Θηρίον - Ψευδοπροφήτης
Από τον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο:
(Από τον λόγο περί μετανοίας)
M¾ qhr…on ™stˆn Ð ¥nqrwpoj tÁj ¢nom…aj; M¾ ™n qhr…J dška kefalaˆ kollîntai,
†na basileÚswsi; M¾ ™k tîn ˜pt¦ ÔgdoÒj ™sti, kaˆ oÙk ™stˆn Ôgdooj ¢riqmÒj;
`Ept¦ g£r ™stin, Óti aƒ tre‹j kefalaˆ ºfan…sqhsan. M¾ toà qhr…ou tÕ Ônoma
¢di»ghtÒn ™stin, kaˆ æj Qeoà ¢katonÒmaston; M¾ gšnoito! M¾ oÙk Édei tÕ Ônoma
toà qhr…ou Ð lšgwn tÕn ¢riqmÕn toà ÑnÒmatoj; Prîton ™pšgnw t¦j sullab£j, kaˆ
oÛtwj e„j t¦ stoice‹a die‹le tÕ Ônoma. Prîton çnÒmase tÕ Ônoma par' ˜autù, kaˆ
eq' oÛtwj ™k tîn stoice…wn sumbalën tÕn ¢riqmÕn œfh, Óti ˜xakÒsia ˜x»konta ἓx
œcei t¦ stoice‹a t¾n sumpl»rwsin.
Ερμηνεία (ΛΜΔ):
Μήπως είναι θηρίον ο άνθρωπος της ανομίας; Μήπως κολλώνται στο θηρίον 10
κεφαλές, για να βασιλεύσουν; Μήπως εκ των επτά είναι όγδοος, και δεν υπάρχει
όγδοος αριθμός; Είναι επτά διότι οι τρεις κεφαλές αφανίσθηκαν. Μήπως το
όνομα του θηρίου είναι αδιήγητον, και όπως του Θεού μη ονομαζόμενο (δια
λόγους ευλαβείας); Ποτέ να μη γίνει! Μήπως δεν ήξερε το όνομα του θηρίου ο
λέγων τον αριθμό του ονόματος; Πρώτα εγνώρισε τας συλλαβάς, και έτσι στα
στοιχεία (γράμματα) διαίρεσε το όνομα. Πρώτα ονόμασε το όνομα ο ίδιος, και μετά
από τα στοιχεία αφού τα συνέβαλε, είπε τον αριθμό, ότι το 666 συμπληρώνουν
τα γράμματα (του ονόματος του Θηρίου όταν συναθροισθούν). (Από τον λόγο
περί μετανοίας του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, σελ.74).

…TÕn aÙtÕn trÒpon kaˆ ”Ofij ™de…cqh enai Ð Di£boloj, kaˆ ¹ ¤lusij aÙtoà ¹ toà Qeoà
™pitim…a, kaˆ Ð desmÕj tÕ mhkšti œcein t¾n ™xous…an kat¦ tÁj ¢nqrwpÒthtoj. OÙkoàn
lÚetai, Ótan œlqV ™n tù 'Anticr…stJ… (Από τον λόγο περί μετανοίας του Αγίου Εφραίμ του
Σύρου, σελ.76).

Συμπέρασμα (ΛΜΔ): Θηρίον είναι ο Αντίχριστος, και υπάρχει σαν άνθρωπος που θα
ζήσει τα χρόνια ακριβώς πριν την συντέλεια, με τον συγκεκριμένο αριθμό του ονόματός
του, δηλ. 666, και δεν είναι απλώς κάποια αλληγορική ερμηνεία. Επίσης ο Δράκων
(όφις) της Αποκαλύψεως είναι ο Σατανάς, ο οποίος λύεται την εποχή του Αντιχρίστου.
O ψευδοπροφήτης ο οποίος δεν αναφέρεται στα παραπάνω αποσπάσματα είναι τρίτο
πρόσωπο, αφού δεν ταυτίζεται με κάποιο από τα άλλα προαναφερθέντα δύο (δηλ. δεν
πρέπει να συγχέεται με τον Σατανά ή το Θηρίο). Και οι τρεις αυτοί μαζί, αποτελούν την
Σατανική τριάδα.
Όμως όπως ο Χριστός χαρακτηρίζεται σαν ο κατ’ εξοχήν Προφήτης και με αυτό
το όνομα ο Μωϋσής τον αποκαλεί, παραπέμποντας τους Ιουδαίους να πιστεύσουν σ’
Αυτόν, διότι τους λέγει ότι όποια ψυχή δεν πιστεύσει θα εξολοθρευθεί, έτσι και ο
Αντίχριστος είναι ο κατ’ εξοχήν ψευδοπροφήτης, στον οποίο όλοι οι άλλοι
ψευδοπροφήτες θα παραπέμπουν και τελικά θα τον δεχθούν σαν Θεό, και θα απαιτούν
από τον κόσμο υπακοή και σφράγισμα με την απειλή εξόντωσης από πείνα ή και με
βασανιστήρια.
Όπως το να δεχθούμε τον Κ. Ιησού Χριστό σαν τον κατ’ εξοχήν Προφήτη, δεν
σημαίνει ότι δεν δεχόμαστε και τον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη σαν τον
μείζονα των προφητών που προετοίμασαν την οδό του Κυρίου, έτσι και περί
Αντιχρίστου το να δεχθούμε ότι ο Αντίχριστος ενώνει στο πρόσωπό του κάθε
βλασφημία και ψευδοπροφητεία, δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει και κάποιος κατ’
εξοχήν βοηθός του και υπασπιστής του στον οποίο ταιριάζει κατά ιδιαίτερο τρόπο ο
χαρακτηρισμός της Αποκαλύψεως: «Ψευδοπροφήτης».

Πριν τον Αντίχριστο της έσχατης εποχής, πολλοί αντίχριστοι και ψευδοπροφήτες
έχουν έλθει, και πρόκειται να έλθουν ακόμη στη Γη. Για τον Ψευδοπροφήτη λέγει ο
Άγιος Ειρηναίος:
Perˆ toà Øpaspistoà , Ön kaˆ yeudoprof»thn kale‹, «™l£lei», fhs…n,
«æj dr£kwn». “Ina oân m» tij aÙtÕn qeϊkÍ dun£mei dÒxei poie‹n t¦ shme‹a, ¢ll¦
magikÍ ™nerge…v, œfh· «Kaˆ plan´ toÝj katoikoàntaj ™pˆ tÁj gÁj». (Αγίου
Ειρηναίου, κατά αιρέσεων λόγοι, εδάφιον 22)

Κατά τον Άγιο Οικουμένιο, μπορεί σε κάποια χωρία της Αποκαλύψεως να θεωρηθεί ως
«Ψευδοπροφήτης» και ο μεγαλύτερος ψευδοπροφήτης δηλ. ο Αντίχριστος, μπορεί
όμως και άλλο άτομο:
… kaˆ edÒn fhsin ™k toà stÒmatoj toà dr£kontoj kaˆ ™k toà stÒmatoj toà
yeudoprof»tou. dr£konta mn tÕn ¢rcškakon kale‹ Di£bolon, yeudoprof»thn d À
›terÒn tina ™nerge…v toà DiabÒlou profhteÚonta dÁqen À tÕn ¢nt…criston... (Αγίου
Οικουμενίου σχόλια στην Αποκάλυψη, σελ. 179).

Από την ίδια την Αποκάλυψη πάντως γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει και άλλο
πρόσωπο, εκτός του Αντιχρίστου, με το χαρακτηρισμό ψευδοπροφήτης, και
μάλιστα θα τύχει της αυτής τιμωρίας με το Θηρίο δηλ. τον Αντίχριστο:
«…καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ ὁ μετ྿ αὐτοῦ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα
ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησε τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς
προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ· ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς
τὴν καιομένην ἐν θείῳ …» (Αποκ. Ιθ-20)
Σημ. ΛΜΔ: Αυτά εγράφησαν γιατί κάποιοι απορούν με τον τρόπο που
διεξέρχονται οι Άγιοι Πατέρες το θέμα του «Ψευδοπροφήτου», όπως αποκαλείται
από την Αποκάλυψη, και ο οποίος διαδραματίζει έντονα καταστροφικό ρόλο για τις
ψυχές των ανθρώπων, κατά την εποχή του Αντιχρίστου. Διότι άλλοτε φαίνεται ότι
δεν ενδιαφέρει αν ταυτίζονται και άλλοτε μιλάνε σαν σε διακριτά πρόσωπα. Στην
πραγματικότητα όμως ταυτίζουν τις κοινές ιδιότητες των δύο όπως εξηγήθηκε πιο
πάνω (διότι και οι δύο είναι ψευδοπροφήτες) και όχι τα πρόσωπα!
Επίσης η αρχική αναφορά του Αγίου Εφραίμ εξηγεί ότι ο Άγιος Ευαγγελιστής
Ιωάννης, ο συγγραφέας της Αποκαλύψεως, γνώριζε το όνομα του «Θηρίου», ήτοι
του Αντιχρίστου. Όμως σε εμάς έδωσε μόνο το άθροισμα των αριθμών των
γραμμάτων του ονόματός του, δηλ. το 666 . Ίσως διότι πριν την εμφάνιση του
Αντιχρίστου, θα άρχιζαν να ακούγονται πολλά για αυτό το νούμερο!
Μάλιστα το ιδαίτερο χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι ότι δεν αναλύεται
απλά και θεωρητικά αυτός ο αριθμός, κάτι που γινόταν και σε παλιότερες εποχές,
αλλά και άρχισε η εφαρμογή του σαν ένα είδος «συστήματος 666» πλέον, και
μάλιστα με ιδιαίτερη φροντίδα από την μεριά της Ευρώπης.
(Για το θέμα αυτό υπάρχει ξεχωριστή διευκρινιστική αναφορά από τον γέροντα Παίσιο
τον Αγιορείτη στο τόμο των Προφητειών υπό ΛΜΔ.)
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