvιήλ 
ßπoστηρίζεται σαnäς º γvώµη Óτι Ò zIωάvvης •vαnέρεται 
εÆδικώτερα εÆς τόv zIσραήλ.  ∆ηλαδή Óτι º “γυvή” εÉvαι Ò λαός 
zIσραήλ καί συγκεκριµέvα Óλoι oÊ πιστoί ¦κ τoØ λαoØ zIσραήλ, 
oÊ ÒπoÃoι θά •nυπvισθoØv καί θά •πoρρίψoυv τόv zΑvτίχριστov 
ñς Μεσσίαv τωv.  Καί αÛτoί θά εÉvαι πoλλoί.  “ΚαÂ oàτω πς 
zIσρα¬λ θέλει σωθ−, καθãς εÉvαι γεγραµµέvov, ̀ Θέλει ¦λθεÃ 
¦κ Σιãv Ò λυτρωτ¬ς καÂ θέλει •πoστρέψει τς •σεβείας •πÎ 
τoØ zIακώβ=.” (Ρωµ.ια:26).  {Η γυvή (zIσραήλ) θά διασωθ− εÆς 
τήv §ρηµov “...εÆς τÎv τόπov αßτ−ς, Óπoυ τρέnεται ¦κεÃ 
καιρÎv καÂ καιρo×ς καÂ »µισυ καιρoØ, •πÎ πρoσώπoυ τoØ 
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Ðnεως.” (zΑπoκ.ιβ:14).  ∆ηλαδή τριάµισυ χρόvια, Óσα καί τά 
§τη τ−ς βασιλείας τoØ zΑvτιχρίστoυ.  
 

Πρoστασία καί διατήρησις τoØ zIσραήλ 
{Η §ρηµoς, εÆς τήv Òπoίαv θά διασωθ− Ò zIσραήλ, 

ñρισµέvoι ©ρµηvευτές πιστεύoυv Óτι θά εÉvαι º §ρηµoς κovτά 
εÆς τήv πόλιv Πέτραv, º Òπoία µταv κτισµέvη εÆς βραχώδη 
περιoχήv τ−ς Ïρειv−ς zIoρδαvίας, voτίως τ−ς Νεκρς Θαλάσσης 
καί º Òπoία περιελαµβάvετo ¦vτός τ−ς περιoχ−ς, º Òπoία εÆς τήv 
•ρχαιότητα §nερε τήv Ïvoµασίαv zΕδώµ.  Σήµερα συvαvτ 
καvείς τά ßπoλείµµατα τoØ •ρχαίoυ αÛτoØ πoλιτισµoØ •λλά º 
περιoχή εÆς τό σύvoλόv της •πoτελεÃ θαυµάσιov Ïχυρόv µέσα εÆς 
τάς τρύπας τäv βράχωv.  Καί διότι oÊ περιoχές αÛτές τ−ς 
zIoρδαvίας δέv πρόκειται vά καταληnθoØv ßπό τoØ 
zΑvτιχρίστoυ κατά τήv πρonητείαv τoØ ∆αvιήλ εÆς τό ¦δάnιo 
ια:41: “θέλει εÆσέλθει §τι εÆς τ¬v γ−v τ−ς δόξης καÂ πoλλoÂ 
τόπoι θέλoυσι καταστραn−@  oâτoι Óµως θέλoυσι διασωθ− ¦κ 
τ−ς χειρÎς αÛτoØ, Ò zΕδãµ καÂ Ò Μωβ καÂ oÊ πρäτoι τäv 
υÊäv zΑµµώv.”  {Η διατρonή τωv καί º πρoστασία τωv, 
λoιπόv, εÉvαι ¦γγυηµέvες ßπό τoØ ΘεoØ ¦πί τριάµισυ χρόvια, 
Çσως κατά παρόµoιov τρόπov Óπως διετρέnovτo ¦πί Μωϋσέως µέ 
τό “Μάvvα” εÆς τήv §ρηµov. 
 

{Ο τρόπoς αÛτός πρoστασίας καί συvτηρήσεως τoØ λαoØ 
zIσραήλ •πoτελεÃ •vαµnισβητήτως ¦πέµβασιv τoØ ΘεoØ 
θαυµαστήv ßπέρ αÛτäv καθώς εÉvαι πρonητευµέvov: “ΚαÂ º 
γυv¬ §nυγε εÆς τ¬v §ρηµov, Óπoυ §χει τόπov ºτoιµασµέvov 
•πÎ τoØ ΘεoØ, δι v τρέnωσιv αÛτ¬v ¦κεÃ ºµέρας χιλίας 
διακoσίας ©ξήκovτα... ΚαÂ ¦δόθησαv εÆς τ¬v γυvαÃκα δύo 
πτέρυγες τoØ •ετoØ τoØ µεγάλoυ, δι v πετ” εÆς τ¬v §ρηµov 
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εÆς τÎv τόπov αßτ−ς, Óπoυ τρέnεται ¦κεÃ καιρÎv καÂ καιρoύς, 
καÂ »µισυ καιρoØ, •πÎ πρoσώπoυ τoØ Ðnεως” (zΑπoκ.ιβ:6, 
14). 
 

{Η •ρχή τ−ς ¦πιλεκτικ−ς πρoστασίας τoØ ΘεoØ ßπάρχει 
µέσα εÆς τήv {Αγίαv Γραnήv.  {Η Ïργή τoØ ΘεoØ ¦πιπίπτει 
¦πιλεκτικäς ¦πί τäv •σεβäv καθώς µς περιγράnει τό βιβλίov 
τ−ς zΑπoκαλύψεως εÆς τά ©ξ−ς ¦δάnια: 
 
1) “ΚαÂ ¦κ τoØ καπvoØ ¦ξ−λθov •κρίδες εις τ¬v γ−v, καÂ 

¦δόθη εÆς αÛτς ¦ξoυσία ñς §χoυσιv ¦ξoυσίαv oÊ σκoρπίoι 
τ−ς γ−ς@ καÂ ¦ρρέθη πρÎς αÛτς v µ¬ βλάψωσι τÎv 
χόρτov τ−ς γ−ς µηδ¥ καv¥v χλωρÎv µηδ¥ καv¥v δέvδρov, 
εÆµ¬ τo×ς •vθρώπoυς µόvoυς, oËτιvες δ¥v §χoυσι τ¬v 
σnραγίδα τoØ ΘεoØ ¦πÂ τäv µετώπωv αßτäv.” 
(zΑπoκ.θ:3-4). 

 
2) “ΚαÂ ³κoυσα nωv¬v µεγάληv ¦κ τoØ vαoØ λέγoυσαv πρÎς 

τo×ς ©πτ •γγέλoυς@ {Υπάγετε καÂ ¦κχέατε εÆς τ¬v γ−v 
τς nιάλας τoØ θυµoØ τoØ ΘεoØ. ΚαÂ ßπ−γεv Ò πρäτoς 
καÂ ¦ξέχεε τ¬v nιάληv αßτoØ ¦πÂ τ¬v γ−v@ καÂ §γειvεv 
ªλκoς κακÎv καÂ πovηρÎv εÆς τo×ς •vθρώπoυς, τo×ς 
§χovτας τÎ χάραγµα τoØ θηρίoυ καÂ τo×ς πρoσκυvoØvτας 
τ¬v εÆκόvα αÛτoØ.” (zΑπoκ.ις:1-2), καί 

 
3) “ΚαÂ ¦καυµατίσθησαv oÊ –vθρωπoι καØµα µέγα, καÂ 

¦βλασnήµησαv τÎ Ðvoµα τoØ ΘεoØ τoØ §χovτoς ¦ξoυσίαv 
¦πÂ τς πληγς ταύτας, καÂ δ¥v µετεvόησαv òστε v 
δώσωσι δόξαv εÆς αÛτόv. ΚαÂ Ò πέµπτoς –γγελoς ¦ξέχεε 
τ¬v nιάληv αßτoØ ¦πÂ τÎv θρόvov τoØ θηρίoυ@ καÂ §γειvεv 
º βασιλεία αÛτoØ πλήρης σκότoυς, καÂ ¦µάσσoυv τς 
γλώσσας αßτäv ¦κ τoØ πόvoυ, καÂ ¦βλασnήµησαv τÎv 
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ΘεÎv τoØ oÛραvoØ δι τo×ς πόvoυς αßτäv καÂ δι τ 
ªλκη αßτäv, καÂ δ¥v µετεvόησαv •πÎ τäv §ργωv αßτäv.” 
(zΑπoκ.ις:9-11). 

 
Συvεπäς, oÊ γιoι ¦ξαιρoØvται ¦κ τäv κρίσεωv αÛτäv 

καί συγκεκριµέvως oÊ γιoι πoύ θά εÉvαι ζävτες µέχρι τήv 
παρoυσία τoØ ΧριστoØ.  }Ας ¦vθυµηθoØµε, ¦πίσης, τάς 
περιπτώσεις τoØ Νäε καί τoØ {Iερεµίoυ.  Πάvτως, ªvα εÉvαι 
βέβαιov, Óτι Óλoι oÊ •ληθεÃς πιστoί δέv θά ßπoστoØv τήv Ïργήv 
τoØ ΘεoØ. 
 

{Η ¦πιστρonή τoØ zIσραήλ 
∆ιά τόv λόγov τoØτov, Ò Θεός παρηγoρεÃ τόv λαόv τoυ 

πρonητικäς, λέγovτας:  “Μετ ταØτα θέλoυσιv ¦πιστρέψει oÊ 
υÊoÂ zIσρα¬λ καÂ θέλoυσι ζητήσει Κύριov τÎv ΘεÎv αßτäv 
καÂ ∆αβÂδ τÎv βασιλέα αßτäv@  καÂ θέλoυσι noβεÃσθαι τÎv 
Κύριov καÂ τ¬v •γαθότητα αÛτoØ ¦v ταÃς ¦σχάταις ºµέραις.” 
({Ωσηέ γ:5). 
 

{Η µέv γ− τoØ zIσραήλ θά πατ−ται ßπό τäv ¦θväv καί 
τoØ zΑvτιχρίστoυ: “... καί τ¬v πόλιv τ¬v γίαv θέλoυσι 
πατήσει τεσσαράκovτα δύo µ−vας.” (zΑπoκ.ια:2), δηλαδή ¦πί 
τριάµισυ χρόvια, ¦vä Ò λαός zIσραήλ θά διασωθ− εÆς τήv 
§ρηµov ßπό τoØ ΘεoØ.  {Η διάσωσίς τoυ ßπό τoØ ΘεoØ •πoτελεÃ 
πρonητευµέvo γεγovός καί σηµαίvει συvθήκη:  “...βασιλε×ς τoØ 
zIσραήλ εÉvαι Ò Κύριoς ¦v µέσå σoυ@  δ¥v θέλεις πλέov ÆδεÃ 
κακόv..... zIδoύ, ¦v τè καιρè ¦κείvå θέλω •nαvίσει πάvτας 
τo×ς καταθλίβovτάς σε@  καÂ θέλω σώσει τ¬v χωλαίvoυσαv 
καÂ συvάξει τ¬v ¦ξωσµέvηv@  καÂ θέλω καταστήσει αÛτo×ς 
§παιvov καÂ δόξαv ¦v παvτÂ τόπå τ−ς αÆσχύvης αÛτäv.  zΕv 
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τè καιρè ¦κείvå θέλω σς nέρει καÂ ¦v τè καιρè ¦κείvå 
θέλω σς συvάξει@  διότι θέλω σς κάµει Ïvoµαστo×ς καÂ 
¦παιvετo×ς µεταξ× πάvτωv τäv λαäv τ−ς γ−ς, Óταv ¦γã 
•πoστρέψω τ¬v αÆχµαλωσίαv σας §µπρoσθεv τäv Ïnθαλµäv 
σας, λέγει Κύριoς.” (Σon.γ:15-20).  zΕπίσης, θά ßπάρξoυv κι= 
–λλα §θvη πoύ θά διαnύγoυv τ−ς καταστρεπτικ−ς τoυ µαvίας, 
Óπως διαβάζoµε εÆς τό βιβλίov τoØ ∆αvιήλ, καί αÛτά θά εÉvαι τά 
κάτωθι: “Θέλει εÆσέλθει §τι εÆς τ¬v γ−v τ−ς δόξης, καÂ πoλλoÂ 
τόπoι θέλoυσιv καταστραn−@  oâτoι Óµως θέλoυσι διασωθ− ¦κ 
τ−ς χειρÎς αÛτoØ, Ò zΕδãµ καÂ Ò Μωβ καÂ oÊ πρäτoι τäv 
υÊäv zΑµµãv (περιoχές τ−ς zIoρδαvίας, ñς πρoαvεnέρθη).  
ΚαÂ θέλει ¦κτείvει τ¬v χεÃρα αßτoØ ¦πÂ τo×ς τόπoυς@  καÂ º γ− 
τ−ς ΑÆγύπτoυ δ¥v θέλει ¦κnύγει.  ΚαÂ θέλει κυριεύσει τo×ς 
θησαυρo×ς τoØ χρυσίoυ καÂ τoØ •ργυρίoυ, καÂ πάvτα τ 
¦πιθυµητ τ−ς ΑÆγύπτoυ@  καÂ oÊ Λίβυες καÂ oÊ ΑÆθίoπες 
θέλoυσιv εÉσθαι κατόπιv τäv βηµάτωv αÛτoØ.” (∆αv.ια:41-43) 
 ΟÊ µόvoι ßπoστηρικτές τoυ, λoιπόv, θά εÉvαι oÊ Λίβυoι καί oÊ 
ΑÆθίoπες κι= Ðχι Ò λαός zIσραήλ, Óπως κακäς πιστεύoυv 
ñρισµέvoι καί στρέnovται ¦vαvτίov τoυ.  zΕάv αÛτό ¦παλήθευε, 
τότε θά διεψεύδετo Ò λόγoς τ−ς πρonητείας τoØ ΘεoØ καί º 
συvθήκη Τoυ πρός τόv zΑβραάµ: “{Ο δ¥ zΑβραµ θέλει 
¦ξάπαvτoς γείvει §θvoς µέγα καÂ δυvατÎv καÂ θέλoυσιv 
εÛλoγηθ− εÆς αÛτÎv πάvτα τ §θvη τ−ς γ−ς.” (Γέv.ιη:18). 
 

Πäς, λoιπόv, θά ¦γίvετo Ò zIσραήλ §θvoς καί θά 
εÛλoγoØvτo πάvτα τά §θvη τ−ς γ−ς, ¦άv Ò λαός zIσραήλ 
¦πρόκειτo v=•πoρριnθ− ßπό τoØ ΘεoØ Τoυ, λόγω τoØ 
zΑvτιχρίστoυ, πoύ  θά ¦δέχετo ñς τόv •vαµεvόµεvov Μεσσίαv 
τoυ, καί συγχρόvως vά πρonητεύεται Óτι: 

 
• “...καÂ θέλoυσιv ¦πιβλέψει πρÎς zΕµ¥ τÎv {ΟπoÃov 

¦ξεκέvτησαv@  καÂ θέλoυσι πεvθήσει δι= αÛτόv, ñς πεvθεÃ 
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τις δι τÎv µovoγεv− αßτoØ καÂ θέλoυσι λυπηθ− δι= αÛτόv, 
ñς Ò λυπoύµεvoς δι τÎv πρωτότoκov αßτoØ.” (Ζαχ.ιβ:10), 

 
• “...αÛτoÂ θέλoυσιv ¦πικαλεσθ− τÎ Ðvoµά µoυ καÂ ¦γώ 

θέλω εÆσακoύσει αÛτoύς@  θέλω εÆπεÃ, Οâτoς εÉvαι λαÎς 
µoυ@  καÂ αÛτoÂ θέλoυσιv εÆπεÃ, {Ο Κύριoς εÉvαι Ò ΘεÎς 
µoυ.” (Ζαχ.ιγ:9), 

 
• “ΚαÂ καθãς εÉσθε κατάρα µεταξ× τäv ¦θväv, oÉκoς 

zIoύδα καÂ oÉκoς zIσραήλ, oàτω θέλω σς διασώσει καÂ 
θέλετε εÉσθαι εÛλoγία@  µ¬ noβεÃσθε@  –ς ¦vισχύωvται αÊ 
χεÃρες σας.” (Ζαχ.η:13), 

 
• “ΚαÂ oàτω λέγει Ò Κύριoς τäv δυvάµεωv@  zΕv ταÃς 

ºµέραις ¦κείvαις δέκα –vδρες ¦κ πασäv τäv γλωσσäv 
τäv ¦θväv θέλoυσι πιάσει σnιγκτά, vαί, θέλoυσι πιάσει 
σnιγκτ τÎ κράσπεδov ©vÎς zIoυδαίoυ, λέγovτες: 
Θέλoµεv ßπάγει µ¥ σς@  διότι ²κoύσαµεv Óτι Ò ΘεÎς εÉvαι 
µ¥ σς.” (Ζαχ.η:23). 

 
• “...καÂ θέλω καταστήσει αÛτo×ς §παιvov καÂ δόξαv ¦v 

παvτÂ τόπå τ−ς αÆσχύvης αÛτäv...” (Σon.γ:19) 
 

Πäς εÉvαι δυvατόv, λoιπόv, vά ¦κπληρωθoØv oÊ 
•vωτέρω πρonητεÃες καί συγχρόvως Ò zIσραήλ vά κάµη 
Òριστικήv συvθήκηv µέ τόv zΑvτίχριστov;  }Η πäς εÉvαι 
δυvατόv Ò λαός zIσραήλ vά κάµη συvθήκη µέ τόv zΑvτίχριστov 
καί συγχρόvως ---τό ¦παvαλαµβάvoµεv--- vά πρonητεύεται Óτι: 
“...θέλoυσιv ¦πιβλέψει πρÎς ¦µ¥ τÎv ÒπoÃov ¦ξεκέvτησαv καÂ 
θέλoυσι πεvθήσει δι= αÛτόv, ñς πεvθεÃ τις δι τÎv µovoγεv− 
αßτoØ, καÂ θέλoυσι λυπηθ− δι= αÛτόv, ñς Ò λυπoύµεvoς δι 
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τÎv πρωτότoκov αßτoØ.”; (Ζαχ.ιβ:10).  Συvεπäς, Ò λαός 
zIσραήλ θά πεvθήση διά τόv zIησoØv Χριστόv, τόv ÒπoÃov εÉχεv 
•πoρρίψει καί σταυρώσει. 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ  10 
 
 

ΟI ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ “ΜIΚΡΟΥ ΚΕΡΑΤΟΣ” 
 
 

zΑπό πoίoυς θά noβηθεÃ  Ò zΑvτίχριστoς 
{Η ΑÇγυπτoς θά εÉvαι µία ¦κ τäv χωρäv πoύ θά θελήση 

vά τoØ •vτισταθ− •λλά θά ßπoστ− τήv τύχηv τoØ zIσραήλ παρά 
τήv πρoσπάθειάv της vά ξεnύγη •πό τά χέρια τoØ ΜικρoØ 
Κέρατoς (zΑvτιχρίστoυ).  Τελικäς, θά κατακτηθ− καί θά 
λεηλατηθ− ßπ= αÛτoØ: “ΚαÂ θέλει ¦κτείvει τ¬v χεÃρα αßτoØ ¦πÂ 
τo×ς τόπoυς@ καÂ º γ− τ−ς ΑÆγύπτoυ δ¥v θέλει ¦κnύγει. ΚαÂ 
θέλει κυριεύσει τo×ς θησαυρo×ς τoØ χρυσίoυ καÂ τoØ 
•ργυρίoυ καÂ πάvτα τ ¦πιθυµητ τ−ς ΑÆγύπτoυ@ καÂ oÊ 
Λίβυες καÂ oÊ ΑÆθίoπες θέλoυσιv εÉσθαι κατόπιv τäv 
βηµάτωv αÛτoØ.” (∆αv.ια:42-43).  zΑvτιθέτως, –λλoι λαoί, 
χäρες καί περιoχές, πoύ συγκεκριµέvα σηµειώvovται καί 
•vαnέρovται εÆς τό βιβλίov τoØ ∆αvιήλ, Óπως Ò Βoρρς καί º 
zΑvατoλή θά τoØ •vτισταθoØv •πoτελεσµατικά, καθώς εÇδαµε 
vά µς πληρonoρ− Ò ∆αvιήλ καί vά µς παρηγoρ−: “Πλ¬v 
•γγελίαι ¦κ τ−ς •vατoλ−ς καÂ ¦κ τoØ βoρρ θέλoυσι ταράξει 
αÛτόv@  δι τoØτo θέλει ¦κβ− µετ θυµoØ µεγάλoυ δι v 
•nαvίσ® καÂ v ¦ξoλoθρεύσ® πoλλoύς.  ΚαÂ θέλει στήσει τς 
σκηvς τ−ς βασιλικ−ς αßτoØ κατoικήσεως µεταξ× τäv 
θαλασσäv ¦πÂ τoØ ¦vδόξoυ Ðρoυς τ−ς γιότητoς@  πλ¬v θέλει 
¦λθεÃ εÆς τÎ τέλoς αßτoØ καÂ δ¥v θέλει ßπάρχει Ò βoηθäv 
αÛτόv.” (∆αv.ια:44-45). 
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ΕÆς τήv περικoπήv αÛτήv Ò ∆αvιήλ µς διαβεβαιώvει Óτι 
δέv θά εÉvαι •καταvίκητoς oÜτε θά τυγχάvη τ−ς ßπoστηρίξεως 
πάvτωv καί δή τoØ Βoρρ Óπoυ ©δρεύει º Ε.Ε. καί πoύ θά γίvη Ò 
Æσχυρότερoς πoλέµιός τoυ, §στω κι= –v εÆς τήv •ρχήv Ò Βoρρς 
θά ¦vτυπωσιασθ− µαζί τoυ, Óπως Óλη º oÆκoυµέvη.  zΕγκαίρως 
º µvήµη τωv θά δoυλέψη καί θά τoύς βoηθήση vά συvέλθoυv 
•πό τήv §κπληξιv καί vά συvειδητoπoιήσoυv καί vά ¦vvoήσoυv 
µέ πoÃov §χoυv vά κάµoυv. 
 

Πoλλoί σήµερα, παρά τήv §λλειψιv ¦vδιαnέρovτoς πoύ 
¦πικρατεÃ διά τάς πρonητείας τ−ς Βίβλoυ, δέχovται τήv Βίβλov, 
γvωρίζoυv καί παραδέχovται τάς πρonητείας τoØ ∆αvιήλ, τoØ 
Παύλoυ, τoØ zIωάvvoυ καί –λλωv πρonητäv καί •πoστόλωv 
τoØ Κυρίoυ πoύ ÒµιλoØv περί τäv ¦σχάτωv ºµερäv.  ∆ιά τoØτo 
τό πvεØµα τ−ς zΑπoστασίας δέv θά δυvηθ− vά καταπvίξη τόσov 
•πoτελεσµατικά τήv nωvήv τ−ς συvειδήσεως πoύ θ= •ρχίση 
•µέσως v= •vτιδρ §vτovα µέσα τωv.  {Η “παραnρoσύvη” τoυ 
vά κυβερvήση ñς Θεός καί τά µέσα πoύ θά χρησιµoπoι− vά 
¦ξovτώvη τoύς •ρvητάς τoυ θά διεγείρη Óλoυς ¦vαvτίov τoυ, 
Óπως §γειvε καί ¦πί zIoυλίoυ Καίσαρoς τό 44 π.Χ., καί τoØ 
Òπoίoυ º εÆκώv ¦nέρετo •vάµεσα εÆς τάς εÆκόvας τäv θεäv, Ò 
δέ •vδριάς τoυ •vηγέρθη µέσα εÆς τόv vαόv µέ τήv ¦πιγραnήv:  
“ΕÆς τόv •ήττητov θεόv”.  {Ωρίσθησαv µάλιστα κι= ÊερεÃς τoØ 
“θεoØ” αÛτoØ.  Τέλoς, ¦δoλonovήθη ßπό Òµάδoς nίλωv καί 
ßπoστηρικτäv τoυ εÆς τoύς Òπoίoυς καί µόvov oÊ •ξιώσεις τoυ 
περί τ−ς θείας τoυ Æδιότητoς τόv εÉχαv κάµει •vυπόnoρov.  
Πόσov µλλov εÆς τήv περίπτωσιv τoØ zΑvτιχρίστoυ...! 
 
  }Ας µή voµίσωµε Óτι •λλάζει τό πvεØµα ¦πειδή •λλάζει 
º ¦πoχή.  Πoλλoί βασιλεÃς τoØ κόσµoυ •π= •ρχ−ς διεκδικoØσαv 
τήv θείαv Æδιότητα καί §nεραv τόv τίτλov τoØ βασιλέως θεoØ, 
εÇτε Βαβυλώvιoι µσαv, εÇτε ΑÆγύπτιoι, εÇτε Πέρσες εÇτε ΡωµαÃoι 
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καί πoλλoί –λλoι. Παρά τήv •ρχικήv ¦vτυπωσιακήv τoυ 
¦µnάvισιv, τήv ¦πίδρασιv τ−ς πoλιτικ−ς καί στρατιωτικ−ς τoυ 
δυvάµεως,  τ−ς τρoµoκρατίας καί τoØ nόβoυ πoύ θά ¦ξαπoλύση 
παvτoØ εÆς Óλov τόv κόσµov, δέv θά βραδύvη vά ¦κδηλωθ− º 
πvευµατική κι= º ψυχoλoγική •vτίδρασις, º Òπoία θά ¦ξελιχθ− 
εÆς πoλεµικήv ¦ξέγερσιv κατ= αÛτoØ ßn= Óλωv τäv ¦θväv καί δή 
τoØ Βoρρ πoύ •πoτελεÃται •πό κράτη πoτισµέvα µέ τήv γväσιv 
τ−ς {Αγίας Γραn−ς. {Ο zΑvτίχριστoς καί δέv θά µπoρέση vά 
τoύς •πατ ¦πί πoλύ µέ τoύς µύθoυς τoυ. 
 

Πρέπει, λoιπόv, vά τovισθ− Óτι τό Μικρόv Κέρας, πoύ θά 
ºγηθ− τ−ς vέας αÛτ−ς αÛτoκρατoρίας ¦κ τoØ ©vός τäv τέως 
κρατäv τoØ Μεγάλoυ zΑλεξάvδρoυ (∆αv.η:5-15)  καί ¦v τ± 
δυvάµει τoØ Σαταv, –v καί θά τoØ δoθoØv πoλλές ¦ξoυσίες καί 
δυvάµεις, δέv θά εÉvαι •ήττητo.  Πoλλά §θvη θά τoØ 
•vτισταθoØv καί θά στραnoØv κατά τ−ς βασιλείας τoυ καί –λλoι 
θά διασωθoØv •πό τήv καταστρεπτικήv µαvίαv τoυ, Óπως 
δηλώvεται ßπό τoØ ∆αvιήλ.  }Αλλoι θά τoØ πρoκαλέσoυv 
•vησυχίες καί θά τόv ταπειvώσoυv, ñς πρoελέχθη (∆αv.ια:40-
45). 
 

{Ο τόπoς Óπoυ θά ¦πικεvτρoØται º  ¦ξoυσία τoυ 
{Η πραγµατική, Óθεv, ¦ξoυσία τoυ, ñς συvάγεται ¦κ τäv 

•vωτέρω, θά ¦πικεvτρoØται εÆς τόv χäρov τ−ς •vατoλικ−ς 
Μεσoγείoυ καί συγκεκριµέvα ¦πί τoØ zIσραήλ, Óπoυ θά 
παριστάvη τόv Θεόv, καί Ðχι ¦πί τoØ Βoρρ Óπoυ ©δρεύει º Ε.Ε., 
§στω κι= –v Ò ∆αvιήλ τόv •πoκαλ− “Ò βασιλεύς τoØ βoρρ” εÆς 
τά ¦δάnια ια:40-43.  zΑvτιθέτως, Ò Βoρρς δηλώvεται ßπό τoØ 
∆αvιήλ εÆς τό ¦δάnιov ια:44 Óτι θά γίvη τό nόβητρόv τoυ.  ΟÊ 
λέξεις “Ò βασιλεύς τoØ βoρρ” καί “βoρρς” δέv θά πρέπει vά 
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ταυτισθoØv ¦vvoιoλoγικäς, διότι º nράσις “Ò βασιλεύς τoØ 
βoρρ” •vαnέρεται εÆς τόv zΑvτίχριστov (∆αv.ια:40) πoύ εÉvαι 
τό Μικρόv Κέρας ¦v σχέσει µέ τήv ΑÇγυπτov πoύ •vτιστoιχεÃ εÆς 
τόv “βασιλέα τoØ Νότoυ”, ¦vä º λέξις “βoρρς” •vαnέρεται 
εÆς τά κράτη τoØ βoρρ: “Πλ¬v •γγελίαι ¦κ τ−ς •vατoλ−ς καÂ 
¦κ τoØ βoρρ θέλoυσι ταράξει αÛτόv@...” (∆αv.ια:44). 
 

Συvεπäς, –ς µή ßπερβάλλεται º ¦ξoυσία τoυ καί δίδovται 
διαστάσεις πέραv ¦κείvωv πoύ Òρίζovται µέσα εÆς τόv λόγov τoØ 
ΘεoØ.  Καί Óπως ¦πί τ−ς Ρωµαϊκ−ς αÛτoκρατoρίας oÊ λαoί τ−ς 
¦πικρατείας της ¦στέvαζov κάτω •πό τό πέλµα της καί º 
Καρχηδώv  ¦ξoλoθρεύετo καί ¦ξαvδραπoδίζετo, αÊ zIvδίαι, ßπό 
τόv zΑσόκα, •vθoØσαv, ñς καί –λλες χäρες τ−ς zΑvατoλ−ς, 
πoύ δέv εßρίσκovτo ßπό τό πέλµα τ−ς Ρωµαϊκ−ς κυριαρχίας.  
Οàτω καί ¦πί τ−ς ¦πoχ−ς τoØ zΑvτιχρίστoυ ¦vä oÊ χäρες τ−ς 
•vατoλικ−ς Μεσoγείoυ θά καταπιέζovται καί θά ¦ξovτώvωvται 
ßπό τoØ zΑvτιχρίστoυ, º ∆ύσις, Ò Βoρρς, º }Απω zΑvατoλή, Ò 
zΕδώµ, Ò Μωάβ καί Ò zΑµµώv (zIoρδαvία) (∆αv.ια:41) καί 
–λλαι περιoχαί θά παραµείvoυv ¦λεύθεραι καί θά διαnύγoυv •πό 
τά χέρια τoυ, καθώς καί Ò λαός zIσραήλ πoύ θά διαnύγη εÆς τήv 
§ρηµov καί θά διασωθ− ßπό τoØ ΘεoØ Τoυ (zΑπoκ.ιβ:6, 14). 
 

{Ο zΑvτίχριστoς δέv θά ¦ξoυσιάζη  ¦n= Óλoυ τoØ κόσµoυ 
zΕπίσης, εÉvαι διατυπωµέvov Óτι: “...¦δόθη εÆς αÛτÎ 

¦ξoυσία ¦πÂ πσαv nυλ¬v καÂ γλäσσαv καÂ §θvoς.” 
(zΑπoκ.ιγ:7).  zΑλλά καί αÛτό δέv πρέπει vά τό πάρoυµε κατά 
γράµµα Óτι δηλαδή ¦vvoεÃ Óλov τόv κόσµov, διότι καταργεÃται 
•πό –λλες πρonητεÃες τoØ ∆αvιήλ, πoύ µς πρonητεύoυv τά τ−ς 
βασιλείας τoυ καί µς πρoσδιoρίζoυv ¦πακριβäς τάς χώρας πoύ 
θά ¦ξoυσιάζη.  Πρέπει Æδιαιτέρως vά πρoσέξωµε τάς πρonητείας 
τoØ ∆αvιήλ, ¦άv θέλωµε vά καταvoήσωµε ¦πακριβäς τά 
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γεγovότα τ−ς βασιλείας τoØ zΑvτιχρίστoυ.  Μόvov εÆς τάς 
πρonητικάς περιγραnάς τoØ ∆αvιήλ καί δή εÆς τάς ©ρµηvευτικάς 
τoυ διατυπώσεις µπoρoØµε vά στηριχθoØµε κατά γράµµα.  {Ο 
∆αvιήλ εÉvαι Ò µόvoς πρonήτης, Ò ÒπoÃoς µς περιγράnει 
εÛκριväς καί λεπτoµερäς τά γεγovότα τäv ¦σχάτωv ºµερäv καί 
τά τ−ς βασιλείας τoØ zΑvτιχρίστoυ, §στω κι= –v Ò zIωάvvης µς 
δίδει ñρισµέvας συµπληρωµατικάς πληρonoρίας περί αÛτoØ.  {Ο 
∆αvιήλ µς πρoσδιoρίζει, ¦πίσης, λεπτoµερäς καί τήv διάρκειαv 
τ−ς βασιλείας τoυ.  }Ας τό πρoσέξωµε: “ Τότε ³κoυσα γίoυ 
τιvÎς λαλoØvτoς@ καÂ –λλoς γιoς §λεγε πρÎς τÎv δεÃvα 
λαλoØvτα, ~Εως πότε θέλει διαρκεÃ Ðρασις º περÂ τ−ς 
παvτoτειv−ς θυσίας καÂ τ−ς παραβάσεως, »τις nέρει τ¬v 
¦ρήµωσιv, καÂ τÎ γιαστήριov καÂ τÎ στράτευµα 
παραδίδovται εÆς καταπάτησιv;  ΚαÂ εÉπε πρÎς ¦µέ, ~Εως δύo 
χιλιάδωv καÂ τριακoσίωv ºµερovυκτίωv@ τότε τÎ γιαστήριov 
θέλει καθαρισθ−.” (∆αv.η:13-14). 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ  11 
 
 
 

 Η  ΜΕΓΑΛΗ  ΘΛIΨIΣ 
 
 

{Η Μεγάλη Θλίψις καί oÊ §σχατες πληγές τoØ ΘεoØ 
zΕκεÃvo τό ÒπoÃov πρέπει vά •πoσπάση τήv πρoσoχήv 

µας δέv εÉvαι αÛτός oâτoς Ò zΑvτίχριστoς, §στω καί –v 
•vαβιώση τό κλÃµα τ−ς βαρβαρότητoς καί τ−ς ¦γκληµατικότητoς 
τ−ς Ρωµαϊκ−ς ¦πoχ−ς ³ τäv Ναζί τoØ Χίτλερ διά τoύς 
{Εβραίoυς.  {Η Μεγάλη Θλίψις τ−ς ¦πoχ−ς τoØ zΑvτιχρίστoυ θά 
πρoέλθη, κατά βάσιv, •πό τάς ¦σχάτας πληγάς τoØ ΘεoØ!  Καί 
εÆς τoØτo §γκειται º Μεγάλη Θλίψις.  ~Οσoι διαnύγoυv τήv 
διώξιv τoØ zΑvτιχρίστoυ, ¦n= Óσov δεχθoØv vά τόv ßπακoύσoυv 
καί vά τoύς σnραγίση, δέv θά διαnύγoυv τήv κρίσιv τoØ ΘεoØ, º 
Òπoία περιγράnεται εÆς τό βιβλίov τ−ς zΑπoκαλύψεως, κεnάλαια 
ιε= καί ις=.   {Η κρίσις αÛτή  τoØ ΘεoØ θά λάβη χώραv ¦vαvτίov 
τ−ς βασιλείας τoØ zΑvτιχρίστoυ καί ¦vαvτίov ¦κείvωv πoύ θά 
τόv πρoσκυvήσoυv εÇτε ¦vτός τ−ς ¦πικρατείας τoυ ¦πί τoØ χώρoυ 
τ−ς Μεσoγείoυ εÇτε ¦κτός τ−ς ¦πικρατείας τoυ ¦n= Óλoυ τoØ 
κόσµoυ, Óπoυ θά ¦πιδρ º βασιλεία τoυ, Óπως συµβαίvει 
σήµερov µέ τoύς Σαταvoλάτρες.  Κατά τήv περίoδov τ−ς 
Μεγάλης Θλίψεως θά θαvατωθ− τό ªvα τρίτov τäv •vθρώπωv, 
καθώς δηλώvεται εÆς τήv zΑπoκάλυψιv! (θ:15, 18) “ΚαÂ 
¦λύθησαv oÊ τέσσαρες –γγελoι oÊ ºτoιµασµέvoι εÆς τ¬v òραv 
καÂ ºµέραv καÂ µ−vα καÂ ¦vιαυτόv, δι v θαvατώσωσι τÎ 
τρίτov τäv •vθρώπωv.” 
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{Η Μεγάλη Θλίψις καί oÊ Ρωµαϊκoί διωγµoί 
{Η Μεγάλη Θλίψις, λoιπόv, ¦πί τ−ς ¦πoχ−ς τoØ 

zΑvτιχρίστoυ θά εÉvαι πoλύπλευρη, διότι ¦πεµβαίvει κι= Ò Θεός 
κατ= αÛτoØ.  {Η δέ θλίψις τoØ zIσραήλ ¦πί τ−ς ¦πoχ−ς τoØ 
zΑvτιχρίστoυ διερωτώµεθα κατά πόσov θά εÉvαι µεγαλυτέρα, 
¦nzÓσov Ò zIσρα¬λ θά διασωθ− ßπό τoØ ΘεoØ τoυ εÆς τήv 
§ρηµov, ¦v συγκρίσει µέ τήv ¦πoχήv τäv Ναζιστäv τoØ Χίτλερ, 
κατά τήv Òπoίαv Ò zIσραήλ τ−ς διασπoρς δέv ¦πρόλαβε vά 
διαnύγη, καί ¦θαvατώθησαv περί τά 6.000.000 –τoµα, δηλαδή 
•ριθµός περίπoυ Çσoς τoØ σηµεριvoØ λαoØ zIσραήλ, πoύ ζ− εÆς 
τό zIσραήλ.  }Η θ= •πoδειχθ− βαρβαρoτέρα τ−ς ¦πoχ−ς τ−ς 
Ρωµαϊκ−ς ΑÛτoκρατoρίας, πoύ κατέσκαψε τήv Καρχηδώvα τό 
146 π.Χ. καί ¦πέζησαv µόvov 50.000 •πό πληθυσµόv ºµίσεως 
©κατoµµυρίoυ.  Τό Çδιov §τoς εÆς τήv Κόριvθov, µίαv 
•κµάζoυσαv πόλιv τ−ς {Ελλάδoς, oÊ ΡωµαÃoι ¦σκότωσαv Óλoυς 
τoύς –vδρες τ−ς Κoρίvθoυ µέ πληθυσµόv τότε 1.000.000 καί 
¦πώλησαv δoύλoυς τάς γυvαÃκας καί τά παιδιά τωv.  }Η, πoύ εÆς 
µίαv καί µόvov ºµέραv oÊ ΡωµαÃoι ¦σταύρωσαv 6.000 
µovoµάχoυς καί σκλάβoυς Òπαδoύς τoØ Σπάρτακoυ καί τά θηρία 
§τρωγαv τoύς χριστιαvoύς ¦πί τρεÃς αÆävες πoύ διήρκεσαv oÊ 
διωγµoί τäv χριστιαväv εÆς τάς •ρρέvας τäv Ρωµαίωv κι= Ðχι 
τριάµισυ χρόvια πoύ θά διαρκέση º ¦πoχή τoØ zΑvτιχρίστoυ.  
}Η τ−ς ¦πoχ−ς τoØ Ταµερλάvoυ πoύ εÉχε τό χόµπυ vά nτιάχvη 
πυραµίδες •πό vεκρoκεnαλές εÆς τά ¦δάnη πoύ κατακτoØσε ³ º 
γεvoκτovία τäv zΑρµεvίωv ßπό τäv Τoύρκωv;  }Η µήπως ¦πί 
τ−ς ¦πoχ−ς µας δέv γίvovται σωρεία ¦γκληµάτωv καί 
καvvιβαλισµäv Óπως π.χ. εÆς τήv Καµπότζη Óπoυ ¦θαvατώθησαv 
©κατoµµύρια –vθρωπoι, εÆς τή Ρoυάvτα, τό Μπoυρoύvτι, τήv 
Βoσvία, τήv zΑλγερία κλπ.;  }Ας τό πρoσέξωµεv αÛτό, òστε vά 
µή ¦πηρεαζώµεθα •πό ¦vτυπώσεις, πoύ δέv µς µεταδίδoυv τήv 
•vτικειµεvικήv εÆκόvα τ−ς πραγµατικότητoς τoØ παρελθόvτoς  
¦v σχέσει µέ τό παρόv καί τό µέλλov...  
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}Εvτovoι •λλά βραχείας διαρκείας διωγµoί 
{Η ¦πoχή τoØ zΑvτιχρίστoυ δέv θά πρoσθέση τίπoτε 

vεώτερov εÆς τήv ¦γκληµατικότητα τ−ς •vθρωπότητoς ¦v σχέσει 
µέ τήv ¦γκληµατικότητα τoØ παρελθόvτoς καί τoØ παρόvτoς.  Θά 
εÉvαι πλäς µία ¦παvάληψις καί µάλιστα µικρς διαρκείας 
τριάµισυ ¦τäv κατά τäv •ρvητäv τoυ.  zΑvτιθέτως, Ò λαός τoØ 
ΘεoØ θά τύχη Æδιαιτέρας πρovoµιακ−ς µεταχειρήσεως ßπό τoØ 
ΘεoØ µέ τάς ¦πεµβάσεις Τoυ κατά τoØ zΑvτιχρίστoυ µέσω τäv 
¦σχάτωv πληγäv καί τ−ς µειώσεως τoØ χρόvoυ τ−ς θλίψεώς τωv, 
διότι Ò Θεός θά “συvτέµη τς ºµέρας” χάριv τäv πιστäv καί 
¦κλεκτäv τoυ Óπως µς πληρonoρεÃ καί µς παρηγoρεÃ Ò 
•πόστoλoς ΜατθαÃoς: “ΚαÂ –v δ¥v συvετέµvovτo αÊ ºµέραι 
¦κεÃvαι, δ¥v ³θελε σωθ− oÛδεµία σάρξ@  δι τo×ς ¦κλεκτo×ς 
Óµως θέλoυσι συvτµηθ− αÊ ºµέραι ¦κεÃvαι.” (Ματ.κδ:22 ñς 
καί Μάρκ.ιγ:20). 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ  12 
 
 
 

Η ΑΡΠΑΓΗ 
 
 

{Η •βεβαιότης περί τoØ χρόvoυ τ−ς {Αρπαγ−ς 
ΕÉvαι σαnές εÆς τήv Βίβλov Óτι Ò Θεός ¦v τè ¦λέει Τoυ 

καί τ± πρovoί‘ Τoυ θά σηκώση τήv zΕκκλησίαv Τoυ ¦κ τ−ς γ−ς 
πρό τ−ς τελικ−ς καταστρon−ς.  ΟÛδείς •ληθής Χριστιαvός 
•µnιβάλλει διά τό §vδoξov γεγovός τ−ς {Αρπαγ−ς τ−ς 
zΕκκλησίας.  ΑÛτός εÉvαι καί Ò λόγoς διά τόv ÒπoÃov §χoυv 
κακäς ταυτίσει τήv {Αρπαγήv µέ τήv “Μακαρίαv zΕλπίδα”... 
zΕκεÃvo τό ÒπoÃov δέv εÉvαι σαnές εÆς τόv voØv πoλλäv πιστäv 
εÉvαι º στιγµή κατά τήv Òπoίαv º {Αρπαγή θά λάβει χώραv, 
δηλαδή, πρό τ−ς Μεγάλης Θλίψεως, ¦v τè µέσω τ−ς Μεγάλης 
Θλίψεως ³ κατά τό τέλoς τ−ς Μεγάλης Θλίψεως. 
 

Τί oÊ πoλλoί πιστoί πιστεύoυv περί  τ−ς {Αρπαγ−ς 
Σήµερα, º µεγάλη πλειoψηnία τäv πιστäv §χει 

υÊoθετήσει τήv θέσιv Óτι º zΕκκλησία θά ρπαγ− πρό τ−ς 
Μεγάλης Θλίψεως. Πoλυάριθµoι πιστoί εÉvαι πρoσκεκoλληµέvoι 
εÆς τήv διδασκαλίαv Óτι º {Αρπαγή θά λάβη χώραv πρό τ−ς 
Μεγάλης Θλίψεως, πλäς διότι §τσι τήv §χoυv διδαχθεÃ καί τήv 
§χoυv •πoδεχθεÃ χωρίς vά τήv §χoυv oÊ Çδιoι ¦ξετάσει βάσει τ−ς 
{Αγίας Γραn−ς.  zΕπί πλέov, διότι εÉvαι µία διδασκαλία πoύ 
εÉvαι τόσov •ρεστή καί παρήγoρoς!  ∆ιατί vά •vησυχoØv;  ∆ιατί 
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vά πρoετoιµασθoØv vά •vτιµετωπίσoυv τήv Μεγάληv Θλίψιv 
•noØ πιστεύoυv Óτι δέv θά εÉvαι ¦δä διά vά δoκιµάσoυv τάς 
κακoυχίας της •noØ θα §χoυv ρπαγεÃ;  ΑÛτή º θεωρία Óµως 
§χει ßπoστεÃ ¦πιθέσεις ñς στερoυµέvη τ−ς •παιτoυµέvης 
Βιβλικ−ς ßπoστηρίξεως.  Βεβαίως, ¦κεÃvoι πoύ τoλµoØv vά 
•µnισβητήσoυv  αÛτήv τήv εÛρέως •πoδεκτή θεωρία γίvovται 
•vτικείµεvov •vτεπιθέσεωv καί θεωρoØvται ταραχoπoιoί! 
 

{Η θεωρία Óτι º {Αρπαγή θά λάβη χώραv πρό τ−ς 
Μεγάλης Θλίψεως εÉvαι τόσov διαδεδoµέvη καί σταθερäς 
πιστευoµέvη, òστε Óστις τoλµήση vά τήv θίξη θά §χει vά 
•vτιµετωπίση τήv •vτίδρασιv –v µή τήv ¦χθρότητα τäv πιστäv. 
 Θά θεωρηθ− ñς ψευδoδιδάσκαλoς •vατρέπωv τ−v πίστιv τäv 
πιστäv καί ñς ¦πιδιώκωv vά διχάση τήv zΕκκλησίαv!  Τά 
Χριστιαvικά Παvεπιστήµια, τά Σεµιvάρια ³ τά Βιβλικά Κoλλέγια 
ñς ¦πίσης oÊ διδάσκαλoι µέσω τ−ς τηλεoράσεως, τoØ 
ραδιonώvoυ, •κόµη καί τά διάnoρα χριστιαvικά nίλµ 
πρoβάλλoυv  τήv Θεωρίαv αÛτήv τ−ς {Αρπαγ−ς πρό τ−ς 
Μεγάλης Θλίψεως.  {Η θεωρία αÛτή πρoβάλλεται τώρα καί µέσω 
τäv σελίδωv τoØ διαδικτύoυ.  Καί τά βιβλιoπωλεÃα εÉvαι ξέχειλα 
•πό δηµoσιεύσεις πoύ διδάσκoυv τήv πρό τ−ς Μεγάλης Θλίψεως 
{Αρπαγήv. 
 

Συµnώvως πρός τήv διδασκαλίαv αÛτήv, Ò Κύριoς θά 
§λθη •nαväς διά τήv zΕκκλησίαv Τoυ vά τήv •vαλάβη διά vά 
εÉvαι πάvτoτε µαζί Τoυ.  ΕÆς τό τέλoς τ−ς Μεγάλης Θλίψεως, θά 
§λθη nαvερά διά vά κρίvη καί vά καταδικάση τoύς •σεβεÃς.  
zΕάv αÛτή º διδασκαλία εÉvαι •ληθής, oÊ πιστoί δέv §χoυv 
λόγov vά •vησυχoØv διά τήv ¦ρχoµέvηv Μεγάληv Θλίψιv διότι 
δέv θά εÉvαι πλέov ¦δä.  zΕάv, Óµως, º θεωρία αÛτή εÉvαι 
λαvθασµέvη, ¦πιβάλλεται Óπως Óσoι τήv υÊoθέτησαv vά εÉvαι 
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πρoετoιµασµέvoι vά ßπoµείvoυv τάς κακoυχίας τ−ς Μεγάλης 
Θλίψεως. 
 

ΟÊ πιστεύovτες εÆς τήv θεωρίαv αÛτήv δέχovται –µεσα ³ 
§µµεσα: 

 
1) Óτι º Μεγάλη Θλίψις εÉvαι µόvov διά τoύς γίoυς τ−ς 

Μεγάλης Θλίψεως, 
 
2) Óτι ßπάρχoυv δύo λαoί τoØ ΘεoØ, διότι §χoυv •πoκλείσει •πό 

τήv zΕκκλησίαv τoύς γίoυς τ−ς Μεγάλης Θλίψεως τäv 
Òπoίωv τά Ïvόµατα εÉvαι ¦πίσης γραµµέvα εÆς τό Βιβλίov 
τ−ς ζω−ς τoØ zΑρvίoυ,  καί 

 
3) Óτι, §στω καί ¦άv δέv τό Æσχυρίζovται ρητäς, ßπάρχoυv δύo 

µελλovτικές ¦λεύσεις τoØ Κυρίoυ •vτί µις, δηλαδή º πρώτη 
τäv Òπoίωv εÉvαι ßπό τήv µoρnήv τ−ς {Αρπαγ−ς, º Òπoία 
πιστεύoυv θά λάβη χώραv πρό τ−ς Μεγάλης Θλίψεως. 

 

Νά µή •πoρρίπτωµε κάτι ¦άv δέv τό ¦ξετάσωµε 
{Η {Αγία Γραnή, Óµως, µς πρoτρέπει vά µή 

•πoρρίπτωµε κάθε τι ¦άv δέv τό ¦ξετάσωµε.  “Πάvτα 
δoκιµάζετε, τό καλόv κατέχετε” (1Θεσ.5:21).  Kαί 
“zΑγαπητoί, µ¬ πιστεύετε εÆς πv πvεØµα, •λλ δoκιµάζετε 
τ πvεύµατα ¦άv µvαι ¦κ τoØ ΘεoØ@ διότι πoλλoÂ 
ψευδoπρon−ται ¦ξ−λθov εÆς τÎv κόσµov” (Α Iωάv.δ:1). 
zΕκεÃvo πoύ º πλειoψηnία πιστεύει δέv •πoτελεÃ πάvτoτε 
¦γγύησιv τ−ς Βιβλικ−ς •ληθείας... 
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ΠoÃoι •vήκoυv εÆς τήv zΕκκλησίαv; 
Α.    zΕρωτήσεις σχετικά µέ τoύς γίoυς τ−ς Μ. Θλίψεως 

zΕάv, ñς ñρισµέvoι ¦σχατoλόγoι ßπoθέτoυv, Óτι º 
zΕκκλησία θά §χει ρπαγεÃ πρό τ−ς Μεγάλης Θλίψεως, τότε oÊ 
πιστoί πoύ θά πρoέρχovται •πό τήv Μεγάληv Θλίψιv ñς ¦πίσης 
καί oÊ δύo µάρτυρες πoύ πρonητεύoυv ¦πί ñρισµέvo χρovικό 
διάστηµα κατά τήv περίoδov τ−ς Μεγάλης Θλίψεως δέv θά 
πρέπει vά εÉvαι •ληθή µέλη τ−ς zΕκκλησίας τoØ ΧριστoØ •λλά 
•πoτελoØv µίαv Æδιαιτέραv τάξιv πιστäv πoύ θά τύχoυv 
διαnόρoυ µεταχειρίσως!  zΕv τoιαύτη περιπτώσει πρέπει vά 
•παvτηθoØv ñρισµέvες •λυσιδωτές ¦ρωτήσεις: 

 
1) Πäς εÉvαι δυvατόv εÆς αÛτoύς, παρά τόv noβερόv διωγµόv 

vά nυλάττoυv “... τς ¦vτoλς τoØ ΘεoØ καÂ vά §χoυv 
(§χovτας) τ¬v µαρτυρίαv τoØ zIησoØ ΧριστoØ”; 
(zΑπoκ.ιβ:17). 

 
2) Πäς εÉvαι δυvατόv vά κρατoØv τήv “µαρτυρίαv τoØ 

zIησoØ” καί vά µή •vήκoυv εÆς τήv zΕκκλησίαv τoØ 
ΧριστoØ; 

 
3) Πäς •vήκoυv εÆς τόv zIησoØv καί §χoυv “τήv µαρτυρίαv 

Τoυ” χωρίς vά §χoυv τό ΠvεØµα τoØ ΘεoØ ¦voικόv ¦v 
αÛτoÃς; 

 
4) zΕάv Óµως §χoυv ¦πιστραn− καί είvαι •vαγεvvηµέvoι, τότε 

•vήκoυv εÆς τόv Χριστόv καί §χoυv τό ΠvεØµα τoØ ΘεoØ.  
Συvεπäς, εÉvαι πραγµατικoί χριστιαvoί καί •vήκoυv εÆς τήv 
zΕκκλησίαv. 
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5) zΕάv εÉvαι •ληθεÃς χριστιαvoί καί •vήκoυv εÆς τήv 
zΕκκλησίαv τότε º zΕκκλησία δέv ρπάζεται πρό τ−ς 
Μεγάλης Θλίψεως. 

 
Συvεπäς, Ò Æσχυρισµός τωv Óτι º {Αρπαγή λαµβάvει 

χώραv πρό τ−ς Μεγάλης Θλίψεως δέν εÉvαι δυvατόv vά Æσχύη! 
 

zΕπίσης, º Βίβλoς λέγει περί τäv γίωv τ−ς Μεγάλης 
Θλίψεως Óτι: 
 
• “ΚαÂ •πεκρίθη εÍς ¦κ τäv πρεσβυτέρωv, λέγωv πρÎς ¦µέ@ 

Οâτoι oÊ ¦vδεδυµέvoι τς στoλς τς λευκς τίvες εÉvαι 
καÂ πόθεv µλθov;  ΚαÂ εÉπα πρÎς αÛτόv@ Κύριε, σ× 
¦ξεύρεις. ΚαÂ εÉπε πρÎς ¦µέ@ Οâτoι εÉvαι oÊ ¦ρχόµεvoι ¦κ 
τ−ς θλίψεως τ−ς µεγάλης, καÂ §πλυvαv τς στoλς αßτäv 
καÂ ¦λεύκαvαv αÛτς ¦v τè αËµατι τoØ zΑρvίoυ.  ∆ι 
τoØτo εÉvαι ¦vώπιov τoØ θρόvoυ τoØ ΘεoØ καÂ 
λατρεύoυσιv αÛτÎv ºµέραv καÂ vύκτα ¦v τè vαè αÛτoØ, 
καÂ Ò καθήµεvoς ¦πÂ τoØ θρόvoυ θέλει κατασκηvώσει ¦π= 
αÛτoύς.  ∆¥v θέλoυσι πειvάσει πλέov oÛδ¥ θέλoυσι διψήσει 
πλέov, oÛδ¥ θέλει πέσει ¦π= αÛτo×ς Ò »λιoς oÛδ¥ καv¥v 
καØµα,  διότι τÎ zΑρvίov τÎ •vαµέσov τoØ θρόvoυ θέλει 
πoιµάvει αÛτo×ς καÂ Òδηγήσει αÛτo×ς εÆς ζäσας πηγς 
ßδάτωv, καÂ θέλει ¦ξαλείψει Ò ΘεÎς πv δάκρυov •πÎ τäv 
Ïnθαλµäv αÛτäv.” (zΑπoκ.ζ:13-17). 

 
• “ΚαÂ ¦δόθη εÆς αÛτÎ v κάµ® πόλεµov µ¥ τo×ς γίoυς, καÂ 

v vικήσ® αÛτoύς...  ΚαÂ θέλoυσι πρoσκυvήσει αÛτÎ 
πάvτες oÊ κατoικoØvτες ¦πÂ τ−ς γ−ς, τäv Òπoίωv τ 
Ïvόµατα δ¥v ¦γράnησαv ¦v τè βιβλίå τ−ς ζω−ς τoØ 
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zΑρvίoυ τoØ ¦σnαγµέvoυ •πÎ καταβoλ−ς κόσµoυ” 
(zΑπoκ.ιγ:7-8). 

 
ΟÊ ¦v λόγω γιoι πρέπει vά §χoυv τά Ïvόµατά τωv 

γραµµέvα εÆς τό Βιβλίov τ−ς Ζω−ς τoØ zΑρvίoυ!   Τότε πoιές 
εÉvαι oÊ διαnoρές µεταξύ τäv γίωv τ−ς zΕκκλησίας καί τäv 
γίωv τ−ς Μεγάλης Θλίψεως;  Καί ¦άv δέv ßπάρχoυv διαnoρές 
τότε º zΕκκλησία εÉvαι παρoØσα κατά τήv διάρκειαv τ−ς 
Μεγάλης Θλίψεως! 
 
Β.    zΕρωτήσεις σχετικά µέ τoύς γίoυς τ−ς Π. ∆ιαθήκης 

Καί τί γίvεται µέ τoύς γίoυς τ−ς Παλαις ∆ιαθήκης;  
zΑvήκoυv ³ δέv •vήκoυv εÆς τήv zΕκκλησίαv τoØ ΧριστoØ;  
ΕÉvαι γραµµέvov εÆς τήv ¦πιστoλήv πρός {Εβραίoυς “•λλ= ¦v 
αÛταÃς γίvεται κατ= ¦vιαυτÎv •vάµvησις µαρτιäv@ διότι 
•δύvατov εÉvαι αÍµα ταύρωv καÂ τράγωv v •nαιρ± 
µαρτίας.” ({Εβρ.ι:3-4)!  zΕάv αÍµα ταύρωv καÂ τράγωv δέv 
δύvαται v •nαιρ± µαρτίας, τότε Óλες oÊ µαρτίες τäv γίωv 
τ−ς Παλαις ∆ιαθήκης πoτέ δέv συvεχωρήθησαv!  zΑλλά τότε τί 
γίvεται µέ τήv πρonητείαv τoØ {Iερεµίoυ περί µις vέας 
διαθήκης µετά τoØ oÇκoυ zIσραήλ καί τoØ oÇκoυ zIoύδα; 
({Iερ.λα:27).  ΑÛτή º διαθήκη §γιvε πραγµατικότης µόvov διά 
τoØ Κυρίoυ zIησoØ ΧριστoØ.  “... zΑvαιρεÃ τÎ πρäτov, δι v 
συστήσ® τÎ δεύτερov.”({Εβρ.ι:9).  ΑÛτό ¦πραγµατoπoιήθη  
µέσω τoØ θαvάτoυ Τoυ ¦πί τoØ σταυρoØ ... “ΚαÂ δι τoØτo εÉvαι 
µεσίτης διαθήκης καιv−ς, Ëvα δι τoØ θαvάτoυ, Óστις §γειvε 
πρÎς •πoλύτρωσιv τäv ¦πÂ τ−ς πρώτης διαθήκης 
παραβάσεωv, λάβωσιv oÊ κεκληµέvoι τ¬v ¦παγγελίαv τ−ς 
αÆωvίoυ κληρovoµίας.” ({Εβρ.θ:15).  ΑÛτό σηµαίvει Óτι Ò 
θάvατoς τoØ zIησoØ ¦πί τoØ σταυρoØ δέv µτo µόvov διά 
•vθρώπoυς πoύ ¦σώθησαv κατά τήv περίoδov µεταξύ τ−ς 
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Πεvτηκoστ−ς καί τ−ς {Αρπαγ−ς •λλά ¦πίσης διά τoύς γίoυς τ−ς 
Παλαις ∆ιαθήκης καί διά τoύς γίoυς τ−ς Μεγάλης Θλίψεως. 
 

Καί τί θά πρέπει vά εÆπoØµε διά τήv •πόλυτov Òµoιότητα 
τoØ ¦δαnίoυ τ−ς zΕξόδoυ ιθ:6 “καÂ σεÃς θέλετε εÉσθαι εÆς ¦µ¥ 
βασίλειov Êεράτευµα καÂ §θvoς γιov” µέ τό ¦δάnιov τ−ς Α’ 
Πέτρoυ β:9 “σεÃς Óµως εÉσθε γέvoς ¦κλεκτόv, βασίλειov 
Êεράτευµα, §θvoς γιov,...”  ∆έv ÒµιλoØv •µnότερα περί τoØ 
αÛτoØ πράγµατoς καί διά τόv αÛτόv σκoπόv; 
 

Πoυθεvά º Γραnή δέv µς διδάσκει Óτι Ò Θεός §χει δύo ³ 
τρεÃς διαnoρετικoύς λαoύς ñς Æδιoκτησίαv Τoυ.  {Η περιγραnή 
τ−ς zΑπoκαλύψεως περί τ−ς Νέας zIερoυσαλήµ ßπovoεÃ 
•κριβäς τό •vτίθετov.  zΕκεÃ διαβάζoµε, “καÂ εÉχε τεÃχoς µέγα 
καÂ ßψηλόv, εÉχε καÂ δώδεκα πυλävας, καÂ εÆς τo×ς πυλävας 
δώδεκα •γγέλoυς, καÂ Ïvόµατα ¦πιγεγραµµέvα, τ ÒπoÃα 
εÉvαι τäv δώδεκα nυλäv τäv υÊäv zIσραήλ.... ΚαÂ τÎ τεÃχoς 
τ−ς πόλεως εÉχε θεµέλια δώδεκα, καÂ ¦v αÛτoÃς τ Ïvόµατα 
τäv δώδεκα •πoστόλωv τoØ zΑρvίoυ.”  (zΑπoκ.κα:12, 14), oÊ 
ÒπoÃoι •vήκoυv εÆς τήv zΕκκλησίαv. 
 

Θά ßπάρξoυv δύo zΕλεύσεις καί δύo {Αρπαγές; 
ΠoØ λέγει º Βίβλoς Óτι θά ßπάρχoυv δύo zΕλεύσεις;  

~Ολα τά σχετικά ¦δάnια •πoκαλύπτoυv διάnoρες Ðψεις ³ nάσεις 
τoØ αÛτoØ γεγovότoς.   Τό ¦δάnιov Α΄ Θεσ.δ:17 λέγει “§πειτα 
ºµεÃς oÊ ζävτες Óσoι •πoµέvoµεv θέλoµεv ρπαχθ− µετ= 
αÛτäv ¦v vεnέλαις εÆς •πάvτησιv τoØ Κυρίoυ εÆς τÎv •έρα, 
καÂ oàτω θέλoµεv εÉσθαι πάvτoτε µετ τoØ Κυρίoυ.”   }Ετσι, 
oÊ γιoι θά ¦ξέλθoυv vά συvαvτήσoυv τόv Κύριov εÆς τόv •έρα 
καί ¦v συvεχεία θά ¦πιστρέψoυv µετ= ΑÛτoØ.  {Η {Αρπαγή θά 
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εÉvαι º ¦vαρκτήριoς πρξις τ−ς δευτέρας ¦λεύσεώς Τoυ!  ΠoØ º 
{Αγία Γραnή λέγει Óτι oÊ γιoι θά µεταnερθoØv εÆς τόv oÛραvόv 
©πτά §τη πρό τ−ς ∆ευτέρας zΕλεύσεώς Τoυ; 
 

{Η zΕκκλησία περιλαµβάvει γίoυς Óλωv τäv αÆώvωv 
{Η {Αγία Γραnή •πoκαλύπτει Óτι πλ−θoς •vθρώπωv θά 

πιστεύσoυv εÆς τόv zIησoØv κατά τήv διάρκειαv τ−ς Μεγάλης 
Θλίψεως.  zΕάv αÛτoί oÊ πιστoί •πoτελoØv µέρoς τ−ς 
zΕκκλησίας, τότε º zΕκκλησία συµπεριλαµβάvει τoύς γίoυς 
Óλωv τäv αÆώvωv!  Καί τoØτo διότι σύµnωvα µέ τό 11ov κεn. 
τ−ς πρός {Εβραίoυς º zΕκκλησία περιλαµβάvει καί Óλoυς τoύς 
τιµωµέvoυς γίoυς τ−ς Παλαις ∆ιαθήκης, τoØ zΑβραάµ  
συµπεριλαµβαvoµέvoυ, περί τoØ Òπoίoυ º Γραnή λέγει Óτι 
εÇµεθα τέκvα τoυ ¦v τ± πίστει: “zΕξεύρετε λoιπÎv Óτι oÊ Ðvτες 
¦κ πίστεως, oâτoι εÉvαι υÊoÂ τoØ zΑβραάµ.” (Γαλ.3:7).   Τό 
αÛτό Æσχύει καί διά τόv  Μωυσ−v, τόv ∆αβίδ καί τoύς πρonήτας. 
 Τί ¦vvoεÃ º Γραnή Óταv λέγει, “τÎv ÒπoÃov Ò ΘεÎς πρoέθετo 
µέσov ¦ξιλεώσεως δι τ−ς πίστεως ¦v τè αËµατι αÛτoØ, πρÎς 
nαvέρωσιv τ−ς δικαιoσύvης αßτoØ δι τ¬v –nεσιv τäv 
πρoγεvoµέvωv µαρτηµάτωv δι τ−ς µακρoθυµίας τoØ 
ΘεoØ,” (Ρωµ.3:25); ΠoÃα εÉvαι “τά πρoγεvόµεvα µαρτήµατα” 
¦άv º §κnρασις αÛτή •noρ µόvov τoύς πιστoύς τ−ς Καιv−ς 
∆ιαθήκης; 
 

zΕπίσης, πoØ º {Αγία Γραnή λέγει Óτι “oÊ γιoι τ−ς 
Μεγάλης Θλίψεως” §χoυv •πoκλεισθ− •πό τό σäµα τoØ 
ΧριστoØ καί δέv θά ρπαγoØv; 
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Πoία εÉvαι º “µακαρία ¦λπίδα”; 
{Η §κnρασις “µακαρία ¦λπίδα” εßρίσκεται εÆς Τίτov 

β:13:  “πρoσµέvovτες τ¬v µακαρίαv ¦λπίδα καÂ ¦πιnάvειαv 
τ−ς δόξης τoØ µεγάλoυ ΘεoØ καÂ Σωτ−ρoς ºµäv zIησoØ 
ΧριστoØ,”.  ΑÛτό τό ¦δάnιo •vαnέρεται εÆς τήv §vδoξov 
παρoυσίαv τoØ Κυρίoυ µας zIησoØ ΧριστoØ καί ΟΧI εÆς τήv 
{Αρπαγήv!  {Η ¦λπίς µας ¦v Χριστè •πoτελεÃ πράγµατι 
µακαρία ¦λπίδα διότι §χει vά κάµη µέ τήv σωτηρίαv µας.  {Η 
Βιβλική ¦λπίς µας εÉvαι º πρoσδoκία Óτι Óλες oÊ  ßπoσχέσεις τoØ 
ΘεoØ σχετικά µέ τηv σωτηρία µας θά ¦κπληρωθoØv. 
 

{Υπάρχoυv πoλλές διάnoρες ßπoσχέσεις σχετικά µέ τήv 
¦λπίδα µας ¦v Χριστè:  {Η ¦λπίς τ−ς αÆωvίoυ ζω−ς, º ¦λπίς τ−ς 
δόξης, º ¦λπίς τoØ ΕÛαγγελίoυ, º ¦λπίς τ−ς •πoλυτρώσεως ¦κ 
τ−ς σαρκός, ¦κ τoØ Σαταv καί ¦κ τoØ κόσµoυ, º ¦λπίς Óτι “τό 
nθαρτόv θά ¦vδυθ− •θαvασία”, º ¦λπίς τ−ς µεταλλαγ−ς µας 
καί Óτι θέλoµεv ÆδεÃ ΑÛτόv καθώς εÉvαι καί Óτι θά εÇµεθα 
©vωµέvoι µετ= ΑÛτoØ αÆωvίως κλπ.  ∆ι= Óλoυς αÛτoύς τoύς 
λόγoυς, º ßπoσχεθεÃσα §vδoξoς παρoυσία τoØ ΧριστoØ 
Ïvoµάζεται “µακαρία ¦λπίδα”.  ΕÉvαι µακαρία διότι εÉvαι τό 
γεγovός, τό ÒπoÃov ÒδηγεÃ εÆς τήv ¦κπλήρωσιv ΟΛΩΝ τäv 
“σωτηριακäv” µας ¦λπίδωv. 
 

Παρερµηvεία τoυ ¦δαnίoυ Τίτoς β:13 
{Η “µακαρία ¦λπίδα” §χει σαnäς σχέσιv µέ τήv δόξαv 

τ−ς παρoυσίας τoØ Κυρίoυ, º Òπoία θά •πoτελέση •vτικείµεvov 
δηµoσίας ¦µnαvίσεως καί oÛχί ©vός µυστικoØ γεγovότoς.  Κατά 
τήv παρoυσίαv Τoυ “...θέλoυσιv ÆδεÃ τÎv ΥÊÎv τoØ •vθρώπoυ 
¦ρχόµεvov ¦πÂ τäv vεnελäv τoØ oÛραvoØ µετ δυvάµεως καÂ 
δόξης πoλλ−ς.” (Ματ.24:30).  Συvεπäς, Ðχι δύo µελλovτικές 



 - 78 -

¦λεύσεις τoØ Κυρίoυ ¦κ τäv Òπoίωv º µία θά εÉvαι º {Αρπαγή.  
Μία –λλη •πόδειξη •πoτελεÃ τό ¦δάnιo “...}Αvδρες ΓαλιλαÃoι, 
τί Ëστασθε ¦µβλέπovτες εÆς τÎv oÛραvόv; oâτoς Ò zIησoØς, 
Óστις •vελήnθη •n= ßµäv εÆς τÎv oÛραvόv, θέλει ¦λθεÃ oàτω 
καθ= Óv τρόπov εÇδετε αÛτÎv πoρευόµεvov εÆς τÎv oÛραvόv.” 
(Πράξ.α:11). 
 

Τό ¦δάnιov Τίτ.β:13 §χει παρερµηvευθεÃ.  ΕÍς ¦κ τäv 
λόγωv αÛτ−ς τ−ς πλάvης εÉvαι Óτι ¦κεÃvoι πoύ πιστεύoυv εÆς τήv 
{Αρπαγήv πρό τ−ς Μεγάλης Θλίψεως πιστεύoυv Óτι oÊ πιστoί 
δέv µπoρoØv vά ¦πιζήσoυv •πό τoύς διωγµoύς τoØ 
ψευδoπρonήτoυ ³ •πό τίς nυσικές καταστρonές.  zΑλλά 
σύµnωvα µέ τήv Γραnήv, oÊ πιστoί θά ¦πιζήσoυv αÛτ−ς τ−ς 
δoκιµασίας •κριβäς διότι Ò Θεός τoύς τό ßπόσχεται καί δύvαται 
vά τoύς κάµη vά ¦πιζήσoυv!  zΑρκεÃ vά ¦vθυµηθ− καvείς πäς oÊ 
zIσραηλίτες ¦πέζησαv τäv πληγäv ¦v ΑÆγύπτå καί oÊ τρεÃς vέoι 
περί τäv Òπoίωv διαβάζoµε εÆς τό βιβλίov τoØ ∆αvιήλ, “ΚαÂ 
•πoκριθεÂς εÉπεv, zIδoύ, ¦γã βλέπω τέσσαρας –vδρας 
λελυµέvoυς, περιπατoØvτας ¦v µέσå τoØ πυρός, καÂ βλάβη 
δ¥v εÉvαι εÆς αÛτoύς, καÂ º Ðψις τoØ τετάρτoυ εÉvαι Òµoία µ¥ 
ΥÊÎv ΘεoØ.  Τότε πλησιάσας Ò Ναβoυχoδovόσoρ εÆς τÎ στόµα 
τ−ς καµίvoυ τoØ πυρÎς τ−ς καιoµέvης ¦λάλησε καÂ εÉπε, 
Σεδράχ, Μισχ καÂ zΑβδ¥-vεγώ, δoØλoι τoØ ΘεoØ τoØ 
{Υψίστoυ, ¦ξέλθετε καÂ §λθετε. Τότε Ò Σεδράχ, Μισχ καÂ 
zΑβδ¥-vεγã ¦ξ−λθov ¦κ µέσoυ τoØ πυρός.” (∆αv.γ:25-26). 
 

ΣπoυδαÃα παράλληλα σχετικά ¦δάnια τ−ς Γραn−ς 
{Η zΕκκλησία τoØ ΧριστoØ §χει διέλθει, µέσω πoλλäv 

θλίψεωv. zΕvθυµηθεÃτε τί λέγει º Γραnή εÆς {Εβρ.ια:35-38 καί 
Æδιαίτερα Ò Πέτρoς εÆς Α΄Πέτ.δ:12-13 “zΑγαπητoί, µ¬ 
παραξεvεύεσθε δι τÎv βασαvισµÎv τÎv γιvόµεvov εÆς ¦σς 
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πρÎς δoκιµασίαv, ñς ¦v συvέβαιvεv εÆς ¦σς παράδoξόv τι, 
•λλ καθότι εÉσθε κoιvωvoÂ τäv παθηµάτωv τoØ ΧριστoØ, 
χαίρετε, Ëvα καÂ Óταv º δόξα αÛτoØ nαvερωθ± χαρ−τε 
•γαλλιώµεvoι”. 
 

{Ο Κύριoς, Ò }Iδιoς, •vέnερεv Óτι Ò διωγµός εÉvαι º 
“µoίρα” µας εÆς αÛτήv τήv ζωήv: “Τότε θέλoυσι σς παραδώσει 
εÆς θλÃψιv καÂ θέλoυσι σς θαvατώσει, καÂ θέλετε εÉσθαι 
µισoύµεvoι ßπÎ πάvτωv τäv ¦θväv δι τÎ Ðvoµά µoυ.” 
(Ματ.κδ:9)  {Ο ΠαØλoς Òµoίως εÉπε, “Óτι δι πoλλäv θλίψεωv 
πρέπει v εÆσέλθωµεv εÆς τ¬v βασιλείαv τoØ ΘεoØ.” 
(Πράξ.ιδ:22).  zΕπί πλέov, •πoτελεÃ τιµή τό vά πάσχωµεv ßπέρ 
τoØ λατρευτoØ Σωτ−ρoς καί Κυρίoυ µας!  }Ετσι, §στω καί –v 
διερχόµεθα θλίψιv º ßπόσχεσις τ−ς nαvερώσεως τ−ς δόξης Τoυ 
(Α΄Πέτ.δ:13) θά •πoτελεÃ πάvτoτε τήv “µακαρίαv ¦λπίδα”.  {Η 
{Αγία Γραnή, Óµως ßπόσχεται Óτι θά nυλαχθoØµε •πό τήv 
ºµέρα τ−ς Ïργ−ς τoØ Κυρίoυ διότι θά εÇµεθα ßπό τήv 
πρoστασίαv Τoυ: Βλέπε Σon.α:7-18, γ:14-17; {Ησ.ιγ:6; 
Β΄Πέτ.γ:10; zΑβδιoύ α:15; zΕζεκ.ιγ:5; zIωήλ γ:1-2; zIωήλ ιβ:14; 
{Ησ.ιγ:10; zIωήλ β:31. 
 

Τό χωρίov “{Ο »λιoς θέλει µεταστραn− εÆς σκότoς καÂ 
º σελήvη εÆς αÍµα, πρÂv §λθ® º ºµέρα τoØ Κυρίoυ º µεγάλη 
καÂ ¦πιnαvής” (zIωήλ β:31), µvηµovευόµεvov ¦πίσης ßπό τoØ 
•πoστόλoυ Πέτρoυ εÆς Πράξ.β:20, •vαnέρει Óτι τά 
πρonητευόµεvα σηµεÃα §ρχovται πρίv •πό τήv ºµέρα τoØ 
Κυρίoυ.  zΕάv º Μεγάλη Θλίψις συµπίπτη µέ τήv ºµέρα τoØ 
Κυρίoυ, τότε τά σηµεÃα πoύ •vαnέρovται ßπό τoØ zIωήλ θά 
πρέπει ¦πίσης vά συµβoØv πρό τ−ς Μεγάλης Θλίψεως!  Πρέπει, 
¦πίσης, vά ληnθ− ßπ= Ðψιv τό ¦δάnιov “ΚαÂ εÉδov, Óτε ³voιξε 
τ¬v σnραγίδα τ¬v ªκτηv, καÂ Æδoύ, §γειvε σεισµÎς µέγας, καÂ 
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Ò »λιoς §γειvε µέλας ñς σάκκoς τρίχιvoς καÂ º σελήvη §γειvεv 
ñς αÍµα” (zΑπoκ.ς:12).  ΤoØτo σηµαίvει Óτι º ºµέρα τoØ 
Κυρίoυ δέv µπoρεÃ vά λάβη χώραv παρά µόvov •noØ º Μεγάλη 
Θλίψις §χει •ρχίσει. 
 

zΑvά πσαv στιγµήv; 
~Ολoι συµnωvoØv Óτι πoλλά γεγovότα πρonητεύovται vά 

γίvoυv πρό τ−ς zΕvδόξoυ Παρoυσίας τoØ Κυρίoυ εÆς τό τέλoς 
τoØ αÆävoς (¦µnάvισις τoØ zΑvτιχρίστoυ, ¦µnάvισις τäv δύo 
µαρτύρωv, σηµεÃα ¦v τè oÛραvè, κλπ.).  zΕκεÃvoι πoύ 
πιστεύoυv Óτι º {Αρπαγή λαµβάvει χώραv πρό τ−ς Μεγάλης 
Θλίψεως καί πώς µπoρεÃ vά λάβη χώραv •vά πάσαv στιγµήv 
στηρίζoυv τήv πίστιv τωv αÛτήv κατά κύριov λόγov εÆς τά 
•κόλoυθα ¦δάnια: 
 
• “}Ας µ¬ ταράττηται º καρδία σας@ πιστεύετε εÆς τÎv 

Θεόv, καÂ εÆς ¦µ¥ πιστεύετε. zΕv τ± oÆκί‘ τoØ ΠατρÎς µoυ 
εÉvαι πoλλ oÆκήµατα@ εÆ δ¥ µή, ³θελov σς εÆπεÃ@ ßπάγω 
v σς ©τoιµάσω τόπov@ καÂ •noØ ßπάγω καÂ σς 
©τoιµάσω τόπov, πάλιv §ρχoµαι καÂ θέλω σς παραλάβει 
πρÎς ¦µαυτόv, δι v εÉσθε καÂ σεÃς, Óπoυ εÉµαι 
¦γώ.”(zIωάv.ιδ:1-3), 

 
• “oËτιvες καÂ εÉπov@ }Αvδρες ΓαλιλαÃoι, τί Ëστασθε 

¦µβλέπovτες εÆς τÎv oÛραvόv; oâτoς Ò zIησoØς, Óστις 
•vελήnθη •n’ ßµäv εÆς τÎv oÛραvόv, θέλει ¦λθεÃ oàτω 
καθ’ Óv τρόπov εÇδετε αÛτÎv πoρευόµεvov εÆς τÎv 
oÛραvόv.” (Πράξ.α:11), 

 
• “zIδoύ, µυστήριov λέγω πρÎς ¦σς@ πάvτες µ¥v δ¥v 

θέλoµεv κoιµηθ−, πάvτες Óµως θέλoµεv µεταµoρnωθ−, ¦v 
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µι” στιγµ±, ¦v Õιπ± ÏnθαλµoØ, ¦v τ± ¦σχάτ® σάλπιγγι@ 
διότι θέλει σαλπίσει, καÂ oÊ vεκρoÂ θέλoυσιv •vαστηθ− 
–nθαρτoι, καÂ ºµεÃς θέλoµεv µεταµoρnωθ−.”  
(Α{Κoρ.ιε:51-52), 

 
• “∆ιότι τÎ πoλίτευµα ºµäv εÉvαι ¦v oÛραvoÃς, Òπόθεv καÂ 

πρoσµέvoµεv Σωτ−ρα τÎv Κύριov zIησoØv Χριστόv” 
(Φιλιπ.γ:20), 

 
• “Óταv Ò Χριστός, º ζω¬ ºµäv, nαvερωθ±, τότε καÂ σεÃς 

µετ’ αÛτoØ θέλετε nαvερωθ− ¦v δόξ®.” (Κoλ.γ:4), Óπoυ 
γίvεται σαnής µvεία τ−ς ¦λεύσεώς Τoυ καί τ−ς {Αρπαγ−ς.  
zΕκεÃvoι πoύ πιστεύoυv εÆς τήv {Αρπαγήv •vά πσαv 
στιγµήv πιστεύoυv τoØτo χωρίς vά λαµβάvoυv σoβαρά 
ßπzÐψιv τά πρoαvαnερθέvτα πρonητευόµεvα αÛτά 
γεγovότα.   Πäς εÉvαι δυvατόv, Óµως,  χωρία, τά ÒπoÃα 
τηρoØv σιγήv Óσov •noρ τά σηµεÃα πoύ πρoηγoØvται, 
δυvατόv vά •πoδεικvύoυv τό “•vά πσαv στιγµήv”; 

 
Λέγoυv Óτι τό “•vά πσαv στιγµήv” εÉvαι •vαγκαÃov διά 

τήv “εÛηµερίαv” τ−ς zΕκκλησίας, –λλως º zΕκκλησία θά 
•πoκoιµηθ−...  {Η {Αγία Γραnή ΠΟΤΕ δέv παρoυσιάζει τήv 
{Αρπαγήv ñς ªvα  γεγovός χωρίς vά §χoυv πρoηγηθεÃ σηµεÃα 
(δηλαδή •vά πσαv στιγµήv).  {Ωρισµέvoς •ριθµός ¦δαnίωv 
nαίvεται vά •vτικρoύη αÛτήv τήv διδασκαλίαv: 
 
1) {Η ßπόσχεσις τoØ Κυρίoυ πρός τόv Πέτρov Óτι θά 

•πέθvησκε εÆς πρoκεχωρηµέvηv ºλικίαv (zIωάv.κα:18-
19).  zΕάv º {Αρπαγή ¦µnαvίζετo ñς •vά πσαv στιγµήv 
¦πικειµέvη, τoØτo σηµαίvει Óτι τoØ Πέτρoυ º •vάληψις θά 
µπoρoØσε vά συµβ− •vά πσαv στιγµήv •κόµη καί πρίv •πό 
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τόv θάvατov τoØ Πέτρoυ.  Συvεπäς, Ò Κύριoς δέv ¦δίδαξε τό 
•vά πσαv στιγµήv.  ΕÉvαι σωστόv vά ßπoθέτη καvείς αÛτό 
πoύ πρoσπαθεÃ vά •πoδείξη; 

 
2) ΟÊ παραβoλές, oÊ ÒπoÃες ßπovooØv ªvα µεγάλo χρovικό 

διάστηµα πρίv Ò Κύριoς ¦πιστρέψει.  {H παραβoλή τäv 
ταλάvτωv (Ματ.κε:14-30 καί Λoυκ.ιθ:11-27).  ΑÛτά τά χωρία 
•πoτελoØv ¦πιχειρήµατα ¦vαvτίov τ−ς ¦vvoίας τ−ς •vά 
πσαv στιγµήv {Αρπαγ−ς.  Πρoϋπoθέτoυv παρέλευσιv 
σηµαvτικoØ χρόvoυ: 
• {Η βασιλεία συγκριvoµέvη µέ σπόρov σιvάπεως.  }Αv 

καί µικρός κατ=•ρχήv, θά αÛξηθ−, πργµα πoύ ßπovoεÃ 
τήv παρέλευσιv χρόvoυ. 

• {Η βασιλεία συγκριvoµέvη µέ ζύµη.  }Αv καί •σήµαvτη 
εÆς τήv •ρχήv, µέ τόv χρόvov διεισδύει παvτoØ. 

 
3) ∆ιάnoρες περικoπές, ßπovooØv Óτι τό πρόγραµµα αÛτoØ 

τoØ αÆävoς θά εÉvαι παρατεταµέvov.  ΑÛτά τά κείµεvα 
ßπovooØv σηµαvτικήv περίoδov χρόvoυ πρίv •πό τόv 
¦ρχoµόv τoØ Κυρίoυ.  Μία παρατεταµέvη καθυστέρησις δέv 
εÉvαι συvεπής µέ τήv διδασκαλίαv τ−ς •vά πσαv στιγµήv 
{Αρπαγ−ς. 

 
 Συµπεριλαµβάvovται τά ©ξ−ς σηµεÃα: 

• {Η Μεγάλη zΑπoστoλή (Ματ.κη:19-20).  ΑÛτή εÉvαι º 
¦vτoλή vά µαθητεύσoυv πάvτα τά §θvη.  Θά πρέπει vά 
σηµειωθ− Óτι τoØτo δέv §χει πλήρως Òλoκληρωθ− µετά 
•πό χρovικό διάστηµα 20 αÆώvωv.  zΕάv º {Αρπαγή 
¦λάµβαvε χώραv •vά πσαv στιγµήv πäς θά µτo 
δυvατόv vά µαθητεύσoυv πάvτα τά §θvη; 

• Τά ¦κτεταµέvα Êεραπoστoλικά σχέδια τoØ Παύλoυ, καί º 
¦πίγvωσις Óτι πλησίαζε Ò θάvατός τoυ. Καθώς εÆς τήv 
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πρonητείαv πoύ •noρ τόv Πέτρov, βλέπoµε τήv 
•vάγκηv παρελεύσεως ñρισµέvoυ χρόvoυ καί ©vός 
µελλovτικoØ γεγovότoς ---τoØ θαvάτoυ τoØ Παύλoυ--- 
πρίv º {Αρπαγή λάβη χώραv. 

• {Η πρonητεία τ−ς καταστρon−ς τ−ς {Iερoυσαλήµ, πoύ 
πρoηγεÃται τ−ς ¦πιστρon−ς τoØ Κυρίoυ (Λoυκ.κα:20-24). 

• Τά εÆδικά σηµεÃα τ−ς ¦λεύσεως τoØ Κυρίoυ πoύ µς 
¦δόθησαv κατά τήv Òµιλίαv τoυ ¦πί τoØ Ðρoυς τäv 
zΕλαιäv (Ματ.κδ:1-25@ Ματ.κδ:30). 

 
Συvεπäς, º περίπτωσις τ−ς {Αρπαγ−ς εÆς zΑπoκ.δ:1-2 

•πoτελεÃ καθαράv ßπόθεσιv!  Τό vά θεωρήση καvείς Óτι º 
{Αρπαγή τoØ zIωάvvoυ εÆς τoύς oÛραvoύς σηµαίvει Óτι º 
zΕκκλησία ρπάζεται κατ=¦κεÃvov τόv καιρόv •πoτελεÃ καθαρήv 
•λληγoρίαv.  Τό γεγovός Óτι º λέξις “zΕκκλησία” δέv •παvτ 
εÆς τά κεnάλαια πoύ •κoλoυθoØv τό 4ov δέv •πoτελεÃ •πόδειξιv 
Óτι º zΕκκλησία δέv µταv πλέov παρoØσα.  {Η λέξις 
“zΕκκλησία” δέv χρησιµoπoιεÃται εÆς τάς ¦πιστoλάς τoØ Πέτρoυ 
•λλά º zΕκκλησία µτo παρoύσα Óταv Ò Πέτρoς τάς §γραnε.  ΕÆς 
τό βιβλίov τ−ς zΑπoκαλύψεως εÉvαι γραµµέvov Óτι oÊ πιστoί τ−ς 
Μεγάλης Θλίψεως nυλάττoυv τς ¦vτoλς τoØ ΘεoØ καÂ §χoυv 
τ¬v µαρτυρίαv τoØ zIησoØ ΧριστoØ καθώς Óλα τά –λλα µέλη 
τoØ σώµατoς τoØ ΧριστoØ!  ΕÉvαι ¦πίσης γραµµέvo Óτι τά 
Ïvόµατά τoυς §χoυv γραnεÃ “•πό καταβoλ−ς κόσµoυ εÆς τό 
βιβλίov τ−ς ζω−ς τoØ zΑρvίoυ τoØ ¦σnαγµέvoυ” (zΑπoκ.ιβ:17@ 
ιγ:8). zΑνήκουν εÆς τήν zΕκκλησίαν τοØ ΧριστοØ! 
 

ΟÊ θλίψεις, “µερίδα” τoØ πιστoØ εÆς τήv ζωήv 
zΕάv συγκρίvωµε zΑπoκ.γ:10 “zΕπειδ¬ ¦nύλαξας τÎv 

λόγov τ−ς ßπoµov−ς µoυ, καÂ ¦γã θέλω σ¥ nυλάξει ¦κ τ−ς 
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òρας τoØ πειρασµoØ, »τις µέλλει v §λθ® ¦πÂ τ−ς oÆκoυµέvης 
Óλης, δι v δoκιµάσ® τo×ς κατoικoØvτας ¦πÂ τ−ς γ−ς”   µέ 
Λoυκ.κα:16-19 καί zIωάv.ιζ:15 καί Æδιαίτερα µέ Ματ.κδ:9 τό 
ÒπoÃov λέγει, “Τότε θέλoυσι σς παραδώσει εÆς θλÃψιv καÂ 
θέλoυσι σς θαvατώσει, καÂ θέλετε εÉσθαι µισoύµεvoι ßπÎ 
πάvτωv τäv ¦θväv δι τÎ Ðvoµά µoυ”, τότε º ßπoτιθεµέvη 
ßπόσχεσις •vτιnάσκει εÛθέως πρός τoύς λόγoυς τoØ Κυρίoυ µας 
καί τoύς λόγoυς τ−ς Γραn−ς γεvικά διότι βλέπoµε Óτι oÊ θλίψεις 
•πoτελoØv “µερίδα” τoØ πιστoØ εÆς τήv ζωήv αÛτήv. 
 
• “...zΕv τè κόσµå θέλετε §χει θλÃψιv@ •λλ θαρσεÃτε, ¦γã 

¦vίκησα τÎv κόσµov.” (zIωάv.ις:33) 
• “...δι πoλλäv θλίψεωv πρέπει v εÆσέλθωµεv εÆς τ¬v 

βασιλείαv τoØ ΘεoØ.” (Πράξ.ιδ:22) 
• “...∆ιότι σεÃς ¦ξεύρετε Óτι εÆς τoØτo εÇµεθα τεταγµέvoι@” 

(Α{Θεσ.γ:3) 
• “ΚαÂ πάvτες δ¥ oÊ θέλovτες v ζäσιv εÛσεβäς ¦v Χριστè 

zIησoØ θέλoυσι διωχθ−.” (Β{Τιµ.γ:12) 
• “...πιστÎς Óµως εÉvαι Ò Θεός, Óστις δ¥v θέλει σς •nήσει 

v πειρασθ−τε ßπ¥ρ τ¬v δύvαµίv σας...” (Α{Κoρ.ι:13) 
• “zΑγαπητoί, µ¬ παραξεvεύεσθε δι τÎv βασαvισµÎv τÎv 

γιvόµεvov εÆς ¦σς πρÎς δoκιµασίαv, ñς ¦v συvέβαιvεv 
εÆς ¦σς παράδoξόv τι, •λλ καθότι εÉσθε κoιvωvoÂ τäv 
παθηµάτωv τoØ ΧριστoØ, χαίρετε, Ëvα καÂ Óταv º δόξα 
αÛτoØ nαvερωθ± χαρ−τε •γαλλιώµεvoι.” (Α{Πέτ.δ:12-13) 

• “Τίς θέλει µς χωρίσει •πÎ τ−ς •γάπης τoØ ΧριστoØ; 
θλÃψις ³ στεvoχωρία ³ διωγµÎς ³ πεÃvα ³ γυµvότης ³ 
κίvδυvoς ³ µάχαιρα; Καθãς εÉvαι γεγραµµέvov, ~Οτι 
ªvεκα σoØ θαvατoύµεθα Óληv τ¬v ºµέραv. zΕλoγίσθηµεv 
ñς πρόβατα σnαγ−ς. zΑλλ= εÆς πάvτα ταØτα ßπερvικäµεv 
δι τoØ •γαπήσαvτoς ºµς.”  (Ρωµ.ε:38) 

• “∆ιότι º πρoσωριv¬ ¦λαnρ θλÃψις ºµäv ¦ργάζεται εÆς 
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ºµς καθ= ßπερβoλ¬v εÆς ßπερβoλ¬v αÆώvιov βάρoς 
δόξης,” (Β{Κoρ.δ:17) 

• “Πσαv χαρv voµίσατε, •δελnoÂ µoυ, Óταv περιπέσητε 
εÆς διαnόρoυς πειρασµoύς, γvωρίζovτες Óτι º δoκιµασία 
τ−ς πίστεώς σας ¦ργάζεται ßπoµovήv. {Η δ¥ ßπoµov¬ –ς 
§χ® §ργov τέλειov, δι v µσθε τέλειoι καÂ Òλόκληρoι, µ¬ 
Ðvτες εÆς µηδ¥v ¦λλιπεÃς.” (zIάκ.α:2-4) 

• “ΚαÂ oÛχÂ µόvov τoØτo, •λλ καÂ καυχώµεθα εÆς τς 
θλίψεις, γιvώσκovτες Óτι º θλÃψις ¦ργάζεται ßπoµovήv, º 
δ¥ ßπoµov¬ δoκιµήv, º δ¥ δoκιµ¬ ¦λπίδα, º δ¥ ¦λπÂς δ¥v 
καταισχύvει, διότι º •γάπη τoØ ΘεoØ εÉvαι ¦κκεχυµέvη ¦v 
ταÃς καρδίαις ºµäv δι Πvεύµατoς {Αγίoυ τoØ δoθέvτoς 
εÆς ºµς.” (Ρωµ.ε:3-5) 

• “ΚαÂ µ¬ noβηθ−τε •πÎ τäv •πoκτειvόvτωv τÎ σäµα, τ¬v 
δ¥ ψυχ¬v µ¬ δυvαµέvωv v •πoκτείvωσι@ noβήθητε δ¥ 
µλλov τÎv δυvάµεvov καÂ ψυχ¬v καÂ σäµα v •πoλέσ® 
¦v τ± γεέvv®.” (Ματ.ι:28). 

 
Πέραv αÛτäv τäv γεvικäv Βιβλικäv •ρχäv, ßπάρχει 

πλ−θoς περικoπäv πoύ εÇτε πρooρίζovται διά τoύς πιστoύς 
γενικά εÇτε δύvαvται κάλλιστα vά ¦nαρµoστoØv καί εÆς τoύς 
πιστoύς τ−ς περιόδoυ τ−ς Μεγάλης Θλίψεως: 
• “Τότε θέλoυσι σς παραδώσει εÆς θλÃψιv καÂ θέλoυσι σς 

θαvατώσει, καÂ θέλετε εÉσθαι µισoύµεvoι ßπÎ πάvτωv τäv 
¦θväv δι τÎ Ðvoµά µoυ.” (Ματ.κδ:9) 

• “ΚαÂ πoλλoÂ ψευδoπρon−ται θέλoυσιv ¦γερθ− καÂ 
πλαvήσει πoλλoύς,” (Ματ.κδ:11) 

• “ΚαÂ τότε θέλoυσι σκαvδαλισθ− πoλλoÂ καÂ θέλoυσι 
παραδώσει •λλήλoυς καÂ θέλoυσι µισήσει •λλήλoυς.” 
(Ματ.κδ:10) καί “Θέλετε δ¥ παραδoθ− καÂ ßπÎ γovέωv καÂ 
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•δελnäv καÂ συγγεväv καÂ nίλωv, καÂ θέλoυσι 
θαvατώσει τιvς ¦ξ ßµäv,” (Λoυκ.κα:16) 

• “Πρoσέχετε δ¥ εÆς ©αυτo×ς µήπoτε βαρυvθäσιv αÊ 
καρδίαι σας •πÎ κραιπάλης καÂ µέθης καÂ µεριµväv 
βιωτικäv, καÂ ¦πέλθ® αÆnvίδιoς ¦n= ßµς º ºµέρα 
¦κείvη@” (Λoυκ.κα:34) 

• “Πρoσέχετε, •γρυπvεÃτε καÂ πρoσεύχεσθε@ διότι δ¥v 
¦ξεύρετε πότε εÉvαι Ò καιρός.” (Μάρκ.ιγ:33). 

• “~Οταv δ¥ σς nέρωσι δι v σς παραδώσωσι, µ¬ 
πρoµεριµvτε τί θέλετε λαλήσει, µηδ¥ µελεττε, •λλ= Ó, τι 
δoθ− εÆς ¦σς ¦v ¦κείv® τ± òρα, τoØτo λαλεÃτε@ διότι δ¥v 
εÉσθε σεÃς oÊ λαλoØvτες, •λλ τÎ ΠvεØµα τÎ ~Αγιov.” 
(Μάρκ.ιγ:11) 

• “καÂ θέλετε εÉσθαι µισoύµεvoι ßπÎ πάvτωv δι τÎ Ðvoµά 
µoυ@ πλ¬v θρÂξ ¦κ τ−ς κεnαλ−ς σας δ¥v θέλει χαθ−@ δι 
τ−ς ßπoµov−ς σας •πoκτήσατε τς ψυχς σας.” 
(Λoυκ.κα:17-19). 

 

Περικoπές  διά τoύς πιστoύς τ−ς Μεγάλης Θλίψεως  
• “Óστις θέλει ¦λθεÃ κατ= ¦vέργειαv τoØ Σαταv ¦v πάσ® 

δυvάµει καÂ σηµείoις καÂ τέρασι ψεύδoυς” (Β{Θεσ.β:9). 
• “}Ας µ¬ σς ¦ξαπατήσ® τις κατ= oÛδέvα τρόπov@ διότι δ¥v 

θέλει ¦λθεÃ º ºµέρα ¦κείvη, ¦v δ¥v §λθ® πρäτov º 
•πoστασία καÂ •πoκαλυnθ± Ò –vθρωπoς τ−ς µαρτίας, Ò 
υÊÎς τ−ς •πωλείας,” (Β{Θεσ.β:3) 

• “καÂ δι τoØτo θέλει πέµψει ¦π= αÛτo×ς Ò ΘεÎς ¦vέργειαv 
πλάvης, òστε v πιστεύσωσιv εÆς τÎ ψεØδoς,” 
(Β{Θεσ.β:11) 

• “λέγωv@ Μ¬ βλάψητε τ¬v γ−v µήτε τ¬v θάλασσαv µήτε τ 
δέvδρα, ©ωσoØ σnραγίσωµεv τo×ς δoύλoυς τoØ ΘεoØ 
ºµäv ¦πÂ τäv µετώπωv αÛτäv.” (zΑπoκ.ζ:3) καί “καÂ 
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¦ρρέθη πρÎς αÛτς v µ¬ βλάψωσι τÎv χόρτov τ−ς γ−ς 
µηδ¥ καv¥v χλωρÎv µηδ¥ καv¥v δέvδρov, εÆµ¬ τo×ς 
•vθρώπoυς µόvoυς, oËτιvες δ¥v §χoυσι τ¬v σnραγίδα τoØ 
ΘεoØ ¦πÂ τäv µετώπωv αßτäv.” (zΑπoκ.θ:4). 

• “oÊ –vθρωπoι θέλoυσιv •πoψυχεÃ ¦κ τoØ nόβoυ καÂ 
πρoσδoκίας τäv ¦περχoµέvωv δειväv εÆς τ¬v oÆκoυµέvηv@ 
διότι αÊ δυvάµεις τäv oÛραväv θέλoυσι σαλευθ−.” 
(Λoυκ.κα:26) καί “ΚαÂ εÉδov, Óτε ³voιξε τ¬v σnραγίδα τ¬v 
ªκτηv, καÂ Æδoύ, §γειvε σεισµÎς µέγας, καÂ Ò »λιoς §γειvε 
µέλας ñς σάκκoς τρίχιvoς καÂ º σελήvη §γειvεv ñς αÍµα, 
καÂ oÊ •στέρες τoØ oÛραvoØ §πεσαv εÆς τ¬v γ−v, καθãς º 
συκ− Õίπτει τ –ωρα σØκα αßτ−ς, σειoµέvη ßπÎ µεγάλoυ 
•vέµoυ,” (zΑπoκ.ς:12-13) 

• “zΑγρυπvεÃτε λoιπÎv δεόµεvoι ¦v παvτί καιρè, δι v 
καταξιωθ−τε v ¦κnύγητε πάvτα ταØτα τ µέλλovτα v 
γείvωσι καÂ v σταθ−τε §µπρoσθεv τoØ ΥÊoØ τoØ 
•vθρώπoυ.” (Λoυκ.κα:36) 

• “oÊ δ¥ σηµεριvoÂ oÛραvoÂ καÂ º γ− δι τoØ αÛτoØ λόγoυ 
εÉvαι •πoτεταµιευµέvoι, nυλαττόµεvoι δι τÎ πØρ εÆς τ¬v 
ºµέραv τ−ς κρίσεως καÂ τ−ς •πωλείας τäv •σεβäv 
•vθρώπωv.” (Β{Πέτ.γ:7). 

• “ΚαÂ τρίτoς –γγελoς ²κoλoύθησεv αÛτoύς, λέγωv µετ 
nωv−ς µεγάλης@ ~Οστις πρoσκυvεÃ τÎ θηρίov καÂ τ¬v 
εÆκόvα αÛτoØ καÂ λαµβάvει χάραγµα ¦πÂ τoØ µετώπoυ 
αßτoØ ³ ¦πÂ τ−ς χειρÎς αßτoØ, καÂ αÛτÎς θέλει πίει ¦κ τoØ 
oÇvoυ τoØ θυµoØ τoØ ΘεoØ τoØ κεκερασµέvoυ •κράτoυ ¦v 
τè πoτηρίå τ−ς Ïργ−ς αÛτoØ, καÂ θέλει βασαvισθ− µ¥ πØρ 
καÂ θεÃov ¦vώπιov τäv γίωv •γγέλωv καÂ ¦vώπιov τoØ 
zΑρvίoυ.” (zΑπoκ.ιδ:9-10). 



 - 88 -

• “ΚαÂ αÛτoÂ ¦vίκησαv αÛτÎv δι τÎ αÍµα τoØ zΑρvίoυ καÂ 
δι τÎv λόγov τ−ς µαρτυρίας αßτäv, καÂ δ¥v ²γάπησαv 
τ¬v ψυχ¬v αßτäv µέχρι θαvάτoυ.” (zΑπoκ.ιβ:11). 

• “ΚαÂ éργίσθη Ò δράκωv κατ τ−ς γυvαικÎς καÂ ßπ−γε v 
κάµ® πόλεµov µ¥ τo×ς λoιπo×ς τoØ σπέρµατoς αÛτ−ς, τo×ς 
nυλάττovτας τς ¦vτoλς τoØ ΘεoØ καÂ §χovτας τ¬v 
µαρτυρίαv τoØ zIησoØ ΧριστoØ.” (zΑπoκ.ιβ:17)  Καί, 
“zΕδã εÉvαι º ßπoµov¬ τäv γίωv, ¦δã oÊ nυλάττovτες 
τς ¦vτoλς τoØ ΘεoØ καÂ τ¬v πίστιv τoØ zIησoØ.” 
(zΑπoκ.ιδ:12). 

• “...ΚαÂ ³κoυσα nωv¬v ¦κ τoØ oÛραvoØ λέγoυσαv πρÎς 
¦µέ@ Γράψov, Μακάριoι oÊ vεκρoί, oËτιvες •πoθvήσκoυσιv 
¦v Κυρίå •πÎ τoØ vØv. Ναί, λέγει τÎ ΠvεØµα, δι v 
•vαπαυθäσιv •πÎ τäv κόπωv αßτäv, καÂ τ §ργα αÛτäv 
•κoλoυθoØσι µ¥ αÛτoύς.” (zΑπoκ.ιδ:13) 

• “ΚαÂ ¦v τè καιρè ¦κείvå θέλει ¦γερθ− Μιχαήλ, Ò –ρχωv 
Ò µέγας, Ò Êστάµεvoς ßπ¥ρ τäv υÊäv τoØ λαoØ σoυ@ καÂ 
θέλει εÉσθαι καιρÎς θλίψεως, Òπoία πoτ¥ δ¥v §γειvεv •noØ 
ßπ−ρξεv §θvoς, µέχρις ¦κείvoυ τoØ καιρoØ@ καÂ ¦v τè 
καιρè ¦κείvå θέλει διασωθ− Ò λαÎς σoυ, πς Óστις 
εßρεθ± γεγραµµέvoς ¦v τè βιβλίå.”  (∆αv.ιβ:1). 

 
Πäς εÉvαι δυvατόv oÊ Æσχυριζόµεvoι τήv πρό τ−ς 

Μεγάλης Θλίψεως {Αρπαγήv τ−ς zΕκκλησίας vά µπoρoØv vά 
¦πιµέvoυv καί vά Æσχυρίζωvται Óτι δέv ßπάρχoυv Òδηγίες διά τήv 
Μεγάληv Θλίψιv καί Óτι αÛτές δέv εÉvαι διά τoύς Χριστιαvoύς 
τ−ς zΕκκλησίας  •λλά διά τoύς πιστoύς τ−ς Μεγάλης Θλίψεως 
καί Óτι º zΕκκλησία δέv έχει •vάγκη •πό αÛτές διότι δέv θά 
εÉvαι ¦δä κατά τήv διάρκειαv τ−ς Μεγάλης Θλίψεως; 
 

Συµπεραίvoµεv, λoιπόv, Óτι oÊ πιστεύovτες εÆς τήv 
{Αρπαγήv πρό τ−ς Μεγάλης Θλίψεως δέv •vαγvωρίζoυv τίς 
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σχετικές πρoειδoπoιήσεις Óτι •πευθύvovται εÆς τήv zΕκκλησίαv, 
διότι, ¦ξ ÒρισµoØ, καvέvα •πό τά µέλη τ−ς zΕκκλησίας δέv θά 
δoκιµάση τήv Μεγάληv Θλίψιv.  zIσχυρίζovται Óτι º πίστις αÛτή 
δηλαδή τ−ς{Αρπαγ−ς πρό τ−ς Μεγάλης Θλίψεως δέv βλάπτει, 
•λλά τoÛvαvτίov εÉvαι énέλιµoς διότι διατηρεÃ τoύς 
Χριστιαvoύς –γρυπvoυς.  zΕκεÃvo πoύ §χει σηµασία δέv εÉvαι τί 
voµίζoµε •λλά τί º {Αγία Γραnή διδάσκει:“zΑλλ’ ¦v ¦κείvαις 
ταÃς ºµέραις, µετ τ¬v θλÃψιv ¦κείvηv, Ò »λιoς θέλει 
σκoτισθ− καÂ º σελήvη δ¥v θέλει δώσει τÎ φέγγoς αßτ−ς καÂ 
oÊ •στέρες τoØ oÛραvoØ θέλoυσι πίπτει καÂ αÊ δυvάµεις αÊ ¦v 
τoÃς oÛραvoÃς θέλoυσι σαλευθ−. ΚαÂ τότε θέλoυσιv ÆδεÃ τÎv 
ΥÊÎv τoØ •vθρώπoυ ¦ρχόµεvov ¦v vεφέλαις µετ δυvάµεως 
πoλλ−ς καÂ δόξης. ΚαÂ τότε θέλει •πoστείλει τo×ς •γγέλoυς 
αßτoØ καÂ συvάξει τo×ς ¦κλεκτo×ς αßτoØ ¦κ τäv τεσσάρωv 
•vέµωv, •π' –κρoυ τ−ς γ−ς ªως –κρoυ τoØ oÛραvoØ.” 
(Μαρκ.ιγ:24-27). 
 

zΕάv º διδασκαλία αÛτή δέv εÉvαι εÆς τήv Βίβλov, –ρα 
δέv εÉvαι εÆς τά σχέδια τoØ ΘεoØ καί •πoτελεÃ πεπλαvηµέvηv 
διδασκαλίαv ³ καί σόnισµα.  Καί ¦άv εÉvαι πεπλαvηµέvη 
διδασκαλία τότε εÉvαι •vαπonεύκτως ¦πικίvδυvη καί 
¦πιζήµια παρά τήv nαιvoµεvική •βλαβή ¦µnάvισίv της.  {Η 
διδασκαλία τ−ς {Αρπαγ−ς εÉvαι ΕIΤΕ  NAI... ΕIΤΕ  OXI. 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ  13 
 
 
 
Η ΜΕΓΑΛΗ ΘΛIΨIΣ ΚΑΙ Η ΡΩΜΑIΚΗ ΕΠΟΧΗ 
 
 

Θλίψεις τoØ παρελθόvτoς καί º Μεγάλη Θλίψις 
ΕÆς τήv πραγµατικότητα, •πό πλευρς διωγµäv, δέv θά 

ßπάρξη καί µεγάλη διαnoρά µεταξύ τäv δύo αÛτäv ¦πoχäv τoØ 
παρελθόvτoς καί τoØ µέλλovτoς.  zΑλλά τότε γιατί vά 
χαρακτηρίζεται º ¦πoχή τoØ zΑvτιχρίστoυ, ñς º Μεγάλη Θλίψις;  
 
1) {Η •πάvτησις εßρίσκεται •κριβäς εÆς τό γεγovός Óτι 

πρόκειται διά τήv βασιλείαv τoØ Æδίoυ τoØ Σαταv εÆς τόv 
κόσµov ¦v τè πρoσώπå τoØ ΜικρoØ Κέρατoς καί •πoτελεÃ 
τήv τελευταίαv περίoδov τ−ς ζω−ς τ−ς •vθρωπότητoς, Óπoυ 
º •vθρωπότης θά δoκιµασθ− µέ τά γεγovότα τoØ Σαταv καί 
τäv Òπαδäv τoυ.  Καί ³δη ³ρχισε vά ¦πεκτείvεται εÆς τήv 
¦πoχήv µας º Σαταvoλατρεία!  ΟÊ δέ Σαταvoλάτρες θά εÉχαv 
πρoβ− εÆς ¦γκληµατoπoρείαv, ¦άv δέv τoύς ¦δέσµευε Ò 
nόβoς τoØ vόµoυ.  zΑvτιλαµβαvόµεθα, λoιπόv, τί θά συµβ− 
¦πί τ−ς βασιλείας τoØ zΑvτιχρίστoυ •πό τoύς Òπαδoύς τoυ 
εÆς Óλov τόv κόσµov, Óπoυ θά τυγχάvoυv µάλιστα καί τ−ς 
ßπoστηρίξεώς τoυ: ∆ηλαδή θά ¦κδηλωθ− ¦λευθέρως º 
διαστρonή τ−ς πλάvης τωv σέ •vθρωπoθυσίες καί τό µÃσoς 
τωv κατά τoØ ΘεoØ καί τäv συvαvθρώπωv τωv, πoύ ³δη 
¦πεκτείvεται. 
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2) Μία τoιαύτη ¦vσυvείδητoς Σαταvoλατρεία δέv εÉχεv 
¦πικρατήσει εÆς τό παρελθόv ³ ¦πί Ρωµαϊκ−ς ¦πoχ−ς, Óπως 
θά ¦πικρατήση ¦πί zΑvτιχρίστoυ, §στω κι= –v oÊ ΡωµαÃoι 
αÛτoκράτoρες εÉχαv τήv µαvίαv vά θεoπoιoØv τόv ©αυτόv 
τωv καί vά πιστεύoυv εÆς τά εÇδωλα.  ‚Ησαv πλäς 
εÆδωλoλάτρες  καί  µεγαλoµαvεÃς, Óπως κι= Óλoι oÊ λαoί τ−ς 
¦πoχ−ς τωv.  zΕv τoύτoις, εÉχαv σεβασµόv καί τιµoØσαv 
τoύς θεoύς τäv πατέρωv τωv ñς θεoύς καί oÛδέπoτε 
¦πέβαλαv τήv λατρείαv τoØ Σαταv ¦vσυvείδητα ñς 
λατρείαv θεoØ, Óπως θά τήv ¦πιβάλη Ò zΑvτίχριστoς (τό 
Μικρόv Κέρας) πoύ θά εÉvαι κι= Ò –µεσoς ¦κπρόσωπός τoυ 
καί δέv θά σεβασθ− καvέvαv θεόv!  “ΚαÂ Ò βασιλε×ς θέλει 
κάµει κατ τ¬v θέλησιv αßτoØ, καÂ θέλει ßψωθ− καÂ 
µεγαλυvθ− ßπεράvω παvτÎς ΘεoØ, καÂ θέλει 
µεγαλoρρηµovήσει κατ τoØ ΘεoØ τäv θεäv, καÂ θέλει 
εÛηµερεÃ, ©ωσoØ συvτελεσθ± º Ïργή@ διότι τÎ ñρισµέvov 
θέλει γείvει. ΚαÂ δ¥v θέλει nρovτίζει περÂ τäv θεäv τäv 
πατέρωv αßτoØ oÛδ¥ περÂ ¦πιθυµίας γυvαικäv oÛδ¥ θέλει 
nρovτίζει περÂ oÛδεvÎς θεoØ, διότι θέλει µεγαλυvθ− 
ßπεράvω πάvτωv. ΤÎv δ¥ θεÎv ΜαoυζεÂµ θέλει δoξάσει 
¦πÂ τoØ τόπoυ αÛτoØ@ καÂ θεόv, τÎv ÒπoÃov oÊ πατέρες 
αÛτoØ δ¥v ¦γvώρισαv, θέλει τιµήσει µ¥ χρυσÎv καÂ 
–ργυρov καÂ µ¥ πoλυτίµoυς λίθoυς καÂ µ¥ πράγµατα 
¦πιθυµητά.” (∆αv.ια:36-38). 

 
3) zΕκεÃvo πoύ, ¦πίσης, δέv θά πρέπει vά διαnύγη τ−ς 

πρoσoχ−ς µας εÉvαι Óτι º διάρκεια τ−ς Μεγάλης Θλίψεως θά 
εÉvαι βραχυτάτης διαρκείας δηλαδή µόvov τριάµισυ §τη ¦v 
σχέσει µέ τά §τη τäv διωγµäv τ−ς Ρωµαϊκ−ς ¦πoχ−ς τäv 
τριäv αÆώvωv.  zΕv τoύτoις, º µέθoδoς τ−ς ¦ξovτώσεως τäv 
•ρvητäv τoØ zΑvτιχρίστoυ, –v καί θά διαnέρη τ−ς µεθόδoυ 
τ−ς Ρωµαϊκ−ς ¦πoχ−ς º Òπoία ¦πάτασσε τήv •vτίδρασιv τäv 
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χριστιαväv •ρvητäv της διά τ−ς θαvατώσεως αÛτäv ßπό 
τäv θηρίωv, δέv θά ßστερήση εÆς •πoτελεσµατικότητα.  {Ο 
zΑvτίχριστoς θά ¦πιδιώξη vά τoύς ßπoχρεώση καί 
ψυχoλoγικäς vά τόv πρoσκυvήσoυv λόγω τ−ς παvoυργίας 
τoυ πoύ θά τόv •vαδείξη.  Καί δέv θά εÉvαι Ïλιγώτερov 
¦πώδυvες oÊ συvθ−κες τ−ς ζω−ς τωv, ¦nzÓσov oÊ •ρvητές 
τoυ δέv θά µπoρoØv χωρίς τόv •ριθµόv τoυ vά πωλήσoυv ³ 
v= •γoράσoυv κι= ¦n= Óσov θά §χει ¦πικρατήσει º 
Σαταvoλατρεία µέσα εÆς τήv ¦πικράτειάv τoυ. 

 
4) zΕπίσης, θά ¦vταθoØv oÊ πvευµατικές, oÊ nυσικές καί oÊ 

διαvoητικές διαστρonές καί ¦κδηλώσεις ñς καί oÊ δυσµεvεÃς 
¦πιπτώσεις ¦πί τ−ς ¦σχάτης αÛτ−ς περιόδoυ τ−ς ζω−ς τoØ 
•vθρώπoυ, òστε º •vθρωπότης θά πρoβληµατισθ− •πό Óλα. 
 ~Ολη º •vθρωπότης θά καταθλιβ− καί θά ßπoστ− τάς 
συvεπείας αÛτ−ς τ−ς σαταvικ−ς παρoυσίας καί τäv 
¦πιδράσεώv της.  ~Ολoι oÊ –vθρωπoι θά δoκιµασθoØv ³ θά 
ßnίσταvται τήv δoκιµασίαv τoØ ¦χθρικoØ περιβάλλovτoς 
µέσα εÆς τό ÒπoÃov θά ζoØv.  Καί καvείς δέv θά διαnύγη τήv 
δoκιµασίαv τ−ς ¦κλoγ−ς τoυ, §στω κι= –v δέv θά εßρίσκεται 
ßπό τήv –µεσov ¦πικράτειαv τoØ zΑvτιχρίστoυ ³ θά διαnύγη 
τόv nυσικόv θάvατov.  ∆ιότι Ò Θεός µς ©ρµηvεύει 
πvευµατικäς τήv Μεγάληv Θλίψιv ñς δoκιµασίαv Óλης τ−ς 
oÆκoυµέvης: “zΕπειδ¬ ¦nύλαξας τÎv λόγov τ−ς ßπoµov−ς 
µoυ, καÂ ¦γώ θέλω σ¥ nυλάξει ¦κ τ−ς òρας τoØ πειρασµoØ 
»τις µέλλει v §λθ® ¦πÂ τ−ς oÆκoυµέvης Óλης, δι v 
δoκιµάσ® τo×ς κατoικoØvτας ¦πÂ τ−ς γ−ς.” (zΑπoκ.γ:10).  
Τoιoυτoτρόπως, κι= –v Ò Θεός διασώση τoύς Æδικoύς τoυ, 
Óπως µς δηλώvει εÆς τό ¦v λόγω ¦δάnιov, Óλη º 
•vθρωπότης θά ßπoστ− τήv δoκιµασίαv τoØ πειρασµoØ ¦κ 
τäv ¦vτυπωσιακäv θαυµάτωv τoØ ψευδoπρonήτoυ καί τoØ 
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nόβoυ τoυ, πoύ θ= πλωθ− εÆς Óλov τόv κόσµov µέσω τäv 
Òπαδäv τoυ καί τ−ς διαnηµίσεώς τoυ διά τäv τηλεoπτικäv 
καί λoιπäv µέσωv µαζικ−ς ¦vηµερώσεως, òστε Ò κόσµoς θά 
ßnίσταται –µεσα καί §µµεσα τήv ¦πίδρασιv αÛτoØ τoØ κακoØ 
καί πovηρoØ πvεύµατoς. 

 
5) zΕκεÃvo πoύ πρέπει, καί πάλι τό τovίζoµε, vά τρoµάξη καί vά 

πρoβληµατίση τήv •vθρωπότητα ---καί πoύ ¦vτείvει τήv 
Μεγάληv ΘλίψιvC  θά εÉvαι oÊ §σχατες πληγές τoØ ΘεoØ!  
zΕπαvαλαµβάvoµε δέ Óτι κατά τήv περίoδov τ−ς Μεγάλης 
Θλίψεως θά θαvατωθ− τό ªvα τρίτov τäv •vθρώπωv, καθώς 
δηλώvεται εÆς τήv zΑπoκάλυψιv! (θ:15, 18) “ΚαÂ ¦λύθησαv 
oÊ τέσσαρες –γγελoι oÊ ºτoιµασµέvoι εÆς τ¬v òραv καÂ 
ºµέραv καÂ µ−vα καÂ ¦vιαυτόv, δι v θαvατώσωσι τÎ 
τρίτov τäv •vθρώπωv.”  Καί εÆς τoØτo, ¦πίσης, διαnέρει 
βασικά º Ρωµαϊκή ¦πoχή τ−ς ¦πoχ−ς τoØ zΑvτιχρίστoυ:  
~Οτι διά τäv πληγäv αÛτäv τάς Òπoίας µς περιγράnει Ò 
λόγoς τoØ ΘεoØ εÆς τήv zΑπoκάλυψιv, θά βασαvισθoØv 
noβερά oÊ –vθρωπoι εÆς τά διάnoρα στάδια τ−ς κρίσεως τoØ 
ΘεoØ κατά τήv περίoδov τ−ς Μεγάλης Θλίψεως.  
zΕπισηµαίvoµε δύo περιπτώσεις ¦κ τäv ©πτά πληγäv πoύ 
•vαnέρovται εÆς τό βιβλίov τ−ς zΑπoκαλύψεως: 

 
• “Καί ¦κ τoØ καπvoØ ¦ξ−λθov •κρίδες εÆς τ¬v γ−v... 

ΚαÂ ¦ρρέθη πρÎς αÛτς v µ¬ βλάψωσιv τÎv χόρτov 
τ−ς γ−ς... εÆµ¬ τo×ς •vθρώπoυς µόvoυς, oËτιvες δ¥v 
§χoυσι τ¬v σnραγÃδα τoØ ΘεoØ ¦πÂ τäv µετώπωv 
αßτäv...  ΚαÂ ¦v ταÃς ºµέραις ¦κείvαις θέλoυσι 
ζητήσει oÊ –vθρωπoι τÎv θάvατov, καÂ δ¥v θέλoυσιv 
εßρεÃ αÛτόv@  καÂ θέλoυσιv ¦πιθυµήσει v •πoθάvωσι, 
καÂ Ò θάvατoς θέλει nεύγει •π= αÛτäv”(zΑπoκ.θ:3-6). 
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• “ΚαÂ Ò πέµπτoς –γγελoς ¦ξέχεε τ¬v nιάληv αßτoØ ¦πÂ 
τÎv θρόvov τoØ θηρίoυ@  καÂ §γειvεv º βασιλεία αÛτoØ 
πλήρης σκότoυς@  καÂ ¦µάσσoυv τς γλώσσας αßτäv 
¦κ τoØ πόvoυ@  καÂ ¦βλασnήµησαv τÎv ΘεÎv τoØ 
oÛραvoØ δι τo×ς πόvoυς αßτäv καÂ δι τ ªλκη 
αßτäv καÂ δ¥v µετεvόησαv •πÎ τäv §ργωv αßτäv.” 
(zΑπoκ.ις:10-11). 

 
ΟÊ ¦v λόγω πληγές δέv πρoεnητεύθησαv διά τήv 

Ρωµαϊκήv ¦πoχήv.  ∆ι= αÛτό καί δέv §λαβαv χώραv τότε ³ διά 
κάπoιαv –λληv ¦πoχήv •λλά µόvov διά τήv ¦πoχήv τoØ 
zΑvτιχρίστoυ τoØ Òπoίoυ º βασιλεία κλείvει καί τήv αÛλαίαv τ−ς 
Êστoρίας τ−ς •vθρωπότητoς πρός •nύπvισιv καί µετάvoιαv.  ΟÊ 
¦v λόγω, ¦πίσης, πληγές, ñς ¦ξάγεται ¦κ τäv •µέσως •vωτέρω 
¦δαnίωv, στρέnovται µόvov κατά τoØ zΑvτιχρίστoυ καί τäv 
Òπαδäv τoυ καθώς διαβάζoµε εÆς τό ¦δάnιov τ−ς 
zΑπoκάλυψεως θ:4: “ΚαÂ ¦ρρέθη πρÎς αÛτς v µ¬ βλάψωσι 
τÎv χόρτov τ−ς γ−ς µηδ¥ καv¥v χλωρÎv µηδ¥ καv¥v δέvδρov, 
εÆµ¬ τo×ς •vθρώπoυς µόvoυς, oËτιvες δ¥v §χoυσι τ¬v 
σnραγίδα τoØ ΘεoØ ¦πÂ τäv µετώπωv αßτäv.”  Καί 
¦ρωτäµεv:  ΠoÃoι θά §χoυv τήv σnραγίδα τoØ ΘεoØ ¦πί τäv 
µετώπωv αÛτäv ¦άv ρπαγ− º zΕκκλησία πρό τ−ς Μεγάλης 
Θλίψεως;  zΑλλά τό σηµεÃov αÛτό θά τό ¦ξετάσωµε ¦v συvέχει‘. 
 

Συvεπäς, Ò Θεός καί µέσω τäv ¦σχάτωv πληγäv θά 
¦πιδιώξη vά nέρη τόv –vθρωπov εÆς µετάvoιαv πρίv ßπoστ− τήv 
τελικήv τoυ •πόρριψιv (zΑπoκ.ια:13)!  zΕv τoύτoις, θά εÉvαι 
πoλλoί ¦κεÃvoι πoύ δέv θά µεταvoήσoυv, Óπως πάλιv µς 
πρonητεύει Ò λόγoς τoØ ΘεoØ: “ΚαÂ oÊ λoιπoÂ τäv •vθρώπωv, 
oËτιvες δ¥v ¦θαvατώθησαv µ¥ τς πληγς ταύτας, oÜτε 
µετεvόησαv •πÎ τäv §ργωv τäv χειρäv αßτäv, ... καÂ δ¥v 
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µετεvόησαv ¦κ τäv nόvωv αßτäv oÜτε ¦κ τäv nαρµακειäv 
αßτäv oÜτε ¦κ τ−ς πoρvείας αßτäv oÜτε ¦κ τäv κλoπäv 
αßτäv.” (zΑπoκ.θ:20-21).  ΟÊ µόvoι, λoιπόv, πoύ θά διαnύγoυv 
τήv noβεράv αÛτήv κρίσιv τäv ¦σχάτωv πληγäv τoØ ΘεoØ κατά 
τoØ zΑvτιχρίστoυ καί τäv Òπαδäv τoυ καί γεvικά τäv •ρvητäv 
τoØ ΘεoØ θά εÉvαι βεβαίως µόvov τά πραγµατικά παιδιά τoØ 
ΘεoØ εÆς Óλov τόv κόσµov, •vεξαρτήτως δόγµατoς καί 
•πoχρώσεως, πoύ δέv θά τόv δεχθoØv καί δέv θά τόv 
•vαγvωρίσoυv, πρoκειµέvoυ vά εÛvoηθoØv καί vά πλoυτίσoυv 
εÆς βάρoς µάλιστα τ−ς περιoυσίας καί τ−ς ζω−ς τäv –λλωv καί 
Óσoι δέv θά ¦πηρεασθoØv ³ ¦vτυπωσιασθoØv •πό τoύς 
nαvnαρovισµoύς καί τά θαύµατα τoØ µάγoυ ψευδoπρonήτoυ: 
“... καÂ §γειvεv ªλκoς κακÎv καÂ πovηρÎv εÆς τo×ς •vθρώπoυς 
τo×ς §χovτας τÎ χάραγµα τoØ θηρίoυ, καÂ τo×ς 
πρoσκυvoØvτας τ¬v εÆκόvα αÛτoØ.” (zΑπoκ.ις:2).  

 
Τά παιδιά τoØ ΘεoØ, λoιπόv, oÊ •ληθεÃς πιστoί, Ðχι µόvov 

δέv θά ßπoστoØv τάς ¦σχάτας πληγάς τ−ς Μεγάλης Θλίψεως 
•λλά θά τύχoυv καί τ−ς ßψίστης τιµ−ς vά διαnυλαχθoØv ßπό τoØ 
ΘεoØ: “zΕπειδ¬ ¦nύλαξας τÎv λόγov τ−ς ßπoµov−ς µoυ, καÂ 
¦γã θέλω σ¥ nυλάξει ¦κ τ−ς òρας τoØ πειρασµoØ, Óστις 
µέλλει v §λθ® ¦πÂ τ−ς oÆκoυµέvης Óλης, δι v δoκιµάσ® 
τo×ς κατoικoØvτας ¦πÂ τ−ς γ−ς.” (zΑπoκ.γ:10).  Καί τέλoς θά 
ρπαγoØv ζävτες oÊ •ληθεÃς πιστoί εÆς τόv oÛραvόv ßπό τoØ 
zIησoØ ΧριστoØ κατά τήv δευτέραv Τoυ §λευσιv καί πρό τoØ 
Òλoκαυτώµατoς τ−ς γ−ς, Óπως δηλώvεται: 
 
1) {Υπό τoØ Παύλoυ, “§πειτα ºµεÃς oÊ ζävτες Óσoι 

•πoµέvoµεv, θέλoµεv ρπαχθ− µετ= αÛτäv ¦v vεnέλαις εÆς 
•πάvτησιv τoØ Κυρίoυ εÆς τÎv •έρα@...” (Α=Θεσ.δ:17), 

2) {Υπό τoØ zIωάvvoυ, “zΕπειδ¬ ¦nύλαξας τÎv λόγov τ−ς 
ßπoµov−ς µoυ, καÂ ¦γώ θέλω σ¥ nυλάξει ¦κ τ−ς òρας τoØ 
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πειρασµoØ, »τις µέλλει v §λθ® ¦πÂ τ−ς oÆκoυµέvης Óλης, 
δι v δoκιµάσ® τo×ς κατoικoØvτας ¦πÂ τ−ς γ−ς.”  
(zΑπoκ.γ:10), ñς πρoαvεnέρθη, 

 
3) {Υπό τoØ Πέτρoυ, “Θέλει δ¥ ¦λθεÃ º ºµέρα τoØ Κυρίoυ, ñς 

κλέπτης ¦v vυκτί@  καθ= »v oÊ oÛραvoÂ θέλoυσι παρέλθει 
µ¥ συριγµόv, τ στoιχεÃα δ¥ πυρακτoύµεvα θέλoυσι 
διαλυθ−, καÂ º γ− καÂ τ ¦v αÛτ± §ργα θέλoυσι κατακα−.” 
(Β=Πέτ.γ:10), 

 
4) {Υπό τoØ zIησoØ ΧριστoØ: 

• “ΚαÂ –v δ¥v συvετέµvovτo αÊ ºµέραι ¦κεÃvαι, δ¥v 
³θελε σωθ− oÛδεµία σάρξ@  δι τo×ς ¦κλεκτo×ς Óµως 
θέλoυσι συvτµηθ− αÊ ºµέραι ¦κεÃvαι.” (Ματ.κδ:22) 

• “....oàτω θέλει εÉσθαι º παρoυσία τoØ ΥÊoØ τoØ 
•vθρώπoυ.  Τότε δύo θέλoυσιv εÉσθαι ¦v τè •γρè@  Ò 
εÍς παραλαµβάvεται, καÂ Ò εÍς •nίvεται.  ∆ύo γυvαÃκες 
θέλoυσιv •λέθει ¦v τè µύλå@  µία παραλαµβάvεται καÂ 
µία •nίvεται.” (Ματθ.κδ:39-41) 

 

“zΕπειδ¬ ¦nύλαξας τÎv λόγov τ−ς ßπoµov−ς µoυ...” 
ΕÆς τό σηµεÃov τoØτo κρίvoµεv •vαγκαÃov vά •voίξωµε 

µίαν –λλην παρέvθεσιν:  ΕÆς τό βιβλίov τ−ς zΑπoκαλύψεως 
oÛδαµoØ γίvεται σαnής λόγoς περί {Αρπαγ−ς καί δή πρό τ−ς 
Μεγάλης Θλίψεως.  {Υπάρχει Óµως ªvα ¦δάnιov βασικ−ς 
σηµασίας, τό ÒπoÃov καί ¦παvαλαµβάvoµε, καί τoØτo εÉvαι τό 
¦δάnιov zΑπoκ.γ:10, “zΕπειδ¬ ¦nύλαξας τÎv λόγov τ−ς 
ßπoµov−ς µoυ, καÂ ¦γã θέλω σ¥ nυλάξει ¦κ τ−ς òρας τoØ 
πειρασµoØ, »τις µέλλει v §λθ® ¦πÂ τ−ς oÆκoυµέvης Óλης, δι 
v δoκιµάσ® τo×ς κατoικoØvτας ¦πÂ τ−ς γ−ς”.  Τό ¦δάnιov 
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τoØτo •πoτελεÃ σoβαράv §vδειξιv περί τ−ς Μεγάλης Θλίψεως 
•πό τήv Òπoίαv θά περάση Óλoς Ò κόσµoς καί º zΕκκλησία.  {Η 
{Αγία Γραnή ÒµιλεÃ περί τoØ αÆnvιδίoυ ¦ρχoµoØ τoØ Κυρίoυ 
“ñς κλέπτης ¦v vυκτÂ” (Α=Θεσ.ε:2@ Β=Πέτ.γ:10@ zΑπoκ.γ:3 κλπ.) 
καί τ−ς •vάγκης ¦παγρυπvήσεως.  Γίvεται, ¦πίσης, λόγoς περί 
τ−ς πρoστασίας τ−ς zΕκκλησίας.  Μόvov πoύ θά πρέπει vά δoθ− 
πρoσoχή εÆς τό ρ−µα “nυλάττω ¦κ” ³ “τηρέω ¦κ” εÆς τό 
•ρχαÃov ©λληvικόv κείµεvov.  zΕάv συγκρίvωµε τό ¦δάnιov 
zIωάv.ιζ:15, “∆¥v παρακαλä v σηκώσ®ς αÛτo×ς ¦κ τoØ 
κόσµoυ, •λλ v nυλάξ®ς αÛτo×ς ¦κ τoØ πovηρoØ” µέ τό ßπό 
¦ξέτασιv ¦δάnιov zΑπoκ.γ:10 •vτιλαµβαvόµεθα Óτι γίvεται 
λόγoς περί τ−ς πvευµατικ−ς καί τ−ς nυσικ−ς πρoστασίας τoØ 
•vθρώπoυ.  }Ας πρoσέξωµεv τήv Òµoιότητα τäv ¦κnράσεωv καί 
τäv voηµάτωv εÆς τό •ρχαÃov ©λληvικόv κείµεvov: 
• “ΟÛκ ¦ρωτä Ëvα –ρ®ς αÛτo×ς ¦κ τoØ κόσµoυ, •λλ= Ëvα 

τηρήσ®ς αÛτo×ς ¦κ τoØ πovηρoØ.” (zIωάv.ιζ:15), δηλαδή 
vά nυλάξης αÛτoύς κατά τήv περίoδov τ−ς δoκιµασίας τωv 
ßπό τoØ πovηρoØ! 

• “Óτι ¦τήρησας τÎv λόγov τ−ς ßπoµov−ς µoυ, κ•γã σ¥ 
τηρήσω ¦κ τ−ς òρας τoØ πειρασµoØ τ−ς µελλoύσης 
§ρχεσθαι ¦πί τ−ς oÆκoυµέvης Óλης, πειράσαι τo×ς 
κατoικoØvτας ¦πί τ−ς γ−ς.” (zΑπoκ.γ:10) 

 

zΑπoκάλυψις, κεnάλαιov δ, ¦δάnιov 1 
Τό ¦δάnιov zΑπoκ.δ:1 “Μετ ταØτα εÉδov, καÂ Æδoύ, 

θύρα •vεåγµέvη ¦v τè oÛραvè, καÂ º nωv¬ º πρώτη, τ¬v 
Òπoίαv ³κoυσα ñς σάλπιγγoς λαλoύσης µετ= ¦µoØ, §λεγεv@ 
zΑvάβα ¦δã καÂ θέλω σoι δείξει Óσα πρέπει v γείvωσι µετ 
ταØτα” θά µτo παράτoλµov, παράλoγov καί •vτιβιβλικόv vά 
χρησιµoπoιηθ− ñς •πόδειξις περί τ−ς {Αρπαγ−ς καί δή πρό τ−ς 
Μεγάλης Θλίψεως. 
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zIδιαιτέρα πρoσoχή πρέπει, ¦πίσης, vά δoθ− εÆς τά 

¦δάnια zΑπoκ.ιδ:14-16: “ΚαÂ εÉδov, καÂ Æδoύ, vεnέλη λευκή, 
καÂ ¦πÂ τ−ς vεnέλης ¦κάθητό τις Óµoιoς µ¥ υÊÎv •vθρώπoυ, 
§χωv ¦πÂ τ−ς κεnαλ−ς αßτoØ στέnαvov χρυσoØv καÂ ¦v τ± 
χειρÂ αßτoØ δρέπαvov κoπτερόv. ΚαÂ –λλoς –γγελoς ¦ξ−λθεv 
¦κ τoØ vαoØ, κράζωv µετ µεγάλης nωv−ς πρÎς τÎv 
καθήµεvov ¦πÂ τ−ς vεnέλης. Πέµψov τÎ δρέπαvόv σoυ καÂ 
θέρισov, διότι µλθεv εÆς σ¥ º òρα τoØ v θερίσ®ς, ¦πειδ¬ 
¦ξηράvθη Ò θερισµÎς τ−ς γ−ς. ΚαÂ Ò καθήµεvoς ¦πÂ τ−ς 
vεnέλης §βαλε τÎ δρέπαvov αßτoØ ¦πÂ τ¬v γ−v, καÂ ¦θερίσθη 
º γ−”.   ΕÆς τά ¦δάnια zΑπoκ.ιδ:15-16 συγκεκριµέvως γίvεται 
λόγoς περί θερισµoØ, δηλ. περί τ−ς {Αρπαγ−ς (¦πισυvάξεως) ñς 
•vαnέρεται καί εÆς τό ΕÛαγγέλιov τoØ Ματθαίoυ ιγ:30: 
“•nήσατε v συvαυξάvωσιv •µnότερα µέχρι τoØ θερισµoØ, 
καÂ ¦v τè καιρè τoØ θερισµoØ θέλω εÆπεÃ πρÎς τo×ς θεριστάς@ 
 Συλλέξατε πρäτov τ ζιζάvια καÂ δέσατε αÛτ εÆς δέσµας 
δι v κατακαύσητε αÛτά, τÎv δ¥ σÃτov συvάξατε εÆς τ¬v 
•πoθήκηv µoυ.”  Τά ¦δάnια zΑπoκ.ιδ:17-20 •vαnέρovται, 
¦πίσης, εÆς τήv κρίσιv τäv •πειθoύvτωv. 
 

{Αρπαγή καί πρώτη zΑvάστασις συµπίπτoυv 
Τέλoς, σηµαvτικόv εÉvαι και τό ¦δάnιov κ:4 τ−ς 

zΑπoκαλύψεως Óπoυ Ò zIωάvvης ÒµιλεÃ περί τ−ς πρώτης 
•vαστάσεως Óλωv τäv δικαίωv vεκρäv!  zΑλλά καί º {Αρπαγή 
δέv συµπίπτει µέ τήv πρώτηv •vάστασιv τäv δικαίωv vεκρäv; 
zΕάv δέ º πρώτη •vάστασις εÉvαι µετά τήv Μεγάληv Θλίψιv, 
τότε καί º {Αρπαγή εÉvαι µετά τήv Μεγάληv Θλίψιv...  Μή 
ξεχvoØµε Óτι Ò ∆αvιήλ εÆς τό κεn.ιβ:1-2 µς ÒµιλεÃ περί 
•vαστάσεως vεκρäv τoØ zIσραήλ Ò ÒπoÃoς ρπάζεται µετά τήv 
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Θλίψιv: “ΚαÂ ¦v τè καιρè ¦κείvå θέλει ¦γερθ− Μιχαήλ, Ò 
–ρχωv Ò µέγας, Ò Êστάµεvoς ßπ¥ρ τäv υÊäv τoØ λαoØ σoυ@ καÂ 
θέλει εÉσθαι καιρÎς θλίψεως, Òπoία πoτ¥ δ¥v §γειvεv •noØ 
ßπ−ρξεv §θvoς, µέχρις ¦κείvoυ τoØ καιρoØ@ καÂ ¦v τè καιρè 
¦κείvå θέλει διασωθ− Ò λαÎς σoυ, πς Óστις εßρεθ± 
γεγραµµέvoς ¦v τè βιβλίå. ΚαÂ πoλλoÂ ¦κ τäv κoιµωµέvωv 
¦v τè χώµατι τ−ς γ−ς θέλoυσιv ¦ξεγερθ−, oÊ µ¥v εÆς αÆώvιov 
ζωήv, oÊ δ¥ εÆς ÏvειδισµÎv καÂ εÆς καταισχύvηv αÆώvιov”. 
 

{O Θεός ζητ •πό τoύς πιστoύς τ−ς Μεγάλης Θλίψεως 
vά ÒπλισθoØv µέ ßπoµovήv.  ΑÛτήv •κριβäς •παιτεÃ καί •πό 
τoύς πιστoύς τäv zΕκκλησιäv τ−ς zΑπoκαλύψεως.  zΕξ –λλoυ, 
διατί Ò zIωάvvης •πευθύvει τήv µαρτυρίαv τoυ πρός τάς 
zΕκκλησίας ¦άv αÊ zΕκκλησίαι δέv θά εÉvαι ¦πί τ−ς γ−ς κατά 
τήv òραv τ−ς δoκιµασίας; zΕπί πλέov, διά πoίoυς θά συvτέµη 
τάς ºµέρας τ−ς Μεγάλης Θλίψεως; 

 
Πρός περαιτέρω ¦vίσχυσιv τ−ς ¦v λόγω θέσεώς µας 

κρίvoµε •vαγκαÃov vά πρoσθέσωµε καί τό ©ξ−ς ¦πιχείρηµα:  ΕÆς 
τήv Α=Κoριvθίoυς κεn.ιε:51-52 διαβάζoµε:  “zIδoύ, µυστήριov 
λέγω πρÎς ¦σς@ πάvτες µ¥v δ¥v θέλoµεv κoιµηθ−, πάvτες 
Óµως θέλoµεv µεταµoρnωθ−, ¦v µι” στιγµ±, ¦v Õιπ± 
ÏnθαλµoØ, ¦v τ± ¦σχάτ® σάλπιγγι@ διότι θέλει σαλπίσει, καÂ oÊ 
vεκρoÂ θέλoυσιv •vαστηθ− –nθαρτoι, καÂ ºµεÃς θέλoµεv 
µεταµoρnωθ−.”  {Η σάλπιγξ •πoτελεÃ ªvα •πό τά κύρια 
χαρακτηριστικά τ−ς ºµέρας τoØ Κυρίoυ.  ΤoØτo nαίvεται σαnäς 
εÆς τό ¦δάnιov Ματ.κδ:31 πoύ λέγει “ΚαÂ θέλει •πoστείλει τo×ς 
•γγέλoυς αÛτoØ µετ σάλπιγγoς nωv−ς µεγάλης, καÂ θέλoυσι 
συvάξει τo×ς ¦κλεκτo×ς αÛτoØ ¦κ τäv τεσσάρωv •vέµωv •π= 
–κρωv oÛραväv ªως –κρωv αÛτäv.” 

∆εδoµέvoυ Óτι º {Αρπαγή λαµβάvει χώραv κατά τήv 
πρώτην •vάστασιv τäv δικαίωv vεκρäv (zΑπoκ.κ:4-6) τoØτo 
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σηµαίvει Óτι º {Αρπαγή θά λάβη χώραv σαnäς µετά τήv 
Μεγάληv Θλίψιv.  Κλειδί εÆς τήv καταvόησιv τoØ πράγµατoς 
τoύτoυ µς δίδoυv, ¦πίσης, oÊ λέξεις “¦σχάτη σάλπιγξ” καί 
“•vάστασις τäv vεκρäv”, º Òπoία •vάστασις µάλιστα 
πρoηγεÃται τ−ς µεταµoρnώσεως τäv τότε ζώvτωv πιστäv. 

 
zΑµnότερα αÛτά τά µέρη •vαnέρovται εÆς ªvα καί τό 

αÛτό γεγovός... µετά τήv Μεγάληv Θλίψιv, µετά •πό τήv 
Òπoίαv λαµβάvει χώραv º •vάστασις τäv vεκρäv.  Τέλoς, εÆς τά 
¦δάnια Μαρκ.ιγ:23-30 γίvεται λόγoς διά τήv Μεγάληv Θλίψιv 
καί τήv §λευσιv τoØ ΧριστoØ µετά •πό τήv Θλίψιv. “ΣεÃς Óµως 
πρoσέχετε@ Æδoύ, σς πρoεÃπov πάvτα.  zΑλλ= ¦v ¦κείvαις ταÃς 
ºµέραις, µετ τ¬v θλÃψιv ¦κείvηv, Ò »λιoς θέλει σκoτισθ− καÂ 
º σελήvη δ¥v θέλει δώσει τÎ nέγγoς αßτ−ς καÂ oÊ •στέρες τoØ 
oÛραvoØ θέλoυσι πίπτει καÂ αÊ δυvάµεις αÊ ¦v τoÃς oÛραvoÃς 
θέλoυσι σαλευθ−.  ΚαÂ τότε θέλoυσιv ÆδεÃ τÎv ΥÊÎv τoØ 
•vθρώπoυ ¦ρχόµεvov ¦v vεnέλαις µετ δυvάµεως πoλλ−ς καÂ 
δόξης.  ΚαÂ τότε θέλει •πoστείλει τo×ς •γγέλoυς αßτoØ καÂ 
συvάξει τo×ς ¦κλεκτo×ς αßτoØ ¦κ τäv τεσσάρωv •vέµωv, •π= 
–κρoυ τ−ς γ−ς ªως –κρoυ τoØ oÛραvoØ. zΑπÎ δ¥ τ−ς συκ−ς 
µάθετε τ¬v παραβoλήv. ~Οταv Ò κλάδoς αÛτ−ς γείv® ³δη 
•παλÎς καÂ ¦κβλαστάv® τ nύλλα, ¦ξεύρετε Óτι πλησίov εÉvαι 
τÎ θέρoς@  oàτω καÂ σεÃς, Óταv Çδητε ταØτα γιvόµεvα, 
¦ξεύρετε Óτι πλησίov εÉvαι ¦πÂ τς θύρας. zΑληθäς σς λέγω 
Óτι δ¥v θέλει παρέλθει º γεvε αàτη, ©ωσoØ γείvωσι πάvτα 
ταØτα.” (Μάρκ.ιγ:23-30).  ΕÆς τό ¦δάnιov 29, Ò Χριστός, 
•πευθυvόµεvoς πρός τoύς µαθητάς τoυ, zIσραηλίτας Ðvτας, τoύς 
λέγει “oàτω καÂ σεÃς, Óταv Çδητε ταØτα γιvόµεvα, ¦ξεύρετε Óτι 
πλησίov εÉvαι ¦πÂ τς θύρας”.  zIδιαιτέρως πρέπει vά πρoσεχθ− 
τό ¦δάnιov Μάρκ.ιγ:37: “ΚαÂ Óσα λέγω πρÎς ¦σς ΠΡΟΣ 
ΠΑΝΤΑΣ λέγω@ zΑγρυπvεÃτε.” 



 - 102 -

 

 “zAvά πσαv στιγµήv” 
Καί κάτι –λλo: ~Ολα τά ρήµατα πoύ χρησιµoπoιεÃ º 

Γραnή ¦πί τoØ θέµατoς τoύτoυ πχ. πρoσδέχoµαι, •πεκδέχoµαι, 
¦κδέχoµαι, πρoσδoκä, ¦γγίζω, •γρυπvä, vήnω κλπ. •noρoØv 
περιγραnήv τ−ς ¦γγύτητoς τ−ς παρoυσίας ³ τ−ς πρoσδoκίας 
αÛτ−ς τ−ς παρoυσίας ßπό τoØ πιστoØ.  ~Ολα αÛτά τά ρήµατα δέv 
πιστεύoµε Óτι σηµαίvoυv Óτι º παρoυσία τoØ Κυρίoυ µπoρεÃ vά 
λάβη χώραv “•vά πσαv στιγµήv” χωρίς vά §χoυv πρoηγηθεÃ 
ñρισµέvα γεγovότα...  Τό vόηµά τoυς ¦ξαρτται •πό τά 
συµnραζόµεvα.  {Η oÛσία τäv πρoαvαnερθέvτωv εÉvαι º ©ξ−ς: 
 
1) ΟÊ µαθηταί δέv γvωρίζoυv πότε Ò Κύριoς θά §λθη πάλιv  

(Ματ.κδ:42, 44 καί κδ:13), 
 
2) Πρέπει vά •γρυπvoØv καί vά εÉvαι πρoετoιµασµέvoι, καί 
 
3) ~Οταv oÊ πιστoί ÆδoØv ñρισµέvα γεγovότα µπoρoØv vά 

γvωρίζoυv Óτι º òρα τoØ ΧριστoØ εÉvαι πλησίov 
(Ματ.κδ:32-33).  ΟÛσιαστικäς, •vαnέρεται εÆς ªvα καί τό 
αÛτό γεγovός, δηλ. τήv §λευσιv τoØ Κυρίoυ µετά τήv  
Μεγάληv Θλίψιv.  }Εστω, λoιπόv, καί ¦άv καvείς δέv 
γvωρίζει τήv ºµέρα καί τήv •κριβ− òρα, µπoρεÃ Óµως vά 
γvωρίζη: 

 
• τό “περίπoυ πότε” τ−ς ¦λεύσεώς Τoυ •noØ θά §χει 

•ρχίσει º Μεγάλη Θλίψις, 
• Óτι θά βραχυvθ− º περίoδoς αÛτή τ−ς Μεγάλης Θλίψεως, 

καί 
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• Óτι καί σ=αÛτήv τήv περίπτωσιv δέv θά εÉvαι δυvατόv vά 
Òρισθ− º •κριβής στιγµή ³ º ºµερoµηvία καί º òρα τ−ς 
¦λεύσεώς Τoυ. 

 
~Οσov •noρ πάλιv τό ¦πιχείρηµα “•vά πσαv στιγµήv” 

τäv •vτιnρovoύvτωv θά πρέπει vά ¦πισηµαvθoØv τά ©ξ−ς: 
 
1) ~Οτι θά ßπάρχει κάπoια καθυστέρηση, κάπoια •vαµovή, 

κάπoια µακρoθυµία τoØ Κυρίoυ πρίv ¦πιστρέψη (Λoυκ.ιθ:11-
27@ Ματ.κδ:45-51 καί κε:5, 19) 

 
2) {Υπάρχoυv σαnεÃς πρoρήσεις, oÊ ÒπoÃες δέv θά µτo δυvατόv 

vά ¦κπληρωθoØv ¦άv Ò Χριστός ¦πέστρεnε •µέσως µετά τήv 
•vάληψίv Τoυ.  Καί συγκεκριµέvα: 
• ~Οτι oÊ •πόστoλoι καί oÊ µαθητές Τoυ θά εÉvαι µάρτυρές 

Τoυ στά {Iερoσόλυµα, εÆς Óληv τήv zIoυδαίαv, 
Σαµάρειαv  καί στά πέρατα τ−ς γ−ς (Πράξ.α:8). 

• Τό εÛαγγέλιo πρέπει vά κηρυχθ− εÆς Óλov τόv κόσµov 
πρίv §λθη τό τέλoς (Ματ.κδ:14). 

• ~Οτι Ò Πέτρoς θά •πέθvησκε γέρωv (zIωάv.κα:18-19). 
• {Ο ΠαØλoς θά ¦κήρυττε τό εÛαγγέλιo καί εÆς τήv Ρώµηv 

(Πράξ.κγ:11 καί κζ:24). 
 

ΑÛτά θά συvέβαιvαv ¦vτός τoØ πρώτoυ αÆävoς.  ΟÊ 
•πόστoλoι oÊ ÒπoÃoι §γραnαv αÛτά, δέv µτo δυvατόv vά 
¦vvooØv τό “•vά πσαv στιγµήv” πρός τoύς •πoδέκτας τäv 
¦πιστoλäv.  zΕξ –λλoυ, εÉvαι καί –λλα γεγovότα πoύ πρέπει vά 
¦κπληρωθoØv πρό τ−ς παρoυσίας τoØ Κυρίoυ, Óπως ³δη §χoυv 
¦πισηµαvθ−.  zΕv συµπεράσµατι, §στω καί –v oÛδαµoØ τ−ς 
Γραn−ς •vαnέρεται Ò χρόvoς τ−ς {Αρπαγ−ς ñς πρός τήv 
Μεγάληv Θλίψιv, ñρισµέvες ρήσεις τ−ς Βίβλoυ, ñρισµέvες 
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σκέψεις καί λoγικäς •vτλoύµεvα συµπεράσµατα •πό µέσα •πό 
τήv {Αγία Γραnή µς πείθoυv Óτι Ïρθäς ©ρµηvεύσαµε τά Óσα 
©ρµηvεύσαµε καί Óτι αÛτά δέv µειώvoυv oÛδέ κατ= ¦λάχιστov 
τήv oÛσίαv, καί τήv σηµασίαv τ−ς “µακαρίας ¦λπίδoς”. 
 

{Η µακαρία ¦λπίδα vά ©vωθoØv oÊ πιστoί µέ τόv Χριστόv 
•πoτελεÃ •vαµnιβόλως παρηγoρίαv, •vεξαρτήτως τäv 
¦µπειριäv πoύ θά §χoυv δoκιµάσει. 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ  14 
 
 
 

 Ο ΚΩΛΥΩΝ 
 
 

{Η ¦πικρατoØσα ©ρµηvεία καί º •vτίκρoυσίς της 
ΟÊ περισσότερoι ¦σχατoλόγoι καί πλ−θoς πιστäv 

ßπoστηρίζoυv •vεπιnυλάκτως τήv γvώµηv Óτι º {Αρπαγή τ−ς 
zΕκκλησίας τoØ ΧριστoØ πρoηγεÃται τ−ς Μεγάλης Θλίψεως, τήv 
Òπoίαv παραλληλίζoυv µέ τόv κατακλυσµόv τoØ Νäε.  Τήv 
γvώµηv τωv αÛτήv τήv στηρίζoυv εÆς τό ¦δάnιov 7 τ−ς Β= 
ΘεσσαλovικεÃς β= πoύ ÒµιλεÃ διά τόv “κωλύovτα” καί ταυτίζoυv 
τόv “κωλύovτα” µέ τήv zΕκκλησίαv τoØ ΧριστoØ: “διότι τÎ 
µυστήριov τ−ς •voµίας ³δη ¦vεργεÃται, µόvov ªως v 
¦κβληθ± ¦κ µέσoυ Ò κωλύωv τώρα”.  Πιστεύoυv δέ Óτι ªvεκα 
τoØ λόγoυ τoύτoυ Ò zΑvτίχριστoς δέv §χει •πoκαλυnθ− καί Óτι º 
zΕκκλησία εÉvαι τό ¦µπόδιόv τoυ.  ~Οταv º zΕκκλησία nύγη 
•πό τήv µέσηv, δηλαδή ρπαγ− •πό τήv γ−v καί διασωθ−, Óπως 
Ò Νäε εÆς τήv Κιβωτόv τoυ, τότε παύει Ò “Κωλύωv” vά ßπάρχη 
κι= •voίγει º αÛλαία διά τήv βασιλείαv τoØ zΑvτιχρίστoυ.  Γι= 
αÛτό καί πιστεύoυv Óτι oÊ πιστoί δέv θά δoκιµάσoυv τήv 
Μεγάληv Θλίψιv.  zΑλλά º γvώµη τωv αÛτή δέv ßπoστηρίζεται 
•πό καµµίαv περικoπήv τoØ λόγoυ τoØ ΘεoØ •λλά oÜτε κι= •πό 
τόv Çδιov τόv •πόστoλov ΠαØλov Ò ÒπoÃoς εÉvαι Ò µόvoς πoύ 
θέτει τό θέµα τoØ “Κωλύovτoς” ñς τόv πραγµατικόv λόγov πoύ 
¦µπoδίζει τόv zΑvτίχριστov vά ¦µnαvισθ− “εÆς τÎv ©αυτoØ 
καιρόv”.  ΕÆς τήv αÛτήv περικoπήv Ò •πόστoλoς ΠαØλoς δέv 
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ταυτίζει τόv “Κωλύovτα” µέ τήv zΕκκλησίαv τoØ ΧριστoØ •λλά 
•vτιθέτως  Ò ΠαØλoς  διαχωρίζει τόv “Κωλύovτα” •πό τήv 
zΕκκλησίαv, ¦nzÓσov διακηρύττει Óτι º •πoστασία κι= Ò 
zΑvτίχριστoς πρέπει vά πρoηγηθoØv τ−ς {Αρπαγ−ς: “Σς 
παρακαλoØµεv δέ, •δελnoί, περÂ τ−ς παρoυσίας τoØ Κυρίoυ 
ºµäv zIησoØ ΧριστoØ καÂ τ−ς εÆς αÛτÎv ¦πισυvάξεως ºµäv, 
v µ¬ σαλευθ−τε ταχέως •πÎ τoØ nρovήµατός σας, µηδ¥ v 
θoρυβ−σθε, µήτε δι πvεύµατoς µήτε δι λόγoυ µήτε δι= 
¦πιστoλ−ς ñς γραnoµέvης ßn= ºµäv, Óτι τάχα ¦πλησίασεv º 
ºµέρα τoØ ΧριστoØ.  }Ας µ¬ σς ¦ξαπατήσ® τις κατ=oÛδέvα 
τρόπov@  διότι δ¥v θέλει ¦λθεÃ º ºµέρα ¦κείvη, ¦v δ¥v §λθ® 
πρäτov º •πoστασία, καÂ •πoκαλυnθ± Ò –vθρωπoς τ−ς 
µαρτίας, Ò υÊÎς τ−ς •πωλείας, Ò •vτικείµεvoς καÂ 
ßπεραιρόµεvoς ¦vαvτίov εÆς πάvτα λεγόµεvov θεÎv ³ 
σέβασµα, òστε v καθίσ® εÆς τÎv vαÎv τoØ ΘεoØ ñς ΘεÎς 
•πoδεικvύωv ©αυτÎv Óτι εÉvαι Θεός.” (Β=Θεσ.β:1-4@ βλέπε, 
¦πίσης, ∆αv.ια:37) 

{Επoµέvως, Ò Æσχυρισµός περί τoØ κωλύovτoς Óτι εÉvαι º 
zΕκκλησία δέv ßπoστηρίζεται ßπό τoØ •πoστόλoυ Παύλoυ. 
 

{Ο •πόστoλoς ΠαØλoς, εÆς τήv ¦v λόγω περικoπήv, 
ρητäς •πoκλείει τό ¦vδεχόµεvo τ−ς {Αρπαγ−ς τ−ς 
zΕκκλησίας τoØ ΧριστoØ πρό τ−ς ¦µnαvίσεως τoØ 
zΑvτιχρίστoυ καί τ−ς ¦vθρovίσεώς τoυ εÆς τόv vαόv τoØ 
ΘεoØ!  ~Οθεv, Ò “Κωλύωv” ρητäς δέv ¦κπρoσωπεÃ τήv 
zΕκκλησίαv, τ−ς Òπoίας τήv {Αρπαγήv τήv ταυτίζει χρovικäς µέ 
τήv δευτέραv §vδoξov §λευσιv τoØ ΧριστoØ κι= Ðχι µέ τόv 
“Κωλύovτα”.  zΕάv ¦πρόκειτo διά τήv zΕκκλησίαv, διατί δέv 
χρησιµoπoιεÃ τήv λέξιv αÛτήv καί τό –ρθρov εÆς τό θηλυκόv 
γέvoς, δηλαδή “º κωλύoυσα” ³ ¦πί τό Ïρθότερov “º 
κατέχoυσα”, •λλά χρησιµoπoιεÃ τάς λέξεις “τό κατέχov” καί “Ò 
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κατέχωv” (κατά τό •ρχαÃov ©λληvικόv κείµεvov) εÆς τά ¦δάnια 
Β=Θεσ.β:6 καί 7, •vτιστoίχως; 

 
Συvεπäς, º {Αρπαγή τ−ς zΕκκλησίας λαµβάvει χώραv 

µετά τήv ¦µnάvισιv τoØ zΑvτιχρίστoυ.  Πäς εÉvαι δυvατόv, 
λoιπόv, vά γίvη º {Αρπαγή τ−ς zΕκκλησίας πρό τ−ς Μεγάλης 
Θλίψεως; 
 
 
{Η {Αρπαγή ΜΕΤA τήv ¦vθρόvισιv τoØ zΑvτιχρίστoυ 
 

{Ο Χριστός §ρχεται vά παραλάβη τήv zΕκκλησίαv Τoυ 
ΜΕΤA τήv ¦µnάvισιv τoØ zΑvτιχρίστoυ καί τήv ¦vθρόvισίv τoυ 
εÆς τόv vαόv τoØ ΘεoØ, καθώς µς πρonητεύει Ò •πόστoλoς 
ΠαØλoς: “.... διότι δ¥v θέλει ¦λθεÃ º ºµέρα ¦κείvη, ¦v δ¥v 
§λθ® πρäτov º •πoστασία καÂ •πoκαλυnθ± Ò –vθρωπoς τ−ς 
µαρτίας...” (Β=Θεσ.β:3) 
 

{Ο ΠαØλoς πρoσεπάθη µέ τήv δευτέραv πρός 
ΘεσσαλovικεÃς ¦πιστoλήv τoυ vά καθησυχάση τήv •vησυχίαv 
τωv Óσov •noρ τήv ¦γγύτητα τoØ τέλoυς καί συγκεκριµέvως µέ 
τoύς λόγoυς τäv ¦δαnίωv Β=Θεσ.α:5-7 πoύ εÉχε ³δη 
πρoαvαnέρει, διαβεβαιώσει καί παρηγoρήσει τoύς πιστoύς Óτι 
δέv θά ρπαγoØv µέχρι τήv παρoυσίαv τoØ ΧριστoØ: “τÎ ÒπoÃov 
εÉvαι §vδειξις τ−ς δικαίας κρίσεως τoØ ΘεoØ, δι v •ξιωθ−τε 
τ−ς βασιλείας τoØ ΘεoØ, ßπ¥ρ τ−ς Òπoίας καÂ πάσχετε, ¦πειδ¬ 
εÉvαι δίκαιov ¦vώπιov τoØ ΘεoØ v •vταπoδώσ® θλÃψιv εÆς 
τo×ς Óσoι σς θλίβoυσιv, εÆς ¦σς δ¥ τo×ς θλιβoµέvoυς –vεσιv 
µεθ= ºµäv, Óταv Ò Κύριoς zIησoØς •πoκαλυnθ± •π= oÛραvoØ 
µετ τäv •γγέλωv τ−ς δυvάµεως αßτoØ ¦v πυρÂ nλoγός, 
κάµvωv ¦κδίκησιv εÆς τo×ς µ¬ γvωρίζovτας ΘεÎv καÂ εÆς τo×ς 
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µ¬ ßπακoύovτας εÆς τÎ εÛαγγέλιov τoØ Κυρίoυ ºµäv zIησoØ 
ΧριστoØ, oËτιvες θέλoυσι τιµωρηθ− µ¥ Ðλεθρov αÆώvιov •πÎ 
πρoσώπoυ τoØ Κυρίoυ καÂ •πÎ τ−ς δόξης τ−ς δυvάµεως 
αÛτoØ, Óταv §λθ® v ¦vδoξασθ± ¦v τoÃς γίoις αßτoØ, καÂ v 
θαυµασθ± ¦v πσι τoÃς πιστεύoυσιv, ¦πειδ¬ σεÃς ¦πιστεύσατε 
εÆς τ¬v µαρτυρίαv ºµäv, ¦v τ± ºµέρ‘ ¦κείv®.” (Β{Θεσ.α:5-
10).  Μέ –λλα λόγια, µόvov κατά τήv §λευσιv τoØ ΧριστoØ, º 
Òπoία θά λάβη χώραv µετά τήv Μεγάληv Θλίψιv oÊ πιστoί θά 
•πoλαύσoυv τήv •πoλύτρωσιv •πό τά παθήµατα τoØ παρόvτoς 
αÆävoς.  zΕπίσης, εÆς τά πρoαvαnερθέvτα ¦δάnια Α=Κoρ.ιε:51 
Óσov καί εÆς Α=Θεσ.δ:15 βλέπoµε Óτι oÊ ζävτες θά ρπαγoØv...  
{Η “–vεσις” θά §λθη εÆς •µnoτέρoυς ζävτας καί vεκρoύς κατά 
τήv •πoκάλυψιv τoØ ΧριστoØ, τäv µέv διά τ−ς {Αρπαγ−ς τäv δέ 
διά τ−ς •vαστάσεως.  Κατά τήv αÛτήv •πoκάλυψιv τoØ ΧριστoØ 
γίvεται ¦πίσης λόγoς καί διά τιµωρίαv µ¥ Ðλεθρov αÆώvιov τäv 
•σεβäv. 
 

ΕÆς τήv Β=Θεσ.β:1-12 Ò ΠαØλoς, Óπως ³δη •vαnέραµε, 
πρoσεπάθησε vά καθησυχάση τoύς ΘεσσαλovικεÃς πιστoύς 
σχετικά µέ τήv παρoυσίαv τoØ Κυρίoυ µας zIησoØ ΧριστoØ καί 
τ−ς εÆς αÛτόv ¦πισυvάξεώς τωv µέ τoύς ©ξ−ς λόγoυς: “Σς 
παρακαλoØµεv δέ, •δελnoί, περÂ τ−ς παρoυσίας τoØ Κυρίoυ 
ºµäv zIησoØ ΧριστoØ καÂ τ−ς εÆς αÛτÎv ¦πισυvάξεως ºµäv, 
v µ¬ σαλευθ−τε ταχέως •πÎ τoØ nρovήµατός σας, µηδ¥ v 
θoρυβ−σθε, µήτε δι πvεύµατoς µήτε δι λόγoυ µήτε δι= 
¦πιστoλ−ς ñς γραnoµέvης ßn= ºµäv, Óτι τάχα ¦πλησίασεv 
ºµέρα τoØ ΧριστoØ.  }Ας µ¬ σς ¦ξαπατήσ® τις κατ= oÛδέvα 
τρόπov@ διότι δ¥v θέλει ¦λθεÃ º ºµέρα ¦κείvη, ¦v δ¥v §λθ® 
πρäτov º •πoστασία καÂ •πoκαλυnθ± Ò –vθρωπoς τ−ς 
µαρτίας, Ò υÊÎς τ−ς •πωλείας, Ò •vτικείµεvoς καÂ 
ßπεραιρόµεvoς ¦vαvτίov εÆς πάvτα λεγόµεvov ΘεÎv ³ 
σέβασµα, òστε v καθήσ® εÆς τÎv vαÎv τoØ ΘεoØ ñς Θεός, 
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•πoδεικvύωv ©αυτÎv Óτι εÉvαι Θεός.  ∆¥v ¦vθυµεÃσθε Óτι ¦vè 
³µηv §τι παρ= ßµÃv σς §λεγov ταØτα;  ΚαÂ τώρα γvωρίζετε 
¦κεÃvo, τÎ ÒπoÃov κωλύει αÛτόv, òστε v •πoκαλυnθ± ¦v τè 
©αυτoØ καιρè@ διότι τÎ µυστήριov τ−ς •voµίας ³δη 
¦vεργεÃται, µόvov ªως v ¦κβληθ± ¦κ µέσoυ Ò κωλύωv τώρα@ 
καÂ τότε θέλει •πoκαλυnθ− Ò –voµoς, τÎv ÒπoÃov Ò Κύριoς 
θέλει •πoλέσει µ¥ τÎ πvεØµα τoØ στόµατoς αßτoØ καÂ θέλει 
¦ξαnαvίσει µ¥ τ¬v ¦πιnάvειαv τ−ς παρoυσίας αßτoØ@ Óστις 
θέλει ¦λθεÃ κατ= ¦vέργειαv τoØ Σαταv ¦v πάσ® δυvάµει καÂ 
σηµείoις καÂ τέρασι ψεύδoυς καÂ ¦v πάσ® •πάτ® τ−ς •δικίας 
µεταξ× τäv •πoλλυµέvωv, διότι δ¥v ¦δέχθησαv τ¬v •γάπηv 
τ−ς •ληθείας δι v σωθäσι@ καÂ δι τoØτo θέλει πέµψει ¦π= 
αÛτo×ς Ò ΘεÎς ¦vέργειαv πλάvης, òστε v πιστεύσωσιv εÆς τÎ 
ψεØδoς, δι v κατακριθäσι πάvτες oÊ µ¬ πιστεύσαvτες εÆς 
τ¬v •λήθειαv, •λλ= εÛαρεστηθέvτες εÆς τ¬v •δικίαv.” 
 

Τί πρoηγεÃται τ−ς {Αρπαγ−ς 
Τoύς λέγει, λoιπόv, Óτι ñρισµέvα γεγovότα πρέπει vά 

συµβoØv πρίv º ºµέρα τoØ Κυρίoυ §λθη: 
1) º •πoστασία (º θρησκευτική ¦παvάστασις κατά τoØ ΘεoØ 

καί τό ξεχύλισµα τ−ς •voµίας), καί 
2) º •πoκάλυψις (¦µnάvισις) τoØ •vθρώπoυ τ−ς •voµίας, τoØ 

καταδικασµέvoυ εÆς •πώλειαv.  Σχετικά εÉvαι καί τά ¦δάnια 
Μάρκ.ιγ:14@ zΑπoκ.ιγ:1-8@ ∆αv.ζ:8, 20-25@ ια:36-39. 

 
zΕάv oÊ ΘεσσαλovικεÃς πιστoί ¦πρόκειτo vά ρπαγoØv 

πρίv •πό τήv “ºµέρα” τoØ Κυρίoυ, τότε θά §πρεπε vά τoύς εÆπ−: 
“Κανείς λόγος •vησυχίας διότι¦σεÃς θά §χετε nύγει διά τόv 
oÛραvόv πρίv ξεσπάσει º Μεγάλη Θλίψις.”  ΤoÛvαvτίov τoύς 
πρoειδoπoιεÃ Óτι º ¦πισυvαγωγή τoυς, δηλαδή º {Αρπαγή τoυς, 
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δέv θά λάβη χώραv πρίv •πό τήv •πoστασίαv καί τήv ¦µnάvισιv 
τoØ •vθρώπoυ τ−ς •voµίας... δηλαδή τoØ zΑvτιχρίστoυ. 

 
{Η {Αρπαγή τäv ¦v ζω± πιστäv εÆς τάς vεnέλας εÆς 

•πάvτησιv τoØ Κυρίoυ ¦vεργεÃται κατά τήv δευτέραv §λευσιv 
τoØ ΧριστoØ κατά τήv Òπoίαv πρoηγεÃται καί º •vάστασις τäv 
•πoθαvόvτωv πιστäv: “∆¥v θέλω δ¥ v •γvo−τε, •δελnoί, περÂ 
τäv κεκoιµηµέvωv, δι v µ¬ λυπ−σθε καθãς καÂ oÊ λoιπoÂ 
oÊ µ¬ §χovτες ¦λπίδα.  ∆ιότι ¦v πιστεύωµεv Óτι Ò zIησoØς 
•πέθαvε καÂ •vέστη, oàτω καÂ Ò ΘεÎς τo×ς κoιµηθέvτας δι 
τoØ zIησoØ θέλει nέρει µετ= αÛτoØ.  ∆ιότι τoØτo σς λέγoµεv 
δι τoØ λόγoυ τoØ Κυρίoυ, Óτι ºµεÃς oÊ ζävτες, Óσoι 
•πoµέvoµεv εÆς τ¬v παρoυσίαv τoØ Κυρίoυ, δ¥v θέλoµεv 
πρoλάβει τo×ς κoιµηθέvτας@  ¦πειδ¬ αÛτÎς Ò Κύριoς θέλει 
καταβ− •π= oÛραvoØ µ¥ κέλευσµα, µ¥ nωv¬v •ρχαγγέλoυ καÂ 
µ¥ σάλπιγγα ΘεoØ, καÂ oÊ •πoθαvόvτες ¦v Χριστè θέλoυσιv 
•vαστηθ− πρäτov, §πειτα ºµεÃς oÊ ζävτες Óσoι •πoµέvoµεv 
θέλoµεv ρπαχθ− µετ= αÛτäv ¦v vεnέλαις εÆς •πάvτησιv τoØ 
Κυρίoυ εÆς τÎv •έρα, καÂ oàτω θέλoµεv εÉσθαι πάvτoτε µετ 
τoØ Κυρίoυ.  ΛoιπÎv παρηγoρεÃτε •λλήλoυς µ¥ τo×ς λόγoυς 
τoύτoυς.” (Α=Θεσ.δ:13-18) 
 

{Η ¦vθάρρυvσις τoØ Παύλoυ §γκειται εÆς τό γεγovός Óτι 
Óλoι oÊ πιστoί, ζävτες καί vεκρoί, θά λάβoυv µέρoς εÆς τά 
§vδoξα γεγovότα τ−ς παρoυσίας τoØ ΧριστoØ καί Óτι θά εÉvαι 
πάvτoτε µετά τoØ Κυρίoυ.  ΑÛτή º ¦λπίδα, αÛτή º πρoκειµέvη 
χαρά, εÇτε περιελάµβαvε µιά πρoηγoύµεvη πείρα τ−ς Μεγάλης 
Θλίψεως εÇτε Ðχι •πoτελoØσε παρηγoρίαv διά τoύς 
ΘεσσαλovικεÃς πιστoύς.  ΟÊ ΘεσσαλovικεÃς πιστoί εÉχαv περάσει 
πoλλές δύσκoλες ôρες: “ΚαÂ σεÃς ¦γείvετε µιµηταÂ ºµäv καÂ 
τoØ Κυρίoυ, δεχθέvτες τÎv λόγov ¦v µέσå πoλλ−ς θλίψεως 
µετ χαρς Πvεύµατoς {Αγίoυ” (Α=Θεσ.α:6) καί συvέχιζαv vά 
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διέρχωvται τoιαύτας θλίψεις: “δι v µ¬ κλovίζηται µηδεÂς ¦v 
ταÃς θλίψεσι ταύταις. ∆ιότι σεÃς ¦ξεύρετε Óτι εÆς τoØτo εÇµεθα 
τεταγµέvoι@ διότι Óτε ³µεθα παρ= ßµÃv, πρoελέγoµεv πρÎς 
¦σς Óτι µέλλoµεv v ßπonέρωµεv θλίψεις, καθãς καÂ §γειvε 
καÂ ¦ξεύρετε.”(Α=Θεσ.γ:3-4).  
 
 ΕÆς τό σηµεÃov τoØτo πρέπει vά πρoστεθoØv καί oÊ ©ξ−ς 
σκέψεις: 
 
• Τόσov εÆς τήv Òµιλίαv τoØ Κυρίoυ εÆς τό Óρoς τäv zΕλαιäv 

Óσov καί εÆς τήv ¦πιστoλήv τoØ Παύλoυ γίvεται λόγoς περί 
•γγέλωv, vεnäv, σάλπιγγoς καί περί συvάξεως τäv πιστäv.  
zIδoύ τί λέγει Ò Κύριoς: “ΕÛθ×ς δ¥ µετ τ¬v θλÃψιv τäv 
ºµερäv ¦κείvωv Ò »λιoς θέλει σκoτισθ− καÂ º σελήvη δ¥v 
θέλει δώσει τÎ nέγγoς αßτ−ς, καÂ oÊ •στέρες θέλoυσι πέσει 
•πÎ τoØ oÛραvoØ καÂ αÊ δυvάµεις τäv oÛραväv θέλoυσι 
σαλευθ−.  ΚαÂ τότε θέλει nαv− τÎ σηµεÃov τoØ ΥÊoØ τoØ 
•vθρώπoυ ¦v τè oÛραvè, καÂ τότε θέλoυσι θρηvήσει 
πσαι αÊ nυλαÂ τ−ς γ−ς καÂ θέλoυσιv ÆδεÃ τÎv ΥÊÎv τoØ 
•vθρώπoυ ¦ρχόµεvov ¦πÂ τäv vεnελäv τoØ oÛραvoØ µετ 
δυvάµεως καÂ δόξης πoλλ−ς.  ΚαÂ θέλει •πoστείλει τo×ς 
•γγέλoυς αÛτoØ µετ σάλπιγγoς nωv−ς µεγάλης, καÂ 
θέλoυσι συvάξει τo×ς ¦κλεκτo×ς αÛτoØ ¦κ τäv τεσσάρωv 
•vέµωv •π= –κρωv oÛραväv ªως –κρωv αÛτäv.” 
(Ματ.κδ:29-31).  Περί σάλπιγγoς γίvεται, ¦πίσης, λόγoς εÆς 
τό πρoαvαnερθέv ¦δάnιov Α=Κoρ.15:52, “¦v µι” στιγµ±, ¦v 
Õιπ± ÏnθαλµoØ, ¦v τ± ¦σχάτ® σάλπιγγι@  διότι θέλει 
σαλπίσει, καÂ oÊ vεκρoÂ θέλoυσιv •vαστηθ− –nθαρτoι, καÂ 
ºµεÃς θέλoµεv µεταµoρnωθ−.”  ΕÉvαι –ραγε τυχαία º 
“σύµπτωσις”;  Πότε σαλπίζει º ¦σχάτη σάλπιγξ;  Πρίv ³ µετά 
τήv Μεγάληv Θλίψιv; 
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• Τά •vωτέρω πρoαvαnερθέvτα ¦δάnια Α=Θεσ.δ:13-18 §χoυv 

ªvα κoιvό χαρακτηριστικό µέ τά ¦δάnια ∆αv.ιβ:1-2 Óπoυ 
γίvεται λόγoς περί τäv κεκoιµηµέvωv: “ΚαÂ ¦v τè καιρè 
¦κείvå θέλει ¦γερθ− Μιχαήλ, Ò –ρχωv Ò µέγας, Ò 
Êστάµεvoς ßπ¥ρ τäv υÊäv τoØ λαoØ σoυ@ καÂ θέλει εÉσθαι 
καιρÎς θλίψεως, Òπoία πoτ¥ δ¥v §γειvεv •noØ ßπ−ρξεv 
§θvoς, µέχρις ¦κείvoυ τoØ καιρoØ@  καÂ ¦v τè καιρè 
¦κείvå θέλει διασωθ− Ò λαÎς σoυ, πς Óστις εßρεθ± 
γεγραµµέvoς ¦v τè βιβλίå.  ΚαÂ πoλλoÂ ¦κ τäv 
κoιµωµέvωv ¦v τè χώµατι τ−ς γ−ς θέλoυσιv ¦ξεγερθ−, oÊ 
µ¥v εÆς αÆώvιov ζωήv, oÊ δ¥ εÆς ÏvειδισµÎv καÂ εÆς 
καταισχύvηv αÆώvιov.”  Τά ¦δάnια αÛτά •πό τόv ∆αvιήλ 
•vαnέρovται σαnäς εÆς περίoδov µετά τήv Μεγάληv Θλίψιv, 
διότι πρoηγεÃται º Μεγάλη Θλίψις πoύ πoτέ –λλoτε δέv 
συvέβη καί διότι µετά τήv ¦v λόγω Θλίψιv γίvεται º 
•vάστασις τäv vεκρäv. 

 
Τό συµπέρασµα εÉvαι ªvα:  ~Οτι Óλoι oÊ Óρoι πoύ 

χρησιµoπoιoØvται διά τήv δευτέραv §λευσιv τoØ Κυρίoυ §χoυv 
σχέσιv µέ τήv §λευσίv Τoυ µετά τήv Θλίψιv.  ∆ιά τoØτo καί oÊ 
πιστoί πρoτρέπovται vά πρoσδoκoØv αÛτήv τήv §λευσιv τoØ 
Κυρίoυ.  Πoυθεvά δέv γίvεται λόγoς διά δύo στάδια κατά τά 
ÒπoÃα º {Αρπαγή διαχωρίζεται χρovoλoγικäς •πό τό τελικόv 
γεγovός τ−ς παρoυσίας τoØ Κυρίoυ! 

 
ΟÊ ¦v λόγω περικoπές, λoιπόv, τό ¦παvαλαµβάvoµεv, µς 

•πoκλείoυv ρητäς πσαv διαnωvίαv διά τόv καιρόv τ−ς 
{Αρπαγ−ς τ−ς zΕκκλησίας, º Òπoία ¦vεργεÃται µέ τήv κάθoδov 
τoØ zIησoØ ΧριστoØ κατά τήv δευτέραv Τoυ §λευσιv.  {Ο δέ 
•πόστoλoς Πέτρoς συµπληρώvει καί ¦πιβεβαιώvει: “δι τäv 
Òπoίωv Ò τότε κόσµoς •πωλέσθη κατακλυσθεÂς ßπÎ τoØ 
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àδατoς@  oÊ δ¥ σηµεριvoÂ oÛραvoÂ καÂ º γ− δι τoØ αÛτoØ 
λόγoυ εÉvαι •πoτεταµιευµέvoι, nυλαττόµεvoι δι τÎ πØρ εÆς 
τ¬v ºµέραv τ−ς κρίσεως καÂ τ−ς •πωλείας τäv •σεβäv 
•vθρώπωv... Θέλει δ¥ ¦λθεÃ º ºµέρα τoØ Κυρίoυ, ñς κλέπτης 
¦v vυκτί@  καθ= »v oÊ oÛραvoÂ θέλoυσι παρέλθει µ¥ συριγµόv, 
τ στoιχεÃα δ¥ πυρακτoύµεvα θέλoυσι διαλυθ− καÂ º γ− καÂ 
τ ¦v αÛτ± §ργα θέλoυσι κατακα−.  zΕπειδή, λoιπόv, πάvτα 
ταØτα διαλύovται, ÒπoÃoι πρέπει v εÉσθε σεÃς εÆς πoλίτευµα 
γιov καÂ εÛσέβειαv, πρoσµέvovτες καÂ σπεύδovτες εÆς τ¬v 
παρoυσίαv τ−ς ºµέρας τoØ ΘεoØ, καθ= »v oÊ oÛραvoÂ 
πυρoύµεvoι θέλoυσιv διαλυθ− καÂ τ στoιχεÃα πυρακτoύµεvα 
θέλoυσι χωvευθ−.  Κατ δ¥ τ¬v ßπόσχεσιv αÛτoØ vέoυς 
oÛραvo×ς καÂ vέαv γ−v πρoσµέvoµεv ¦v oÍς δικαιoσύvη 
κατoικεÃ.” (Β=Πέτ.γ:6-13). 
 

zΕρωτäµεv, λoιπόv, τoύς διαnωvoØvτας:  Πρός πoίoυς 
•πευθύvεται º πρoτρoπή αÛτή τoØ Πέτρoυ, vά πρoσµέvoυv καί 
vά σπεύδoυv εÆς τήv παρoυσίαv τoØ Κυρίoυ; ΕÆς ¦κείvoυς oÊ 
ÒπoÃoι θά §χoυv ³δη ρπαγ− καί θά εÉvαι ³δη µετά τoØ Κυρίoυ 
πρό τ−ς Μεγάλης Θλίψεως; 
 

{Ο κατακλυσµός τoØ Νäε καί  º ºµέρα τ−ς κρίσεως 
Μέ τό Çδιo πvεØµα, λoιπόv, κι= Ò •πόστoλoς Πέτρoς 

διατυπώvει τήv πρonητείαv τoυ, πoύ •κυρώvει τήv γvώµηv Óτι 
θά πρoηγηθ− º {Αρπαγή τ−ς zΕκκλησίας, δεδoµέvoυ Óτι º 
{Αρπαγή τ−ς zΕκκλησίας ταυτίζεται µέ τόv ¦ρχoµόv τoØ zIησoØ 
ΧριστoØ πoύ λαµβάvει χώραv εÆς τό τέλoς τ−ς Μεγάλης Θλίψεως 
καί διασώζει τoύς πιστoύς •πό τό πØρ πoύ θά κατακαύση τήv 
γ−v, Óπως εÉχε διασώσει καί τόv Νäε •πό τόv κατακλυσµόv, 
“δι τäv Òπoίωv Ò τότε κόσµoς •πωλέσθη κατακλυσθεÂς ßπÎ 
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τoØ àδατoς@ oÊ δ¥ σηµεριvoÂ oÛραvoÂ καÂ º γ− δι τoØ αÛτoØ 
λόγoυ εÉvαι •πoτεταµιευµέvoι, nυλαττόµεvoι δι τÎ πØρ εÆς 
τ¬v ºµέραv τ−ς κρίσεως καÂ τ−ς •πωλείας τäv •σεβäv 
•vθρώπωv.” (Β=Πέτ.γ:6-7). 
 

Τό Óτι Ò Κύριoς zIησoØς Χριστός παραλληλίζει τόv 
κατακλυσµόv τoØ Νäε µέ τ¬v δευτέραv Τoυ §λευσιv κι= ΟΧI µέ 
τήv Μεγάληv Θλίψιv εÉvαι σαnäς δεδηλωµέvov καί ßπό τoØ 
Æδίoυ τoØ zIησoØ ΧριστoØ.  }Ας πρoσέξωµε τoύς λόγoυς Τoυ: 
“∆ιότι καθãς ¦v ταÃς ºµέραις πρÎ τoØ κατακλυσµoØ µσαv 
τρώγovτες καÂ πίvovτες, vυµnευόµεvoι καÂ vυµnεύovτες ªως 
τ−ς ºµέρας καθ= »v Ò Νäε εÆσ−λθεv εÆς τ¬v κιβωτόv@  καÂ δ¥v 
¦vvόησαv, ©ωσoØ µλθεv Ò κατακλυσµÎς καÂ ¦σήκωσε πάvτας@ 
 oàτω θέλει εÉσθαι καÂ º παρoυσία τoØ ΥÊoØ τoØ •vθρώπoυ.  
Τότε δύo θέλoυσιv εÉσθαι ¦v τè •γρè@  Ò εÍς παραλαµβάvεται, 
καÂ Ò εÍς •nίvεται.  ∆ύo γυvαÃκες θέλoυσιv •λέθει ¦v τè 
µύλå@  µία παραλαµβάvεται, καÂ µία •nίvεται.” (Ματ.κδ:38-
41). 
 

{Ο κατακλυσµός, λoιπόv, δέv παραλληλίζεται ßπό τoØ 
zIησoØ µέ τήv Μεγάληv Θλίψιv, Óπως µς τήv ©ρµηvεύει Ò 
•πόστoλoς ΜατθαÃoς •λλά µέ τήv nωτιάv τ−ς κρίσεως τoØ ΘεoØ 
πoύ κατακαίει τήv γ−v, εÆς τό τέλoς τ−ς Μεγάλης Θλίψεως, 
καθώς µς τήv πληρonoρεÃ καί µς τήv περιγράnει Ò •πόστoλoς 
Πέτρoς.  {Η δέ Μεγάλη Θλίψις δύvαται vά συγκριθ− 
¦vvoιoλoγικäς µέ τ¬v Ρωµαϊκ¬v ¦πoχήv τäv χριστιαvικäv 
διωγµäv: “...ΚαÂ –v δ¥v συvετέµvovτo αÊ ºµέραι ¦κεÃvαι, δ¥v 
³θελε σωθ− oÛδεµία σάρξ@  δι τo×ς ¦κλεκτo×ς Óµως θέλoυσι 
συvτµηθ− αÊ ºµέραι ¦κεÃvαι.” (Ματ.κδ:21-22).  zΑκριβäς τότε 
µέ τόv ¦ρχoµόv τoØ zIησoØ ΧριστoØ θά πραγµατoπoιηθ− καί º 
σύλληψις τoØ θηρίoυ καί τoØ ψευδoπρonήτoυ: “ΚαÂ ¦πιάσθη τÎ 
θηρίov καÂ µετ τoύτoυ Ò ψευδoπρonήτης, Óστις §καµε τ 
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σηµεÃα ¦vώπιov αÛτoØ... ζävτες ¦ρρίnθησαv oÊ δύo εÆς τ¬v 
λίµvηv τoØ πυρÎς τ¬v καιoµέvηv µ¥ τÎ θεÃov.” (zΑπoκ.ιθ:20). 
 Καί πäς θά ²δύvαvτo, –λλωστε vά συλληnθoØv καί vά ριnθoØv 
εÆς τήv λίµvηv τoØ πυρός, πρίv πρoηγηθ− º βασιλεία τωv πρός 
δoκιµασίαv Óλης τ−ς oÆκoυµέvης; 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ  15 
 
 
 

Ο ΚΩΛΥΩΝ ΚΑI ΤΑ ΣΗΜΕIΑ  
 
 

{Η ταυτότης τoØ Κωλύovτoς 
{Η πραγµατική αÆτία πoύ δέv §χει •κόµη ¦µnαvισθ− Ò 

zΑvτίχριστoς εÉvαι Ò “Κωλύωv” µς πληρonoρεÃ Ò λόγoς τoØ 
ΘεoØ διά τoØ •πoστόλoυ Παύλoυ.  zΑλλά πoÃoς εÉvαι πράγµατι 
Ò “Κωλύωv”;  Καµµίαv –λληv ¦πίσηµηv γvώµηv δέv µπoρoØµε 
vά ¦κnέρωµε περί τoØ Κωλύovτoς παρά µόvov αÛτήv πoύ 
σαnäς διακηρύττει Ò λόγoς τoØ ΘεoØ διά τoØ •πoστόλoυ 
Παύλoυ, Óτι Ò “Κωλύωv” δέv εÉvαι º zΕκκλησία.  zΑλλά τότε 
πoÃoς εÉvαι Ò “Κωλύωv”;  Μήπως Ò Çδιoς Ò χρόvoς, πoύ ñς 
διαχρovική ¦ξέλιξις µεσoλαβεÃ διά τήv ¦κπλήρωσιv τäv 
πρonητικäv γεγovότωv καί τäv σηµείωv τäv καιρäv πoύ µς 
πρonητεύει Ò ∆αvιήλ;  zΑvαµnιβόλως, Ò χρόvoς τäv ¦σχάτωv 
ºµερäv διά τäv σηµείωv τoυ, πoύ Ò Θεός §χει Òρίσει κατά τά 
σχέδια καί τάς βoυλάς Τoυ παίζει τόv ρόλov τoØ Κωλύovτoς.  
Πäς µτo δυvατόv vά ¦µnαvίζετo Ò Κωλύωv ¦πί τ−ς ¦πoχ−ς τoØ 
•πoστόλoυ Παύλoυ ¦n= Óσov τά σηµεÃα τäv καιρäv δέv εÉχαv 
¦κπληρωθ−; 
 

zΕv τoύτoις, º ταύτισις τoØ “χρόvoυ” µέ τόv 
“Κωλύovτα”, –v καί δέv •πoκλείεται ñς διαχρovική ¦ξέλιξις, δέv 
µς πείθει Óτι αÛτόv ßπovooØσε Ò ΠαØλoς.  ∆ιότι Ò •πόστoλoς 
ΠαØλoς, ¦vè θέτει τόv Κωλύovτα ñς τό µόvov πραγµατικόv 
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¦µπόδιov τ−ς ¦µnαvίσεως τoØ zΑvτιχρίστoυ, συγχρόvως 
διατυπώvει τήv διακήρυξίv τoυ ñς vά ¦πρόκειτo περί πρoσώπoυ 
κι= Ðχι περί χρόvoυ.  zΑλλά πoÃov ¦πίγειov πρόσωπov θά µτo 
δυvατόv vά εÉvαι Ò “Κωλύωv”;  zΑσnαλäς καvέvα!  ~Ολα τά 
πρόσωπα πoύ µεσoλαβoØv •πό τ−ς ¦πoχ−ς τoØ Παύλoυ µέχρι 
τäv ºµερäv µας δέv παρoυσιάζoυv τoιαύτηv πvευµατικήv 
Ïvτότητα, òστε vά πάρoυv τήv θέσιv τoØ Κωλύovτoς.  Τότε;  
}Αv Ïρθäς τό ©ρµηvεύωµε, τότε σηµαίvει Óτι Ò “Κωλύωv” εÉvαι 
τό ~Αγιov ΠvεØµα!  ∆ηλαδή Ò Παράκλητoς!  ∆ιότι Ò 
Παράκλητoς εÉvαι τό µόvov πρόσωπov πoύ δύvαται vά τόv 
¦µπoδίση vά ¦µnαvισθ−.  Μόvov Ò Παράκλητoς πρέπει vά τoØ 
•vτιστέκεται.  Πäς µτo πoτέ δυvατόv vά τoØ ¦πιτρέψη vά 
¦µnαvισθ− πρίv vά ¦κπληρωθoØv oÊ πρonητεÃες Τoυ µέ τά 
γεγovότα πoύ τάς συvoδεύoυv καί τάς συvεπείας πoύ τάς 
•κoλoυθoØv; 
 

Τά σηµεÃα τäv καιρäv 
zΑλλά καί πάλι θά διερωτηθoØv πoλλoί, πäς εÉvαι 

δυvατόv τό ~Αγιov ΠvεØµα vά ταυτισθ− µέ τόv “Κωλύovτα”, Ò 
ÒπoÃoς “...ªως ¦κ µέσoυ γέvηται”; (Β=Θεσ.β:7) zΑσnαλäς δέv 
εÉvαι δυvατόv τό ~Αγιov ΠvεØµα “¦κ µέσoυ γέvηται” µέ τήv 
§vvoιαv τ−ς “•πoρρίψεώς” Τoυ!  zΕv τoύτoις, τό ~Αγιov 
ΠvεØµα µετά τόv θάvατov τäv δύo τελευταίωv Μαρτύρωv τoØ 
ΘεoØ καί ¦n= Óσov θά §χoυv ¦κπληρωθ− τά σηµεÃα τäv καιρäv 
κατά τήv πρonητείαv Τoυ θά •nήση εÆς τόv Σαταv τόv δρόµov 
¦λεύθερov vά ¦κδηλωθ− διά τoØ zΑvτιχρίστoυ.  {Η zΕκκλησία 
καί τό ~Αγιov ΠvεØµα εÉvαι συvδεδεµέvα.  ΑÊ ¦v λόγω 
πρonητεÃαι εÉvαι αÊ κάτωθι: 
 
1) }Εvτασις καί µεγάλη συχvότης πoλεµικäv συρράξεωv 

λoιµäν, λιµäν καί σεισµäν: “∆ιότι θέλει ¦γερθ− §θvoς ¦πÂ 
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§θvoς καÂ βασιλεία ¦πÂ βασιλείαv καÂ θέλoυσι γείvει 
πεÃvαι καÂ λoιµoÂ καÂ σεισµoÂ κατ τόπoυς.  Πάvτα δ¥ 
ταØτα εÉvαι •ρχ¬ éδίvωv.” (Ματθ.κδ:7-8) 

 
2) {Η ¦πoχή τ−ς µεγάλης γvώσεως: “ΚαÂ σύ, ∆αvιήλ, 

§γκλεισov τo×ς λόγoυς καÂ σnράγισov τÎ βιβλίov, ªως τoØ 
¦σχάτoυ καιρoØ@  τότε πoλλoÂ θέλoυσι περιτρέχει καÂ º 
γväσις θέλει πληθυvθ−.” (∆αv.ιβ:4) 

 
3) {Η ¦πιστρonή τoØ zIσραήλ εÆς τήv γ−v τoυ καί º 

•vαγvώρισίς τoυ: 
• “ΚαÂ εÆπ¥ πρÎς αÛτoύς, Οàτω λέγει Κύριoς Ò Θεός@  

zIδoύ, ¦γã θέλω λάβει τo×ς υÊo×ς zIσρα¬λ ¦κ µέσoυ 
τäv ¦θväv Óπoυ ßπ−γov, καÂ θέλω συvάξει αÛτo×ς 
παvταχόθεv καÂ nέρει αÛτo×ς εÆς τ¬v γ−v αÛτäv.  ΚαÂ 
θέλω κάµει αÛτo×ς ªv §θvoς ¦v τ± γ±, ¦πÂ τäv Ïρέωv 
τoØ zIσραήλ@  καÂ εÍς βασιλε×ς θέλει εÉσθαι βασιλε×ς 
¦πÂ πάvτας αÛτoύς@  καÂ δ¥v θέλoυσιv εÉσθαι πλέov 
δύo §θvη καÂ δ¥v θέλoυσιv εÉσθαι τoØ λoιπoØ 
δι®ρηµέvoι πλέov εÆς δύo βασίλεια” (zIεζ.λζ:21-22) 
καί,  “Οàτω λέγει Ò Κύριoς τäv δυvάµεωv@  zIδoύ, ¦γã 
θέλω σώσει τÎv λαÎv µoυ •πÎ τ−ς γ−ς τ−ς •vατoλ−ς 
καÂ •πÎ τ−ς γ−ς τ−ς δύσεως τoØ ºλίoυ, καÂ θέλω nέρει 
αÛτo×ς καÂ θέλoυσι κατoικήσει ¦v µέσå τ−ς 
{Iερoυσαλήµ@  καÂ θέλoυσιv εÉσθαι λαÎς µoυ καÂ ¦γã 
θέλω εÉσθαι ΘεÎς αÛτäv ¦v •ληθεί‘ καÂ δικαιoσύv®.” 
(Ζαχ.η:7-8) 

• “Μετ ταØτα θέλoυσιv ¦πιστρέψει oÊ υÊoÂ zIσρα¬λ 
καÂ θέλoυσι ζητήσει Κύριov τÎv ΘεÎv αßτäv καÂ 
∆αβÂδ τÎv βασιλέα αßτäv@ καÂ θέλoυσι noβεÃσθαι τÎv 



 - 120 -

Κύριov καÂ τ¬v •γαθότητα αÛτoØ ¦v ταÃς ¦σχάταις 
ºµέραις.” (zΩσηέ.γ:5) 

• “~Οταv εßρεθ±ς ¦v θλίψει καÂ σ¥ εàρωσι πάvτα ταØτα 
¦v ταÃς ¦σχάταις ºµέραις, τότε θέλεις ¦πιστρέψει πρÎς 
Κύριov τÎv ΘεÎv σoυ καÂ θέλεις •κoύσει τ¬v nωv¬v 
αÛτoØ.” (∆ευτ.δ:30) 

 
4) {Η Μεγάλη zΑπoστασία:  “}Ας µ¬ σς ¦ξαπατήσ® τις κατ= 

oÛδέvα τρόπov@  διότι δ¥v θέλει ¦λθεÃ º ºµέρα ¦κείvη, ¦v 
δ¥v §λθ® πρäτov º •πoστασία...” (Β=Θεσ.β:3). 

 
5) {Ο Ρωσικός πόλεµoς κατά τoØ zIσραήλ:  “... Οàτω λέγει 

Κύριoς Ò Θεός@  zIδoύ, ¦γã εÉµαι ¦vαvτίov σoυ, Γώγ, 
ºγεµãv τ−ς Ρäς, Μεσ¥χ καÂ Θoυβάλ”  (zIεζ.λη= καί λθ= καί 
δή 38:3 καί 39:1) “ΚαÂ θέλεις ¦λθεÃ ¦κ τoØ τόπoυ σoυ, ¦κ 
τäv ¦σχάτωv τoØ βoρρ, σ× καÂ πoλλoÂ λαoÂ µετ σoØ, 
παvτες •vαβάται Ëππωv, πλ−θoς µέγα καÂ δύvαµις 
πoλλή@  καÂ θέλεις •vαβ− ¦vαvτίov τoØ λαoØ µoυ zIσρα¬λ 
ñς vέnoς, δι v σκεπάσ®ς τ¬v γ−v@  τoØτo θέλει εÉσθαι ¦v 
ταÃς ¦σχάταις ºµέραις@  καÂ θέλω σ¥ nέρει ¦vαvτίov τ−ς 
γ−ς µoυ, δι v µ¥ γvωρίσωσι τ §θvη, Óταv γιασθä ¦v 
σoί, Γώγ, ¦vώπιov αÛτäv.” (zIεζ.λη:15-16) 

 
6) {Η àψωσις καί º δικαίωσις τoØ λαoØ zIσραήλ:  “Οàτω λέγει 

Ò Κύριoς τäv δυvάµεωv@  zΕv ταÃς ºµέραις ¦κείvαις δέκα 
–vδρες ¦κ πασäv τäv γλωσσäv τäv ¦θväv θέλoυσι πιάσει 
σnιγκτά, vαί, θέλoυσι πιάσει σnιγκτ τÎ κράσπεδov ©vÎς 
zIoυδαίoυ, λέγovτες@  θέλoµεv ßπάγει µ¥ σς@  διότι 
²κoύσαµεv Óτι Ò ΘεÎς εÉvαι µ¥ σς.” (Ζαχ.η:23) 

 
7) {Η ¦παvίδρυσις τoØ vαoØ εÆς τά {Iερoσόλυµα διά τήv 

¦vθρόvισιv τoØ zΑvτιχρίστoυ εÆς τόv vαόv Óταv ¦µnαvισθ−: 
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“... òστε v καθήσ® εÆς τÎv vαÎv τoØ ΘεoØ ñς Θεός, 
•πoδεικvύωv ©αυτÎv Óτι εÉvαι Θεός.” (Β=Θεσ.β:4) 

 
8) Τό πέvθoς τoØ λαoØ zIσραήλ διά τόv Χριστόv τόv ÒπoÃov 

•πέρριψαv καί ¦σταύρωσαv:  “…θέλoυσιv ¦πιβλέψει πρÎς 
¦µ¥ τÎv ÒπoÃov ¦ξεκέvτησαv καÂ θέλoυσι πεvθήσει δι= 
αÛτόv, ñς πεvθεÃ τις δι τÎv µovoγεv− αßτoØ, καÂ θέλoυσι 
λυπηθ− δι= αÛτόv, ñς Ò λυπoύµεvoς δι τÎv πρωτότoκov 
αßτoØ.” (Ζαχ.ιβ:10) 

 
9) Καί τέλoς, oÊ δύo Μάρτυρες πoύ θά πρonητεύoυv ¦πί τά 

τριάµισυ πρäτα χρόvια: “ΚαÂ θέλω δώσει εÆς τo×ς δύo 
µάρτυράς µoυ v πρonητεύσωσι χιλίας διακoσίας 
©ξήκovτα ºµέρας, ¦vδεδυµέvoι σάκκoυς...” (zΑπoκ.ια:3-
13), •πoτελoØv τό ¦vδεικτικώτερov σηµεÃov τoØ κωλύovτoς, 
πoύ µς πρonητεύει Ò •πόστoλoς ΠαØλoς (Β=Κoρ.β). 

 
{Ο Παράκλητoς, λoιπόv, εÉvαι τό µόvov πρόσωπov πoύ 

δύvαται vά τόv §χη καθηλώσει.  ΑÛτός πρέπει vά εÉvαι Ò 
“Κωλύωv” πoύ τόv ¦µπoδίζει vά ¦µnαvισθ− •λλά Ðχι µόvov 
µέσω τ−ς zΕκκλησίας •λλά καί µέσω τ−ς ¦κπληρώσεως τäv 
πρonητειäv τoØ λόγoυ τoØ ΘεoØ, πoύ πρέπει vά πρoηγηθoØv τ−ς 
¦µnαvίσεως τoØ zΑvτιχρίστoυ καί πoύ δέv §χoυv Óλες •κόµη 
¦κπληρωθεÃ κατά γράµµα.  ΟÊ Çδιες oÊ πρonητεÃες τόv κωλύoυv 
καί θά τόv καταργήσoυv Òριστικά εÆς τό τέλoς τ−ς Μεγάλης 
Θλίψεως.  {Η µόvη γvώµη, λoιπόv, πoύ µπoρεÃ vά γίvη 
•πoδεκτή καί πoύ ¦vαρµovίζεται µέ τό πvεØµα τäv λόγωv τoØ 
Παύλoυ εÉvαι Óτι πρόκειται περί ©vός πρoσώπoυ •vωτέρoυ εÆς 
¦ξoυσίαv.  zΕάv Ò Çδιoς Ò Παράκλητoς δέv τoØ •vτισταθ− καvείς 
–λλoς δέv µπoρεÃ vά τoØ •vτισταθ−.  {Ο zΑvτίχριστoς θά εÉχε 
κάvει ³δη τήv ¦µnάvισίv τoυ πρό πoλλoØ, πρoκειµέvoυ vά 
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βασιλεύση •λλά καί διά vά διαψεύση τόv Θεόv καί τάς 
πρonητείας τoØ ΘεoØ!  {Ο “©αυτoØ καιρός” (Β=Θεσ.β:6) θά 
¦πισπεύδετo ¦άv Ò Θεός δέv ¦βασίλευε.  {Ο Θεός καί ¦πί τ−ς 
βασιλείας τoØ zΑvτιχρίστoυ θά παραµείvη Ò Κύριoς καί Ò 
πρoστάτης τäv πιστäv.  Καί θά περιoρίζη τήv ¦ξoυσίαv τoØ 
zΑvτιχρίστoυ µέ τάς ¦σχάτας πληγάς καί τάς ¦πεµβάσεις Τoυ 
ßπέρ τäv γίωv, Óπως µς δηλώvει εÆς τόv λόγov Τoυ (πχ. 
zΑπoκ.γ:10@ ζ:3@  θ:4@  Ματθ.κδ:22, 31). 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ  16 
 
 
 

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑI ΑΠΑΝΤΗΣΕIΣ 
 
 
 

Καί τώρα θέτoµε ñρισµέvα ¦ρωτήµατα διά τoύς τυχόv 
•µnισβητoØvτας τήv ©ρµηvευτικήv Ïρθότητα τ−ς γvώµης µας 
περί τoØ χρόvoυ τ−ς {Αρπαγ−ς: 
 

ΠoÃoι εÉvαι oÊ ¦κλεκτoί; 
∆ιά πoίoυς θά συvτµηθoØv αÊ ºµέραι;  “Καί –v δ¥v 

συvετέµvovτo αÊ ºµέραι ¦κεÃvαι, δ¥v ³θελε σωθ− oÛδεµία 
σάρξ@  δι τo×ς ¦κλεκτo×ς Óµως θέλoυσι συvτµηθ− αÊ ºµέραι 
¦κεÃvαι.” (Ματθ.κδ:22) 
 

ΠoÃoι εÉvαι oÊ ¦κλεκτoί;  {Ωρισµέvoι εÉvαι τ−ς γvώµης 
Óτι Ò zIησoØς •vαnέρεται εÆδικώτερα εÆς τoύς zIoυδαίoυς.  
ΑÛτoί εÉvαι oÊ ¦κλεκτoί τoØ ΘεoØ κι= Óτι αÛτoί κατά τήv 
περίoδov τ−ς Μεγάλης Θλίψεως θά εÛαγγελίσoυv τήv 
•vθρωπότητα, ¦πειδή δέv θά ρπαγoØv συγχρόvως µέ τήv 
zΕκκλησίαv τoØ ΧριστoØ º Òπoία θά  •πoτελεÃται βασικäς ¦ξ 
¦θvικäv, ñς πιστεύεται.  {Η γvώµη τωv Óµως αÛτή δέv 
¦κπρoσωπεÃ τό γράµµα ³ τό πvεØµα τäv λόγωv τoØ zIησoØ ñς 
καί Óλης τ−ς {Αγίας Γραn−ς.  Πäς εÉvαι δυvατόv Ò zIησoØς µέ 
τήv λέξιv “δι τo×ς ¦κλεκτoύς” vά ¦vvooØσε τoύς zIoυδαίoυς 
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µόvov, Óταv Ò Çδιoς Ò λόγoς τoØ ΘεoØ διακηρύττη Óτι δ¥v 
ßπάρχoυv zIoυδαÃoι καί ~Ελληvες ¦vώπιov τoØ ΘεoØ; 
 
‘ “zΕπειδ¬ δ¥v εÉvαι διαnoρ zIoυδαίoυ τε καÂ 

~Ελληvoς@ διότι Ò αÛτÎς Κύριoς εÉvαι πάvτωv, 
πλoύσιoς πρÎς πάvτας τo×ς ¦πικαλoυµέvoυς αÛτόv@” 
(Ρωµ.ι:12) 

‘ “∆¥v εÉvαι πλέov zIoυδαÃoς oÛδ¥ ~Ελληv, δ¥v εÉvαι 
δoØλoς oÛδ¥ ¦λεύθερoς, δ¥v εÉvαι –ρσεv καÂ θ−λυ@ 
διότι πάvτες σεÃς εÉσθε εÍς ¦v Χριστè zIησoØ@” 
(Γαλ.γ:28) 

 
ΕÆς τό σηµεÃov τoØτo κρίvoµε •vαγκαÃo vά •vαnερθoØµε 

εÆς τά κεnάλαια κδ= καί κε= τoØ Ματθαίoυ καί τoØτo διότι 
ñρισµέvoι θεωρoØv Óτι º ¦σχατoλoγική Òµιλία τoØ ΧριστoØ ¦πί 
τoØ Óρoυς τäv ¦λαιäv •noρoØσε µόvov τόv zIσραήλ.  
{Οπωσδήπoτε τόv zIσραήλ •λλά καί τήv zΕκκλησίαv.  ΟÊ 
περιγραnές αÛτäv τäv κεnαλαίωv •ναnέρovται εÆς τήv 
περιγραnήv τ−ς παρoυσίας τoØ zIησoØ ΧριστoØ καί εÉvαι 
παράλληλες µέ τά Óσα µς περιγράnoυv oÊ ¦πιστoλές τoØ 
Παύλoυ.  Συvεπäς, δέv •ναnέρovται µόvov εÆς τόv λαόv 
zIσραήλ, Óπως ñρισµέvoι ßπoστηρίζoυv, •λλά καί εÆς τήv 
zΕκκλησίαv!  Καί ¦άv µς περιγράnη Ò ΠαØλoς τό ªvα καί τό 
αÛτό γεγovός εÆς Α=Θεσ.δ:14-16 καί εÆς ε:1-8 ñς καί εÆς 
Β=Θεσ.α:6-10, δηλαδή τό τ−ς παρoυσίας τoØ Κυρίoυ ºµäv 
zIησoØ ΧριστoØ, πäς ¦µεÃς δυvάµεθα τά Óσα εÉπεv Ò zIησoØς 
Χριστός εÆς τό ΕÛαγγέλιov τoØ Ματθαίoυ, κεn.κδ= καί κε:13 καί 
πoύ εÉvαι τόσov σχετικά vά τά θεωρoØµεv Óτι •vαnέρovται εÆς 
τόv zIσραήλ µόvov καί Óσα εÉπεv Ò ΠαØλoς Óτι •vαnέρovται 
εÆς τήv zΕκκλησίαv µόvov;  zΕκτός τoύτoυ, πoÃoι εÉvαι oÊ 
¦κλεκτoί;  ∆έv εÉvαι τά µέλη τ−ς zΕκκλησίας τoØ ΧριστoØ, 
•vεξαρτήτως ¦θvότητoς , Ματ.κδ:22, 24 καί δή τό ¦δάnιov 31 τό 
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ÒπoÃov λέγει:  “ΚαÂ θέλει •πoστείλει τo×ς •γγέλoυς αÛτoØ 
µετ σάλπιγγoς nωv−ς µεγάλης, καÂ θέλoυσι συvάξει τo×ς 
¦κλεκτo×ς αÛτoØ ¦κ τäv τεσσάρωv •vέµωv •π= –κρωv 
oÛραväv ªως –κρωv αÛτäv.”;  
 

zΕπίσης: ΕÆς τό βιβλίov τ−ς zΑπoκαλύψεως κεnάλαιov 
ιζ= καί ¦δάnιov 14 διαβάζoµε: “Οâτoι θέλoυσι πoλεµήσει µ¥ τÎ 
zΑρvίov, καÂ τÎ zΑρvίov θέλει vικήσει αÛτoύς, διότι εÉvαι 
Κύριoς τäv κυρίωv καÂ Βασιλε×ς τäv βασιλέωv, καÂ Óσoι 
εÉvαι µετ= αÛτoØ εÉvαι κλητoÂ καÂ ¦κλεκτoÂ καÂ πιστoί.”  }Ας 
πρoσέξωµεv τήv nράσιv: “Óσoι εÉvαι µετ=αÛτoØ εÉvαι ... 
¦κλεκτoί...”  Καµία διάκρισις ñς πρός τό σηµεÃov τoØτo µεταξύ 
¦θvικäv καί zIσραηλιτäv! 
 

}Η πότε Ò Χριστός Óταv ñµιλoØσε ¦vώπιov τoØ λαoØ 
Τoυ §καµε τoιαύτας διακρίσεις µεταξύ τäv πιστäv Òπαδäv Τoυ 
zIoυδαίωv καί τäv ¦θvικäv;  ∆έv τoύς ¦τιµoØσε Óλoυς 
•διακρίτως;  }Η µήπως αÛτό •κριβäς δέv εÉχε σκαvδαλίσει τoύς 
zIoυδαίoυς κατά τoØ zIησoØ ΧριστoØ πoύ δέv §καµvε διακρίσεις 
µεταξύ zIoυδαίωv καί zΕθvικäv σύµnωvα µέ τόv Μωσαϊκόv 
Νόµov;  }Η µήπως καί Ò •πόστoλoς ΠαØλoς δέv διεκήρυττε εÆς 
¦θvικoύς καί zIoυδαίoυς τήv περιτoµήv τ−ς καρδίας καί τήv 
κατάργησιv τoØ ΜωσαϊκoØ Νόµoυ ñς πρός τό τελετoυργικόv καί 
τήv Æσότητα τ−ς ¦v Χριστè πίστεως µεταξύ λαäv, ¦θväv, 
nυλäv καί nύλoυ κατά τό πvεØµα τ−ς Νέας ∆ιαθήκης τoØ ΘεoØ, 
βάσει τ−ς Òπoίας Ò Χριστός “...§λυσε τÎ µεσότoιχov τoØ 
nραγµoØ... δι v κτίσ® εÆς ©αυτÎv τo×ς δύo εÆς ªvα vέov 
–vθρωπov... καÂ v συvδιαλλάξ® •µnoτέρoυς εÆς ªv σäµα...”; 
(zΕn.β:14-16).  “zΕπειδ¬ Óσoι ¦βαπτίσθητε εÆς Χριστόv, 
ΧριστÎv ¦vεδύθητε.  ∆¥v εÉvαι πλέov zIoυδαÃoς oÛδ¥ ~Ελληv, 
δ¥v εÉvαι δoØλoς oÛδ¥ ¦λεύθερoς δ¥v εÉvαι –ρσεv καÂ θ−λυ, 
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διότι πάvτες σεÃς εÉσθε εÍς ¦v Χριστè zIησoØ.  zΕv εÉσθε 
τoØ ΧριστoØ, –ρα εÉσθε σπέρµα τoØ zΑβραµ καÂ κατ τ¬v 
¦παγγελίαv κληρovόµoι”. (Γαλ.γ:27-29). 
 

zΕάv º zΕκκλησία τoØ ΧριστoØ ρπαγ− πρό τ−ς 
βασιλείας τoØ zΑvτιχρίστoυ, πoίoυς θά καταδιώκη τότε ¦πί τ−ς 
βασιλείας τoυ;  ΠoÃoι θά εÉvαι oÊ •ρvηταί τoυ;  Καί πoÃoι θά 
διακηρύττoυv τά τ−ς βασιλείας τoØ zIησoØ κατά τήv διάρκειαv 
τ−ς βασιλείας τoØ zΑvτιχρίστoυ, ¦n= Óσov º zΕκκλησία τoØ 
ΧριστoØ θά  §χει ρπαγ− πρό τ−ς Μεγάλης Θλίψεως, κατά τήv 
γvώµηv πoλλäv ¦σχατoλόγωv καί ©ρµηvευτäv καί ¦n= Óσov oÊ 
zIoυδαÃoι θά §χoυv διαnύγει εÆς τήv §ρηµov διά vά τεθoØv ßπό 
τήv πρoστασίαv τoØ ΘεoØ; 
 

{Η πλάvη τäv Μαρτύρωv zIεχωβ περί τäv “¦κλεκτäv” 
}Η µήπως oÊ “¦κλεκτoί” εÉvαι oÊ Μάρτυρες τoØ zIεχωβ, 

Óπως πιστεύoυv καί Æσχυρίζovται, ¦πειδή διακηρύττoυv τήv 
χιλιετ− βασιλείαv τoØ zIησoØ ΧριστoØ καί δέv πιάvoυv Óπλov;  
Τό γεγovός Óτι ÒµιλoØv περί τ−ς βασιλείας τoØ ΧριστoØ καί 
θέλoυv vά µεταδώσoυv τό πvεØµα τ−ς •γάπης τoύς τιµ.  zΕv 
τoύτoις, oÊ ©ρµηvεÃες πoύ δίδoυv εÆς πλ−θoς βασικäv •ληθειäv 
τ−ς {Αγίας Γραn−ς τoύς κατατάσσoυv εÆς τήv κατηγoρίαv τäv 
“µαταιoλόγωv καÂ nρεvoπλάvωv (nρεvαπάται: εÆς τό •ρχαÃov 
{Ελλ. κείµεvov - Τίτ.α:10). 
 

∆ιά τoØτo καί θεωρoØµε •vαγκαÃov vά •voίξωµεv µίαv 
σχετικήv παρέvθεσιv καί vά •vαnερθoØµε, ¦v Ïλίγoις, εÆς τά 
µυθεύµατα τäv πλαväv τäv Μαρτύρωv τoØ {Iεχωβ διότι, ¦vä 
•σχoλoØvται ¦κτεväς µέ τά ¦σχατoλoγικά, δυστυχäς δέv τά 
§χoυv καταvoήσει καθώς º Γραnή τά ¦vvoεÃ, πλαvώµεvoι καί 
πλαvävτες.  Θά πρέπει, λoιπόv, διά τόv λόγov τoØτov vά 
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•vαθεωρήσoυv τάς θέσεις τωv, –v πράγµατι, Óπως δείχvoυv, 
¦vδιαnέρωvται διά τήv •λήθειαv. 
 

∆ειγµατoληπτικäς, •vαnέρoµε ñρισµέvας ¦κ τäv 
πλαväv τωv κυρίως ¦πί θεµάτωv ¦σχατoλoγικäv: 
 
1) zIσχυρίζovται Óτι º βασιλεία τoØ ΧριστoØ Êδρύθη τό 1914, 

καί §κτoτε Ò Χριστός βασιλεύει •oράτως εÆς τόv oÛραvόv.  
Μόvov πoύ Ò Æσχυρισµός τωv αÛτός δέv ¦παληθεύεται •πό 
τήv {Αγία Γραnή διότι º βασιλεία τoØ ΧριστoØ δέv •ρχίζει 
•oράτως εÆς τόv oÛραvόv διά τήv γ−v: 
• “zIδoύ, §ρχεται µετ τäv vεnελäv, καÂ θέλει ÆδεÃ 

αÛτÎv πς ÏnθαλµÎς...” (zΑπoκ.α:7), 
• “διότι καθãς º •στραπ¬ ¦ξέρχεται •πÎ •vατoλäv καÂ 

nαίvεται ªως δυσµäv, oàτω θέλει εÉσθαι καÂ º 
παρoυσία τoØ ΥÊoØ τoØ •vθρώπoυ... Ò »λιος θέλει 
σκoτισθ− καÂ º σελήvη δ¥v θέλει δώσει τÎ nέγγoς 
αßτ−ς, καÂ oÊ •στέρες θέλoυσι πέσει •πÎ τoØ oÛραvoØ 
καÂ αÊ δυvάµεις τäv oÛραväv θέλoυσι σαλευθ−.  ΚαÂ 
τότε θέλει nαv− τÎ σηµεÃov τoØ ΥÊoØ τoØ •vθρώπoυ 
¦v τè oÛραvè, καÂ τότε θέλoυσι θρηvήσει πσαι αÊ 
nυλαÂ τ−ς γ−ς καÂ θέλoυσιv ÆδεÃ τÎv ΥÊÎv τoØ 
•vθρώπoυ ¦ρχόµεvov ¦πÂ τäv vεnελäv τoØ oÛραvoØ 
µετ δυvάµεως καÂ δόξης πoλλ−ς.”  (Ματ.κδ:27-30) 

• Καί τέλoς, ρητäς, Ò •πόστoλoς Λoυκς εÆς τό βιβλίov 
τäv Πράξεωv µς ¦πιβεβαιώvει τήv Ïρατήv κάθoδov τoØ 
zIησoØ: “...oâτoς Ò zIησoØς Óστις •vελήnθη •n= ßµäv 
εÆς τόv oÛραvόv, θέλει ¦λθεÃ oàτω καθ= Óv τρόπov 
εÇδετε αÛτÎv πoρευόµεvov εÆς τÎv oÛραvόv.” 
(Πράξ.α:11) 
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 Καί ¦ρωτäµεv: Πότε τά •µέσως πρoαvαnερθέvτα 
γεγovότα §λαβαv χώραv;  Πότε εÇδαµε τόv Χριστόv vά 
κατέρχεται καθ= Óv τρόπov •v−λθε εÆς τόv oÛραvόv;  Καί 
πότε “αÊ δυvάµεις τäv oÛραväv” ¦σαλεύθησαv; 
 
 zIδoύ λoιπόv Óτι •ρχίζει º βασιλεία τoØ ΧριστoØ Ïρατäς 
καί πoÃα τά σηµεÃα τ−ς παρoυσίας Τoυ!  Καί oÜτε κατά τήv 
βασιλείαv τoØ ΧριστoØ συvυπάρχoυv oÊ δίκαιoι µετά τäv 
•σεβäv, Óπως συvεχίζoυv vά συvυπάρχoυv εÆς τήv ¦πoχήv 
µας, oÜτε vυµnεύωvται, “∆ιότι ¦v τ± •vαστάσει oÜτε 
vυµnεύovται oÜτε vυµnεύoυσιv, •λλ= εÉvαι ñς –γγελoι τoØ 
ΘεoØ ¦v oÛραvè.” (Ματ.κβ:30@ Μαρκ.ιβ:25 καί Λoυκ.κ:34). 

 
2) {Ο Σαταvς, κατά τήv περίoδov τäv χιλίωv ¦τäv (χιλιετής 

βασιλεία τoØ ΧριστoØ), δέvεται καί nυλακίζεται:  “ΚαÂ 
εÉδov –γγελov καταβαίvovτα ¦κ τoØ oÛραvoØ, Óστις εÉχε 
τÎ κλειδίov τ−ς •βύσσoυ καÂ λυσιv µεγάληv ¦v τ± χειρÂ 
αßτoØ.  ΚαÂ ¦πίασε τÎv δράκovτα, τÎv Ðnιv τÎv •ρχαÃov, 
Óστις εÉvαι ∆ιάβoλoς καÂ Σαταvς, καÂ §δεσεv αÛτÎv χίλια 
§τη, καÂ §ρριψεv αÛτÎv εÆς τ¬v –βυσσov καÂ §κλεισεv 
αÛτÎv καÂ ¦σnράγισεv ¦πάvω αÛτoØ, δι v µ¬ πλαvήσ® 
τ §θvη πλέov, ©ωσoØ πληρωθäσι τ χίλια §τη...@” 
(zΑπoκ.κ:1-7). 
 ΕÉvαι, λoιπόv, δεµέvoς Ò Σαταvς εÆς τήv ¦πoχήv µας, 
•πό τό 1914;  ∆έv πλαv τά §θvη;  Πäς, λoιπόv, º βασιλεία 
τoØ zIησoØ ΧριστoØ ³ρχισε •πό τό 1914 καί τίπoτε δέv 
–λλαξε εÆς τήv ζωήv τoØ κόσµoυ καί δή τäv πιστäv; 

 
3) Πότε Ò κόσµoς §ζησε τήv Μεγάληv Θλίψιv τ−ς βασιλείας τoØ 

zΑvτιχρίστoυ ¦πί τριάµισυ χρόvια ³ εÉδε τάς πληγάς τoØ 
ΘεoØ κατά τήv διάρκειαv τ−ς βασιλείας τoυ;  Πότε oÊ 
zIoυδαÃoι διέnυγαv ¦πί τά Ðρη διά vά σωθoØv;  Καί πότε καί 
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πäς Ò Κύριoς συvέτεµε τάς ºµέρας τ−ς Μεγάλης Θλίψεως 
ßπέρ τäv ¦κλεκτäv, πότε •vεστήθηκαv oÊ vεκρoί καί πότε 
ºρπάγησαv oÊ ¦κλεκτoί; (Α=Θεσ.δ:15-16) 

 
4) zIσχυρίζovται Óτι oÊ ©κατόv τεσσαράκovτα τέσσαρες 

χιλιάδες (144.000) –vδρες πoύ •vαnέρovται εÆς τό βιβλίov 
τ−ς zΑπoκαλύψεως πρoέρχovται καί •vήκoυv εÆς τήv 
Ïργάvωσιv τäv Μαρτύρωv τoØ zIεχωβ, ¦vä º {Αγία 
Γραnή µς διακηρύττει Óτι εÉvαι Óλoι ¦κ τoØ λαoØ zIσραήλ: 
 “ΚαÂ ³κoυσα τÎv •ριθµÎv τäv ¦σnραγισµέvωv@  ©κατÎv 
τεσσαράκovτα τέσσαρες χιλιάδες µσαv ¦σnραγισµέvoι ¦κ 
πάσης nυλ−ς τäv υÊäv zIσραήλ@” (zΑπoκ.ζ:4), εÉvαι δέ 
Óλoι παρθέvoι:  “...ΚαÂ §ψαλλov ñς íδ¬v vέαv ¦vώπιov 
τoØ θρόvoυ καÂ ¦vώπιov τäv τεσσάρωv ζώωv καÂ τäv 
πρεσβυτέρωv@  καÂ oÛδεÂς ²δύvατo v µάθ® τ¬v íδήv, 
εÆµ¬ αÊ ©κατÎv τεσσαράκovτα τέσσαρες χιλιάδες, oÊ 
²γoρασµέvoι •πÎ τ−ς γ−ς.  Οâτoι εÉvαι oÊ µ¬ µoλυvθέvτες 
µ¥ γυvαÃκας@  διότι παρθέvoι εÉvαι.  Οâτoι εÉvαι oÊ 
•κoλoυθoØvτες τÎ zΑρvίov Óπoυ –v ßπάγ®.  Οâτoι 
²γoράσθησαv •πÎ τäv •vθρώπωv •παρχ¬ εÆς τÎv ΘεÎv 
καÂ εÆς τÎ zΑρvίov@” (zΑπoκ.ιδ:1-4)  Καί τoύς ¦ρωτäµεv:  
ΑÛτoί πoύ αÛτoπρoβάλλovται ¦κ τäv Μαρτύρωv τoØ 
zIεχωβ ñς •vήκovτες εÆς τάς ©κατόv τεσσαράκovτα 
τέσσαρας χιλιάδας εÉvαι zIσραηλίτες καί παρθέvoι; 

 
5) Ταυτίζoυv τόv zIησoØv Χριστόv µέ τόv •ρχάγγελov Μιχαήλ! 

 {Οπoία –γvoια καί διαστρέβλωσις τäv Γραnäv!  ∆έv 
¦διάβασαv πoτέ τό πρäτov κεnάλαιov τ−ς ¦πιστoλ−ς πρός 
{Εβραίoυς πoύ κάµvει σαn− διάκρισιv µεταξύ τoØ Κυρίoυ 
zIησoØ ΧριστoØ καί τäv •γγέλωv; “τoσoØτov •vώτερoς 
τäv •γγέλωv γεvόµεvoς, Óσov ¦ξoχώτερov ßπ¥ρ αÛτo×ς 



 - 130 -

Ðvoµα ¦κληρovόµησε.  ∆ιότι πρÎς τίvα τäv •γγέλωv εÉπέ 
πoτε@ ΥÊÎς µoυ εÉσαι σύ, zΕγã σήµερov σ¥ ¦γέvvησα; καÂ 
πάλιv@  zΕγã θέλω εÉσθαι εÆς αÛτÎv Πατήρ, καÂ αÛτÎς 
θέλει εÉσθαι εÆς ¦µ¥ ΥÊός;  ~Οταv δ¥ πάλιv εÆσαγάγ® τÎv 
πρωτότoκov εÆς τ¬v oÆκoυµέvηv, λέγει@  ΚαÂ –ς 
πρoσκυvήσωσιv εÆς αÛτÎv πάvτες oÊ –γγελoι τoØ ΘεoØ.  
ΚαÂ περÂ µ¥v τäv •γγέλωv λέγει@  {Ο πoιäv τo×ς 
•γγέλoυς αßτoØ πvεύµατα, καÂ τo×ς λειτoυργo×ς αßτoØ 
πυρÎς nλόγα@  περÂ δ¥ τoØ ΥÊoØ@  {Ο θρόvoς σoυ, ì Θεέ, 
εÉvαι εÆς τÎv αÆävα τoØ αÆävoς@  σκ−πτρov εÛθύτητoς 
εÉvαι τÎ σκ−πτρov τ−ς βασιλείας σoυ.” ({Εβρ.α:4-8)  }Η 
µήπως oÊ •ρχάγγελoι δέv εÉvαι –γγελoι;  ∆έv ¦διάβασαv πoτέ 
τό ¦δάnιov ∆αv.ι:13 πoύ §χει ñς •κoλoύθως.  “Πλ¬v Ò 
–ρχωv τ−ς βασιλείας τ−ς Περσίας •vθίστατo εÆς ¦µ¥ 
εÆκoσιµίαv ºµέραv@ •λλ= Æδoύ, Ò Μιχαήλ, εÍς τäv πρώτωv 
•ρχόvτωv, µλθε δι v µoÂ βoηθήσ®@ καÂ ¦γã §µειvα ¦κεÃ 
πλησίov τäv βασιλέωv τ−ς Περσίας.”  ΕÉvαι Ò zIησoØς 
Χριστός ªvας τäv πρώτωv •ρχόvτωv τoØ oÛραvoØ ³ {Ο 
Πρäτoς }Αρχωv τoØ ΟÛραvoØ; 

 
6) Μεταξύ –λλωv ταυτίζoυv •nελäς τήv Ïργάvωσίv τωv µέ τήv 

Νέαv Κιβωτόv τoØ ΘεoØ καί •πoκλείoυv Óλoυς τoύς –λλoυς 
εÛσεβεÃς πιστoύς •πό τήv πραγµατικήv Νέαv Κιβωτόv τ−ς 
σωτηρίας πoύ εÉvαι Ò zIησoØς Χριστός!  zIδoύ º µωρία τ−ς 
πλάvης τωv, παρά τόv ζ−λov τωv, πoύ στερεÃται Óµως 
¦πιγvώσεως ΘεoØ!  zΑλλά δέv •ρκεÃ µόvov Ò ζ−λoς διά vά 
µάθη καvείς τήv κάθε •λήθεια, χρειάζεται καί º πρoσωπική 
µελέτη τ−ς {Αγίας Γραn−ς κι= Ðχι µέσω κάπoιoυ δ−θεv 
“πιστoØ καί nρovίµoυ δoύλoυ”, διότι “...πάvτες θέλoυσιv 
εÉσθαι διδακτoί τoØ ΘεoØ...” (zIωάv.ς:45).  Καί διότι Ò 
zIησoØς ¦vτέλλεται:  “ΣεÃς µ¬ Ïvoµασθ−τε Ραββί@  διότι 
εÍς εÉvαι Ò καθηγητ¬ς σας, Ò Χριστός@  πάvτες δ¥ σεÃς 
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•δελnoÂ εÉσθε.” (Ματθ.κγ:8)  {Ο λόγoς τoØ ΘεoØ εÉvαι 
ßπεράvω τ−ς γvώµης µας καί τoØ δόγµατός µας.  zΕάv, 
λoιπόv, θέλωµε vά µάθωµε τήv •λήθειαv καί vά γίvωµε oÊ 
“¦κλεκτoί” τoØ ΘεoØ, –ς σεβασθoØµε τόv λόγov Τoυ καί –ς 
•πέχωµε •πό ©ρµηvεÃες κάπoιoυ δ−θεv πιστoØ καί nρovίµoυ 
δoύλoυ, διότι δυστυχäς εÆς Óλα τά δόγµατα §χoυv 
¦πικρατήσει Æδιoγvώµovες διδάσκαλoι, •λλά πoλύ 
περισσότερov εÆς τά πλαίσια τ−ς zΟργαvώσεως τäv 
Μαρτύρωv τoØ {Iεχωβ. 

 
 {Ο zIησoØς Χριστός, λoιπόv, εÉvαι º µόvη Κιβωτός τ−ς 
σωτηρίας Óλωv τäv •vθρώπωv.  Καί Óλoι oÊ πιστoί καί oÊ 
εÛσεβεÃς εÉvαι oÊ ¦κλεκτoί Τoυ!  Καί διότι εÉπε:  “zΕγã εÉµαι º 
θύρα, δι= ¦µoØ ¦v τις εÆσέλθ® θέλει σωθ−...”  Κι= •λλoØ:  “Τ 
πρόβατα τ ¦µ •κoύoυσι τ¬v nωv¬v µoυ καÂ ¦γώ γvωρίζω 
αÛτά@  καÂ µ¥ •κoλoυθoØσι.  ΚαÂ ¦γώ δίδω εÆς αÛτ ζω¬v 
αÆώvιov...” (zIωάv.ι:9 καί 27, •vτιστoίχως)  }Η µήπως Ò ληστής 
¦πί τoØ σταυρoØ διεσώθη µέσω τoØ ΜωσαϊκoØ Νόµoυ τäv 
zIoυδαίωv ³ µέσω κάπoιoυ –λλoυ δόγµατoς;  Πότε, •λήθεια, θά 
ξυπvήσoυv oÊ –vθρωπoι •πό τήv Æδέαv τoØ δόγµατoς Óτι τoύς 
σώζει κι= Ðχι Ò Χριστός, πoύ εÉvαι º µόvη •ληθής Κιβωτός τoØ 
ΘεoØ;  Πoιός ¦σταυρώθη κι= §δωκε τήv ζωήv Τoυ διά τόv 
µαρτωλόv;  Πoιός •vέστη καί κάθεται ¦κ δεξιäv τoØ ΘεoØ καί 
µεσιτεύει ßπέρ τoØ µαρτωλoØ;  Πoιός εÉvαι Ò Μέγας 
zΑρχιερεύς µεταξύ ΘεoØ καί •vθρώπωv;  ∆έv εÉvαι Ò zIησoØς 
Χριστός κι= Óλoι oÊ εÆλικριvεÃς πιστoί εÉvαι oÊ ¦κλεκτoί Τoυ, 
•διακρίτως “...nυλ−ς καÂ γλώσσης καÂ λαoØ καÂ §θvoυς” 
(zΑπoκ.ε:9) καί δόγµατoς; 
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{Ο ρόλoς τoØ zIσραήλ κατά τήv Μεγάληv Θλίψιv 
Καί τώρα τίθεται τό ¦ρώτηµα:  Γιατί Ò Xριστός πρoτρέπει 

τoύς zIoυδαίoυς vά διαnύγoυv ¦πί τά Ðρη µόλις ÆδoØv τό 
βδέλυγµα τ−ς ¦ρηµώσεως;  Καί διατί vά διαnύγoυv ¦πί τά Ðρη, 
¦n= Óσov, ñς ¦κλεκτoί καί πιστoί, θά πρέπει vά §χoυv καί αÛτoί 
ρπαγεÃ ñς •vήκovτες εÆς τήv zΕκκλησίαv τoØ ΧριστoØ;  
zΕκτός ¦άv τoύς πρoώρισε vά εÛαγγελίσoυv τά §θvη, ñς 
πιστεύεται •πό ñρισµέvoυς. 
 
 zΑλλά τότε θά πρέπει vά  τεθoØv τά ©ξ−ς ¦ρωτήµατα: 
1) zΑπό τά Ðρη Óπoυ θά καταnύγoυv διά vά διασωθoØv, κατά 

τήv πρoτρoπήv τoØ Κυρίoυ µας zIησoØ ΧριστoØ, θά 
εÛαγγελίσoυv τά §θvη; 

 
2) zΕάv τό ~Αγιov ΠvεØµα §χει ¦γκαταλείψει τήv γ−v µαζί µέ 

τήv zΕκκλησίαv τäv χριστιαväv ¦κ τäv ¦θväv τότε µέ τί 
ΠvεØµα θά εÛαγγελίσoυv oÊ zIoυδαÃoι τόv κόσµov ¦vä 
συγχρόvως θά πρoσπαθoØv vά πρoστατεύσoυv τoύς ©αυτoύς 
τωv;  ΟÊ περικoπές Μάρκ.ιγ:5-13 καί Λoυκ.ια:11-12 καί δή 
τά ¦δάnια 11 καί 12, •vαnέρovται µόvov εÆς τoύς zIoυδαίoυς 
³ εÆς πάvτας; 

 
3) ∆εύτερη {Αρπαγή θά γίvη εÆδικά διά τoύς Χριστιαvoύς ¦κ 

τäv υÊäv zIσραήλ; 
 

ΟÊ δύo Μάρτυρες 
 {Η πραγµατική βασιλεία τoØ zΑvτιχρίστoυ •ρχίζει εÆς τό 
»µισυ τäv ©πτά ¦τäv, ¦nzÓσov κατά τά τριάµισυ πρäτα χρόvια 
θά τόv §χoυv καθηλώσει καί θά ¦ξoυσιάζoυv ¦πί τ−ς γ−ς τoØ 
zIσραήλ oÊ δύo Μάρτυρες τoØ ΘεoØ εÆς τά {Iερoσόλυµα. 
(zΑπoκ.ια=) 
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 ΟÊ δύo αÛτoί Μάρτυρες δέv εÉvαι καί º µεγαλυτέρα αÆτία 
πoύ δέv µπoρεÃ v= •πoκαλυnθ− εÆς τόv “©αυτoØ καιρόv”;  ∆ιότι Ò 
©αυτoØ καιρός •ρχίζει •πό τήv στιγµήv πoύ o zΑvτίχριστoς 
κάµvει πόλεµov κατ= αÛτäv καί τoύς vικ καί τoύς θαvατώvει;  
Πäς εÉvαι δυvατόv, λoιπόv, vά εÉvαι º zΕκκλησία Ò “Κωλύωv” 
κι= Ðχι τό ~Αγιov ΠvεØµα τό ÒπoÃov θά ¦ξoυσιάζει µέσω τäv δύo 
αÛτäv µαρτύρωv;  Μερικoί µάλιστα Æσχυρίζovται Óτι oÊ δύo 
µάρτυρες •πό τό zIσραήλ δέv θά είvαι χριστιαvoί...   
zΕρωτoØµε:  Θά ÒµιλoØv, λoιπόv, διά τόv Χριστόv καί δέv θά 
εÉvαι χριστιαvoί;  Θά ÒµιλoØv διά τόv Χριστόv χωρίς ~Αγιov 
ΠvεØµα;  Θά ¦vεργoØv θαύµατα χωρίς ~Αγιov ΠvεØµα;  Θά Τόv 
λέγoυv Κύριov χωρίς ~Αγιov ΠvεØµα; 
 

Καί πäς συµβαίvει v= •ρχίζη º βασιλεία τoØ 
zΑvτιχρίστoυ µετά τήv πτäσιv αÛτäv κι= Ðχι µέ τήv {Αρπαγήv 
τ−ς zΕκκλησίας πoύ σαnäς δηλώvεται ßπό τoØ Παύλoυ Óτι δέv 
πρoηγεÃται (Β=Θεσ.β:3), ¦vä •vτιθέτως º zΕκκλησία θά 
•vαµέvη τήv δευτέραv §λευσιv τoØ zIησoØ κατά τήv παραβoλήv 
τäv δέκα παρθέvωv oÊ ÒπoÃες Óλες Τόv •vέµεvov ¦πί τ−ς γ−ς;  
“... ¦πειδ¬ Ò vυµnίoς ¦βράδυvεv, ¦vύσταξαv πσαι καί 
¦κoιµävτo.  zΕv τè µέσå δ¥ τ−ς vυκτÎς §γειvε κραυγή, 
zIδoύ, Ò vυµnίoς §ρχεται@  ¦ξέλθετε εÆς •πάvτησιv αÛτoØ.” 
(Ματ.κε:5-6)  Θά µτo πoτέ δυvατόv vά Τόv •vέµεvov ¦πί τ−ς 
γ−ς πρό τ−ς Μεγάλης Θλίψεως καί συγχρόvως Ò λόγoς τoØ ΘεoØ 
vά διακηρύττη Óτι “zΕv τè µέσå τ−ς vυκτός, §γειvε κραυγή, 
zIδoύ, Ò vυµnίoς §ρχεται@  ¦ξέλθετε εÆς •πάvτησιv αÛτoØ”, 
¦άv πρoηγηθ− º {Αρπαγή τωv πρό τ−ς Μεγάλης Θλίψεως;  {Η 
§κnρασις “¦v τè µέσå δ¥ τ−ς vυκτός” δέv •πoτελεÃ Æσχυράv 
§vδειξιv Óτι συµβoλίζει τήv Μεγάληv Θλίψιv, º Òπoία 
τερµατίζεται µέ τήv αÆnvιδίαv παρoυσίαv τoØ ΧριστoØ, πoύ 
¦vεργεÃται ñς •στραπή; (Ματ.κδ:27).  {Η {Αρπαγή, λoιπόv, δέv 
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¦vεργεÃται πρό τ−ς vυκτός •λλ= ¦v τè µέσω τ−ς vυκτός, στιγµήv 
κατά τήv Òπoίαv §γειvεv κραυγή, “zIδoύ, Ò vυµnίoς §ρχεται@  
¦ξέλθετε εÆς •πάvτησιv αÛτoØ”.  {Η παραβoλή αÛτή, λoιπόv, 
τäv δέκα παρθέvωv •πoτελεÃ πρόσθετov §vδειξιv καί 
πρoσδιoρίζει τόv χρόvov τ−ς ¦λεύσεως τoØ ΧριστoØ καί, µαζί µέ 
Óλα τά πρoηγηθέvτα ¦δάnια, θέτει τέρµα εÆς κάθε •µnισβήτησιv 
περί τoØ χρόvoυ τ−ς {Αρπαγ−ς. 

Καί κάτι –λλo:  ΠoÃαι εÉvαι αÊ σonαί παρθέvoι;  Μόvov 
oÊ υÊoί zIσραήλ ³ πάvτες oÊ πιστoί oÊ §χovτες τό ΠvεØµα τoØ 
ΘεoØ µέσα τoυς; 
 

Τά ¦κ Βoρρ §θvη καί τά ¦κ τ−ς zΑvατoλ−ς 
 Πäς τά ¦κ βoρρ §θvη καί τ−ς zΑvατoλ−ς θά §λθoυv 
¦vαvτίov τoØ zΑvτιχρίστoυ (∆αv.ια:44), ¦άv ¦πικρατήση ¦n= 
Óλης τ−ς γ−ς; {Η Μεγάλη Θλίψις •πoτελεÃ βεβαίως 
•vαµnισβήτητov γεγovός ¦πί τ−ς βασιλείας τoØ zΑvτιχρίστoυ. 
∆έv θά ßπάρξη •σnάλεια κι= oÊ •ρvητές τoυ θά διώκωvται καί θά 
θαvατώvωvται.  zΕv τoύτoις, πoλλoί θά διαnύγoυv •πό τά vύχια 
τoυ καί θά διασωθoØv ßπό τoØ ΘεoØ λόγω τ−ς ¦v Χριστè 
πίστεώς τωv, καθώς µς δηλώvεται εÆς τό βιβλίov τ−ς 
zΑπoκαλύψεως:  “zΕπειδ¬ ¦nύλαξας τÎv λόγov τ−ς ßπoµov−ς 
µoυ καÂ ¦γώ θέλω σ¥ nυλάξει ¦κ τ−ς òρας τoØ πειρασµoØ, 
»τις µέλλει v §λθ® ¦πÂ τ−ς oÆκoυµέvης Óλης δι v δoκιµάσ® 
τo×ς κατoικoØvτας ¦πÂ τ−ς γ−ς.” (zΑπoκ.γ:10)  zIδoύ, λoιπόv, 
πoÃoι εÉvαι oÊ ¦κλεκτoί τoØ ΘεoØ!  ~Ολoι oÊ πραγµατικäς πιστoί, 
oÊ ÒπoÃoι “¦nύλαξαv τÎv λόγov τ−ς ßπoµov−ς Τoυ”, 
•διακρίτως §θvoυς καί nυλ−ς καί δόγµατoς, ¦n= Óσov 
µεταvooØv, πιστεύoυv εÆς τόv Χριστόv, ¦πικαλoØvται ¦v 
•ληθεί‘ τό Ðvoµά Τoυ καί Τόv •vαµέvoυv! 
 ΠoÃoι λαoί θά πoλεµήσoυv κατά τoØ zΑvτιχρίστoυ καί θά 
τόv ταπειvώσoυv;  ΟÊ χäρες πoύ πρonητεύει Ò ∆αvιήλ Óτι θά 
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εÉvαι ¦vαvτίov τoυ καί θά τόv πoλεµήσoυv εÉvαι: {Ο βoρρς κι= 
oÊ χäρες τ−ς zΑvατoλ−ς.  “Πλ¬v •γγελίαι ¦κ τ−ς zΑvατoλ−ς 
καÂ ¦κ τoØ βoρρ θέλoυσι ταράξει αÛτόv...” (∆αv.ια:44) 
 
 }Αv καί δέv µς διευκριvίζεται εÆς τήv ¦v λόγω 
περικoπήv διά πoÃα κράτη τ−ς zΑvατoλ−ς πρόκειται, ªvα εÉvαι 
βέβαιov, Óτι τά κράτη τ−ς zΑvατoλ−ς καί τά κράτη τoØ βoρρ θά 
κατέλθoυv ¦vαvτίov τoυ καί τελικäς θά συvτριnθ−:  “...πλ¬v 
θέλει ¦λθεÃ εÆς τÎ τέλoς αßτoØ καÂ δ¥v θέλει ßπάρχει Ò 
βoηθäv αÛτόv” (∆αv.ια:45).  ∆έv •πoκλείεται, βεβαίως, ñς 
“βoρρς” vά συµπεριλαµβάvεται καί º Ρωσία, –v καί 
διατηρoØµε ¦πιnυλάξεις λόγω τoØ πoλέµoυ της πoύ θά πρoηγηθ− 
κατά τoØ zIσραήλ καί διότι πρoσnωvεÃται µέ διαnoρετικήv 
¦πωvυµίαv ßπό τoØ zIεζεκιήλ ñς “...Ρäς, Μεσ¥χ καÂ Θoυβάλ” 
³ ñς “oÉκoς Θωγαρµά” “¦κ τäv ¦σχάτωv τoØ βoρρ.” 
(zΕζεκ.38:2-3, 6).  {Οµoίως, καί πάλιv τό τovίζoµεv, Óτι δέv θά 
πρέπει vά ταυτίσωµε τά γεγovότα τ−ς καθόδoυ τoØ βoρρ κατά 
τoØ zΑvτιχρίστoυ, πoύ µς πρonητεύει Ò ∆αvιήλ, oÜτε µέ τόv 
Ρωσικόv πόλεµov κατά τoØ zIσραήλ oÜτε µέ τήv µάχηv τoØ 
{Αρµαγεδδävoς πoύ µς πρonητεύει Ò zIωάvvης εÆς τήv 
zΑπoκάλυψιv, διά τoύς κάτωθι λόγoυς: 
 
1) ∆ιότι º µάχη τoØ {Αρµαγεδδävoς, Óπως µς διακηρύττει Ò 

zIωάvvης εÆς τήv zΑπoκάλυψιv, εÉvαι Ò τελευταÃoς 
παγκόσµιoς πόλεµoς καί σχετίζεται µέ τήv ªκτηv πληγήv τoØ 
ΘεoØ κατά τäv ¦θväv καί πρoκαλεÃται •πό τόv Çδιov τόv 
zΑvτίχριστov κι= Ðχι κατά τoØ zΑvτιχρίστoυ, Óπως θά εÉvαι 
Ò πόλεµoς τoØ βoρρ.  “ΚαÂ εÉδov τρία •κάθαρτα 
πvεύµατα Óµoια µ¥ βατράχoυς, ¦ξερχόµεvα ¦κ τoØ 
στόµατoς τoØ δράκovτoς, καÂ ¦κ τoØ στόµατoς τoØ 
θηρίoυ, καÂ ¦κ τoØ στόµατoς τoØ ψευδoπρonήτoυ@  διότι 
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εÉvαι πvεύµατα δαιµόvωv ¦κτελoØvτα σηµεÃα, τ ÒπoÃα 
¦κπoρεύovται πρÎς τo×ς βασιλεÃς τ−ς γ−ς καÂ τ−ς 
oÆκoυµέvης Óλης, δι v συvάξωσι αÛτo×ς εÆς τÎv 
πόλεµov τ−ς ºµέρας ¦κείvης τ−ς µεγάλης τoØ ΘεoØ τoØ 
Παvτoκράτoρoς... ΚαÂ συvήθρoισε αÛτo×ς εÆς τÎv τόπov 
τÎv καλoύµεvov {ΕβραϊστÂ {Αρµαγεδδώv.” (zΑπoκ.ις:13-
16) 

 
2) {Ο πόλεµoς τoØ βoρρ δέv σχετίζεται µέ τήv ªκτηv nιάληv 

(πληγήv) τoØ {Αρµαγεδδävoς, •λλά µέ τήv ©βδόµηv καί 
τελευταίαv πoύ χαρακτηρίζει τήv κάθoδov τoØ βoρρ κατά 
τoØ zΑvτιχρίστoυ: “Πλ¬v •γγελίαι ¦κ τ−ς zΑvατoλ−ς καÂ 
¦κ τoØ βoρρ θέλoυσι ταράξει αÛτόv... πλ¬v θέλει ¦λθεÃ 
εÆς τÎ τέλoς αßτoØ καÂ δ¥v θέλει ßπάρχει Ò βoηθäv 
αÛτόv.” (∆αv.ια:44-45, zΑπoκ.ια:15 καί ις:17) 

 
{Η βασιλεία τoØ zΑvτιχρίστoυ δέv συvεχίζεται µετά τήv 

κάθoδov τoØ βoρρ Óπως συvεχίζεται µετά τήv µάχηv τoØ 
{Αρµαγεδδävoς, πoύ ταυτίζεται µέ τήv ªκτηv πληγήv, ¦vä Ò 
πόλεµoς τoØ βoρρ κλείvει µέ τήv ©βδόµηv πληγήv πoύ 
ταυτίζεται: 
 
1) Μέ τόv noβερώτερov σεισµόv, “ÒπoÃoς δ¥v §γειvε, •noØ oÊ 

–vθρωπoι ßπ−ρξαv ¦πÂ τ−ς γ−ς, τόσov πoλλ µεγάλoς 
σεισµός” (zΑπoκ.ις:18), 

 
2) Μέ τό Òλoκαύτωµα τ−ς Ρώµης πoύ ταυτίζεται µέ τήv 

Βαβυλävα: “ΚαÂ Βαβυλãv º µεγάλη µλθεv εÆς ¦vθύµησιv 
¦vώπιov τoØ ΘεoØ, δι v δώσ® εÆς αÛτ¬v τÎ πoτήριov 
τoØ oÇvoυ τoØ θυµoØ τ−ς Ïργ−ς αßτoØ”  …  “ΚαÂ θέλoυσι 
κλαύσει αÛτ¬v καÂ πεvθήσει διzαÛτ¬v oÊ βασιλεÃς τ−ς 
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γ−ς... Óταv βλέπωσι τÎv καπvÎv τ−ς πυρπoλήσεως 
αÛτ−ς,...” (zΑπoκ.ις:19 καί ιη:9),  

 
3) Καί µέ τήv πληγήv τ−ς χαλάζης, “ΚαÂ χάλαζα µεγάλη ªως 

©vÎς ταλάvτoυ κατέβαιvε ¦κ τoØ oÛραvoØ ¦πÂ τo×ς 
–vθρώπoυς καÂ ¦βλασnήµησαv oÊ –vθρωπoι τÎv ΘεÎv δι 
τ¬v πληγ¬v τ−ς χαλάζης, διότι º πληγ¬ αÛτ−ς µτo µεγάλη 
σnόδρα.” (zΑπoκ.ις:21) 

 
{Η κάθoδoς τoØ βoρρ •vταvακλ τήv τελικήv κρίσιv 

τoØ ΘεoØ κατά τoØ zΑvτιχρίστoυ, ñς διατυπώvεται ßπό τoØ 
∆αvιήλ, Óτι “...θέλει ¦λθεÃ εÆς τÎ τέλoς αßτoØ” (∆αv.ια:45), ¦vä 
º µάχη τoØ {Αρµαγεδδävoς •vταvακλ τήv κρίσιv τoØ ΘεoØ 
κατά τäv ¦θväv, “εÆς τÎv πόλεµov τ−ς ºµέρας ¦κείvης τ−ς 
µεγάλης τoØ ΘεoØ τoØ Παvτoκράτoρoς” (zΑπoκ.ις:14) καί 
ταυτίζεται µέ τήv ªκτηv nιάληv (πληγήv), Óπως εÇδαµε, κι= Ðχι µέ 
τήv ©βδόµηv nιάληv (πληγήv) καί τελευταίαv κατά τήv Òπoίαv 
συvτελεÃται καί τό τέλoς τ−ς βασιλείας τoυ.  “ΚαÂ Ò ªβδoµoς 
–γγελoς ¦ξέχεε τ¬v nιάληv αßτoØ εÆς τÎv •έρα@  καÂ ¦ξ−λθε 
nωv¬ µεγάλη •πÎ τoØ vαoØ τoØ oÛραvoØ •πÎ τoØ θρόvoυ, 
λέγoυσα@ zΕτελέσθη.” (zΑπoκ.ις:17).  ΓιzαÛτό καί µέvoυµε 
¦πιnυλακτικoί vά ταυτίσωµε τά γεγovότα πoύ περιγράnovται εÆς 
τάς ¦v λόγω πoλεµικάς συρράξεις τoØ {Αρµαγεδδävoς καί τ−ς 
καθόδoυ τoØ βoρρ.  Καί διότι Ò βoρρς σχoλιάζεται ßπό τoØ 
∆αvιήλ Óτι θά τoØ δηµιoυργήση nόβoυς κι= •vησυχίες, καί θά 
τόv nέρη “εÆς τÎ τέλoς αßτoØ” (∆αv.ια:45), ¦vä Ò 
{Αρµαγεδδώv δέv σχoλιάζεται Óτι τόv •vησυχεÃ ³ τόv 
¦κπλήττει. zΑvτιθέτως σχoλιάζεται Óτι πρoκαλεÃται ßπ= αÛτoØ 
(zΑπoκ.ις:13-14).

zΕάv δεχθoØµε Óτι º µάχη τoØ zΑρµαγγεδävoς 
πρoκαλεÃται •πό τά στρατεύµατα τoØ zΑvτιχρίστoυ, •κριβäς διά 
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vά •vτιµετωπίση τόv βoρρ εÆς τήv κάθoδόv τoυ, πoύ τόv 
¦θoρύβησε, •λλά µετατρέπεται εÆς µάχηv τoØ ΘεoØ κατ= αÛτoØ 
πoύ περιγράnεται εÆς τό ¦δάnιov zΑπoκ.ιθ:20,  “Καί ¦πιάσθη 
τÎ θηρίov, καÂ µετ τoύτoυ Ò ψευδoπρonήτης...”, τoØτo 
συµnωvεÃ µέ τό ¦δάnιov ∆αv.ια:45, “...πλ¬v θέλει ¦λθεÃ εÆς τÎ 
τέλoς αßτoØ, καÂ δ¥v θέλει ßπάρχει Ò βoηθäv αÛτόv.”  
 

Πάvτως, πρέπει vά τovίσωµε Óτι διά τό Ρωσικό µπλόκ δέv 
γίvεται καµµία σαnής πρonητική vύξις Óτι θά κατέλθη κατά τoØ 
zΑvτιχρίστoυ, Óπως Ò βoρρς, •λλά µόvov κατά τoØ zIσραήλ.  
zΕvδέχεται µάλιστα ¦πί τ−ς βασιλείας τoØ zΑvτιχρίστoυ vά 
¦πιδείξη κι= •voχήv µαζί τoυ, ¦n= Óσov θά στρέnεται κατά τoØ 
zIσραήλ, καθώς º Λιβύη καί º ΑÆθιoπία, πoύ θά εÉvαι “κατόπιv 
τäv βηµάτωv αÛτoØ” (∆αv.ια:43), στάσιv τήv Òπoίαv θά §χoυv 
³δη τηρήσει oÊ ¦v λόγω χäρες καί κατά τήv διάρκειαv τoØ 
ΡωσικoØ πoλέµoυ κατά τoØ zIσραήλ (zIεζ.λη:5).   Καί λόγω τoØ 
µίσoυς τωv, πoύ ¦vδέχεται vά διατηρ−ται εÆς τό πvεØµα τωv µετά 
µάλιστα τήv Òλoσχερ− καταστρonήv πoύ θά ßπoστoØv ßπό τoØ 
ΘεoØ, πρό τäv πυλäv τoØ zIσραήλ.  Τό µÃσoς τoØ Γώγ καί τoØ 
Μαγώγ, ºγεµόvωv τ−ς Ρäς, Μεσέχ καί Θoυβάλ (zIεζ.λθ:1) θά 
¦κδηλωθ− καί θά ¦παvαληnθ− εÆς τό τέλoς τ−ς χιλιετoØς 
βασιλείας τoØ zIησoØ, Óπως καί πάλι µς περιγράnεται ßπό τoØ 
zIωάvvoυ εÆς τήv zΑπoκάλυψίv τoυ •λλά Ðχι τήv noράv αÛτήv 
κατά τoØ zIσραήλ •λλά κατά τ−ς γίας πόλεως τ−ς vέας 
{Iερoυσαλήµ.  “ΚαÂ Óταv πληρωθäσι τ χίλια §τη, θέλει λυθ− 
Ò Σαταvς ¦κ τ−ς nυλακ−ς αßτoØ.  ΚαÂ θέλει ¦ξέλθει δι v 
πλαvήσ® τ §θvη τ εÆς τς τέσσαρας γωvίας τ−ς γ−ς, τÎv 
Γãγ καÂ τÎv Μαγώγ, δι v συvάξ® αÛτo×ς εÆς πόλεµov, τäv 
Òπoίωv Ò •ριθµÎς εÉvαι ñς º –µµoς τ−ς θαλάσσης.  ΚαÂ 
•vέβησαv ¦πÂ τÎ πλάτoς τ−ς γ−ς, καÂ περιεκύκλωσαv τÎ 
στρατόπεδov τäv γίωv καÂ τ¬v πόλιv τ¬v ²γαπηµέvηv@  καÂ 
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κατέβη πØρ •πÎ τoØ ΘεoØ ¦κ τoØ oÛραvoØ καÂ κατέnαγεv 
αÛτoύς.” (zΑπoκ.κ:7-9) 
 

~Εvα σoβαρό ¦ρώτηµα 
Καί τίθεται τό ¦ρώτηµα:  Πäς θά συvυπάρχoυv τά §θvη 

αÛτά ¦πί τ−ς βασιλείας τoØ ΧριστoØ καί θά στραnoØv κατά τäv 
γίωv oÊ ÒπoÃoι θά συµβασιλεύoυv µετά τoØ ΧριστoØ ¦πί τ−ς 
χιλιετoØς βασιλείας Τoυ κατά τήv διακήρυξιv τ−ς πρonητείας, 
¦vä πρoηγ−ται τό Òλoκαύτωµα τ−ς γ−ς κατά τäv •σεβäv 
•vθρώπωv;  Τό µυστήριov αÛτό πρoσεπάθησαv πoλλoί 
©ρµηvευτές vά τό λύσoυv •λλά ¦µεÃς περιoριζόµεθα vά θέσωµε 
τήv ©ρµηvείαv τoυ εÆς τά πλαίσια τäv µυστηρίωv καί 
αÆvιγµάτωv πoύ µς περιβάλλoυv. 
 

zΑλλά –ς ¦παvέλθωµεv εÆς τά γεγovότα πρό τ−ς καθόδoυ 
τoØ βoρρ κατ= αÛτoØ, ¦vä θά ¦πικρατ− ¦πί τριάµισυ χρόvια º 
βασιλεία τoυ ¦πί τoØ χώρoυ τ−ς •vατoλικ−ς Μεσoγείoυ 
στρατιωτικäς καί πoλιτικäς.  {Η βασιλεία τoυ θά εÉvαι 
•vθρώπιvη κι= –ς ¦πιδείξη θαύµατα.  Καί µόvov µέσω τ−ς 
πoλιτικ−ς τoυ παvoυργίας καί τ−ς διπλωµατίας τoυ θά 
συvεvvoηθ− µετά τäv ¦γκαταλιπόvτωv τήv διαθήκηv τήv γίαv, 
òστε vά καταλάβη τό zIσραήλ (∆αv.ια:30). 
 

zΕv τoύτoις, Óπως oÊ ÊερεÃς-µάγoι τ−ς ΑÆγύπτoυ δέv 
µπόρεσαv vά •vτιµετωπίσoυv τόv Μ. zΑλέξαvδρov παρά τάς 
θαυµατoυργικάς τωv Êκαvότητας καί κατέnυγαv εÆς τήv •πάτηv 
τ−ς κoλακείας µέ τόv τίτλov τoØ βασιλέως-θεoØ πoύ τoØ 
•πέvειµαv, oàτω κι= Ò zΑvτίχριστoς θά καταnύγη εÆς τήv 
διπλωµατίαv, εÆς τήv πάτηv καί εÆς τήv κoλακείαv διά vά 
¦ξαπατ τoύς εÛπίστoυς •nελεÃς τ−ς ¦πoχ−ς τoυ καί διά vά 
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κατακτήση τήv ¦µπιστoσύvη τoØ κόσµoυ καί τήv γ−v τ−ς δόξης, 
τά {Iερoσόλυµα, òστε vά βασιλεύση ñς θεός:  “ΚαÂ δι τ−ς 
παvoυργίας αßτoØ θέλει κάµει v εÛoδoØται º •πάτη ¦v τ± 
χειρÂ αÛτoØ@  καÂ θέλει µεγαλυvθ− ¦v τ± καρδί‘ αßτoØ, καÂ ¦v 
εÆρήv® θέλει •nαvίσει πoλλoύς@...” (∆αv.η:25) 

 
zIδoύ, λoιπόv, Óτι πρόκειται περί ©vός κoιvoØ δικτάτoρoς 

•λλά πoλύ παvoύργoυ.  {Η δέ σαταvική Τoυ δύvαµις δέv θά τόv 
διασώση •πό τόv βoρρ πoύ θά κατέλθη ¦vαvτίov τoυ, Óπως δέv 
διέσωσε καί τήv ΑÇγυπτov º µαγική δύvαµις τäv Êερέωv-µάγωv 
τ−ς ΑÆγύπτoυ •πό τά χέρια τoØ Μεγάλoυ zΑλεξάvδρoυ.  ∆ιότι 
Óλα §χoυv τά Óριά τωv καί δεσµεύovται •πό nυσικoύς καί 
πvευµατικoύς vόµoυς, πoύ §θεσε Ò Θεός.  {Οµoίως, κι= Ò 
Σαταvς δέv εÉvαι •περιoρίστωv δυvάµεωv •λλά µόvov Ò Θεός 
εÉvαι Παvτoδύvαµoς  ---Ò Κύριoς τoØ σύµπαvτoς---  “Óστις 
•voίγει καÂ oÛδεÂς κλείει καÂ κλείει καÂ oÛδεÂς •voίγει.” 
(zΑπoκ.γ:7)  Συvεπäς, µόvov εÆς τόv Θεόv •vήκει º βασιλεία 
καί º δύvαµις καί º δόξα καί º τιµή! 
 

{Η περιoχή δράσεως τoØ zΑvτιχρίστoυ 
{Η βασιλεία τoØ θηρίoυ (zΑvτιχρίστoυ), λoιπόv, ñς 

¦ξάγεται συµπερασµατικäς ¦κ τäv περιπτώσεωv πoύ 
περιγράnovται, θά §χει περισσότερov Μεσoγειακόv καί τoπικόv 
χαρακτ−ρα παρά •πόλυτα παγκόσµιov καί γεvικόv, Óπως 
πιστεύεται. 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ  17 
 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

∆ύo zΕκκλησίες καί δύo {Αρπαγές; 
zΕάv º zΕκκλησία τoØ ΧριστoØ ρπαγ− πρό τ−ς 

Μεγάλης Θλίψεως, τότε δέv θά ßπάρξoυv oÜτε º Μεγάλη Θλίψις 
διά τήv zΕκκλησίαv τoØ ΧριστoØ, πoύ διακηρύττει Ò λόγoς τoØ 
ΘεoØ, oÜτε καί oÊ “¦κλεκτoί” πιστoί διά vά “συvτέµ® τς 
ºµέρας” ßπέρ αÛτäv.  Μόvov ¦άv •λήθευε τό γεγovός Óτι Ò 
Χριστός •πευθύvετo πρός τoύς zIoυδαίoυς, καί µόvov αÛτoύς 
•πoκαλεÃ “¦κλεκτoύς”, τότε καί µόvov θά ¦παλήθευε κι= º 
{Αρπαγή τ−ς zΕκκλησίας πρό τ−ς Μεγάλης Θλίψεως ³ εÆς τήv 
•ρχήv αÛτ−ς καί Ò πρooρισµός τäv zIoυδαίωv vά σηκώσoυv 
αÛτoί µόvoι τό βάρoς τ−ς εÛθύvης τoØ εÛαγγελισµoØ τäv ψυχäv 
κατά τήv περίoδov τ−ς Μεγάλης Θλίψεως.  Καί ¦άv πράγµατι Ò 
Θεός •vέθετε µόvov εÆς αÛτoύς τήv εÛθύvηv τoØ εÛαγγελισµoØ 
τoØ κόσµoυ κατά τήv ¦v λόγω περίoδov, διατί τότε Ò zIησoØς 
Χριστός τoύς συµβoυλεύει vά διασωθoØv εÆς τά Ðρη;  Καί 
θέτoµεv ¦κ vέoυ τήv ¦ρώτησιv:  Πäς συµβιβάζεται τoύς µέv 
πιστoύς ¦ξ ¦θväv vά διασώζη διά τ−ς {Αρπαγ−ς, τόv δέ λαόv 
τoυ, τoύς zIoυδαίoυς, vά πρoτρέπη vά διασωθoØv εÆς τά Ðρη; 
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zΕκτός τoύτoυ, κάτι τέτoιo θά διεχώριζε πvευµατικäς, ñς 
³δη ¦λέχθη, τήv ¦ξ ¦θväv zΕκκλησίαv τoØ ΧριστoØ •πό τήv 
zΕκκλησίαv τäv zIoυδαίωv πιστäv.  Κι= αÛτό •πoτελεÃ, ¦άv τό 
δεχθoØµε, ©ρµηvευτικήv ¦κτρoπήv τoØ πvεύµατoς τäv λόγωv 
τoØ Παύλoυ πoύ ©ρµηvεύoυv τό πvεØµα τäv λόγωv τoØ zIησoØ: 
 “∆ιότι ºµεÃς πάvτες δι τoØ ©vÎς πvεύµατoς ¦βαπτίσθηµεv 
εÆς ªv σäµα, εÇτε zIoυδαÃoι εÇτε ~Ελληvες, εÇτε δoØλoι εÇτε 
¦λεύθερoι@ καί πάvτες εÆς ªv πvεØµα ¦πoτίσθηµεv.” 
(Α=Κoρ.ιβ:13). 
 

{Επoµέvως, º zΕκκλησία τoØ ΧριστoØ εÉvαι µία, ªv 
σäµα, καί oÊ “¦κλεκτoί” εÉvαι Óλoι oÊ πιστoί •διακρίτως nυλ−ς 
καί γλώσσης καί διά τoύς Òπoίoυς Ò Θεός θά συvτέµη τάς ºµέρας 
καί θά τoύς παρασταθ− διά vά διαnυλάξη τήv ζωήv τωv, §στω κι= 
–v oÊ κατ= ¦ξoχήv ¦κλεκτoί εÉvαι, θεωρητικäς, oÊ zIoυδαÃoι καί 
πρός αÛτoύς πρäτov •πευθύvετo Ò zIησoØς!  {Ο δέ zIωάvvης 
εÆς τήv zΑπoκάλυψιv §γραnε διά τό πλ−θoς τäv πιστäv τ−ς 
Μεγάλης Θλίψεως: “... καÂ Æδo× Ðχλoς πoλύς, τÎv ÒπoÃov 
oÛδεÂς ²δύvατo v •ριθµήσ®, ¦κ παvτÎς §θvoυς καÂ nυλäv 
καÂ λαäv καÂ γλωσσäv, oËτιvες Ëσταvτo ¦vώπιov τoØ θρόvoυ 
καÂ ¦vώπιov τoØ zΑρvίoυ, ¦vδεδυµέvoι στoλς λευκάς... ΚαÂ 
εÉπε πρÎς ¦µέ.  Οâτoι εÉvαι oÊ ¦ρχόµεvoι ¦κ τ−ς θλίψεως τ−ς 
µεγάλης@  καÂ §πλυvαv τς στoλς αßτäv καÂ ¦λεύκαvαv 
αÛτς ¦v τè αËµατι τoØ zΑρvίoυ.” (zΑπoκ.ζ:9-14)  
 

{Η zΕκκλησία, λoιπόv, τoØ ΧριστoØ συvεχίζει vά ßπάρχη 
¦πί τ−ς γ−ς κατά τήv περίoδov τ−ς Μεγάλης Θλίψεως καί δέv 
πρόκειται Óλoι oÊ πιστoί vά µεταβληθoØv εÆς µάρτυρας κατά τήv 
περίoδov αÛτήv.  zΕδä δέv ÒµιλεÃ περί µαρτύρωv •λλά ÒµιλεÃ 
•vτιθέτως δι= ªvα πλ−θoς •µέτρητov πιστäv, πoύ θά διασωθ− 
διά τ−ς ¦πιγvώσεως τoØ ΘεoØ καί τ−ς ¦v Χριστè µεταvoίας τoυ 
κατά τήv περίoδov τ−ς Μεγάλης Θλίψεως!  ∆ιά τoØτo καί Ò 
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zIησoØς µς διηγεÃται τήv παραβoλήv τäv δέκα παρθέvωv πoύ 
Τόv •vέµεvov ¦v ºσυχί‘ καί µέσα σέ συvθ−κες πoλύ nυσικές κι= 
•vθρώπιvες, •noØ συvυπάρχoυv, συvεργάζovται καί συµβιoØv 
µέ τoύς µή πιστoύς, ñς δηλώvεται εÆς τόv λόγov τoØ ΘεoØ:  
“Τότε δύo θέλoυσιv εÉσθαι ¦v τè •γρè@ Ò εÍς παραλαµβάvεται 
καÂ Ò εÍς •nίvεται@  δύo γυvαÃκες θέλoυσιv •λέθει ¦v τè 
µύλå@  µία παραλαµβάvεται καÂ µία •nίvεται.” (Ματ.κδ:40-
41).  zΕκτός ¦άv δεχθoØµε Óτι πρόκειται γιά δυό {Αρπαγές, µία 
πρό τ−ς Μεγάλης Θλίψεως καί µία µετά ..., •λλά αÛτή º ¦κδoχή 
δέv §χει Βιβλικόv •vτίκρυσµα. 

 
Τέλoς, θέτoµεv τήv ¦ρώτησιv εÆς τoύς διαnωvoØvτας:  

∆ιά πoίoυς Ò Θεός θά συvτέµη τάς ºµέρας;  ΠoÃoι εÉvαι oÊ 
¦κλεκτoί αÛτoί, ¦άv º zΕκκλησία θά §χει ρπαγ−;  Καί τί θά 
γίvoυv oÊ ¦κλεκτoί πoύ θά πρoέρχovται •πό τήv Μεγάληv 
ΘλÃψιv;  ∆έv θά πρέπει καί αÛτoί vά ρπαγoØv πρό τ−ς nωτις 
πoύ θά κατακαύση τήv γ−v;  }Η θά κατακαoØv µέ τoύς •σεβεÃς; 
 {Επoµέvως, ¦άv δεχθoØµε τήv {Αρπαγήv πρό τ−ς Μεγάλης 
Θλίψεως, ßπoχρεωτικäς, τότε, δεχόµεθα δύo {Αρπαγές:  Μία 
πρό τ−ς Μεγάλης Θλίψεως καί µία µετά τήv Μεγάληv 
Θλίψιv!  zΑλλά τoιoØτov τι, ñς πρoαvαnέραµε, δέv §χει 
Βιβλικόv •vτίκρυσµα, µία πρό καί µία µετά.  zΑλλ= αÛτό, 
¦παvαλαµβάvoµεv, δέv §χει Βιβλικόv •vτίκρυσµα, διότι 
πoυθεvά δέv γίvεται vύξις διά δύo {Αρπαγές •λλά µόvov διά 
µία, κατά τήv δευτέραv §λευσιv τoØ zIησoØ ΧριστoØ, Ò ΟπoÃoς 
κατέρχεται µετά τäv •γγέλωv αÛτoØ κατά τήv ¦σχάτηv 
σάλπιγγα, στιγµή κατά τήv Òπoίαv oÊ µέv vεκρoί •vίσταvται 
–nθαρτoι oÊ δέ ζävτες πιστoί µεταµoρnώvovται καί ρπάζovται: 
“¦v µι” στιγµ±, ¦v ριπ± ÏnθαλµoØ, ¦v τ± ¦σχάτ® σάλπιγγι@  
διότι θέλει σαλπίσει, καÂ oÊ vεκρoÂ θέλoυσιv •vαστηθ− 
–nθαρτoι, καÂ ºµεÃς θέλoµεv µεταµoρnωθ−.” (Α=Κoρ.ιε:52). 
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“ΕÛθ×ς δ¥ µετ τ¬v θλÃψιv τäv ºµερäv ¦κείvωv...” 
Τό Óτι Ò Χριστός §ρχεται vά παραλάβη τήv zΕκκλησία 

Τoυ µετά τήv Μεγάληv ΘλÃψιv εÉvαι σαnäς δεδηλωµέvo καί 
ßπό τoØ Æδίoυ τoØ zIησoØ ΧριστoØ: “ΕÛθ×ς δ¥ µετ τ¬v θλÃψιv 
τäv ºµερäv ¦κείvωv, Ò »λιoς θέλει σκoτισθ−, καÂ º σελήvη 
δ¥v θέλει δώσει τÎ nέγγoς αÛτ−ς, καÂ oÊ •στέρες θέλoυσι 
πέσει •πÎ τoØ oÛραvoØ, καÂ αÊ δυvάµεις τäv oÛραväv 
θέλoυσι σαλευθ−.  ΚαÂ τότε θέλει nαv− τÎ σηµεÃov τoØ ΥÊoØ 
τoØ •vθρώπoυ ¦v τè oÛραvè@  καÂ τότε θέλoυσι θρηvήσει 
πσαι αÊ nυλαÂ τ−ς γ−ς, καÂ θέλoυσιv ÆδεÃ τÎv ΥÊÎv τoØ 
•vθρώπoυ ¦ρχόµεvov ¦πÂ τäv vεnελäv τoØ oÛραvoØ µετά 
δυvάµεως καÂ δόξης πoλλ−ς.  ΚαÂ θέλει •πoστείλει τo×ς 
•γγέλoυς αÛτoØ µετά σάλπιγγoς nωv−ς µεγάλης@  καÂ θέλoυσι 
συvάξει τo×ς ¦κλεκτo×ς αÛτoØ ¦κ τäv τεσσάρωv •vέµωv, •π= 
–κρωv oÛραväv ªως –κρωv αÛτäv.” (Ματθ.κδ:29-31).  
{Επoµέvως, τήv ¦πoχήv τ−ς ¦λεύσεως τoØ zIησoØ τήv 
γvωρίζoµε:  Μς τήv §χει πρoσδιoρίσει καί Ò Çδιoς Ò zIησoØς:  
“ΕÛθ×ς δ¥ µετά τ¬v θλίψιv τäv ºµερäv ¦κείvωv...”.  Καί µς 
περιγράnει καί τόv τρόπov τ−ς {Αρπαγ−ς. 
 

{Ο Κύριoς zIησoØς Χριστός, λoιπόv, §ρχεται µετά τήv 
Μεγάληv ΘλÃψιv vά παραλάβη τήv zΕκκλησίαv Τoυ.  zΕκεÃvo 
πoύ δέv µς ¦γvωρίσθη εÉvαι º ºµέρα καί º òρα, διότι Ò Κύριoς 
ºµäv zIησoØς Χριστός εÉπε χαρακτηριστικά: “ΠερÂ δ¥ τ−ς 
ºµέρας ¦κείvης καÂ τ−ς òρας oÛδεÂς γvωρίζει, oÛδ¥ oÊ 
–γγελoι τäv oÛραväv, εÆµ¬ Ò Πατ¬ρ µoυ µόvoς.” (Ματ.κδ:36) 
  }Ας πρoσέξωµε, λoιπόv, τoύς λόγoυς τoØ Κυρίoυ µας zIησoØ 
ΧριστoØ διά vά µή •πατώµεθα καί •πατäµεv. 
 
 
 



 
 

- 145 -

ΚΕΦΑΛΑIΟΝ  18 
 
 
 

ΠΩΣ ΘΑ ∆IΑΣΩΘΟΥΝ ΟI ΠIΣΤΟI 
 
 

“...oÊ ¦v τ± zIoυδαί‘ –ς nεύγωσι ¦πÂ τ Ðρη” 
Τήv •πάvτησιv εÆς τό ¦v λόγω ¦ρώτηµα µς τήv §δωσε Ò 

Çδιoς Ò Κύριoς zIησoØς Χριστός:  “Τότε oÊ ¦v τ± zIoυδαί‘ –ς 
nεύγωσι ¦πÂ τ Ðρη@”.  ∆ηλαδή, σωθ−τε διά τ−ς nυγ−ς, 
“~Οστις εßρεθ± ¦πÂ τoØ δώµατoς, –ς µ¬ καταβ± δι v λάβ® 
τι ¦κ τ−ς oÆκίας αÛτoØ@” (Ματθ.κδ:17).  ∆ηλαδή vά µή σκεnθ− 
τά ßπάρχovτά τoυ, •λλά vά σπεύση vά nύγη.  ΑÛτό µς 
συµβoυλεύει Ò IησoØς Χριστός.  {Ο µόvoς τρόπoς διαnυγ−ς •πό 
τά χέρια τoØ zΑvτιχρίστoυ.  ~Ολoι oÊ πιστoί θά πρέπει vά 
καταnύγoυv εÆς κρυψävες –v θέλoυv vά διασωθoØv καί vά 
¦ξoπλισθoØv, εÆ δυvατόv, µέ Óλα τά χρειώδη ¦κ τäv πρoτέρωv 
¦nzÓσov δέv θά µπoρoØv v= •γoράζoυv καί vά πωλoØv χωρίς 
τήv σnραγίδα τoυ.  Βεβαίως, ¦δä, Ò Χριστός •πευθύvεται πρός 
τoύς zIoυδαίoυς, διότι Ò zΑvτίχριστoς θά θέση τήv ªδραν τoυ εÆς 
τά {Iερoσόλυµα, θά ¦vθρovισθ− εÆς τόv vαόv τoØ ΘεoØ καί oÊ 
zIoυδαÃoι θά εÉvαι oÊ πρäτoι πoύ θά ßπoστoØv τήv δίωξίv τoυ, 
¦άv δέv τόv πρoσκυvήσoυv.  {Οµoίως καί Óλoι oÊ πιστoί ¦κ τäv 
¦θväv, Óπoυ θά •σκεÃ τήv ¦ξoυσίαv τoυ, θά πρέπει vά 
ßπακoύσoυv εÆς τήv Æδίαv συµβoυλήv τoØ Κυρίoυ zIησoØ, τήv 
Òπoίαv •πευθύvει πρός τoύς zIoυδαίoυς καί διά τήv Æδικήv τωv 
σωτηρίαv.  ~Ολoς Ò κόσµoς θά ßπoστ− –µεσα ³ §µµεσα τάς 
συvεπείας τ−ς βασιλείας τoυ.  ∆έv εÉvαι δυvατόv vά 
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πρoσδιoρισθ− ¦κ τäv πρoτέρωv ¦πακριβäς º §κτασις τäv 
¦πιπτώσεωv τ−ς βασιλείας τoυ ¦n= Óλoυ τoØ κόσµoυ, §στω καί 
–v αÛτή θά ¦πικεvτρoØται εÆς τήv περιoχήv τ−ς •vατoλικ−ς 
Μεσoγείoυ. 
 

{Η καταδίωξις τäv χριστιαväv εÆς τήv ¦πoχήv τ−ς 
βασιλείας τoØ zΑvτιχρίστoυ θά εÉvαι º •vαβίωσις τoØ ΡωµαϊκoØ 
πvεύµατoς, Óπως εÇπαµε, εÆς τήv ©βδόµηv δύvαµιv.  ΓιzαÛτό καί 
πoλλoί ¦σχατoλόγoι ταυτίζoυv τήv ¦πoχήv τoυ µέ τήv •vαβίωσιv 
τ−ς Ρωµαϊκ−ς αÛτoκρατoρίας, §στω κι= –v τό Μικρόv Κέρας θά 
πρoέλθη •πό ªvα •πό τά τέως τέσσερα βασίλεια τoØ 
Μεγάλου zΑλεξάvδρoυ.  
 

{Ο βασιλεύς τoØ βoρρ κατά τoØ βασιλέως τoØ vότoυ 
Πράγµατι, º περιγραnή ßπό τoØ ∆αvιήλ τäv πoλεµικäv 

συρράξεωv µεταξύ τoØ βασιλέως τoØ βoρρ κατά τoØ βασιλέως 
τoØ vότoυ καί πρός •vατoλάς καί πρός τήv γ−v τ−ς δόξης διά τήv 
¦πικράτησιv τoØ ΜικρoØ Κέρατoς καί τήv Ëδρυσιv τ−ς 
αÛτoκρατoρίας τoυ, δέv µς •nήvει µεγάλα περιθώρια 
•µnιβoλίας διά τήv •vαβίωσιv τoØ πvεύµατoς τ−ς Ρωµαϊκ−ς 
¦πoχ−ς.  {Η •ρχή τoØ ©vδεκάτoυ κεnαλαίoυ τoØ ∆αvιήλ 
nαίvεται vά •vαnέρεται εÆς τά Êστoρικά γεγovότα τäv 
συµπλoκäv µεταξύ τäv Σελευκιδäv βασιλέωv τ−ς Συρίας καί 
τäv Πτoλεµαίωv βασιλέωv τ−ς ΑÆγύπτoυ.  ΕÆς τήv συvέχειαv 
Óµως τoØ ©vδεκάτoυ κεnαλαίoυ, •πό τό ¦δάnιov 18 καί κάτω 
παίρvει τέτoιες διαστάσεις πoύ δύvαvται vά ταυτισθoØv µέ Óλα 
τά –λλα Êστoρικά γεγovότα τ−ς ¦πoχ−ς ¦κείvης τäv 
συγκρoύσεωv τ−ς Ρωµαϊκ−ς αÛτoκρατoρίας πoύ διαδέχεται τόv 
βασιλέα τoØ βoρρ (Συρία, 64 π.Χ.) καί συvεχίζει τόv πόλεµov 
κατά τoØ βασιλέως τoØ vότoυ ªως τό §τoς 30 π.Χ.  Τότε εÉvαι 
πoύ κατακτται ßπό τäv Ρωµαίωv º ΑÇγυπτoς, òστε •πoτελεÃ 
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σαnäς •vαδρoµή εÆς τήv Êστoρίαv τ−ς Ρώµης, περί τ−ς Òπoίας 
πρonητεύει Ò ∆αvιήλ τόv 6ov αÆävα π.Χ. 
 

zΕv τoύτoις, oÊ γväµες διχάζovται •n= ©vός µέv ¦κ τoØ 
γεγovότoς τoØ ©vός κράτoυς τoØ Μεγάλoυ zΑλεξάvδρoυ καί •n= 
©τέρoυ ¦κ τ−ς πυρπoλήσεως τ−ς Ρώµης πoύ θά λάβη χώραν ßπό 
τäv δέκα κεράτωv καί πoύ θ= •πoτελέσoυv τήv κυβέρvησιv τ−ς 
ßπερ-¦ξoυσίας τ−ς vέας αÛτoκρατoρίας τoØ zΑvτιχρίστoυ 
(zΑπoκ.ιζ:16-18@ ιη:9-10).  Πäς εÉvαι δυvατόv, λoιπόv, vά 
•vαβιώση º Ρωµαϊκή αÛτoκρατoρία καί συγχρόvως vά πρoέλθη 
•πό ªvα •πό τά τέως κράτη τoØ Μεγάλoυ zΑλεξάvδρoυ ³ vά 
πρoκύψη θέµα πυρπoλήσεως τ−ς Ρώµης ßπό τäv δέκα κεράτωv 
τ−ς vέας ΑÛτoκρατoρίας;  zΕκτός ¦άv πρόκειται περί τύπoυ 
Òµoιότητoς κι= Ðχι διά τήv •vαβίωσίv της. 
 

{Οµoιότης τ−ς vέας ΑÛτoκρατoρίας µέ ¦κείvηv τ−ς Ρώµης 
ΑÛτή εÉvαι καί º Æδική µας γvώµη Óτι πρόκειται περί 

τύπoυ Òµoιότητoς διά µίαv vέαv αÛτoκρατoρίαv.  Τά δέ δέκα 
κέρατα, §στω κι= –v ξεπηδoØv •πό ªvα •πό τά τέως κράτη τoØ 
Μεγάλoυ zΑλεξάvδρoυ διαµoρnώvoυv µίαv •vεξάρτητov Æδικήv 
τωv διαnoρoπoιηµέvης µoρn−ς καί συστάσεως αÛτoκρατoρίαv 
τoØ ΜικρoØ Κέρατoς, χωρίς v= •πoτελ− διαδoχήv κάπoιας 
πρoηγoυµέvης αÛτoκρατoρίας, §στω κι= –v ¦vσαρκώvη ³ 
ßλoπoι− τό πvεØµα τ−ς Ρωµαϊκ−ς ¦πoχ−ς εÆς τήv ©βδόµηv 
δύvαµιv.  ∆ιότι º vέα αÛτή αÛτoκρατoρία Êδρύεται ßπό τoØ Æδίoυ 
τoØ Σαταv µέσω τoØ ΜικρoØ Κέρατoς καί τäv δέκα κεράτωv, 
πoύ θά συvεργάζovται µετ= αÛτoØ καί θά τόv ¦κπρoσωπoØv.  
ΓιzαÛτό καί θά πυρπoλήσoυv τήv Ρώµηv.  ∆έv θά voιώθoυv 
nυλετικά αÆσθήµατα καί πoλιτική συγγέvεια µέ καvέvαv.  {Η δέ 
πρonητεία τ−ς πυρπoλήσεως τ−ς Ρώµης ßπό τäv δέκα κεράτωv 
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πρonητεύεται περί τό 94-96 µ.Χ., ßπό τoØ zIωάvvoυ εÆς τό 
βιβλίov τ−ς zΑπoκαλύψεως (ιη:8-10), καί δέv θά πρέπει vά 
ταυτίζεται καί vά συγχέεται µέ τήv πρώτηv πυρπόλησιv τ−ς 
Ρώµης πoύ §λαβε χώραv τό 64 µετά Χριστόv ßπό τoØ Νέρωvoς 
καί εÆς τήv Òπoίαv δέv θά µπoρoØσε v= •vαnέρεται º µετά 32 §τη 
πρonητεία τoØ zIωάvvoυ. 
 

Πυρπόλησις τ−ς Ρώµης καί º Βαβυλώv  
{Ο zIωάvvης µς δίδει •vαλυτικά τήv περιγραnήv αÛτήv 

τ−ς πυρπoλήσεως τ−ς Ρώµης ßπό τäv δέκα κεράτωv καί τήv 
ταυτίζει µέ τήv Βαβυλävα, ñς “τ¬v πόρvηv τ¬v µεγάληv” 
(κεnάλαια ιζ= καί ιη=).  ΕÇµεθα δέ τ−ς γvώµης Óτι •noρ τήv 
Ρώµηv ñς διαπιστoØται •διαnιλovίκητα •πό τήv Æδίαv τήv 
περιγραnήv.  }Ας τήv πρoσέξωµε: 
 
1) “ΚαÂ º γυv¬ τ¬v Òπoίαv εÉδες, εÉvαι º πόλις º µεγάλη º 

§χoυσα βασιλείαv ¦πÂ τäv βασιλέωv τ−ς γ−ς” 
(zΑπoκ.ιζ:18).  Πoία –λλη πόλις ¦κυβέρvησε τoύς βασιλεÃς 
τ−ς γ−ς, ¦κτός τ−ς Ρώµης; 

 
2) “ΚαÂ µoÂ λέγει, Τ àδατα τ ÒπoÃα εÉδες, Óπoυ º πόρvη 

κάθηται, εÉvαι λαoÂ καÂ Ðχλoι, καÂ §θvη καÂ γλäσσαι.” 
(zΑπoκ.ιζ:15)  Πoία –λλη πόλις, ¦κτός τ−ς Ρώµης, εÉχεv 
¦πικρατήσει στρατιωτικäς καί πoλιτικäς πρό καί µετά τήv 
¦πoχήv τoØ zIωάvvoυ καί ¦πί αÆävες ¦n= Óλoυ τoØ τότε 
•ρχαίoυ κόσµoυ τ−ς περιoχ−ς τ−ς Μεσoγείoυ, τ−ς 
zΑnρικ−ς, τ−ς zΑσίας καί τ−ς ΕÛρώπης;  Καί πoία –λλη 
πόλις ¦κτός τ−ς Ρώµης συvέχισε vά ¦ξoυσιάζη πoλιτικäς, 
δoγµατικäς καί oÆκovoµικäς µέσω τoØ ΒατικαvoØ εÆς Óλov 
τόv κόσµov, καί συvεχίζει vά ¦πιδρ; 
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3) “ΚαÂ ¦v αÛτ± εßρέθη αÍµα πρonητäv καÂ γίωv, καÂ 
πάvτωv τäv ¦σnαγµέvωv ¦πÂ τ−ς γ−ς.” (zΑπoκ.ιη:24) 

 
4) “ΚαÂ εÉδov τ¬v γυvαÃκα µεθύoυσαv ¦κ τoØ αËµατoς τäv 

γίωv, καÂ ¦κ τoØ αËµατoς τäv µαρτύρωv τoØ zIησoØ...” 
(zΑπoκ.ιζ:6).  Μήπως χρειαζόµεθα Êστoρικήv ßπόµvησιv διά 
τόv ρόλov πoύ §παιξε º Ρώµη §vαvτι τäv πρώτωv 
χριστιαväv, τäv •πoστόλωv καί τ−ς σταυρώσεως αÛτoØ τoØ 
Æδίoυ τoØ zIησoØ ñς καί Óλωv τäv µαρτύρωv τ−ς {Iερς 
zΕξετάσεως; 

 
5) “...ΑÊ ©πτ κεnαλαÂ εÉvαι ©πτ Ðρη, Óπoυ º γυv¬ κάθηται 

¦π= αÛτäv.” (zΑπoκ.ιζ:9)  ∆ηλαδή º ©πτάλonoς Ρώµη. 
 

{Η πυρπόλησις τ−ς Ρώµης γίvεται εÆς ¦κδίκησιv καί 
•vταπόδoσιv τoØ αËµατoς τäv µαρτύρωv τoØ ΘεoØ καί κατά τήv 
βoυλήv Τoυ: “...καÂ αÛτ¬v θέλoυσι κατακαύσει ¦v πυρί@  διότι 
Ò ΘεÎς §δωκεv εÆς τς καρδίας αÛτäv v κάµωσι τ¬v γvώµηv 
αÛτoØ, καÂ v γείvωσι τ−ς αÛτ−ς γvώµης, καÂ v δώσωσι τ¬v 
βασιλείαv αÛτäv εÆς τÎ θηρίov, ©ωσoØ ¦κτελεσθäσιv oÊ λόγoι 
τoØ ΘεoØ” (zΑπoκ.ιζ:16-17).  ~Ωστε Ò Θεός καÂ µέσω τoØ Æδίoυ 
τoØ zΑvτιχρίστoυ θά κάvη τήv ¦κδίκησίv Τoυ κατά τäv •σεβäv 
¦χθρäv Τoυ πoύ πρoηγoØvται τ−ς βασιλείας τoØ zΑvτιχρίστoυ.  
Τά δέ δέκα αÛτά κέρατα θά γίvoυv oÊ ¦κτελεστές αÛτ−ς τ−ς 
¦κδικήσεως τoØ ΘεoØ κι= –ς •πoτελέσoυv τήv πoλιτικήv 
κυβέρvησιv εÆς τήv βασιλείαv τoØ zΑvτιχρίστoυ. 

{Η βασιλεία τoØ zΑvτιχρίστoυ τελειώvει, Óπως εÇδαµε, 
µετά τήv ©βδόµηv πληγήv πoύ •κoλoυθεÃται •πό τόv 
noβερώτερov σεισµόv πoύ πρoηγεÃται καί συvτελεÃ εÆς τήv 
καταστρonήv τ−ς Ρώµης.  “ΚαÂ Ò ªβδoµoς –γγελoς ¦ξέχεε τ¬v 
nιάληv αßτoØ εÆς τÎv •έρα@  καÂ ¦ξ−λθε nωv¬ µεγάλη •πÎ τoØ 
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vαoØ τoØ oÛραvoØ, •πÎ τoØ θρόvoυ, λέγoυσα, zΕτελέσθη.  
ΚαÂ §γειvαv nωvαÂ καÂ βρovταÂ καÂ •στραπαί, καÂ §γειvε 
σεισµÎς µέγας, Ò ÒπoÃoς δ¥v §γειvεv •noØ oÊ –vθρωπoι 
ßπ−ρξαv ¦πÂ τ−ς γ−ς, τόσov πoλλ µεγάλoς σεισµός.  ΚαÂ 
διηρέθη º πόλις º µεγάλη εÆς τρία µέρη, καÂ αÊ πόλεις τäv 
¦θväv §πεσov.  ΚαÂ º Βαβυλãv º µεγάλη µλθεv εÆς 
¦vθύµησιv ¦vώπιov τoØ ΘεoØ, δι v δώσ® εÆς αÛτ¬v τÎ 
πoτήριov τoØ oÇvoυ τoØ θυµoØ τ−ς Ïργ−ς αÛτoØ.” 
(zΑπoκ.ις:17-19) 
 

{Ο noβερός αÛτός σεισµός διά τoØ Òπoίoυ θά 
ÆσoπεδωθoØv oÊ πόλεις τäv ¦θväv, ñς ¦πίσης καί º πυρπόλησις 
τ−ς Ρώµης, πoύ πρonητεύεται εÆδικώτερα ñς τό τελευταÃov 
γεγovός, •πoτελoØv συγχρόvως καί τό µεγαλύτερov µυστήριov 
τ−ς βασιλείας τoØ zΑvτιχρίστoυ.  ∆ιότι –v καί º γυvή (º Ρώµη) 
κάθηται ¦πί τoØ θηρίoυ τoØ §χovτoς “κεnαλς ©πτ καÂ κέρατα 
δέκα” (zΑπoκ.ιζ:3-9) πoύ σηµαίvει ¦ξoυσίαv καί βασιλείαv µετά 
τoØ θηρίoυ, ¦v τoύτoις τά δέκα κέρατα θά τήv πυρπoλήσoυv:  
“ΚαÂ τ δέκα κέρατα, τ ÒπoÃα εÉδες ¦πÂ τÎ θηρίov, oâτoι 
θέλoυσιv µισήσει τ¬v πόρvηv, καÂ θέλoυσι κάµει αÛτ¬v 
²ρηµωµέvηv καÂ γυµvήv, καÂ τς σάρκας αÛτ−ς θέλoυσι 
nάγει, καÂ αÛτ¬v θέλoυσιv κατακαύσει ¦v πυρί@” 
(zΑπoκ.ιζ:16) 
 

zΕv τoύτoις, º πόλις Βαβυλώv συµβoλίζει καί τήv 
µαρτία.  Γι= αÛτό πoλλoί πιστεύoυv Óτι Ò zIωάvvης εÆς τό 
κεnάλαιov ιη= τ−ς zΑπoκαλύψεως ¦vä ÒµιλεÃ διά τήv Βαβυλävα 
¦vvoεÃ τήv µαρτίαv.  ΑÛτό βεβαίως συvυπάρχει ñς 
συµβoλισµός εÆς τήv §vvoιαv τ−ς Βαβυλävoς, διότι º Βαβυλώv 
µτo º πόλις τ−ς µαρτίας καί συµβoλίζει τήv µαρτίαv.  zΑλλά 
εÆς τήv πρoκειµέvηv περίπτωσιv τoØ ιη= κεnαλαίoυ τ−ς 
zΑπoκαλύψεως δέv συµβoλίζει µόvov τήv µαρτίαv.  Ταυτίζεται 
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συγχρόvως καί µέ κάπoιαv πραγµατικήv πόλιv, º Òπoία τήv 
διαδέχεται εÆς τoύς καρπoύς τ−ς µαρτίας καί τ−ς µεταβιβάζει 
τάς nυσικάς της Æδιότητας καί τά χαρακτηριστικά της ñς πόλις 
τ−ς µαρτίας πoύ παίζει καί αÛτή τόv ρόλov τ−ς Βαβυλävoς διά 
µεταγεvεστέραv ¦πoχήv: Καί αÛτή εÉvαι º Ρώµη, º Òπoία 
¦ταυτίσθη εÆς ¦ξoυσίαv, δύvαµιv, πλoØτov, δόξαv, ßπερoχήv καί 
µέ ªvα θρησκευτικόv σύστηµα, τό ÒπoÃov ¦πεκράτησε καί 
¦πεβλήθη παvτoØ εÆς Óλov τόv κόσµov.  Γι= αÛτό καί ¦κυβέρvησε 
καί τoύς βασιλεÃς τ−ς γ−ς. 
 
Καί θέτoµεv τάς κάτωθι ¦ρωτήσεις: 
1) Πäς εÉvαι δυvατόv τό κεnάλαιov ιη= τ−ς zΑπoκαλύψεως vά 

Òµιλ− διά τήv Βαβυλävα ¦nzÓσov º πόλις αÛτή δέv ßπ−ρχε 
¦πί τ−ς ¦πoχ−ς τoØ zIωάvvoυ διότι εÉχε καταστραnεÃ 
Òλoσχερäς τό 482 π.Χ. ßπό τoØ Ξέρξoυ Α=, τ−ς Περσικ−ς 
αÛτoκρατoρίας καί oÜτε §κτoτε θά •πεκαθίστατo κατά τήv 
πρonητείαv τoØ {Iερεµία, τό §τoς 595 π.Χ.: “τότε θέλεις 
εÆπεÃ, Κύριε, σ× ¦λάλησας κατ τoØ τόπoυ τoύτoυ, δι v 
¦ξoλoθρεύσ®ς αÛτόv, òστε v µ¬ ßπάρχ® Ò κατoικäv ¦v 
αÛτè, •πÎ •vθρώπoυ ªως κτήvoυς, •λλ v µvαι 
¦ρήµωσις αÆωvία.  ΚαÂ •noØ τελειώσ®ς •vαγιvώσκωv τÎ 
βιβλίov τoØτo, θέλεις δέσει ¦π= αÛτÎ λίθov καÂ Õίψει αÛτÎ 
εÆς τÎ µέσov τoØ ΕÛnράτoυ@  καÂ θέλεις εÆπεÃ, Οàτω θέλει 
βυθισθ− º Βαβυλώv, καÂ δ¥v θέλει σηκωθ− ¦κ τäv 
κακäv, τ ÒπoÃα ¦γã θέλω nέρει ¦π= αÛτήv...” ({Iερ.vα:62-
64). 

2) Πäς θά µτo δυvατόv vά γίvη º Βαβυλώv κατoικητήριov 
δαιµόvωv, ¦άv ¦πρόκειτo •πoκλειστικäς διά τήv µαρτίαv;  
{Η µαρτία δέv εÉvαι κατoικητήριov δαιµόvωv;  “καÂ 
§κραξε δυvατ µετ nωv−ς µεγάλης, λέγωv@  }Επεσεv, 
§πεσε Βαβυλãv º µεγάλη, καÂ §γειvε κατoικητήριov 
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δαιµόvωv καÂ nυλακ¬ παvτÎς πvεύµατoς •καθάρτoυ καÂ 
nυλακ¬ παvτÎς Ïρvέoυ •καθάρτoυ καÂ µισητoØ@  διότι ¦κ 
τoØ oÇvoυ τoØ θυµoØ τ−ς πoρvείας αÛτ−ς §πιov πάvτα τ 
§θvη, καÂ oÊ βασιλεÃς τ−ς γ−ς ¦πόρvευσαv µετ= αÛτ−ς καÂ 
oÊ §µπoρoι τ−ς γ−ς ¦πλoύτησαv ¦κ τ−ς ßπερβoλ−ς τ−ς 
¦vτρυnήσεως αÛτ−ς.” (zΑπoκ.ιη:2-3) 

 
3) Πäς δύvαvται τά δέκα κέρατα vά κατακαύσoυv τήv 

Βαβυλävα ¦άv ¦πρόκειτo διά τήv µαρτίαv;  Τά δέκα κέρατα 
δέv ßπηρετoØv µέχρι τέλoυς τ−ς βασιλείας τωv, ¦v τè 
πρoσώπω τoØ ΜικρoØ Κέρατoς, τήv µαρτίαv;  Καί τέλoς τό 
κεnάλαιov ιη= τ−ς zΑπoκαλύψεως εÉvαι διατυπωµέvo κατά 
τρόπov τόσov σαn− καί κατηγoρηµατικόv µέ τάς περιγραnάς 
τoυ καί τάς παρoµoιώσεις τoυ, òστε vά µή δύvαται vά 
ßπάρξη •µnιβoλία Óτι πρόκειται περί κάπoιας πραγµατικ−ς 
πόλεως καί Ðχι πλäς περί συµβoλισµoØ.  zΑλλά περί πoίας 
πόλεως vά πρόκειται πoύ vά ταιριάζη µέ τήv Βαβυλävα; 

 
4) {Η µόvη πόλις εÆς τήv Òπoίαv nαίvεται vά ταιριάζη º 

Βιβλική αÛτή περιγραnή τoØ zIωάvvoυ εÆς τήv 
zΑπoκάλυψιv θά πρέπει vά εÉvαι º Ρώµη, Óπως εÇπαµε, ³ vά 
εÉvαι º δoγµατική zΕκκλησία, καί σ= αÛτήv συγκαταλέγεται 
κατά πρäτov τό Βατικαvόv.  }Ας πρoσέξωµε τήv κάτωθι 
περιγραnήv τoØ zIωάvvoυ: “... ΟÛαί, oÛαί, º πόλις º 
µεγάλη, º ¦vδεδυµέvη βύσσιvov καÂ πoρnυρoØv καÂ 
κόκκιvov καÂ κεχρυσωµέvη µ¥ χρυσÎv καÂ λίθoυς τιµίoυς 
καÂ µαργαρίτας, διότι ¦v µι” òρ‘ ²ρηµώθη Ò τoσoØτoς 
πλoØτoς...  καÂ §κραζov βλέπovτες τÎv καπvÎv τ−ς 
πυρπoλήσεως αÛτ−ς, λέγovτες@  Πoία πόλις ¦στάθη Òµoία 
µ¥ τ¬v πόλιv τ¬v µεγάληv;... ΕÛnραίvoυ ¦π= αÛτήv, 
oÛραvέ, καÂ oÊ γιoι •πόστoλoι καÂ oÊ πρon−ται, διότι 
§κριvεv Ò ΘεÎς τ¬v κρίσιv σας ¦vαvτίov αÛτ−ς.  ΚαÂ 
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¦σήκωσεv εÍς –γγελoς ÆσχυρÎς λίθov, ñς µυλόπετραv 
µεγάληv, καÂ §ρριψεv εÆς τ¬v θάλασσαv, λέγωv@  Οàτω µ¥ 
Òρµ¬v θέλει Õιnθ− º Βαβυλãv º µεγάλη πόλις, καÂ δ¥v 
θέλει εßρεθ− πλέov.... διότι µ¥ τ¬v γoητείαv σoυ 
¦πλαvήθησαv πάvτα τ §θvη, καÂ ¦v αÛτ± εßρέθη αÍµα 
πρonητäv καÂ γίωv καÂ πάvτωv τäv ¦σnαγµέvωv ¦πÂ 
τ−ς γ−ς.” (zΑπoκ.ιη:16-24). 

 
 zΕv τoύτoις, καί ¦άv º πόλις Βαβυλώv συµβoλίζη τήv 
δoγµατικήv zΕκκλησίαv καί κυρίως τό Βατικαvόv, λόγω τ−ς 
ßπερoχ−ς τoυ καί τ−ς ¦ξoυσίας τoυ εÆς Óλov τόv κόσµov, δέv 
•λλάζει τίπoτε, διότι τό Βατικαvόv §χει τήv ªδραv τoυ εÆς τήv 
Ρώµηv.  ΕÇτε, λoιπόv, ¦vvoεÃ τήv πόλιv τ−ς Ρώµης εÇτε ¦vvoεÃ 
τήv δoγµατικήv zΕκκλησίαv καί δή τό Βατικαvόv δέv ßπάρχει 
διαnoρά.  {Η Ρώµη καί τό Βατικαvόv συvυπάρχoυv καί ñς 
Êστoρία καί ñς πόλις.  }Εχoµεv, λoιπόv, τήv αÛτήv πόλιv µέ δύo 
Ðψεις ταυτόσηµες. 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ  19 
 
 
 

 Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΑΣIΛΕIΑ 
 
 

{Η πυρπόλησις τ−ς Ρώµης 
Τό ¦ρώτηµα πoύ καί πάλι τίθεται ¦πί τoØ σηµείoυ τoύτoυ 

εÉvαι:  Πäς θά µτo δυvατόv v= •vαβιώση º Ρωµαϊκή 
ΑÛτoκρατoρία, κατά τήv γvώµηv πoλλäv σχoλιαστäv, καί τά 
δέκα κέρατα vά κατακαύσoυv τήv Ρώµηv;  zΑλλά δέv µπoρoØµε 
καί vά τό •πoκλείσωµε, ¦n= Óσov πρoηγεÃται º πυρπόλησις τ−ς 
Ρώµης ßπό τoØ Æδίoυ τoØ Ρωµαίoυ αÛτoκράτoρoς Νέρωvoς, 32 
χρόvια πρό τ−ς πρonητείας τoØ •πoστόλoυ zIωάvvoυ, º Òπoία 
καί ¦παvεκτίσθη.  {Απλäς δέv •πoτελεÃ •πόδειξιv •λλά µόvov 
§vδειξιv.  {Η πoλιτική ¦ξoυσία τoØ zΑvτιχρίστoυ θά κατακαύση 
τήv Ρώµηv •κριβäς λόγω τ−ς θρησκευτικ−ς της ¦ξoυσίας.  {Η 
αÛτoθεoπoίησίς τoυ δέv θά •vεχθ− –λλη θρησκείαv ³ ¦ξoυσίαv, 
¦n= Óσov θά αÛτoπρoβάλλεται ñς Θεός, •λλά καί διότι εÉvαι 
ºµέραι ¦κδικήσεως τoØ ΘεoØ: “...καÂ ¦ξεδίκησεv ¦κ τ−ς χειρÎς 
αÛτ−ς τÎ αÍµα τäv δoύλωv αßτoØ.” (zΑπoκ.ιθ:2). 
 

~Ολα, λoιπόv, πoύ πρonητεύovται εÉvαι τόσov 
ταυτόσχηµα, κι= §χoυv σχέσιv µέ τήv Ρωµαϊκήv αÛτoκρατoρίαv 
καί τήv ¦πoχήv της, πoύ µς σαστίζει º Òµoιότης καί º ταυτότης 
τäv περιπτώσεωv εÆς τήv περιγραnήv τωv κι= –ς •vαδειχθ− º 
βασιλεία τoØ zΑvτιχρίστoυ •πό ªvα •πό τά τέως τέσσερα κράτη 
τoØ Μεγάλoυ zΑλεξάvδρoυ.  Τό µόvov πoύ µπoρoØµε vά 
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ßπoστηρίξωµε, µέ κάπoιαv ¦πιnύλαξιv βεβαίως, διότι δέv εÇµεθα 
¦ξoυσιoδoτηµέvoι πρon−τες, Óπως Ò ∆αvιήλ καί Ò zIωάvvης, Óτι 
πρόκειται διά µίαv vέαv βασιλείαv σonιστικo-πoλιτικήv, 
κεκαλυµµέvηv πίσω •πό ßπερnυσικάς ¦κδηλώσεις καί 
παρoυσίας. 
 

Συγχρόvως, θ=•πoτελεÃται •πό ªvα συvoθήλευµα 
κακoπoιäv •διακρίτως §θvoυς •λλά πιθαväς µέ βασικoύς 
ßπoστηρικτάς καί παράγovτας •πό πoλιτικoύς καί ¦θελovτάς τoØ 
zIταλικoØ §θvoυς.  ∆ιότι αÛτό ¦ξάγεται συµπερασµατικäς µέ τήv 
©ρµηvείαv τoØ ∆αvιήλ εÆς τό ¦vύπvιov τoØ βασιλέως τ−ς 
Βαβυλävoς Ναβoυχoδovόσoρ, ñς º τετάρτη βασιλεία ¦πί γ−ς, 
πoύ εÉvαι º Ρωµαϊκή καί εÉvαι º τελευταία, ¦vä συγχρόvως 
συγχωvεύεται ³ ταυτίζεται µέ ªvα •πό τά κράτη τoØ Μεγάλoυ 
zΑλεξάvδρoυ:  “ΚαÂ τετάρτη βασιλεία θέλει σταθ− Æσχυρ ñς 
Ò σίδηρoς@  καθãς Ò σίδηρoς κατακόπτει καÂ καταλεπτύvει τά 
πάvτα@  µάλιστα καθãς Ò σίδηρoς Ò συvτρίβωv τ πάvτα, 
oàτω θέλει κατακόπτει καÂ κατασυvτρίβει... ΚαÂ ¦v ταÃς 
ºµέραις τäv βασιλέωv ¦κείvωv, θέλει •vαστήσει Ò ΘεÎς τoØ 
oÛραvoØ βασιλείαv, »τις εÆς τÎv αÆävα δ¥v θέλει nθαρ−@  καÂ 
º βασιλεία αàτη δ¥v θέλει περάσει εÆς –λλov λαόv@  θέλει 
κατασυvτρίψει καÂ συvτελέσει πάσας ταύτας τς βασιλείας, 
αÛτ¬ δ¥ θέλει διαµέvει εÆς τo×ς αÆävας.” (∆αv.β:40, 44). 
 

Πράγµατι, ¦πί τ−ς Ρωµαϊκ−ς αÛτoκρατoρίας  Êδρύθη º 
βασιλεία τoØ ΘεoØ µέ τήv γέvvησιv τoØ zIησoØ ΧριστoØ πoύ 
¦πεκράτησε πάvω •πό Óλες τίς •vθρώπιvες βασιλεÃες ¦πί τ−ς γ−ς 
συστηµατικäς κι= •µετακλήτως καί θά καθαιρέση καί τήv 
τελευταίαv βασιλείαv, τήv βασιλείαv τoØ zΑvτιχρίστoυ.  Καί θά 
παραµείvη º µόvη βασιλεία ¦πί γ−ς µέ συvάρχovτας Óλoυς τoύς 
πιστoύς τ−ς γ−ς.  Καµµία •vθρωπίvη βασιλεία πρό καί µετά 
Χριστόv δέv παρέµειvε •µετάθετη κι= •vαλλoίωτη.  {Η βασιλεία 
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τoØ ΧριστoØ εÉvαι º µόvη πoύ θά µείvη •µετάθετη κι= 
•vαλλoίωτη εÆς τoύς αÆävας τäv αÆώvωv! (zΑπoκ.κβ:5). 
 

{Η  τετάρτη βασιλεία....  zΑvτίoχoς Ò zΕπιnαvής... 
{Η τετάρτη βασιλεία, παρά τήv Êστoρικήv •vαδρoµήv 

της εÆς τήv Ρωµαϊκήv ¦πoχήv, θά §χει ¦v τoύτoις καί 
µελλovτικήv σηµασίαv, ¦n= Óσov º βασιλεία τoØ zΑvτιχρίστoυ 
δέv χαρακτηρίζεται ñς º πέµπτη βασιλεία, Óπως ³δη 
παρατηρήσαµε, •λλά παρoυσιάζεται ñς vά ταυτίζεται µέ τήv 
τετάρτηv πoύ εÉvαι º Ρωµαϊκή:  “...τÎ θηρίov τÎ τέταρτov θέλει 
εÉσθαι º τετάρτη βασιλεία ¦πÂ τ−ς γ−ς, »τις θέλει διαnέρει 
•πÎ πασäv τäv βασιλειäv, καÂ θέλει καταnάγει πσαv τ¬v 
γ−v καÂ θέλει καταπατήσει αÛτ¬v καÂ κατασυvτρίψει αÛτήv” 
(∆αv.ζ:23).  zΕv τoύτoις, ßπoστηρίζεται σαnäς Óτι θά ¦ξέλθη ¦κ 
τoØ ©vός κράτoυς ¦κ τäv τέως τεσσάρωv τoØ Μ. zΑλεξάvδρoυ, 
πoύ καταλήγει εÆς τήv βασιλείαv τoØ zΑvτιχρίστoυ:  Καί τά 
ÒπoÃα, ñς γvωστόv, µταv:  Τό Μακεδovικόv, τό Θρακικόv 
(Μικρασιατικόv), τό Συριακόv καί τό ΑÆγυπτιακόv: “zΕκ τoØ 
©vÎς ¦ξ αÛτäv ¦ξ−λθεv ªv κέρας µικρόv, τÎ ÒπoÃov 
¦µεγαλύvθη καθ=ßπερβoλ¬v πρÎς τÎv vότov καÂ πρÎς τ¬v 
•vατoλ¬v καÂ πρÎς τ¬v γ−v τ−ς δόξης@” (zIσραήλ) (∆αv.η:9).  
Τό ΑÆγυπτιακόv, Óµως, •πoκλείεται, διότι ταυτίζεται µέ τόv 
βασιλέα τoØ vότoυ πoύ θά ßπoστ− τήv κατακτητικήv µαvίαv τoØ 
ΜικρoØ Κέρατoς. 
  zΕκ τäv τριäv –λλωv, λoιπόv, θά πρoέλθη τό Μικρόv 
Κέρας, ¦κ τäv Òπoίωv τό πιθαvότερov, κατά τήv γvώµηv 
ñρισµέvωv σχoλιαστäv, θά εÉvαι τό Συριακόv: 
 
1) διότι Êστoρικäς καί βιβλικäς •πεκαλεÃτo τό βασίλειov τoØ 

βoρρ, §vαvτι τoØ zIσραήλ, µετά τoØ Òπoίoυ συvoρεύει, καί 
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§vαvτι τ−ς ΑÆγύπτoυ, º Òπoία •vτιστoιχεÃ εÆς τό βασίλειov 
τoØ vότoυ, 

 
2) διότι πρoηγεÃται º βεβήλωσις τoØ vαoØ ßπό τoØ zΑvτιόχoυ 

τoØ zΕπιnαvoØς, 
 
3) ñς ¦κ τ−ς •vτιδράσεως τ−ς Κύπρoυ, º Òπoία θά τoØ 

•vτισταθ− •πoτελεσµατικäς διά τoØ στόλoυ της καί θά τόv 
ßπoχρεώση vά ¦πιστρέψη εÆς τήv γ−v τoυ.  Τότε εÉvαι πoύ θά 
§λθη εÆς συvθήκηv µέ τό zIσραήλ:  “διότι τ πλoÃα τäv 
Κηττιαίωv (Κύπρoς) θέλoυσιv ¦λθεÃ ¦vαvτίov αÛτoØ@ καÂ 
θέλει ταπειvωθ−, καÂ ¦πιστρέψει, καÂ θυµωθ− ¦vαvτίov 
τ−ς διαθήκης τ−ς γίας@  καÂ θέλει ¦vεργήσει, καÂ 
¦πιστρέψει, καÂ θέλει συvεvvoηθ− µετ τäv 
¦γκαταλιπόvτωv τ¬v διαθήκηv τ¬v γίαv” (∆αv.ια:30), καί 
¦v συvεχεί‘  “... βραχίovες θέλoυσιv ¦γερθ− ¦ξ αÛτoØ, καÂ 
θέλoυσι βεβηλώσει τÎ γιαστήριov τ−ς δυvάµεως, καÂ 
•nαιρέσει τ¬v παvτoτειv¬v θυσίαv, καÂ στήσει τÎ 
βδέλυγµα τ−ς ¦ρηµώσεως” (∆αv.ια:31) 

 
 Τά ¦v λόγω ¦δάnια •πoδίδovται κατά βάσιv ßπό 
ñρισµέvωv σχoλιαστäv εÆς γεγovότα πoύ §λαβαv χώραv 
κατά τάς ºµέρας τoØ zΑvτιόχoυ τoØ zΕπιnαvoØς, δεδoµέvoυ 
Óτι §χoυv, πράγµατι, ñρισµέvα σηµεÃα πoύ ταιριάζoυv 
καταπληκτικά µέ γεγovότα πoύ συvέβησαv ¦πί τ−ς βασιλείας 
τoυ.  Καί συγκεκριµέvως διότι, ñς µς πληρonoρoØv τά 
βιβλία τäv Μακκαβαίωv καί Ò Êστoρικός zIώσηπoς, oÊ 
•δελnoί ΠτoλεµαÃoι ¦ζήτησαv •πό τήv Γερoυσίαv τ−ς 
Ρώµης βoήθειαv κατά τoØ zΑvτιόχoυ, Ò ÒπoÃoς ©τoίµαζε 
πoλιoρκίαv τ−ς zΑλεξαvδρείας.  {Η Ρώµη •vέθεσε τότε εÆς 
τόv Πρέσβυv της Γάϊov Πoπίλιov Λαέvαv, µέ στόλov 
•πoτελoύµεvov •πό ©λληvικά πλoÃα ¦κ Μακεδovίας 
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(περιoχ−ς •πoγόvωv τoØ Κιττείµ), --διότι Ò Óρoς Κιττείµ δέv 
•vαnέρεται µόvov εÆς τήv Κύπρov •λλά καί εÆς τoύς 
Μακεδόvας καί τoύς ~Ελληvας, γεvικώτερov, ñς •πoγόvoυς 
τoØ Κιττείµ (Α=Μακ.α:1 καί η:5 καί zΑριθ.κδ:24), υÊoØ τoØ 
zIαυάv (Γέv.ι:10 καί Α=Χρov.α:7)-- vά ¦πιδώση 
τελεσίγραnov εÆς τόv zΑvτίoχov διά vά •πoχωρήση •µέσως 
•πό τήv ΑÇγυπτov καί τήv Κύπρov.  ΑÆnvιδιασθείς καί 
σnόδρα ταπειvωθείς ¦πέστρεψε Ò zΑvτίoχoς εÆς τήv ªδραv 
τoυ, Óληv δέ τήv Ïργήv τoυ τήv ¦ξέσπασε ¦πί τoύς 
zIoυδαίoυς oÊ ÒπoÃoι εÉχαv καταχαρ− διά τήv ταπείvωσίv 
τoυ.  Κατέσnαξε τoύς –vδρας τ−ς {Iερoυσαλήµ, ¦πώλησε τά 
γυvαικόπαιδα ñς δoύλoυς, ¦βεβήλωσε τόv vαόv καί ¦πέβαλε 
τήv διακoπήv τäv θυσιäv. 

 
 zΕµεÃς, Óµως, §χoµε σoβαράς ¦πιnυλάξεις ñς πρός τήv 
•πoκλειστικότητα τ−ς ©ρµηvείας αÛτ−ς, διότι τό ¦δάnιov 
ια:31 ÒµιλεÃ διά τό στήσιµo τoØ βδελύγµατoς τ−ς 
¦ρηµώσεως, εÆς τό ÒπoÃov •vεnέρθη Ò Χριστός πρonητικäς 
διά τό µέλλov,  “~Οταv λoιπÎv Çδητε τÎ βδέλυγµα τ−ς 
¦ρηµώσεως, τÎ λαληθ¥v δι τoØ πρonήτoυ ∆αvιήλ, 
Êστάµεvov ¦v τè τόπå τè γίå -Ò •vαγιvώσκωv –ς 
¦vvo−-” (Ματ.κδ:15), καί Ðχι διά τάς ºµέρας τoØ zΑvτιόχoυ 
πoύ εÉχαv πρoηγηθ− δύo περίπoυ αÆävες. 

 
 zΕπίσης, διότι Ò ∆αvιήλ ÒµιλεÃ εÆς τήv συvέχειαv, µέ 
•λληλoυχία σκέψεωv, καί δή •πό τό ¦δάnιo 36 καί ¦v 
συvεχεί‘, διά ªvα βασιλέα τoØ Òπoίoυ oÊ πράξεις δίδoυv 
σαnäς τήv εÆκόvα τoØ zΑvτιχρίστoυ.  Πάvτως, καί –v 
•κόµη παραδεχθoØµε Óτι τά ¦v λόγω ¦δάnια 30 ªως 34 τoØ 
©vδεκάτoυ κεnαλαίoυ τoØ βιβλίoυ τoØ ∆αvιήλ •vαnέρωvται 
εÆς τό παρελθόv, ¦πί τ−ς ¦πoχ−ς τoØ zΑvτιόχoυ τoØ 
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zΕπιnαvoØς, §χoυv παραλλήλως καί •vαµnισβητήτως, βάσει 
τäv λόγωv τoØ Κυρίoυ zIησoØ ΧριστoØ καί µελλovτικήv 
πρonητικήv πρoβoλήv καί ¦nαρµoγήv.  Συvεπäς, τό 
•πoτέλεσµα δέv διαnέρει.  Τά ¦v λόγω ¦δάnια •πoτελoØv, 
¦πίσης, Æσχυράv §vδειξιv Óτι Ò zΑvτίχριστoς θά §χει σχέσιv 
µέ τήv Συρίαv, ¦άv µάλιστα σoβαρäς ληnθ− ßπ= Óψιv Óτι εÆς 
τό ¦δάnιov 31 καθoρίζεται Óτι oÊ “βραχίovες” πoύ θά 
¦γερθoØv καί θά βεβηλώσoυv τό γιαστήριov τ−ς δυvάµεως 
καί θά •nαιρέσoυv τήv παvτoτειvήv θυσίαv καί θά στήσoυv 
τό βδέλυγµα τ−ς ¦ρηµώσεως θά εÉvαι “¦ξ αÛτoØ”, δηλαδή ¦κ 
τoØ κράτoυς τoØ zΑvτιόχoυ. 

 
4) Καί, τέλoς: ¦κ τoØ γεγovότoς τ−ς •πoξηράvσεως τoØ 

ΕÛnράτoυ κατά τήv ªκτηv πληγήv διά τήv κάθoδov τäv ¦ξ 
zΑvατoλäv στρατευµάτωv, ¦n= Óσov εÆς τήv περιoχήv αÛτήv 
σαnäς θά ¦πικεvτρoØται º δύvαµις τoØ ΜικρoØ Κέρατoς καί 
τäv δέκα Κεράτωv κι= Ðχι εÆς τό Μακεδovικόv κράτoς πoύ 
δέv §χει σχέσιv µέ τόv ΕÛnράτηv... (zΑπoκ.ις:12) 

 
Τό Μακεδovικόv εÉvαι τό µόvov ¦κ τäv τεσσάρωv πoύ, 

–v καί δέv παρέµειvεv, Òµoίως, εÆς τoύς •µέσoυς •πoγόvoυς τoØ 
Μεγάλoυ zΑλεξάvδρoυ, κατά τήv πρonητείαv τoØ ∆αvιήλ, ¦v 
τoύτoις παραµέvει εÆς τόv λαόv τoυ καί ξεχωρίζει nυλετικäς: 
“ΚαÂ θέλει σηκωθ− βασιλε×ς δυvατός... ΚαÂ καθãς σταθ±, 
θέλει συvτριnθ− º βασιλεία αÛτoØ, καÂ θέλει διαιρεθ− εÆς 
τo×ς τέσσαρας •vέµoυς τoØ oÛραvoØ@  πλ¬v oÛχÂ εÆς τo×ς 
•πoγόvoυς αÛτoØ oÛδ¥ κατ τ¬v ¦ξoυσίαv αÛτoØ µ¥ τ¬v 
Òπoίαv ¦ξoυσίασε@  διότι º βασιλεία αÛτoØ θέλει ¦κριζωθ− καÂ 
διαµερισθ− εÆς –λλoυς, ¦κτÎς τoύτωv.” (∆αv.ια:3-4).  Τόσov τό 
γεγovός τ−ς •vτιδράσεως τäv πλoίωv τäv Κηττιαίωv, Óσov καί 
τό Ðραµα τoØ ∆αvιήλ εÆς τό ÒπoÃov Ò βασιλεύς τ−ς Μακεδovίας 
•πoκαλεÃται βασιλεύς τ−ς ∆ύσεως καί Ðχι “Ò βασιλεύς τoØ 
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βoρρ”,  “...Æδoύ, τράγoς ³ρχετo •πÎ τ−ς δύσεως ¦πÂ 
πρόσωπov πάσης τ−ς γ−ς, καÂ δ¥v ³γγιζε τÎ §δαnoς@ ... ΚαÂ Ò 
τριχωτÎς τράγoς εÉvαι Ò βασιλε×ς τ−ς {Ελλάδoς@  καÂ τÎ 
κέρας τÎ µέγα, τÎ µεταξ× τäv Ïnθαλµäv αÛτoØ, αÛτÎς εÉvαι Ò 
πρäτoς βασιλεύς.” (∆αv.η:5, 21), –v καί συvηγoρoØv βεβαίως 
ßπέρ τ−ς γvώµης Óτι δέv θά εÉvαι τό Μακεδovικόv, ¦v τoύτoις, º 
γvώµη αÛτή δέv •πoτελεÃ ---παρά τάς συγκλιvoύσας 
πρoϋπoθέσεις--- καί ¦γγύησιv.  Τό µέλλov θά ¦παληθεύση ³ θά 
διαψεύση τήv γvώµηv αÛτήv τäv ¦σχατoλόγωv, ¦άv πρόκειται 
διά τό Συριακόv.  Τό µόvov βέβαιov εÉvαι Óτι θά ¦ξέλθη •πό τήv 
περιoχήv ©vός ¦κ τäv τεσσάρωv τέως κρατäv τoØ 
Μεγάλoυ zΑλεξάvδρoυ καί Ðχι •πό τήv Ε.Ε. ³ •πό τόv ΟΗΕ, 
καί Óτι θ= •vαβιώση εÆς τό §πακρov τό πvεØµα τäv διωγµäv τ−ς 
Ρωµαϊκ−ς ¦πoχ−ς. 
 

{Η περικoπή πoύ ÒµιλεÃ περί τ−ς τετάρτης βασιλείας 
εßρίσκεται εÆς τό ∆αvιήλ ζ:23-24: “ΚαÂ ¦κεÃvoς εÉπε@  ΤÎ 
θηρίov τÎ τέταρτov θέλει εÉσθαι º τετάρτη βασιλεία ¦πÂ τ−ς 
γ−ς, »τις θέλει διαnέρει •πÎ πασäv τäv βασιλειäv καÂ θέλει 
καταnάγει πσαv τ¬v γ−v, καÂ θέλει καταπατήσει αÛτήv, καÂ 
κατασυvτρίψει αÛτήv.  ΚαÂ τά δέκα κέρατα εÉvαι δέκα 
βασιλεÃς, oËτιvες θέλoυσιv ¦γερθ− ¦κ τ−ς βασιλείας 
ταύτης@...”.  Πρόκειται περί τ−ς ¦πoχ−ς τoØ zΑvτιχρίστoυ, ¦vä 
εÆς τό κεnάλαιov β:40-45 ÒµιλεÃ διά τήv τετάρτηv βασιλείαv º 
Òπoία •vτιστoιχεÃ εÆς τήv Ρωµαϊκήv αÛτoκρατoρίαv, καί πoύ 
πρonητεύεται ßπό τoØ ∆αvιήλ εÆς τό ¦vύπvιov τoØ βασιλέως 
Ναβoυχoδovόσoρ κατά τόv 6ov αÆävα π.Χ.:  “ΚαÂ τετάρτη 
βασιλεία θέλει σταθ− Æσχυρ ñς Ò σίδηρoς@...” (∆αv.β:40) 
~Ωστε, λoιπόv, º τετάρτη βασιλεία ¦µnαvίζεται µέ δύo Ðψεις, γι= 
αÛτό καί oÊ σχoλιαστές τήv ταυτίζoυv καί ÒµιλoØv διά τήv 
•vαβίωσιv τ−ς αÛτ−ς αÛτoκρατoρίας. 
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~Οσov •noρ τήv πυρπόλησιv τ−ς Ρώµης πoύ σαnäς 
διευκριvίζεται Óτι ¦κτελεÃται ßπό τäv 10 κεράτωv ¦πί τ−ς 
¦πoχ−ς τoØ zΑvτιχρίστoυ, δέv µπoρεÃ vά •vαnέρεται εÆς τήv 
πυρπόλησιv τ−ς Ρώµης ßπό τoØ Νέρωvoς.  ΕÆς δέ τό κεnάλαιov 
ια= τoØ ∆αvιήλ, ¦vä •vαnέρεται Ò διαµελισµός τ−ς 
αÛτoκρατoρίας τoØ Μεγάλoυ zΑλεξάvδρoυ, συγχρόvως καί 
παραδόξως περιγράnεται º ¦πικράτησις τ−ς ΑÆγυπτιακ−ς 
δυvάµεως τäv Πτoλεµαίωv.  zΕv συvεχεία, •κoλoυθεÃ, εÆς τά 
πρäτα δέκαoκτώ ¦δάnια, º περιγραnή τ−ς ¦πoχ−ς τäv 
συγκρoύσεωv µεταξύ τäv βασιλέωv τ−ς Συρίας, τäv 
Σελευκιδäv καί τäv βασιλέωv τ−ς ΑÆγύπτoυ, τäv Πτoλεµαίωv.  
zΑλλά •πό τό ¦δάnιov 18 καί κάτω τoØ αÛτoØ κεnαλαίoυ, χωρίς 
σαnεÃς διασυvδέσεις καί ¦πεξηγήσεις, º θέσις τoØ βασιλέως τoØ 
βoρρ nαίvεται vά •λλάζη καί vά τόv διαδέχεται º Ρώµη, º 
Òπoία παίρvει θέσιv διαιτησίας καί ρυθµίζει τoØ λoιπoØ τάς 
σχέσεις τäv δύo •vτιµαχoµέvωv Συρίας καί ΑÆγύπτoυ.  zΑλλά 
δέv σταµατ ¦κεÃ: Συvεχίζει τήv πρonητικήv ¦ξιστόρησιv τäv 
πoλεµικäv συρράξεωv µεταξύ τoØ βoρρ καί τoØ vότoυ µέχρι 
καί τäv τελευταίωv γεγovότωv ¦πί τäv ºµερäv τoØ 
zΑvτιχρίστoυ, ñς vά ¦πρόκειτo περί τäv Æδίωv βασιλέωv καί 
περί τ−ς Æδίας ¦πoχ−ς.  zΑvαnέρεται, ¦πίσης, εÆς τήv 
¦παvακατάληψιv τ−ς ΑÆγύπτoυ καί τoØ zIσραήλ, κι= –ς µή 
ßnίσταται πλέov Ρωµαϊκή αÛτoκρατoρία. Πράγµατι, εÆς τό 
κεnάλαιov ια= καί δή εÆς τά ¦δάnια 29 ªως 45 τ−ς πρonητείας 
τoØ ∆αvιήλ παρoυσιάζovται τά γεγovότα τäv συρράξεωv ¦πί 
τäv ¦σχάτωv ºµερäv µεταξύ βoρρ καί vότoυ ñς vά ¦πρόκειτo 
περί τ−ς αÛτ−ς ¦πoχ−ς καί τäv αÛτäv βασιλέωv.  ∆ιότι Ò χρόvoς 
διά τόv Θεόv εÉvαι πάvτoτε “παρόv” κι= –ς ÒµιλεÃ διά τό µέλλov. 
“... παρ Κυρίå µία ºµέρα εÉvαι ñς χίλια §τη, καÂ χίλια §τη 
ñς ºµέρα µία.” (Β=Πέτ.γ:8).  Θά πρέπει Óµως vά τovισθ− Óτι 
•πό τό ¦δάnιov 36 καί ¦v συvεχεί‘ º περιγραnή τoØ 
zΑvτιχρίστoυ γίvεται σαnεστάτη. 
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{Επoµέvως, Óλα συvηγoρoØv διά µίαv vέαv 

αÛτoκρατoρίαv ΡωµαϊκoØ πvεύµατoς καί ºγετικ−ς συστάσεως 
πoύ θά ¦κnράζη πλäς τήv Ρωµαϊκήv ¦πoχήv.  ΓιzαÛτό καί εÆς 
τό ¦vύπvιov τoØ Ναβoυχoδovόσoρ µvηµovεύεται, ñς º τετάρτη 
βασιλεία, δηλαδή º Ρωµαϊκή, πoύ εÉvαι º τελευταία βασιλεία, 
¦vä συγχρόvως Óλες oÊ πρonητεÃες τoØ ∆αvιήλ, πoύ 
πρonητεύoυv καί ©ρµηvεύoυv τά γεγovότα τäv ¦σχάτωv ºµερäv 
τoØ zΑvτιχρίστoυ γεnυρώvoυv τό χάσµα, πoύ χωρίζει τήv 
Ρωµαϊκήv ¦πoχήv •πό τάς ¦σχάτας ºµέρας τäv γεγovότωv τoØ 
zΑvτιχρίστoυ.  ΑÛτός εÉvαι o λόγoς πoύ παρoυσιάζovται ñς 
ταυτόσηµα γεγovότα τ−ς αÛτ−ς αÛτoκρατoρίας καί ¦πoχ−ς, ¦vä 
µεσoλαβoØv δεκάδες αÆävες καί –λλoι ºγέτες.  ΕÉvαι δέ 
•vαµεµιγµέvα Êστoρικäς, συµβoλικäς καί χρovoλoγικäς µέ 
κράτη καί γεγovότα τ−ς {Ελληvικ−ς αÛτoκρατoρίας πoύ 
πρoηγήθη τ−ς Ρωµαϊκ−ς, τήv Òπoίαv διαδέχεται º Ρωµαϊκή εÆς 
τά ¦δάnη πoύ κατεÃχε, συµπεριλαµβαvoµέvης καί τ−ς Συρίας, 
•πό τό 64 π.Χ. καί º Òπoία ¦κπρoσωπεÃ τόv βασιλέα τoØ βoρρ. 
 

{Η πρoέλευσις τ−ς αÛτoκρατoρίας τoØ zΑvτιχρίστoυ 
{Η αÛτoκρατoρία τoØ zΑvτιχρίστoυ, λoιπόv, πoύ θά 

πρoέλθη •πό ªvα •πό τά τέως τέσσαρα κράτη τoØ Μεγάλoυ  
zΑλεξάvδρoυ, καί º Òπoία θά περιoρίζεται, κατά τήv 
πρonητείαv, σαnäς εÆς τά κράτη τ−ς •vατoλικ−ς Μεσoγείoυ, θά 
nέρη καί πάλιv τήv •nίσσαv τ−ς Ρωµαϊκ−ς ¦πoχ−ς εÆς τήv 
¦πικράτειάv τoυ κι= Ðχι ¦n= Óλoυ τoØ κόσµoυ, §στω κι= –v εÉvαι 
διατυπωµέvo εÆς τό βιβλίov τ−ς zΑπoκαλύψεως:  “...καÂ ¦δόθη 
εÆς αÛτÎ ¦ξoυσία ¦πÂ πσαv nυλ¬v καÂ γλäσσαv καÂ §θvoς.”  
(zΑπoκ.ιγ:7).  Τό ¦v λόγω ¦δάnιov, ñς ¦λέχθη, §χει καθαρäς 
πvευµατικήv καί συµβoλικήv σηµασίαv, κι= Ðχι κατά γράµµα, 
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Óπως πιστεύεται, καί •πoτελεÃ σχ−µα λόγoυ, καθώς καί τό 
¦δάnιo ∆αv.β:39 τό oπoÃov •vαnέρεται εÆς τήv βασιλείαv τoØ 
Μεγάλoυ zΑλεξάvδρoυ Óτι “..θέλει κυριεύσει ¦πÂ πάσης τ−ς 
γ−ς”.  Πότε Ò Μέγας zΑλέξαvδρoς ¦πεκράτησε ¦n= Óλης τ−ς 
γ−ς;  Τό ¦v λόγω ¦δάnιov, περί τoØ Μεγάλoυ zΑλεξάvδρoυ, 
•πoτελεÃ καί πάλιv σχ−µα λόγoυ καί διατυπώvεται κατά 
•πόλυτov τρόπov, λόγω τ−ς ßπερoχ−ς τoυ καί ¦πικρατήσεώς τoυ 
εÆς τάς κυριωτέρας γvωστάς περιoχάς τoØ τότε •ρχαίoυ κόσµoυ 
τ−ς ¦πoχ−ς τoυ, καί Ðχι ¦n= Óλoυ τoØ κόσµoυ.  Οàτω καί εÆς τήv 
πρonητείαv τoØ zIωάvvoυ (zΑπoκ.ιγ:7) περί τoØ zΑvτιχρίστoυ, 
διατυπώvεται Òµoίως κατά •πόλυτov καί γεvικόv πvεØµα, ñς vά 
πρόκειται περί Óλoυ τoØ κόσµoυ, ¦vä σαnäς πρόκειται διά τήv 
περιoχήv τ−ς •vατoλικ−ς Μεσoγείoυ µέ ªδραv τό zIσραήλ 
(∆αv.ια:30, 40-43).  ∆ιότι –λλως πäς θά ¦δικαιoλoγεÃτo º 
πρonητεία τoØ ∆αvιήλ περί τoØ zΑvτιχρίστoυ:  “Πλ¬v •γγελίαι 
¦κ τ−ς zΑvατoλ−ς καÂ ¦κ τoØ βoρρ θέλoυσι ταράξει 
αÛτόv...”; (∆αv.ια:44).  ΠoÃαι •γγελίαι θά τόv ταράξoυv ¦κ τoØ 
βoρρ καί τ−ς •vατoλ−ς –v θά §χη ³δη ¦πικρατήσει πoλιτικäς 
καί στρατιωτικäς ¦n= Óλoυ τoØ κόσµoυ;  ΟÜτε º zΑµερική oÜτε 
º ΑÛστραλία oÜτε Ò Βoρρς oÜτε º ∆ύσις oÜτε º zΑσία oÜτε º 
zΑnρική (¦κτός τ−ς ΑÆγύπτoυ) σχoλιάζovται ßπό τoØ ∆αvιήλ Óτι 
θά κατακτηθoØv ßπό τoØ zΑvτιχρίστoυ. 
 

Τά •vωτέρω γεγovότα τά ¦σχoλιάσαµε διά vά παύση º 
¦vτύπωσις πoύ §χει δoθ− εÆς Óλov τόv κόσµov περί τ−ς βασιλείας 
τoυ Óτι πρόκειται περί τ−ς Ε.Ε. ³ τoØ ΟΗΕ κλπ., ³ Óτι πρόκειται 
περί τoØ •πoλύτoυ κυριάρχoυ ¦n= Óλoυ τoØ κόσµoυ, ¦n= Óσov 
δέv θά ¦παληθεύση κατά γράµµα κι= –ς κατoρθώvη “...vά 
•nαvίζ® τo×ς Æσχυρoύς, καί τÎv λαÎv τÎv γιov...” (∆αv.η:24). 
 {Η ¦vτύπωσις τ−ς βασιλείας τoυ §χει πάρει ßπερβoλικάς 
διαστάσεις, ñς vά ¦πρόκειτo διά ªvα Σoύπερµαv, ¦vä πρόκειται 
περί κoιvoØ δικτάτoρoς κι= –ς κάvη θαύµατα Óπως oÊ Μάγoι τ−ς 
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ΑÆγύπτoυ κι= –ς θαvατώvη Óπως oÊ ΡωµαÃoι ¦θαvάτωvαv τoύς 
χριστιαvoύς.  
 

}Αλλoι τήv ¦v λόγω πρonητείαv τήv θεωρoØv µØθov κι= 
–λλoι ¦κ nόβoυ δέv τήv ¦ρευvoØv.  zΑλλά oÜτε vά τήv 
•πoρρίψωµεv πρέπει oÜτε vά τήv •γvoήσωµεv, διότι θά εÉvαι 
µία ¦παvάληψις τäv πρoηγηθέvτωv ¦κπρoσώπωv τoØ Σαταv εÆς 
τήv γ−v µας µικρς µέv χρovικ−ς διαρκείας •λλά µεγαλυτέρας 
¦vτάσεως κι= Ðχι µεγαλυτέρας ¦κτάσεως, ¦n= Óσov πάρα πoλλoί 
θά διασωθoØv ¦κ τäv χειρäv τoυ ßπό τoØ ΘεoØ (∆αv.ια:41). 
 

Μία •κόµη σελίδα nρίκης καί κoλάσεως 
∆ιερωτώµεθα ¦άv º Ïρατή παρoυσία τoØ ∆ιαβόλoυ µέσω 

τoØ ΜικρoØ Κέρατoς θά πρoσθέση περισσότερov κακόv •π= Ó,τι 
§χει πρoσθέσει ³δη º µαρτία τoØ •vθρώπoυ εÆς τήv Êστoρίαv 
τ−ς •vθρωπότητoς κι= §χoυv χαθ− ©κατoµµύρια ζωές µέσω τäv 
κατακτητικäv πoλέµωv, τäv θρησκευτικäv διωγµäv, τoØ 
nυλετικoØ ρατσισµoØ, τoØ κoιvωvικoØ ρατσισµoØ, τäv 
πoλιτικäv διωγµäv καί Óλωv τäv καvvιβαλισµäv ßπό λαäv καί 
nυλäv.  {Ο διάβoλoς εÉvαι “•vθρωπoκτόvoς”, Óπως τόv 
¦χαρακτήρισε Ò Χριστός!  Καί παραµέvει Ò Çδιoς εÇτε Ïρατός 
εÇτε •όρατoς vά ¦µπvέη τό µÃσoς καί τήv •πoστασίαv εÆς τoύς 
•vθρώπoυς! 
 

zΑλλά º Ïρατή βασιλεία τoυ, –v καί δέv θά πρoσθέση 
τίπoτε τό vεώτερov εÆς τό κακόv πoύ §χει ³δη κάvει, ¦v τoύτoις 
θά τoØ δώση τή δυvατότητα vά πρoσθέση µία •κόµη σελίδα 
nρίκης καί κoλάσεως καί εÆς τήv τελευταίαv αÛτήv εÛκαιρίαv, º 
Òπoία θά τoØ δoθ− κατά τήv βασιλείαv τoØ ΜικρoØ Κέρατoς.  
Θά ¦κδηλώση καί Êκαvoπoιήση Óλo τό βάθoς τoØ µίσoυς πoύ 
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τρέnει ¦vαvτίov τoØ ΘεoØ καί τoØ •vθρώπoυ, τόv ÒπoÃov nθovεÃ 
καί µισεÃ λόγω τ−ς •γάπης τoØ ΘεoØ δι= αÛτόv.  {Η θυσία τoØ 
ΧριστoØ τoØ •nήρεσε Óλα τά Óπλα τ−ς δυvάµεώς τoυ,  §σωσε 
τόv –vθρωπov •πό τά χέρια τoυ καί κατήργησε τόv θάvατov! 
({Εβρ.β:14 καί 2 Τιµ.α:10).  ∆ιά τoØτo •κριβäς καί θά ¦πιδιώξη 
µέ ßστερικές ¦κρήξεις Ïργ−ς µέσω τoØ ΜικρoØ Κέρατoς κατά 
τήv περίoδov αÛτήv τ−ς βασιλείας τoυ vά πρoβληθ− ñς 
ßπερέχoυσα δύvαµις θαvατώvovτας τoύς εÛσεβεÃς •vθρώπoυς 
πoύ δέv θά τόv πρoσκυvήσoυv ñς Θεόv.  zΑλλά º Μεγάλη 
Θλίψις δέv θά εÉvαι Μεγάλη Θλίψις γιά Óσoυς ¦λπίζoυv καί 
πιστεύoυv εÆς τόv Θεόv! 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ  20 
 
 
 

Η ΕΥΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
 
 

{Ο zΑvτίχριστoς, αÆτία ¦µµέσoυ πvευµατικ−ς •nυπvίσεως 
{Η βασιλεία τoØ zΑvτιχρίστoυ §στω και –v •πoτελέση 

τήv πιό τραγικήv περίoδov τ−ς •vθρωπότητoς, ¦v τoύτoις θά 
συµβάλει εÆς τήv •nύπvισίv της •πό τόv àπvov τ−ς µαρτίας καί 
θά τήv nέρη εÆς τήv ¦πίγvωσιv τ−ς ¦περχoµέvης κρίσεως τoØ 
ΘεoØ καί τ−ς oÛραvίας βασιλείας τoØ zIησoØ ΧριστoØ ¦πί τ−ς 
γ−ς, εÆς τόv ÒπoÃov •µέλησε vά πιστεύση.  {Η βασιλεία τoØ 
zΑvτιχρίστoυ θ= •πoτελέση καί τήv τελευταίαv vύξιv τoØ ΘεoØ 
διά τόv –vθρωπov πρός µετάvoιαv.  Γι= αÛτό καί εÉvαι γραµµέvo: 
 “Μετ ταØτα εÉδov, καÂ Æδo× Ðχλoς πoλύς, τÎv ÒπoÃov oÛδεÂς 
²δύvατo v •ριθµήσ®, ¦κ παvτÎς §θvoυς καÂ nυλäv καÂ λαäv 
καÂ γλωσσäv, oËτιvες Ëσταvτo ¦vώπιov τoØ θρόvoυ καÂ 
¦vώπιov τoØ zΑρvίoυ, ¦vδεδυµέvoι στoλς λευκάς...” 
(zΑπoκ.ζ:9). καί “ΚαÂ •πεκρίθη εÍς ¦κ τäv πρεσβυτέρωv, 
λέγωv πρÎς ¦µέ@ Οâτoι oÊ ¦vδεδυµέvoι τς στoλς τς λευκς 
τίvες εÉvαι καÂ πόθεv µλθov; ΚαÂ εÉπα πρÎς αÛτόv@ Κύριε, σ× 
¦ξεύρεις. ΚαÂ εÉπε πρÎς ¦µέ@ Οâτoι εÉvαι oÊ ¦ρχόµεvoι ¦κ τ−ς 
θλίψεως τ−ς µεγάλης, καÂ §πλυvαv τς στoλς αßτäv καÂ 
¦λεύκαvαv αÛτς ¦v τè αËµατι τoØ zΑρvίoυ.” (zΑπoκ.ζ:13-
14). 

zΕπίσης, κατά τάς ºµέρας τoØ zΑvτιχρίστoυ θά παύση v= 
•πασχoλ− τήv •vθρωπότητα τό δόγµα, µέ τήv §vvoιαv τäv 
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δoγµατικäv •πoχρώσεωv.  {Η βασιλεία τoυ θά στρέψη ¦µµέσως 
τό πvεØµα τoØ •vθρώπoυ πρός τόv Θεόv καί µόvov.  {Η δέ 
βασιλεία τoØ zΑvτιχρίστoυ θά δηµιoυργήση τoιαύτηv 
•vτίδρασιv εÆς τόv κόσµov πoύ θά •vαζητήσoυv Óλoι 
παvικόβλητoι τόv Χριστόv διά σωτηρίαv καί θά βγoØv •πό τήv 
µαρτίαv καί τάς δoγµατικάς διαnoράς πoύ τoύς χωρίζoυv καί 
τoύς •πoστερoØv τήv ¦v Χριστè πλήv κoιvωvίαv καί ©vότητα.  
Τότε, θέλovτας ³ µή θέλovτας, θά τά ξεχάσoυv Óλα.  {Η •vάγκη 
τ−ς σωτηρίας καί τ−ς ζω−ς θά πρoηγεÃται πάσης –λλης •vάγκης. 
 ∆ι= αÛτό καί Ò Θεός θά ¦πιτρέψη τήv τελευταίαv αÛτήv 
δoκιµασίαv τ−ς •vθρωπότητoς διά vά τήv ξυπvήση •πό τόv 
àπvov τ−ς δoγµατικ−ς πλάvης, τ−ς µαρτίας, τ−ς •διαnoρίας καί 
τoØ ßλισµoØ διά vά τήv σώση. 
 

{Η βασιλεία τoØ zΑvτιχρίστoυ θά §χει, συvεπäς, –µεσα 
καί §µµεσα καί ªvα καλό •πoτέλεσµα: Τό •πoτέλεσµα αÛτό θά 
εÉvαι v=•nυπvίση τόv κόσµo •πό τήv πλάvηv τ−ς µαρτίας καί 
τ−ς zΑπoστασίας εÆς τήv Òπoίαv ³δη εßρίσκεται.  Πoτέ –λλoτε Ò 
κόσµoς δέv εÉδε τέτoιαv κρίσιv πoύ θά Æδ−.  ∆ι= αÛτό καί εÉvαι 
γραµµέvo:  “... καÂ θέλει καταnάγει πσαv τ¬v γ−v, καÂ θέλει 
καταπατήσει αÛτήv, καÂ κατασυvτρίψει αÛτήv.” (∆αv.ζ:23).  
}Οχι βεβαίως διότι θά ¦πικρατήση πoλιτικäς καί στρατιωτικäς 
¦n= Óλης τ−ς γ−ς, Óπως εÇδαµε vά µς πληρonoρ− εÆς –λλας 
περικoπάς τoυ Ò πρonήτης ∆αvιήλ, •λλά διά vά µς τovίση τάς 
συvεπείας τ−ς βασιλείας τoυ ¦n= Óλoυ τoØ κόσµoυ ²θικäς καί 
πvευµατικäς.  Συγχρόvως §χoµε καί τήv παρηγoρίαv τoØ ΘεoØ 
δι= Óλoυς τoύς εÛσεβεÃς πιστoύς: “zΕπειδ¬ ¦nύλαξας τÎv λόγov 
τ−ς ßπoµov−ς µoυ, καÂ ¦γώ θέλω σ¥ nυλάξει ¦κ τ−ς òρας τoØ 
πειρασµoØ, »τις µέλλει v §λθ® ¦πÂ τ−ς oÆκoυµέvης Óλης, δι 
v δoκιµάσ® τo×ς κατoικoØvτας ¦πÂ τ−ς γ−ς.” (zΑπoκ.γ:10). 

ΑÛτός Ò λόγoς συµnωvεÃ κατά τό πvεØµα µέ τήv 
πρoσευχήv τoØ Κυρίoυ µας zIησoØ ΧριστoØ πoύ ¦ζήτησε •πό 
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τόv Πατέρα Ðχι vά σηκώση τoύς Æδικoύς τoυ ¦κ τoØ κόσµoυ •λλά 
vά nυλάξη αÛτoύς ¦κ τoØ πovηρoØ:  “∆¥v παρακαλä v 
σηκώσ®ς αÛτo×ς ¦κ τoØ κόσµoυ, •λλ v nυλάξ®ς αÛτo×ς ¦κ 
τoØ πovηρoØ.” (zIωάv.ιζ:15)   ΑÛτό •πoτελεÃ τήv ¦γγύησιv τoØ 
ΘεoØ διά τήv πρoστασίαv µας κατά τήv παρoØσαv ζωήv, καί 
κατά τήv περίoδov τ−ς Μεγάλης Θλίψεως, ñς ¦πίσης καί διά τήv 
τελικήv διάσωσίv µας •πό τήv nωτιάv τ−ς κρίσεως τoØ ΘεoØ 
πoύ θά καταnάγη πσαv τήv γ−v...  “ΟÛδέv κακόv •µιγές 
καλoØ”! 
 

{Ο Θεός θά nυλάξει τoύς Æδικoύς Τoυ ¦κ τoØ πειρασµoØ 
∆ι=αÛτήv τήv Μεγάληv Θλίψιv εÉvαι πoύ Ò Θεός µς 

διακηρύττει τήv πρoστασίαv τoυ.  }Ας §χoµε, λoιπόv, 
παρηγoρίαv κι= ¦λπίδα ¦πί τόv Θεόv διά τήv τελευταίαv αÛτήv 
noβεράv περίoδov τ−ς •vθρωπότητoς.  ~Οσoι •πό τώρα κλίvoυv 
γόvυ µεταvoίας καί πίστεως εÆς τόv Χριστόv θά τύχoυv αÛτ−ς 
τ−ς τόσov µακαρίας διακρίσεως καί πρoστασίας ßπό τoØ ΘεoØ:  
“...¦γώ θέλω σ¥ nυλάξει ¦κ τ−ς òρας τoØ πειρασµoØ, »τις 
µέλλει v §λθ® ¦πÂ τ−ς oÆκoυµέvης Óλης”!  }Iσως διερωτηθoØv 
πoλλoί: Πäς θά γίvη º διακριτική αÛτή µεταχείρισις κι= αÛτή º 
πρoστασία τäv πιστäv §vαvτι τäv •σεβäv oÊ ÒπoÃoι θά 
πληγoØv •πό τάς πληγάς τoØ ΘεoØ;  {Η •πάvτησις εÉvαι πλή: 
Κατά παρόµoιov τρόπov Óπως Ò Θεός §καvε διακριτικήv 
µεταχείρισιv τäv υÊäv zIσραήλ §vαvτι τäv ΑÆγυπτίωv.  ΕÉvαι τι 
•δύvατov εÆς τόv Κύριov;  Καί πäς θά µτo πoτέ δυvατόv vά µή 
κάvη διακριτικήv µεταχείρισιv τäv πιστäv τoυ ñς πρός τoύς 
•πίστoυς;  {Ο Κύριoς, Óπως εÉvαι γραµµέvov “... Óταv κάµv® 
¦κζήτησιv αÊµάτωv, ¦vθυµεÃται αÛτoύς@ δ¥v λησµovεÃ τ¬v 
κραυγ¬v τäv ταλαιπωρoυµέvωv.” (Ψαλ.θ:12). 
 



 - 170 -

ΕÇθε Óλη º •vθρωπότης vά ξυπvήση •πό τόv λήθαργov 
τ−ς µαρτίας καί τäv κακäv ¦κλoγäv της πoύ τήv •nαvίζoυv.  
}Η µήπως καί º •σθέvεια τoØ “AIDS” τ−ς ¦πoχ−ς µας, πoύ 
συvεχäς ¦πεκτείvεται καί §χει λάβει διαστάσεις τρoµακτικάς, δέv 
εÉvαι •πoτέλεσµα τ−ς µαρτίας τoØ •vθρώπoυ;  Μόvov º 
µετάvoια καί º πίστις εÆς τόv Χριστόv, “Óστις παρεδόθη δι τς 
µαρτίας ºµäv, καÂ •vέστη δι τ¬v δικαίωσιv ºµäv” θά τόv 
σώση. (Ρωµ.δ:25) 
 

zΑvάγκη µεταvoίας καί ¦πιστρon−ς εÆς τόv Χριστόv 
zΕάv Ò –vθρωπoς ¦πιστρέψη εÆς τόv Θεόv ¦v εÆλικριv± 

µεταvoί‘, τότε θά παύση καί º κρίσις τäv πληγäv τoØ ΘεoØ κατ= 
αÛτoØ.  ∆ιότι τό aids εÉvαι κρίσις τoØ ΘεoØ κατά βάσιv κατά τäv 
Òµonιλonύλωv.  ΑÛτoύς πατάσσει Ò Θεός πρäτov µέ τύnλωσιv 
λόγω µή ¦πιγvώσεως ΘεoØ!  “∆ι τoØτo παρέδωκεv αÛτo×ς Ò 
ΘεÎς εÆς πάθη •τιµίας@  διότι καÂ αÊ γυvαÃκες αÛτäv 
µετήλλαξαv τ¬v nυσικ¬v χρ−σιv εÆς τ¬v παρ nύσιv@  Òµoίως 
δ¥ καÂ oÊ –vδρες •nήσαvτες τ¬v nυσικ¬v χρ−σιv τ−ς 
γυvαικός, ¦ξεκαύθησαv εÆς τ¬v ¦πιθυµίαv αÛτäv πρÎς 
•λλήλoυς, πράττovτες τ¬v •σχηµoσύvηv, –ρσεvες εÆς 
–ρσεvας καÂ •πoλαµβάvovτες εÆς ©αυτo×ς τ¬v πρέπoυσαv 
•vτιµισθίαv τ−ς πλάvης αÛτäv.” (Ρωµ.α:26-27).  ~Ωστε •π= 
•ρχ−ς ßπάρχoυv oÊ Òµonιλόnυλoι.  ∆έv εÉvαι, λoιπόv, nρoØτo 
τ−ς ¦πoχ−ς µας.  zΑλλά εÆς τήv ¦πoχήv µας º µαρτία αÛτή τ−ς 
διαστρon−ς κυρίως τäv •vδρäv §χει λάβει τoιαύτας 
καταπληκτικάς διαστάσεις λόγω καί τ−ς Μεγάλης zΑπoστασίας 
πoύ ¦vεργεÃται ¦πί τäv ºµερäv µας, òστε º •σθέvεια τoØ AIDS 
κτυπ τώρα παvτoØ •κόµη καί τά µικρά παιδιά.  Σύµnωvα µέ 
σχετικäς πρόσnατες στατιστικές, πάvω •πό τριάντα πέvτε 
©κατoµµύρια –τoµα §χoυv πεθάvει •πό αÛτήv τήv ¦πιδηµίαv.  
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ΕÆς τήv zΑnρικήv µόvov περισσότερα •πό τριάvτα ©κατoµµύρια 
εÉvαι πρoσβεβληµέvα •πό τήv •σθέvεια αÛτήv! 
 

Καί τί vά εÆπoØµε διά τήv “κατ= ¦ξoχήv” βδελυκτήv 
µαρτίαv τ−ς παιδεραστίας πoύ εÆς τήv ¦πoχήv µας §χει πάρει 
τρoµεράς διαστάσεις, òστε Ò –vθρωπoς vά βδελύττεται τό 
•vθρώπιvov γέvoς;  }Η µήπως τά vαρκωτικά δέv •πoτελoØv 
πληγήv εÆς τήv ¦πoχήv µας, τόσov διά τήv ¦πέκτασιv τ−ς 
¦γκληµατικότητoς Óσov καί τoØ AIDS;  zIδoύ º κατάvτια τoØ 
•vθρώπoυ.  zΑλλά καί, “ΜηδεÂς πειραζόµεvoς –ς λέγ® Óτι •πÎ 
τoØ ΘεoØ πειράζoµαι@  διότι Ò ΘεÎς εÉvαι •πείραστoς κακäv, 
καÂ αÛτÎς oÛδέvα πειράζει.  Πειράζεται δ¥ ªκαστoς, ßπÎ τ−ς 
Æδίας αÛτoØ ¦πιθυµίας παρασυρόµεvoς καÂ δελεαζόµεvoς.  
}Επειτα º ¦πιθυµία •noØ συλλάβ®, γεvv” τ¬v µαρτίαv@  º δ¥ 
µαρτία ¦κτελεσθεÃσα γεvv” τÎv θάvατov.” (zIακ.α:13-15). 
 

{Ο Θεός vά µς ¦λεήση!  {Η µαρτία πληθαίvει καί 
αÛξάvει ¦πί τäv ºµερäv µας λόγω καί τ−ς zΑπoστασίας πoύ 
¦vεργεÃται ñς πρoεισαγωγή τoØ zΑvτιχρίστoυ κατά τήv 
πρonητείαv τoØ ∆αvιήλ: “ΚαÂ ¦v τoÃς ¦σχάτoις καιρoÃς τ−ς 
βασιλείας αÛτäv, Óταv αÊ •voµίαι nθάσωσιv εÆς τÎ πλ−ρες, 
θέλει ¦γερθ− βασιλε×ς σκληρoπρόσωπoς, καÂ συvετÎς εÆς 
παvoυργίας.” (∆αv.η:23).  {Η παρoυσία, λoιπόv, τoØ κακoØ, τ−ς 
µαρτίας καί τ−ς διαστρon−ς πoύ πλεovάζoυv εÆς τήv ¦πoχήv 
µας καί συvεχäς αÛξάvoυv καί ¦πεκτείvovται εÉvαι Ò πρόδρoµoς 
τoØ zΑvτιχρίστoυ.  Καί εÉvαι τό •πoτέλεσµα τ−ς µαρτωλ−ς 
¦πιθυµίας εÆς τήv Òπoίαv ßπoκύπτει Ò –vθρωπoς •π= •ρχ−ς τ−ς 
ßπάρξεώς τoυ.  {Η ßπoχρέωσις τoØ σεβασµoØ καί τ−ς ßπακo−ς 
εÆς τό θέληµα τoØ ΘεoØ ßπoχωρεÃ καί Ò –vθρωπoς ßπoκύπτει 
¦µπρός εÆς τήv δύvαµιv τ−ς µαρτωλ−ς ¦πιθυµίας τoυ.  ΓιzαÛτό 
κι= º βασιλεία τoØ zΑvτιχρίστoυ θά συµβάλη εÆς τόv 
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διαχωρισµόv τ−ς “½ρας •πό τό σιτάρι”, Óπως µς λέγει Ò 
zIωάvvης εÆς τό βιβλίov τ−ς zΑπoκαλύψεως (κβ:10-13):  
“...διότι Ò καιρÎς εÉvαι ¦γγύς.  ~Οστις •δικεÃ, –ς •δικήσ® §τι@ 
 καί Óστις εÉvαι µεµoλυσµέvoς, –ς µoλυvθ± §τι@  καÂ Ò δίκαιoς 
–ς γείv® §τι δίκαιoς, καÂ Ò γιoς –ς γείv® §τι γιoς.  ΚαÂ Æδo× 
§ρχoµαι ταχέως... zΕγã εÉµαι τÎ Α καÂ τÎ Ω, •ρχ¬ καÂ τέλoς.” 
 ΑΜΗΝ! 
 

ΤΕΛΟΣ 
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