
 
Από το όραµα του Αγίου Νήφωνος Κωσταντιανης 

για την µέλλουσα Κρίση :  
… Έπειτα, ο Κύριος, πρόσταξε να του φέρουν τους Επτά Αιώνες της συστάσεως του κόσµου. Ο 

αρχιστράτηγος Μιχαήλ ανέλαβε την εκτέλεση κι αυτής της προσταγής. Γι’ αυτό πήγε αµέσως στον οίκο της 
διαθήκης και τους έφερε. Ήταν σαν µεγάλα βιβλία και τα τοποθέτησε µπροστά στον Κριτή. Έπειτα στάθηκε 
παράµερα παρατηρώντας µε ευλάβεια πως ξεφυλλίζει ο Κύριος την ιστορία των αιώνων.  
Πήρε Εκείνος τον πρώτο Αιώνα, τον άνοιξε και διάβασε: 

«Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύµα, ένας Θεός σε τρία πρόσωπα. Από τον Πατέρα γεννήθηκε ο 
Υιός και δηµιουργός των αιώνων. ∆ιότι µε τον Λόγο του Πατρός, τον Υιό, έγιναν οι Αιώνες, δηµιουργήθηκαν 
οι ασώµατες ∆υνάµεις και στερεώθηκαν οι ουρανοί, η γη, τα καταχθόνια, η θάλασσα, οι ποταµοί και πάντα 
τα εν αυτοίς». Έπειτα διάβασε λίγο παρακάτω: 

«Εικόνα του αόρατου Θεού είναι ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάµ, µε τη γυναίκα του, την Εύα. Στον 
Αδάµ δόθηκε µια εντολή από τον παντοκράτορα Θεό και δηµιουργό όλων των ορατών και αοράτων. Είναι 
ένας νόµος που πρέπει να τηρηθεί µε κάθε ασφάλεια και ακρίβεια, ώστε να θυµάται τον δηµιουργό του, και 
να µην ξεχνάει ότι υπάρχει Θεός από πάνω του». Πάλι προχώρησε λίγο: 

«Παράβαση στην οποία υπέπεσε η εικόνα του Θεού από απάτη η µάλλον από απροσεξία και 
αµέλεια. Αµάρτησε ο άνθρωπος και διώχτηκε απ’ τον παράδεισο µε δίκαιη κρίση και απόφαση του Θεού. 
∆εν µπορεί να βρίσκεται µέσα σε τόσα αγαθά ο αχρείος παραβάτης!». Πιο κάτω διάβασε: 

«Ο Κάιν ρίχτηκε στον Άβελ και τον σκότωσε, κατά την βουλή του διαβόλου. Οφείλει να καεί στη 
φωτιά της γέεννας, γιατί έµεινε αµετανόητος. Ενώ ο Άβελ θα ζήσει αιώνια». 

Κατά τον ίδιο τρόπο ξεφύλλισε τα έξι βιβλία  των Αιώνων. Πήρε τέλος τον έβδοµο και διάβασε: 
«Η αρχή του εβδόµου Αιώνα σηµαίνει το τέλος των αιώνων. Αρχίζει να γενικεύεται η κακία, η 

πονηρία κι η ασπλαχνία. Οι άνθρωποι του έβδοµου Αιώνα είναι πονηροί, φθονεροί, ψεύτες, µε υποκριτική 
αγάπη, φίλαρχοι, υποδουλωµένοι στις σοδοµιτικές αµαρτίες». Προχώρησε λίγο, κάτι διάβασε κι έστρεψε 
αµέσως θλιµµένο το βλέµµα του ψηλά, στήριξε το ένα χέρι στο γόνατο, µε το άλλο σκέπασε το πρόσωπο και 
τα µάτια κι έµεινε συλλογισµένος σ’ αυτή τη στάση ώρα πολλή. Σε λίγο ψιθύρισε:  

«Αλήθεια τούτος ο έβδοµος Αιώνας ξεπέρασε στην αδικία και την πονηρία όλους τους 
προηγούµενους». ∆ιάβασε παρακάτω: 

«Οι Έλληνες και τα είδωλά τους γκρεµίσθηκαν µε το ξύλο, την λόγχη και τα καρφιά που έµπηξαν οι 
σταυρωτές στο ζωηφόρο Σώµα µου». Σώπασε µερικές στιγµές και πάλι έσκυψε στο βιβλίο.  

«∆ώδεκα άρχοντες του Μεγάλου Βασιλέως, λευκοί σαν το φως, συντάραξαν τη θάλασσα, στόµωσαν 
θηρία, έπνιξαν τους νοητούς δράκοντες, φώτισαν τυφλούς, χόρτασαν πεινασµένους και φτώχεψαν 
πλουσίους. Ψάρεψαν πολλές νεκρωµένες ψυχές ξαναδίνοντάς τους ζωή. Μεγάλος ο µισθός τους!...». Κι 
έπειτα από λίγο: 

«Εγώ ο Αγαπητός διάλεξα και µάρτυρες αθλοφόρους για χάρη µου. Η φιλία τους έφτασε ως τον 
Oυρανό και η αγάπη τους ως τον θρόνο µου! Ο πόθος τους ως την καρδιά µου και η λατρεία τους µε 
φλογίζει δυνατά. Η δόξα και το κράτος µου είναι µαζί τους!...». 

Αφού γύρισε αρκετά φύλλα, ψιθύρισε µ’ ένα χαµόγελο ικανοποιήσεως: 
«Ω πανέµορφη και πολύτιµη Νύµφη! Πόσοι αισχροί πάσχισαν να σε µολύνουν! Μα δεν πρόδωσες 

Εµένα το Νυµφίο σου!... Αµέτρητες αιρέσεις σε απείλησαν, αλλά η πέτρα που πάνω της είσαι θεµελιωµένη 
δεν σαλεύθηκε, γιατί πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής». 

Πιο κάτω ήταν γραµµένες όλες οι αµαρτίες των ανθρώπων, όσες βρήκε ο θάνατος να µην έχουν 
ξεπλυθεί στη µετάνοια. Κι ήταν τόσες πολλές, σαν την άµµο της θάλασσας!... Τις διάβασε ο Κύριος 
δυσαρεστηµένος και κουνούσε το κεφάλι του αναστενάζοντας. Το αµέτρητο πλήθος των αγγέλων στεκόταν 
περίτροµο από το φόβο της δίκαιης οργής του Κριτού. Όταν ο Κύριος έφτασε στη µέση του Αιώνα αυτού, 
παρατήρησε: 

«Τούτο το έσχατο βιβλίο είναι γεµάτο από τη δυσωδία των αµαρτιών, από τ’ ανθρώπινα έργα, που 
είναι όλα ψεύτικα και βρωµερά: Φθόνοι, φόνοι, ψεύδη, έχθρες, µνησικακίες. Φθάνε ι  πια !  Θα  το  
σταµατήσω  στη  µ έση .  Να πάψει η κυριαρχία της αµαρτίας. 

Και λέγοντας αυτά τα οργισµένα λόγια ο Κύριος, έδωσε στον αρχιστράτηγο Μιχαήλ το σύνθηµα για 
την Κρίση…  

(Σηµείωση ΛΜ∆: Παρατηρούµε στα παραπάνω, ότι κατ’ αρχάς τα βιβλία που ξεφυλλίζει ο Κύριος, δεν είναι 
σχετικά µε τη χρονολόγηση της Εκκλησίας σε µεγάλους αιώνες (χιλιετηρίδες) από Αδάµ, αλλά ανεξάρτητα, και µε 
τον έβδοµο αιώνα να ξεκινάει από τα χρόνια της επί γης παρουσίας του Χριστού. Για τον λόγο αυτό, ο Κύριος  
διαβάζοντας τον 7ο αιώνα, αναφέρεται στη Σταύρωσή Του και στο Αποστολικό έργο, ενώ αυτά σύµφωνα µε τη 
χρονολόγηση της Εκκλησίας έγιναν την 6η χιλιετηρίδα (6ο αιώνα) από Αδάµ, και όχι τον 7ο αιώνα. Εξ’ άλλου 
σύµφωνα µε τα εδώ λεγόµενα, η διακοπή του 7ου αιώνα στη µέση δεν έγινε ακόµη, αν και πέρασαν 2 χιλιετηρίδες 
από την αρχή του! Αυτό σηµαίνει ότι η επιπόλαιη άποψη, κάποιων σχολιαστών του οράµατος, πως η µέση του 
έβδοµου αιώνα είναι το 7.500, είναι αυθαίρετη, εκτός των άλλων και διότι το µέσο της 7ης χιλιετίας, είναι το 6.500 
και όχι το 7.500! Οι αιώνες εξ’ άλλου του οράµατος δεν είναι χρονολογικά ίσοι µεταξύ τους. ∆ιότι αν ήσαν ίσοι, 

Αντί επιλόγου: 
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τότε έπρεπε να έχουν περάσει τουλάχιστον: 2.000*5 αιώνες + 2.000= 12000 χρόνια από τον φόνο του Άβελ από 
τον Κάϊν, ενώ η Εκκλησία µας δέχεται ότι πέρασαν, µέχρι το 1992, 7.500 χρόνια από Αδάµ. 

Αυτή η χρονικά άνιση περιγραφή των αιώνων από το όραµα, δεν φαίνεται να βοηθάει στη διερεύνηση από 
χρονολογικής πλευράς. Πράγµατι έτσι είναι, αν µείνουµε αποκλειστικά σ’ αυτήν. Υπάρχει όµως µία αναφορά από 
τον Άγιο Νικόδηµο τον Αγιορείτη, για το ποια ήταν η πιο διαδοµένη άποψη των παλαιοτέρων Πατέρων στο πότε 
περίπου θα ερχόταν το τέλος του κόσµου. Λέγει λοιπόν ο άγιος, ότι οι Πατέρες, εκτός ενός, συµφωνούν πως το 
τέλος του κόσµου θα λάβει χώρα κατά τον όγδοο αιώνα, σύµφωνα µε την χρονολόγηση της Εκκλησίας. Απορεί 
µάλιστα για τον άλλο Πατέρα, (άγιο Θεοφύλακτο), που υποστηρίζει ότι ο κόσµος προβλέπεται να τελειώσει περί 
τον 10ο αιώνα, σύµφωνα µε την ίδια χρονολόγηση! 

(ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΙΩΑΝΝΟΥ, κεφ. Β', σελ 496 «…Λοιπόν επειδή κατά τον όγδοον αίωνα, ήτοι 
κατά τας οκτώ χιλιάδας χρόνους από κτίσεως κόσµου, έχει να γένη η του κόσµου συντέλεια, καθώς 
είναι γνώµη τινών Πατέρων  - Υποσηµείωση 22, σελ. 497 - Παρά δε τω Θεοφυλάκτω δεν ηξεύρω πως γράφεται, 
ότι κατά τας δέκα χιλιάδας χρόνους». (Εδώ το “κατά” σηµαίνει περίπου –ΛΜ∆). Οσίου Νικοδήµου Αγιορείτου, 
“Ερµηνεία εις τας επτά καθολικάς επιστολάς των Αγίων Αποστόλων”. Έκδοσις Ορθ. Κυψέλη).  

Πρέπει να λάβωµε υπ’ όψιν ότι η αναφορά του Αγίου Νικοδήµου ενισχύεται και από νεώτερους Πατέρες, 
µεταξύ των οποίων ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός, και ο Άγιος Καλλίνικος της Τσερνίκα Ρουµανίας, που 
αποδέχονται, ότι το τέλος του κόσµου θα έρθει κατά τον 8ο αιώνα, δηλ. µέχρι το πολύ σε 500 χρόνια. Η θέση 
µάλιστα του Αγίου Θεοφυλάκτου, διευκρινίζει τα λόγια του Χριστού στο όραµα του Αγίου Νήφωνος, για τον 
τρέχοντα αιώνα, (7ον κατά την αρίθµηση του οράµατος), που τερµατίζεται απότοµα στη µέση. 

∆ιότι ο 7ος αιώνας του οράµατος ξεκινάει από την γέννηση του Χριστού, πριν δύο χιλιάδες περ. χρόνια, και 
ίσως επρόκειτο να κρατήσει φυσιολογικά µέχρι (περίπου) και την 10η χιλιετηρίδα από Αδάµ, κατά τη γνώµη του 
Αγίου Θεοφυλάκτου. Τώρα όµως η αµαρτία οδηγεί πολλούς στον Άδη, και ο Χριστός αποφασίζει να κόψει τον 
αιώνα αυτό, σύµφωνα µε το όραµα, στη µέση. Εποµένως το τέλος του κόσµου τοποθετείται πάλι µέσα στον 8ο 
αιώνα από Αδάµ, δηλ. µέχρι το 2.500 µ.Χ. περίπου. Η ηµέρα και η ώρα του τέλους έχουν κρατηθεί µυστικά από 
τους ανθρώπους και τους αγγέλους. Όµως όσο πλησιάζοµε προς το τέλος, τόσο οι αποκαλύψεις πληθαίνουν, 
τόσο οι γνώσεις για τα γεγονότα που προαναγγέλλουν την συντέλεια αυξάνουν. –ΛΜ∆) 

 
ΠΟΙΟΙ  ΘΑ  ΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΘΕΟ 

ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ ΑΝΤΕΧΟΥΝ  ΣΤΙΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ  
(Οσίου Νικοδήµου Αγιορείτου, “Ερµηνεία εις τας επτά καθολικάς επιστολάς των Αγίων Αποστόλων”): …Λέγει 

λοιπόν ο απόστολος (Πέτρος), ότι ο Θεός ελύτρωσε τον Λώτ (οµού µε την γυναίκα και τας δύο του 
θυγατέρας) και  δεν κατέκαυσεν αυτόν µαζί µε τους Σοδοµίτας. ∆ιατί; επειδή και καθ' εκάστην ελυπείτο και 
επόνει η καρδία του από την συναναστροφήν όπου είχε των ανόµων εκείνων και αρσενοκοιτών 
ανθρώπων. ∆ιατί και µε τους οφθαλµούς του και µε τας ακοάς του ο δίκαιος και φιλόξενος άνθρωπος καθ' 
εκάστην ηµέραν εβασάνιζε την δικαίαν ψυχήν του βλέπων και ακούων τα άνοµα έργα των Σοδοµιτών, και 
µάλιστα διά την θλίψιν εκείνην όπου εδοκίµασεν ο αοίδιµος, όταν επήγαν οι δύο άγγελοι προς αυτόν ως 
ξένοι άνθρωποι και τους εξενοδόχησεν. Οι δε Σοδοµίται έδραµον και εζήτουν αυτούς διά να τους 
πορνεύσουν. Αυτός δέ αντιστάθη ανδρείως και  δεν τους επαράδωκεν εις χείρας των. ΄0θεν επειδή και  δεν 
αρέσκετο η καρδία του εις τα παράνοµα εργα των συγκατοίκων του, αλλά καθ' εκάστην ελυπείτο και 
ανεστέναζε δι’ αυτά, διά τούτο και ο Θεός τον ηλευθέρωσεν από την καταδίκην, τους δε γαµβρούς του  δεν 
ηλευθέρωσεν, επειδή και αυτοί εσυναρέσκοντο εις τας ασελγείας εκείνων. 

Τούτο είναι ένα ζωντανόν παράδειγµα, το οποίον πρέπει να ενθυµούνται και να έχουν προ 
οφθαλµών πάντοτε, όσοι κατοικούν εις πόλεις, ή εις χωρία, ή εις µοναστήρια, ή εις άλλους τόπους. 
∆ιατί εάν αυτοί φυλάττουν µεν δικαιοσύνην και τας εντολάς του Θεού,  δεν συναρέσκονται δε, εις τα κακά και 
παρανοµίας όπου γίνονται εις τας πόλεις εκείνας, ή εις τα χωρία ή εις τα µοναστήρια, αλλά µάλιστα και 
λυπούνται δι' αυτάς και στενάζουν, βέβαια διά την λύπην αυτήν και τους στεναγµούς, έχουν να 
ελευθερωθούν από την οργήν όπου µέλλει να πέµψη ο Θεός εις τας πόλεις, ή εις τα χωρία, ή εις τα 
µοναστήρια εκείνα, καθώς ηλευθέρωσε και τον Λώτ από την οργήν όπου έστειλεν εις τα Σόδοµα. 

Τούτο ηθέλησε να φανερώση ο Θεός, και διά του προφήτου Ιεζεκιήλ, όταν έµελλε να αφανίση την 
πόλιν Ιερουσαλήµ. Επειδή αναγινώσκοµεν ότι έδωκε σηµείον εις το µέτωπον όλων εκείνων των δικαίων 
ανθρώπων, όπου ελυπούντο και εστέναζον διά τας παρανοµίας όπου εγίνοντο εις την πόλιν ταύτην και  δεν 
συνηρέσκοντο εις αυτάς, και διά του σηµείου αυτού τους ηλευθέρωσεν από την αιχµαλωσίαν και τον 
αφανισµόν της πόλεως εκείνης. «Καί δόξα Θεου του Ισραήλ ανέβη από των Χερουβίµ... και εκάλεσε τον 
άνδρα τον ενδεδυκότα τον ποδήρη... και είπε πρός αυτόν δίελθε µέσην την Ιερουσαλήµ και δος το σηµείον 
επί τα µέτωπα των ανδρών των καταστεναζόντων και των κατωδυνωµένων επί πάσαις ταις 
ανοµίαις ταις γινοµέναις εν µέσω αυτής, και τούτοις (τοις βαστάζουσιν εν ταις χερσί πέλεκυν) είπεν 
ακούοντός µου: Πορεύεσθε οπίσω αυτού εις την πόλιν και κόπτετε και µη φείδεσθε τοις οφθαλµοίς υµών, 
και µη ελεήσητε πρεσβύτερον και νεανίσκον και παρθένον και νήπια και γυναίκας αποκτείνετε εις εξάλειψιν, 
επί δε πάντας, εφ' ους εστί το σηµείον, µη εγγίσητε» (Ίεζ. 9,3-6). (Σήµερα, στην εποχή της Χάριτος, η 
ενεργός συµµετοχή των πιστών στα µυστήρια της Εκκλησίας προσφέρει τη µεγαλύτερη ασφάλεια –ΛΜ∆). 
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