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Σημ. ΛΜΔ: Η παράθεση των αγιοπατερικών κειμένων είναι
πολύ κατατοπιστική, αλλά η ερμηνεία ότι “Αντίχριστος είναι οι
10 βασιλείς” είναι υποκειμενική του συγγραφέα, με την οποία
δεν συμφωνώ. Ο Αντίχριστος είναι ένα πρόσωπο, ο
ψευδοπροφήτης άλλο, και Δράκων είναι ο Σατανάς.
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DANIHL TOY PROFHTOY

(PAL. DIAUHKH)

KEFALAION Z
1 EN e©tei prv£tƒ Balta£sar basile£vw Xaldai£vn Danih¤l e¦ny£pnion ei¬de, kai¤ ai¥ o¥ra£seiw
th°w kefalh°w ay¦toy° e¦pi¤ th°w koi£thw ay¦toy°, kai¤ to¤ e¦ny£pnion ay¦toy° e©gracen% 2 e¦gv¤ Danih¤l
e¦uev£royn e¦n o¥ra£mati£ moy th°w nykto¤w kai¤ i¦doy¤ oi¥ te£ssarew a©nemoi toy° oy¦ranoy° prose£balon
ei¦w th¤n ua£lassan th¤n mega£lhn. 3 kai¤ te£ssara uhri£a mega£la a¦ne£bainon e¦k th°w uala£sshw
diafe£ronta a¦llh£lvn.
4 to¤ prv°ton v¥sei¤ le£aina, kai¤ ptera¤ ay¦t‚° v¥sei¤ a¦etoy°% e¦uev£royn e¨vw oy− e¦jeti£lh ta¤
ptera¤ ay¦th°w, kai¤ e¦j‚£ruh a¦po¤ th°w gh°w kai¤ e¦pi¤ podv°n a¦nurv£poy e¦sta£uh, kai¤ kardi£a a¦nurv£poy
e¦do£uh ay¦t‚°.
5 kai¤ i¦doy¤ uhri£on dey£teron o¨moion a©rkƒ, kai¤ ei¦w me£row e§n e¦sta£uh, kai¤ trei°w pleyrai¤ e¦n
tƒ° sto£mati ay¦th°w a¦name£son tv°n o¦do£ntvn ay¦th°w, kai¤ oy¨tvw e©legon ay¦t‚°% a¦na£sthui, fa£ge
sa£rkaw polla£w. 6 o¦pi£sv toy£toy e¦uev£royn kai¤ i¦doy¤
uhri£on e¨teron v¥sei¤ pa£rdaliw, kai¤ ay¦t‚° ptera¤ te£ssara peteinoy° y¥pera£nv ay¦th°w, kai¤
te£ssarew kefalai¤ tƒ° uhri£ƒ, kai¤ e¦joysi£a e¦do£uh ay¦t‚°. 7 o¦pi£sv toy£toy e¦uev£royn kai¤ i¦doy¤
uhri£on te£tarton fobero¤n kai¤ e©kuambon kai¤ i¦sxyro¤n perissv°w, kai¤ oi¥ o¦do£ntew ay¦toy°
sidhroi° mega£loi, e¦sui£on kai¤ lepty°non kai¤ ta¤ e¦pi£loipa toi°w posi¤n ay¦toy° synepa£tei*, kai¤
ay¦to¤ dia£foron perissv°w para¤ pa£nta ta¤ uhri£a ta¤ e©mprosuen ay¦toy°, kai¤ ke£rata de£ka ay¦tƒ°. 8
proseno£oyn toi°w ke£rasin ay¦toy°, kai¤ i¦doy¤ ke£raw e¨teron mikro¤n a¦ne£bh e¦n me£sƒ ay¦tv°n, kai¤ tri£a
ke£rata tv°n e©mprosuen ay¦toy° e¦jerrizv£uh a¦po¤ prosv£poy ay¦toy°, kai¤ i¦doy¤ o¦fualmoi¤ v¥sei¤
o¦fualmoi¤ a¦nurv£poy e¦n tƒ° ke£rati toy£tƒ kai¤ sto£ma laloy°n mega£la.
9 e¦uev£royn e¨vw o¨toy oi¥ uro£noi e¦te£uhsan, kai¤ palaio¤w h¥merv°n e¦ka£uhto, kai¤ to¤ e©ndyma
ay¦toy° leyko¤n v¥sei¤ xiv£n, kai¤ h¥ uri¤j th°w kefalh°w ay¦toy° v¥sei¤ e©rion kauaro£n, o¥ uro£now ay¦toy°
flo¤j pyro£w, oi¥ troxoi¤ ay¦toy° py°r fle£gon% 10 potamo¤w pyro¤w ei−lken e©mprosuen ay¦toy°% xi£liai
xilia£dew e¦leitoy£rgoyn ay¦tƒ°, kai¤ my£riai myria£dew pareisth£keisan ay¦tƒ°% krith£rion e¦ka£uise, kai¤
bi£bloi h¦neƒ£xuhsan. 11 e¦uev£royn to£te a¦po¤ fvnh°w tv°n lo£gvn tv°n mega£lvn, v−n to¤ ke£raw e¦kei°no
e¦la£lei, e¨vw oy− a¦n‚re£uh to¤ uhri£on kai¤ a¦pv£leto, kai¤ to¤ sv°ma ay¦toy° e¦do£uh ei¦w kay°sin pyro£w. 12
kai¤ tv°n loipv°n uhri£vn metesta£uh h¥ a¦rxh£, kai¤ makro£thw zvh°w e¦do£uh ay¦toi°w e¨vw kairoy° kai¤
kairoy°. 13 e¦uev£royn e¦n o¥ra£mati th°w nykto¤w kai¤ i¦doy¤ meta¤ tv°n nefelv°n toy° oy¦ranoy° v¥w yi¥o¤w
a¦nurv£poy e¦rxo£menow h¬n kai¤ e¨vw toy° palaioy° tv°n h¥merv°n e©fuase kai¤ e¦nv£pion ay¦toy°
proshne£xuh. 14 kai¤ ay¦tƒ° e¦do£uh h¥ a¦rxh¤ kai¤ h¥ timh¤ kai¤ h¥ basilei£a, kai¤ pa£ntew oi¥ laoi£, fylai£,
glv°ssai ay¦tƒ° doyley£soysin% h¥ e¦joysi£a ay¦toy° e¦joysi£a ai¦v£niow, h¨tiw oy¦ pareley£setai, kai¤ h¥
basilei£a ay¦toy° oy¦ diafuarh£setai.
15 ©Efrije to¤ pney°ma£ moy e¦n t‚° e¨jei moy, e¦gv¤ Danih£l, kai¤ ai¥ o¥ra£seiw th°w kefalh°w moy
e¦ta£rasso£n me. 16 kai¤ prosh°luon e¥ni¤ tv°n e¥sthko£tvn kai¤ th¤n a¦kri£beian e¦zh£toyn par' ay¦toy°
mauei°n peri¤ pa£ntvn toy£tvn, kai¤ ei¬pe£ moi th¤n a¦kri£beian kai¤ th¤n sy£gkrisin tv°n lo£gvn
e¦gnv£rise£ moi% 17 tay°ta ta¤ uhri£a ta¤ mega£la ta¤ te£ssara, te£ssarew basilei°ai a¦nasth£sontai
e¦pi¤ th°w gh°w, 18 ai§ a¦ruh£sontai% kai¤ paralh£contai th¤n basilei£an a¨gioi
¥Yci£stoy kai¤
kaue£joysin ay¦th¤n e¨vw ai¦v°now tv°n ai¦v£nvn. 19 kai¤ e¦zh£toyn a¦kribv°w peri¤ toy° uhri£oy toy°
teta£rtoy, o¨ti h¬n diafe£ron para¤ pa°n uhri£on, fobero¤n perissv°w, oi¥ o¦do£ntew ay¦toy° sidhroi° kai¤
o©nyxew ay¦toy° xalkoi°. e¦sui£on kai¤ lepty°non kai¤ ta¤ e¦pi£loipa toi°w posi¤n ay¦toy° synepa£tei% 20
kai¤ peri¤ tv°n kera£tvn ay¦toy° tv°n de£ka tv°n e¦n t‚° kefal‚° ay¦toy° kai¤ toy° e¥te£roy toy° a¦naba£ntow
kai¤ e¦ktina£jantow tv°n prote£rvn tri£a, ke£raw e¦kei°no, ƒ− oi¥ o¦fualmoi¤ kai¤ sto£ma laloy°n mega£la
kai¤ h¥ o¨rasiw ay¦toy° mei£zvn tv°n loipv°n. 21 e¦uev£royn kai¤ to¤ ke£raw e¦kei°no e¦poi£ei po£lemon meta¤
tv°n a¥gi£vn kai¤ i©sxyse pro¤w ay¦toy£w, 22 e¨vw oy− h¬luen o¥ palaio¤w h¥merv°n kai¤ to¤ kri£ma e©dvken
a¥gi£oiw ¥Yci£stoy, kai¤ o¥ kairo¤w e©fuase kai¤ th¤n basilei£an kate£sxon oi¥ a¨gioi.
23 kai¤ ei¬pe% to¤ uhri£on to¤ te£tarton, basilei£a teta£rth e©stai e¦n t‚° g‚°, h¨tiw y¥pere£jei pa£saw
ta¤w basilei£aw kai¤ katafa£getai pa°san th¤n gh°n kai¤ sympath£sei ay¦th¤n kai¤ katako£cei. 24 kai¤
ta¤ de£ka ke£rata ay¦toy°, de£ka basilei°w a¦nasth£sontai, kai¤ o¦pi£sv ay¦tv°n a¦nasth£setai e¨terow, o§w
y¥peroi£sei kakoi°w pa£ntaw toy¤w e©mprosuen, kai¤ trei°w basilei°w tapeinv£sei% 25 kai¤ lo£goyw pro¤w
to¤n ¨Yciston lalh£sei kai¤ toy¤w a¥gi£oyw ¥Yci£stoy palaiv£sei kai¤ y¥ponoh£sei toy° a¦lloiv°sai
kairoy¤w kai¤ no£mon. kai¤ douh£setai e¦n xeiri¤ ay¦toy° e¨vw kairoy° kai¤ kairv°n kai¤ h¨misy kairoy°. 26
kai¤ to¤ krith£rion kaui£sei kai¤ th¤n a¦rxh¤n metasth£soysi toy° a¦fani£sai kai¤ toy° a¦pole£sai e¨vw
te£loyw. 27 kai¤ h¥ basilei£a kai¤ h¥ e¦joysi£a kai¤ h¥ megalvsy£nh tv°n basile£vn tv°n y¥poka£tv panto¤w
toy° oy¦ranoy° e¦do£uh a¥gi£oiw ¥Yci£stoy, kai¤ h¥ basilei£a ay¦toy° basilei£a ai¦v£niow, kai¤ pa°sai ai¥
a¦rxai¤ ay¦tƒ° doyley£soysi kai¤ y¥pakoy£sontai. 28 e¨vw v−de to¤ pe£raw toy° lo£goy. e¦gv¤ Danih£l, oi¥
dialogismoi£ moy e¦pi¤ poly¤ syneta£rasso£n me, kai¤ h¥ morfh£ moy h¦lloiv£uh e¦p' e¦moi£, kai¤ to¤ rh°ma
e¦n t‚° kardi£ moy dieth£rhsa...
* Mήpvw h EE den uάbei όti proϊόnta den mporeί na katanalώsei; Λ.M.Δ.
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KEFALAION IB (DANIHL TOY PROFHTOY)
1 KAI e¦n tƒ° kairƒ° e¦kei£nƒ a¦nasth£setai Mixah¤l o¥ a©rxvn o¥ me£gaw, o¥ e¥sthkv¤w e¦pi¤ toy¤w
yi¥oy¤w toy° laoy° soy% kai¤ e©stai kairo¤w uli£cevw, uli°ciw oi¨a oy¦ ge£gonen a¦f' oy− gege£nhtai e©unow
e¦n t‚° g‚° e¨vw toy° kairoy° e¦kei£noy% kai¤ e¦n tƒ° kairƒ° e¦kei£nƒ svuh£setai o¥ lao£w soy, pa°w o¥
gegramme£now e¦n t‚° bi£blƒ% 2 kai¤ polloi¤ tv°n kaueydo£ntvn e¦n gh°w xv£mati e¦jegeruh£sontai, oy−toi
ei¦w zvh¤n ai¦v£nion kai¤ oy−toi ei¦w o¦neidismo¤n kai¤ ei¦w ai¦sxy£nhn ai¦v£nion. 3 kai¤ oi¥ synie£ntew
e¦kla£mcoysin v¥w h¥ lampro£thw toy° sterev£matow kai¤ a¦po¤ tv°n dikai£vn tv°n pollv°n v¥w oi¥
a¦ste£rew ei¦w toy¤w ai¦v°naw kai¤ e©ti. 4 kai¤ sy£, Danih£l, e©mfrajon toy¤w lo£goyw kai¤ sfra£gison to¤
bibli£on e¨vw kairoy° syntelei£aw, e¨vw didaxuv°si polloi¤ kai¤ plhuynu‚° h¥ gnv°siw.
5 Kai¤ ei¬don e¦gv¤ Danih¤l kai¤ i¦doy¤ dy£o e¨teroi ei¥sth£keisan, ei−w e¦ntey°uen toy° xei£loyw toy°
potamoy° kai¤ ei−w e¦ntey°uen toy° xei£loyw toy° potamoy°. 6 kai¤ ei¬pe tƒ° a¦ndri¤ tƒ° e¦ndedyme£nƒ ta¤
baddi£n, o§w h¬n e¦pa£nv toy° y¨datow toy° potamoy°% e¨vw po£te to¤ pe£raw v−n ei©rhkaw tv°n uaymasi£vn;
7 kai¤ h©koysa toy° a¦ndro¤w toy° e¦ndedyme£noy ta¤ baddi£n, o§w h¬n e¦pa£nv toy° y¨datow toy° potamoy°,
kai¤ y¨cvse th¤n dejia¤n ay¦toy° kai¤ th¤n a¦ristera¤n ay¦toy° ei¦w to¤n oy¦rano¤n kai¤ v©mosen e¦n tƒ°
zv°nti ei¦w to¤n ai¦v°na, o¨ti ei¦w kairo¤n kairv°n kai¤ h¨misy kairoy°% e¦n tƒ° syntelesuh°nai
diaskorpismo¤n gnv£sontai pa£nta tay°ta. 8 kai¤ e¦gv¤ h©koysa kai¤ oy¦ synh°ka kai¤ ei¬pa% Ky£rie, ti£
ta¤ e©sxata toy£tvn; 9 kai¤ ei¬pe% dey°ro Danih£l, o¨ti e¦mpefragme£noi kai¤ e¦sfragisme£noi oi¥ lo£goi,
e¨vw kairoy° pe£raw% 10 e¦klegv°si kai¤ e¦kleykanuv°si kai¤ pyrvuv°si kai¤ a¥giasuv°si polloi£, kai¤
a¦nomh£svsin a©nomoi% kai¤ oy¦ synh£soysi pa£ntew a©nomoi, kai¤ oi¥ noh£monew synh£soysi. 11 kai¤ a¦po¤

kairoy° paralla£jevw toy° e¦ndelexismoy° kai¤ toy° douh°nai bde£lygma e¦rhmv£sevw h¥me£rai xi£liai
diako£siai e¦nenh£konta. 12 maka£riow o¥ y¥pome£nvn kai¤ fua£saw ei¦w h¥me£raw xili£aw triakosi£aw
tria£konta pe£nte. 13 kai¤ sy¤ dey°ro kai¤ a¦napay£oy% e©ti ga¤r h¥me£rai kai¤ v−rai ei¦w a¦naplh£rvsin
syntelei£aw, kai¤ a¦nasth£s‚ ei¦w to¤n klh°ro£n soy, ei¦w synte£leian h¥merv°n.

Ô Ô Ô
ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ (PAL.

DIAUHKH)

KEFALAION LH
1 KAI e¦ge£neto lo£gow Kyri£oy pro£w me le£gvn% 2 yi¥e¤ a¦nurv£poy, sth£rison to¤ pro£svpo£n soy e¦pi¤
Gv¤g kai¤ th¤n gh°n toy° Magv£g, a©rxonta Rv£w, Moso¤x kai¤ Uobe£l, kai¤ profh£teyson e¦p' ay¦to¤n 3
kai¤ ei¦po¤n ay¦tƒ° ta£de le£gei Ky£riow Ky£riow% i¦doy¤ e¦gv¤ e¦pi¤ se¤ Gv¤g a©rxonta Rv£w, Moso¤x kai¤
Uobe¤l 4 kai¤ syna£jv se kai¤ pa°san th¤n dy£nami£n soy, i¨ppoyw kai¤ i¥ppei°w e¦ndedyme£noyw uv£rakaw
pa£ntaw, synagvg‚° poll‚°, pe£ltai kai¤ perikefalai°ai kai¤ ma£xairai, 5 Pe£rsai kai¤ Ai¦ui£opew kai¤
Li£byew, pa£ntew perikefalai£aiw kai¤ pe£ltaiw, 6 Gome¤r kai¤ pa£ntew oi¥ peri¤ ay¦to£n, oi¬kow toy°
Uergama¤ a¦p' e¦sxa£toy borra° kai¤ pa£ntew oi¥ peri¤ ay¦to£n, kai¤ e©unh polla¤ meta¤ soy°% 7
e¥toima£suhti, e¥toi£mason seayto¤n sy£, kai¤ pa°sa h¥ synagvgh£ soy h¥ synhgme£nh meta¤ soy° kai¤
e©s‚ moi ei¦w profylakh£n. 8 a¦f' h¥merv°n pleio£nvn e¥toimasuh£setai kai¤ e¦p' e¦sxa£toy e¦tv°n
e¦ley£setai kai¤ h¨jei ei¦w th¤n gh°n th¤n a¦pestramme£nhn a¦po¤ maxai£raw, synhgme£nvn a¦po¤ e¦unv°n
pollv°n, e¦pi¤ gh°n
¦Israh£l, h§ e¦genh£uh e©rhmow di' o¨loy% kai¤ oy−tow e¦j e¦unv°n e¦jelh£lyue kai¤
katoikh£soysin e¦p' ei¦rh£nhw a¨pantew. 9 kai¤ a¦nabh£s‚ v¥w y¥eto¤w kai¤ h¨jeiw v¥w nefe£lh
katakaly£cai gh°n kai¤ e©s‚ sy¤ kai¤ pa£ntew oi¥ peri¤ se¤ kai¤ e©unh polla¤ meta¤ soy°. 10
Τa£de le£gei Ky£riow Ky£riow% kai¤ e©stai e¦n t‚° h¥me£r e¦kei£n‚ a¦nabh£setai rh£mata e¦pi¤ th¤n
kardi£an soy, kai¤ logi‚° logismoy¤w ponhroy¤w 11 kai¤ e¦rei°w% a¦nabh£somai e¦pi¤ gh°n a¦perrimme£nhn,
h¨jv e¦pi¤ h¥syxa£zontaw e¦n h¥syxi£ kai¤ oi¦koy°ntaw e¦p' ei¦rh£nhw, pa£ntaw katoikoy°ntaw gh°n, e¦n ‚−
oy¦x y¥pa£rxei tei°xow oy¦de¤ moxloi£, kai¤ uy£rai oy¦k ei¦si¤n ay¦toi°w. 12 pronomey°sai pronomh¤n kai¤
sky°la skyley°sai ay¦tv°n, toy° e¦pistre£cai xei°ra£w moy ei¦w th¤n h¦rhmvme£nhn, h§ katƒki£suh, kai¤ e¦p'
e©unow synhgme£non a¦po¤ e¦unv°n pollv°n, pepoihko£taw kth£seiw, katoikoy°ntaw e¦pi¤ to¤n o¦mfalo¤n
th°w gh°w. 13 Sabba¤ kai¤ Daida¤n kai¤ e©mporoi Karxhdo£nioi kai¤ pa°sai ai¥ kv°mai ay¦tv°n e¦roy°si£
soi% ei¦w pronomh¤n toy° pronomey°sai sy¤ e©rx‚ kai¤ skyley°sai sky°la; synh£gagew synagvgh£n soy
labei°n a¦rgy£rion kai¤ xrysi£on, a¦pene£gkasuai kth°sin toy° skyley°sai sky°la. 14 dia¤ toy°to
profh£teyson, yi¥e¤ a¦nurv£poy, kai¤ ei¦po¤n tƒ° Gv£g% ta£de le£gei Ky£riow% oy¦k e¦n t‚° h¥me£r e¦kei£n‚ e¦n
tƒ° katoikisuh°nai to£n lao£n moy ¦Israh¤l e¦p' ei¦rh£nhw e¦geruh£s‚; 15 kai¤ h¨jeiw e¦k toy° to£poy soy
a¦p' e¦sxa£toy borra° kai¤ e©unh polla¤ meta¤ soy°, a¦naba£tai i¨ppvn pa£ntew, synagvgh¤ mega£lh kai¤
dy£namiw pollh£, 16 kai¤ a¦nabh£s‚ e¦pi¤ to¤n lao£n moy
¦Israh¤l v¥w nefe£lh kaly£cai gh°n% e¦p'
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e¦sxa£tvn tv°n h¥merv°n e©stai, kai¤ a¦na£jv se e¦pi¤ th¤n gh°n moy, i¨na gnv°si pa£nta ta¤ e©unh e¦me¤ e¦n
tƒ° a¥giasuh°nai£ me e¦n soi¤ e¦nv£pion ay¦tv°n.
17 ta£de le£gei Ky£riow Ky£riow tƒ° Gv£g% sy¤ ei¬ peri¤ oy− e¦la£lhsa pro¤ h¥merv°n tv°n e©mprosuen dia£
xeiro¤w tv°n doy£lvn moy tv°n profhtv°n toy° ¦Israh£l, e¦n tai°w h¥me£raiw e¦kei£naiw kai¤ e©tesi, toy°
a¦nagagei°n se e¦p' ay¦toy£w. 18 kai¤ e©stai e¦n t‚° h¥me£r e¦kei£n‚, e¦n h¥me£r, ‚− a«n e©lu‚ Gv¤g e¦pi¤ th¤n
gh°n toy° ¦Israh£l, le£gei Ky£riow Ky£riow, a¦nabh£setai o¥ uymo£w moy 19 kai¤ o¥ zh°lo£w moy. e¦n pyri¤
th°w o¦rgh°w moy e¦la£lhsa, ei¦ mh¤n e¦n t‚° h¥me£r e¦kei£n‚ e©stai seismo¤w me£gaw e¦pi¤ gh°w ¦Israh£l. 20
kai¤ seisuh£sontai a¦po¤ prosv£poy Kyri£oy oi¥ i¦xuy£ew th°w uala£sshw kai¤ ta¤ peteina¤ toy° oy¦ranoy°
kai¤ ta¤ uhri£a toy° pedi£oy kai¤ pa£nta ta¤ e¥rpeta¤ ta¤ e¨rponta e¦pi¤ th°w gh°w, kai¤ pa£ntew oi¥
a©nurvpoi oi¥ e¦pi¤ prosv£poy th°w gh°w, kai¤ ragh£setai ta£ o©rh kai¤ pesoy°ntai ai¥ fa£raggew, kai¤
pa°n tei°xow e¦pi¤ th¤n gh°n pesei°tai. 21 kai¤ kale£sv e¦p' ay¦to¤n pa°n fo£bon, le£gei Ky£riow% ma£xaira
a¦nurv£poy e¦pi¤ to¤n a¦delfo¤n ay¦toy° e©stai. 22 kai¤ krinv° ay¦to¤n uana£tƒ kai¤ ai¨mati kai¤ y¥etƒ°
katakly£zonti kai¤ li£uoiw xala£zhw, kai¤ py°r kai¤ uei°on bre£jv e¦p' ay¦to¤n kai¤ e¦pi¤ pa£ntaw toy¤w
met' ay¦toy° kai¤ e¦p' e©unh polla¤ met' ay¦toy°. 23 kai¤ megalynuh£somai kai¤ a¥giasuh£somai kai¤
e¦ndojasuh£somai kai¤ gnvsuh£somai e¦nanti£on e¦unv°n pollv°n. kai¤ gnv£sontai o¨ti e¦gv£ ei¦mi Ky£riow.
KEFALAION LU
1 KAI sy£, yi¥e¤ a¦nurv£poy, profh£teyson e¦pi¤ Gv¤g kai¤ ei¦po£n% ta£de le£gei Ky£riow% i¦doy¤ e¦gv¤
e¦pi¤ se¤ Gv¤g a©rxonta Rv£w, Moso¤x kai¤ Uobe¤l 2 kai¤ syna£jv se kai¤ kauodhgh£sv se kai¤ a¦nabibv°
se e¦p' e¦sxa£toy toy° borra° kai¤ a¦na£jv se e¦pi¤ ta¤ o©rh ta¤ ¦Israh£l. 3 kai¤ a¦polv° to¤ to£jon soy
a¦po¤ th°w xeiro£w soy th°w a¦ristera°w kai¤ ta¤ tojey£mata£ soy a¦po¤ th°w xeiro£w soy th°w dejia°w
kai¤ katabalv° se 4 e¦pi¤ ta¤ o©rh ¦Israh£l, kai¤ pes‚° sy¤ kai¤ pa£ntew oi¥ peri¤ se£, kai¤ ta¤ e©unh ta¤
meta¤ soy° douh£sontai ei¦w plh£uh o¦rne£vn, panti¤ peteinƒ° kai¤ pa°si toi°w uhri£oiw toy° pedi£oy
de£dvka£ se katabrvuh°nai. 5 e¦pi¤ prosv£poy toy° pedi£oy pes‚°, o¨ti e¦gv¤ e¦la£lhsa, le£gei Ky£riow. 6
kai¤ a¦postelv° py°r e¦pi¤ Gv£g, kai¤ katoikhuh£sontai ai¥ nh°soi e¦p' ei¦rh£nhw% kai¤ gnv£sontai o¨ti
e¦gv£ ei¦mi Ky£riow. 7 kai¤ to¤ o©noma£ moy to¤ a¨gion gnvsuh£setai e¦n me£sƒ laoy° moy ¦Israh£l, kai¤
oy¦ bebhlvuh£setai to¤ o©noma£ moy to¤ a¨gion oy¦ke£ti% kai¤ gnv£sontai ta¤ e©unh o¨ti e¦gv£ ei¦mi Ky£riow
a¨giow e¦n ¦Israh£l. 8 i¦doy¤ h¨kei, kai¤ gnv£s‚ o¨ti e©stai, le£gei Ky£riow Ky£riow% ay¨th e¦sti¤n h¥
h¥me£ra, e¦n ‚− e¦la£lhsa. 9 kai¤ e¦jeley£sontai oi¥ katoikoy°ntew ta¤w po£leiw ¦Israh¤l kai¤ kay£soysin

e¦n toi°w o¨ploiw, pe£ltaiw kai¤ kontoi°w kai¤ to£joiw kai¤ tojey£masi kai¤ ra£bdoiw xeirv°n kai¤
lo£gxaiw% kai¤ kay£soysin e¦n ay¦toi°w py°r e¥pta¤ e©th.

10 kai¤ oy¦ mh¤ la£bvsi jy£la e¦k toy° pedi£oy oy¦de¤ mh¤ ko£cvsin e¦k tv°n drymv°n, a¦ll' h« ta¤
o¨pla katakay£soysi pyri£% kai¤ pronomey£soysi toy¤w pronomey£santaw ay¦toy¤w kai¤ skyley£soysi
toy¤w skyley£santaw ay¦toy£w, le£gei Ky£riow. 11 kai¤ e©stai e¦n t‚° h¥me£r e¦kei£n‚ dv£sv tƒ° Gv¤g
to£pon o¦nomasto£n, mnhmei°on e¦n ¦Israh£l, to¤ polya£ndrion tv°n e¦peluo£ntvn pro¤w t‚° uala£ss‚, kai¤
perioikodomh£soysi to¤ peristo£mion th°w fa£raggow. 12 kai¤ katory£joysin e¦kei° to¤n Gv¤g kai¤ pa°n
to¤ plh°uow ay¦toy°, kai¤ klhuh£setai To¤ gai¤ to¤ polya£ndrion toy° Gv£g. 13 kai¤ katory£joysin
ay¦toy¤w oi¬kow ¦Israh£l, i¨na kauarisu‚° h¥ gh°, e¦n e¥ptamh£nƒ% kai¤ katory£joysin ay¦toy¤w pa°w o¥
lao¤w th°w gh°w, kai¤ e©stai ay¦toi°w o¦nomasto¤n ‚− h¥me£r e¦doja£suh, le£gei Ky£riow. 14 kai¤ a©ndraw
dia¤ panto¤w diasteloy°sin e¦piporeyome£noyw th¤n gh°n ua£cai toy¤w kataleleimme£noyw e¦pi¤
prosv£poy th°w gh°w, kauari£sai ay¦th¤n meta¤ th¤n e¥pta£mhnon, kai¤ e¦kzhth£soysi. 15 kai¤ pa°w o¥
diaporeyo£menow th¤n gh°n kai¤ i¦dv¤n o¦stoy°n a¦nurv£poy oi¦kodomh£sei par' ay¦tƒ° shmei°on, e¨vw o¨toy
ua£cvsin ay¦to¤ oi¥ ua£ptontew ei¦w to¤ gai¤ to¤ polya£ndrion toy° Gv£g% 16 kai¤ ga¤r to¤ o©noma th°w
po£levw Polya£ndrion% kai¤ kauarisuh£setai h¥ gh°. 17 kai¤ sy£, yi¥e¤ a¦nurv£poy, ei¦po£n% ta£de le£gei
Ky£riow% ei¦po¤n panti¤ o¦rne£ƒ peteinƒ° kai¤ pro¤w pa£nta ta¤ uhri£a toy° pedi£oy% syna£xuhte kai¤
e©rxesue, syna£xuhte a¦po¤ pa£ntvn tv°n periky£klƒ e¦pi¤ th¤n uysi£an moy h§n te£uyka y¥mi°n, uysi£an
mega£lhn e¦pi¤ ta¤ o©rh ¦Israh£l, kai¤ fa£gesue kre£a kai¤ pi£esue ai−ma. 18 kre£a giga£ntvn fa£gesue
kai¤ ai−ma a¦rxo£ntvn th°w gh°w pi£esue, krioy¤w kai¤ mo£sxoyw kai¤ tra£goyw, kai¤ oi¥ mo£sxoi
e¦steatvme£noi pa£ntew. 19 kai¤ fa£gesue ste£ar ei¦w plhsmonh¤n kai¤ pi£esue ai−ma ei¦w me£uhn a¦po¤
th°w uysi£aw moy, h−w e©uysa y¥mi°n. 20 kai¤ e¦mplhsuh£sesue e¦pi¤ th°w trape£zhw moy i¨ppon kai¤
a¦naba£thn, gi£ganta kai¤ pa£nta a©ndra polemisth£n, le£gei Ky£riow. 21 kai¤ dv£sv th¤n do£jan moy e¦n
y¥mi°n, kai¤ o©contai pa£nta ta¤ e©unh th¤n kri£sin moy, h§n e¦poi£hsa, kai¤ th¤n xei°ra£ moy, h§n
e¦ph£gagon e¦p' ay¦toy£w. 22 kai¤ gnv£sontai oi¬kow ¦Israh¤l o¨ti e¦gv£ ei¦mi Ky£riow o¥ Ueo¤w ay¦tv°n a¦po¤
th°w h¥me£raw tay£thw kai¤ e¦pe£keina. 23 kai¤ gnv£sontai pa£nta ta¤ e©unh o¨ti dia¤ ta¤w a¥marti£aw
ay¦tv°n ‚¦xmalvtey£uhsan oi¬kow ¦Israh£l, a¦nu' v−n h¦ue£thsan ei¦w e¦me£, kai¤ a¦pe£streca to¤ pro£svpo£n
moy a¦p' ay¦tv°n kai¤ pare£dvka ay¦toy¤w ei¦w xei°raw tv°n e¦xurv°n ay¦tv°n, kai¤ e©pesan pa£ntew
maxai£r. 24 kata¤ ta¤w a¦kauarsi£aw ay¦tv°n kai¤ kata¤ ta¤ a¦nomh£mata ay¦tv°n e¦poi£hsa ay¦toi°w kai¤
a¦pe£streca to¤ pro£svpo£n moy a¦p' ay¦tv°n. 25 dia¤ toy°to ta£de le£gei Ky£riow Ky£riow% ny°n
a¦postre£cv th¤n ai¦xmalvsi£an ¦Iakv¤b kai¤ e¦leh£sv to¤n oi¬kon ¦Israh¤l kai¤ zhlv£sv dia¤ to¤ o©noma
to¤ a¨gio£n moy. 26 kai¤ lh£contai th¤n a¦timi£an ay¦tv°n kai¤ th¤n a¦diki£an, h§n h¦di£khsan, e¦n tƒ°
katoikisuh°nai ay¦toy¤w e¦pi¤ th¤n gh°n ay¦tv°n e¦p' ei¦rh£nhw, kai¤ oy¦k e©stai o¥ e¦kfobv°n. 27 e¦n tƒ°
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a¦postre£cai me ay¦toy¤w e¦k tv°n e¦unv°n kai¤ synagagei°n me ay¦toy¤w e¦k tv°n xvrv°n tv°n e¦unv°n kai¤
a¥giasuh£somai e¦n ay¦toi°w e¦nv£pion tv°n e¦unv°n, 28 kai¤ gnv£sontai o¨ti e¦gv£ ei¦mi Ky£riow o¥ Ueo¤w
ay¦tv°n e¦n tƒ° e¦pifanh°nai£ me ay¦toi°w e¦n toi°w e©unesi. 29 kai¤ oy¦k a¦postre£cv oy¦ke£ti to¤ pro£svpo£n
moy a¦p' ay¦tv°n, a¦nu' oy− e¦je£xea to¤n uymo£n moy e¦pi¤ to¤n oi¬kon ¦Israh£l, le£gei Ky£riow Ky£riow.

Ô Ô Ô
ΙΩΗΛ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ (PAL.

DIAUHKH)

KEFALAION D
1 OTI i¦doy¤ e¦gv¤ e¦n tai°w h¥me£raiw e¦kei£naiw kai¤ e¦n tƒ° kairƒ° e¦kei£nƒ, o¨tan e¦pistre£cv th¤n
ai¦xmalvsi£an ¦Ioy£da kai¤ ¥Ieroysalh£m, 2 kai¤ syna£jv pa£nta ta¤ e©unh kai¤ kata£jv ay¦ta¤ ei¦w th¤n
koila£da
¦Ivsafa¤t kai¤ diakriuh£somai pro¤w ay¦toy¤w e¦kei° y¥pe¤r toy° laoy° moy kai¤ th°w
klhronomi£aw moy ¦Israh£l, oi§ diespa£rhsan e¦n toi°w e©unesi% kai¤ th¤n gh°n moy katadiei£lanto 3
kai¤ e¦pi¤ to¤n lao£n moy e©balon klh£royw kai¤ e©dvkan ta¤ paida£ria po£rnaiw kai¤ ta¤ kora£sia
e¦pv£loyn a¦nti¤ toy° oi©noy kai¤ e©pinon…
…12 e¦jegeire£suvsan kai¤ a¦nabaine£tvsan pa£nta ta¤ e©unh ei¦w th¤n koila£da
¦Ivsafa£t,
dio£ti e¦kei° kauiv° toy° diakri°nai pa£nta ta¤ e©unh kyklo£uen. 13 e¦japostei£late dre£pana, o¨ti
pare£sthken o¥ tryghto£w% ei¦sporey£esue, patei°te, dio£ti plh£rhw h¥ lhno£w% y¥perekxei°te ta¤
y¥polh£nia, o¨ti peplh£uyntai ta¤ kaka¤ ay¦tv°n. 14 h¬xoi e¦jh£xhsan e¦n t‚° koila£di th°w di£khw, o¨ti
e¦ggy¤w h¥me£ra Kyri£oy e¦n t‚° koila£di th°w di£khw. 15 o¥ h¨liow kai¤ h¥ selh£nh syskota£soysi, kai¤ oi¥
a¦ste£rew dy£soysi fe£ggow ay¦tv°n. 16 o¥ de¤ Ky£riow e¦k Siv¤n a¦nakekra£jetai kai¤ e¦j ¥Ieroysalh¤m
dv£sei fvnh¤n ay¦toy°, kai¤ seisuh£setai o¥ oy¦rano¤w kai¤ h¥ gh°% o¥ de¤ Ky£riow fei£setai toy° laoy°
ay¦toy°, kai¤ e¦nisxy£sei toy¤w yi¥oy¤w ¦Israh£l. 17 kai¤ e¦pignv£sesue, dio£ti e¦gv¤ Ky£riow o¥ Ueo¤w y¥mv°n
o¥ kataskhnv°n e¦n Siv¤n o©rei a¥gi£ƒ moy% kai¤ e©stai
¥Ieroysalh¤m a¥gi£a, kai¤ a¦llogenei°w oy¦
dieley£sontai di ¦ay¦th°w oy¦ke£ti...

ΣΗΜ. (ΥΠΟ Λ.Μ.Δ.) Κάποιες επεξηγήσεις επί των ερμηνειών των προφητειών
και ιδίως επί του κατά πόσον ο Πόλεμος του Γωγ είναι ο τελευταίος και αν
αμέσως ακολουθεί η 2α Παρουσία:
Αρχίζοντας κάποιος να διαβάζει το 39ο κεφάλαιο του προφήτου Ιεζεκιήλ
νομίζει ότι εκ παραδρομής αναγράφονται σχεδόν αυτολεξεί τα ίδια λόγια που
διάβασε πριν στο 38ο κεφάλαιο (i¦doy¤ e¦gv¤ e¦pi¤ se¤ Gv¤g a©rxonta Rv£w, Moso¤x
kai¤ Uobe¤l …) Αναφέρεται δηλ. με μικρές διαφοροποιήσεις, 2 φορές, και στο
38ο και στο 39ο κεφάλαιο του βιβλίου του Προφ. Ιεζεκιήλ η εσχατολογική
τιμωρία του Γωγ και των ακολούθων του. Είδαμε σε προγενέστερη ανάλυση την
ερμηνεία που γίνεται από τους Πατέρες που αποδεικνύει πλήρως ότι η μάχη του
Γωγ έχει θέση στο τέλος της Ιστορίας του κόσμου και επ’ αυτού δεν χρειάζεται
να προσθέσωμε κάποια ερμηνεία εμείς, όλα είναι ξεκάθαρα. Τι γίνεται όμως με τα γεγονότα που
αναφέρονται συμπεπλεγμένα με τα ως άνω άκρως εσχατολογικά αναμενόμενα; Στο 39ο κεφ. π.χ.
αναφαίρεται σαφώς χρονικό διάστημα καψίματος όπλων (επτά έτη) και ταφή σε συγκεκριμένο χώρο, το
«Πολυάνδριο» μετά από περισυλλογή των πτωμάτων που θα διαρκέσει επτά μήνες. Εἰναι δυνατόν να
αναφαίρεται η εν λόγω μάχη στη συγκεκριμένη εποχή ακολουθουμένη άμεσα από την 2α Παρουσία;
Μετά όμως τη 2α Παρουσία όλα είναι ανακαινισμένα, καμμία ερμηνεία έστω και αλληγορική δεν μπορεί
να σταθεί για τα λεγόμενα αυτά του 39ου κεφ. του Προφ. Ιεζεκιήλ. Διότι και η φύση τους είναι τέτοια
(σαφείς χρονολογίες, ταφές, μνημεία κλπ) που αλληγορικά δεν μπορούν να σταθούν. Επίσης αναφαίρεται
«kai¤ katoikhuh£sontai ai¥ nh°soi e¦p' ei¦rh£nhς». Αλλά γνωρίζομε, ότι κατά την Πατερική και
Αγιογραφική διάλεκτο, νήσοι αποκαλούνται αλληγορικά οι κατά τόπους εκκλησίες. Μετά όμως την 2α
Παρουσία η Εκκλησία θα είναι ενωμένη με το Θεό, και θάλασσα και νήσοι δεν θα υπάρχουν κατά την
Αποκάλυψη. Νήσοι με την κυριολεκτική τους σημασία ονομάζεται η Ελλάς, που είναι γνωστό ότι δεν
έπαψε ποτέ να απειλείται από γείτονες και μη. Μάλιστα από αυτούς τους στίχους προκύπτει ότι τότε
μόνο θα ειρηνεύσει η περιοχή γύρω στη χώρα μας όταν ο Κύριος εξολοθρεύσει τη δύναμη των εχθρών
στη μάχη κατά του ΓΩΓ.
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Είναι λοιπόν φανερό ότι εδώ ο προφήτης Ιεζεκιήλ δια του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος
αναφέρεται σε δύο (2) μάχες. Μία μάχη πριν από τον έσχατο Αντίχριστο με φανερά αποτελέσματα κατά
των φιλοπολέμων λαών που κυριευμένοι από τά πάθη τους επιχειρούν να εξαφανίσουν την ενεργό
Εκκλησία του Χριστού (τον νέο Ισραήλ, μέσα στον οποίο συγκαταλλέγονται και όσοι δέχθηκαν τον
Χριστό από τον παλαιό Ισραήλ) και τους απανταχού ευσεβείς, έχοντας σκοτεινές αρπαχτικές διαθέσεις
κάτω από την αρχηγία του ομώνυμου άρχοντα «Γωγ» (=σκότος). Και μία ακόμη μάχη, που θα είναι μόνο
προετοιμασία μάχης, στο τέλος της Ιστορίας, την εποχή του Αντιχρίστου, η οποία ακολουθείται άμεσα
από την 2α Παρουσία. Η 1η μάχη κρίνεται απαραίτητη διότι και τότε (τώρα;) όπως στην περίοδο του
Αντιχρίστου οι σκοτεινές δυνάμεις συνασπίζονται παγκοσμίως κατά της διδασκαλίας του Χριστού και
την πολεμούν. Μάλιστα πιθανόν τα κρισιμότερα να είναι 7 έτη. (βλ. προφ. Δανιήλ). Η μάχη αυτή έτσι
όπως περιγράφεται από τον προφ. Ιεζεκιήλ ξεκινάει σαν μάχη κατά της Εκκλησίας του Χριστού στο
κοινωνικό πεδίο (γιαυτό αναφέρει «a¦f' h¥merv°n pleio£nvn e¥toimasuh£setai»). Προετοιμασία αποτελεί
κάθε είδους δίωξη των Χριστιανών και της Χριστιανικής διδασκαλίας από άθεα καθεστώτα. Η Εκκλησία
του Χριστού (ο νέος Ισραήλ στον οποίο αναφέρεται η προφητεία) δεν κατέχει υλικά όπλα για άμυνα,
αλλά μόνο πνευματικά, και αποτελείται από τους πιστούς όλου του κόσμου. Γιαυτό αναφέρεται «h¨jv

e¦pi¤ h¥syxa£zontaw e¦n h¥syxi£ kai¤ oi¦koy°ntaw e¦p' ei¦rh£nhw, pa£ntaw katoikoy°ntaw gh°n, e¦n ‚− oy¦x
y¥pa£rxei tei°xow oy¦de¤ moxloi£, kai¤ uy£rai oy¦k ei¦si¤n ay¦toi°w». Όλα όμως τα κράτη του κόσμου έχουν

στρατούς και όπλα και βέβαια και το κράτος του Ισραήλ. Η ταλαιπωρία των μελών της Εκκλησίας
προκλήθηκε μόνο από τις αμαρτίες «gnv£sontai pa£nta ta¤ e©unh o¨ti dia¤ ta¤w a¥marti£aw ay¦tv°n
‚¦xmalvtey£uhsan oi¬kow
¦Israh£l». Όμως στο τέλος παραχωρεί ο Θεός την αλληλεξόντωση των
«εχθρών» στην πολεμική σύγκρουση που ακολουθεί «ma£xaira a¦nurv£poy e¦pi¤ to¤n a¦delfo¤n ay¦toy°
e©stai». Και οι δύο μάχες είναι σαφώς εσχατολογικές, και έτσι αποκαλούνται από τον προφήτη, αλλά η
μεταγενέστερη είναι η φοβερότερη και σημαντικότερη, για τις συνέπειές της, διότι μετά την εξολόθρευση
του Αντιχρίστου που γίνεται κατ’ αυτήν όπως και του στρατεύματός του, όχι με πόλεμο αλλά με ένα
φύσημα μόνο του Κ.Ι. Χριστού κατά τον Απόστολο, «to£te a¦pokalyfuh£setai o¥ a©nomow, o§n o¥ Ky£riow

a¦nalv£sei tƒ° pney£mati toy° sto£matow ay¦toy° kai¤ katargh£sei t‚° e¦pifanei£ th°w paroysi£aw
ay¦toy°», (PROS UESSALONIKEIS B, κεφ.Β στίχ.8 ), ακολουθεί η 2α Παρουσία. Σε εμάς όμως η 1η μάχη είναι
πολύ σημαντική διότι είναι πιο κοντά στα χρόνια που ζούμε.
Η πρώτη μάχη που αποτελεί τύπο για τη 2η μάχη, γίνεται για να κατανοήσει ακόμη και ο μη
πιστός αλλά καλοπροαίρετος κόσμος, (τα έθνη), την προστασία του νέου Ισραήλ (των πιστών
Χριστιανών) από το Θεό με θαυματουργικό (υπερφυσικό) τρόπο, να δοξάσει τον αληθινό Θεό «kai¤

megalynuh£somai kai¤ a¥giasuh£somai kai¤ e¦ndojasuh£somai kai¤ gnvsuh£somai e¦nanti£on e¦unv°n
pollv°n. kai¤ gnv£sontai o¨ti e¦gv£ ei¦mi Ky£riow» και συγχρόνως να μην υπάρχει δικαιολογία για όσους

θα ακολουθήσουν αργότερα τον Αντίχριστο.
Διότι τότε, όχι πολύ ενωρίτερα από την εμφάνιση του Αντιχρίστου και την απαίτησή του να
τιμάται σαν Θεός, θα γίνει η πρώτη μάχη κατά του Γωγ, όπου θα αλληλο-εξοντωθούν οι αμετανόητα
αμαρτωλοί λαοί, και θα αποδειχθεί ότι ο νεός Ισραήλ είναι πνευματικός, και είναι οι απανταχού της γης
Χριστιανοί, γιατί αυτούς θα προστατεύσει ο Θεός θαυματουργικά και θα τους ελευθερώσει από την
καταπίεση των ασεβών « ny°n a¦postre£cv th¤n ai¦xmalvsi£an ¦Iakv¤b kai¤ e¦leh£sv to¤n oi¬kon ¦Israh¤l
kai¤ zhlv£sv dia¤ to¤ o©noma to¤ a¨gio£n moy». Ο παλιός Ισραήλ τότε, στην (1η) μάχη του Γωγ θα
βοηθηθεί από τον Θεό και τα γεγονότα, ώστε να επιστρέψει στον αληθινό Θεό, αν και όχι σαν σύνολο.
Διότι από άλλες Πατερικές προφητείες και από τον ίδιο τον αψευδή Κύριο γνωρίζομε ότι το μεγαλύτερο
μέρος του λαού παραπλανώμενο από τάσεις υλικής κυριαρχίας και ευδαιμονίας θα δεχθεί, αργότερα, σαν
Μεσσία τον Αντίχριστο «e¦gv¤ e¦lh£lyua e¦n tƒ° o¦no£mati toy° patro£w moy, kai¤ oy¦ lamba£nete£ me% e¦a¤n
a©llow e©lu‚ e¦n tƒ° o¦no£mati tƒ° i¦di£ƒ, e¦kei°non lh£cesue» (κατά Ιωάννην κεφ. 5ον στιχ 43).
Θα ελεγχθεί τότε και η άννοια των οργάνων του Αντιχρίστου που μαζί του, κατ’ εντολήν των (ως
βατράχων κατά την Αποκάλυψη) πονηρών πνευμάτων και του Σατανά, συστρατεύονται στο τέλος της
Ιστορίας για να πολεμήσουν, στο υλικό πεδίο, τον ερχόμενο Κριτή!!! Η Αποκάλυψη ρίχνει το βάρος της
στην τελευταία αυτή μάχη, χρησιμοποιώντας την πρώτη σαν τύπο.
Αναφέρθηκε ήδη, και η άποψη του γ. Παϊσίου του Αγιορείτου (†1994), ότι στα ερχόμενα
γεγονότα της Κων/λεως προηγείται η μάχη που περιγράφεται στον προφ. Ιεζεκιήλ. (Βλ. προηγούμενες
σελ.) Και πράγματι! Ανάμεσα στις φυλές που βγαίνουν για πλιάτσικο («ei¦w pronomh¤n toy°
pronomey°sai sy¤ e©rx‚ kai¤ skyley°sai sky°la» ) είναι και οι Τούρκοι!!! (Θεργαμά προερχόμενοι από
την γη της Μογγολίας, από τον έσχατο Βορρά). Μάλιστα οι αναφερόμενες ονομασίες, Ρως, Γομέρ,
Θεργαμά ή Τουρκαμά κλπ, αρχικά υπήρξαν στην Μ. Ασία και τις γειτονικές περιοχές δηλ. στην σημερινή
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Τουρκία. Και κατά το σύνηθες στις Γραφές χρησιμοποιείται διπλά η προέλευσή τους. Αφ’ ενός η
περιοχή αφετηρίας (σημερινή Τουρκία) και αφ’ ετέρου η τελική θέση μετά την εξάπλωσή τους, τα
διάφορα ονομαζόμενα σήμερα έθνη, όπως Ρώσοι, Γερμανοί, Τούρκοι κλπ.
Είναι προφανές ότι βαδίζοντας προς την ημ/νία του μεγάλου πολέμου οι Χριστιανοί θα
καταδιώκονται όλο και περισσότερο από τους σκοταδιστές, από μέσα ή και από έξω από τη χώρα τους,
(τις στρατιωτικές ωμές επεμβάσεις τύπου Σερβίας, Ιράκ και Αφγανιστάν, τα σκοταδιστικά μέσα
ενημέρωσης, την μασωνοκρατία, την θεοποίηση της πλουτοκρατίας, κλπ). Ανάμεσα στα φύλλα λοιπόν
που θα συστρατευθούν είναι και «πολιτισμένα» όπως οι Ρώσοι (Ρως) και οι Γερμανοί!!! (Γομέρ). Θα
μαζευτούν, τότε, όλα τα κυριαρχούμενα από αρπαχτικές διαθέσεις έθνη, και λόγω της εξάπλωσης της
αποστασίας, αυτά θα είναι όλα τα «πολιτισμένα» της Λευκής Φυλής, και θα ξεκαθαρισθούν όλοι οι
αμετανόητοι υπήκοοί τους στον μεγάλο «έμφυλο πόλεμο», για να παύσει για ένα μεγάλο διάστημα η
καταπίεση των Χριστιανών, και όλων των Αξιών που εκπροσωπούνται και κηρύσσονται από την
Εκκλησία.
Φαίνεται λοιπόν ότι ενώ θα νομίσουν για άλλη μία φορά οι οπαδοί του Αντιχρίστου ότι ήρθε η
ώρα να κάνουν την παγκόσμια κυβέρνησή τους, γίνεται ο μεγάλος πόλεμος αλληλοεξόντωσης των
αμαρτωλών λαών, και τότε όλοι σχεδόν όσοι επιζήσουν, θα πιστέψουν και θα δοξάσουν τον αληθινό
Θεό.
Αποτέλεσμα του πολέμου θα είναι το ότι αντί να καθίσει στο θρόνο του ο Αντίχριστος στην
Ιερουσαλήμ, θα καθίσει ο ευσεβής Βασιλιάς στον θρόνο του στην Κων/λη. Μετά τα χρόνια του
Βασιλέως αυτού, κατά την διάρκεια των οποίων επιτελείται επανευαγγελισμός του κόσμου (εξάπλωση
της Ορθοδόξου Πίστεως) έρχονται οι πολύ δυσκολοι καιροί που θα φέρουν τελικά στην εξουσία τον
Αντίχριστο, αλλά μόνο για 3,5 χρόνια. Τότε ο Αντίχριστος και ο Σατανάς θα καταργηθούν με τη μάχη
του Αρμαγεδώνα, την τελευταία μάχη του Γωγ (του Σκότους εναντίον του Φωτός). Λ. Μ. Δ.
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