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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ 

Το βιβλίο του Νεύτωνα για το Δανιήλ και την Αποκάλυψη είναι στο μεγαλύτερο του μέρος 

μια ιστορική μελέτη όπου αντιμετωπίζει τα ιστορικά γεγονότα ως μια εφαρμογή των 

προφητειών. Προφανώς έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια να μελετήσει διάφορους 

ιστορικούς όπως τον Ευσέβιο, το Αμμιανό Μαρκελίνο, τον Προκόπιο και άλλους. Μελέτησε 

τις αποφάσεις των Αυτοκρατόρων καθώς και τις αποφάσεις των Συνόδων των Εκκλησιών. 

Γνώριζε Λατινικά, Αρχαία Ελληνικά και Εβραϊκά.  Αποφεύγει να κάνει προβλέψεις για το 

τέλος του κόσμου και μάλιστα θεωρεί ότι πολλές προφητείες δόθηκαν όχι για να 

προβλέψουμε αλλά για να δούμε την εκπλήρωση τους και τότε να θαυμάσουμε, όπως 

άλλωστε γίνεται και στα Ευαγγέλια όπου αναφέρεται ότι αυτό ή εκείνο έγινε σύμφωνα με 

τον τάδε προφήτη. Το περίφημο 2060 δεν υπάρχει σ αυτό το βιβλίο, ήταν μια σημείωση 

που έκανε το 1704 αλλά όπως φαίνεται δεν τη θεώρησε άξια να μπει στο βιβλίο αυτό. 

Μάλιστα επικρίνει πολλούς ερμηνευτές που προσπαθούν να προβλέψουν μελλοντικά 

συμβάντα και ημερομηνίες.  

Ο μεταφραστής μάταια προσπάθησε να βρει κάτι παλιές αναφορές για προβλέψεις για 

οχήματα που θα κινούνται με ταχύτητες πάνω από 80 χιλιόμετρα την ώρα, πράγματα που 

αναφέρθηκαν σε άρθρα που είχε διαβάσει.  Δεν γνωρίζω που τα βρήκαν οι αρθρογράφοι. 

Για την διευκόλυνση των αναγνωστών έχω προσθέσει διάφορες υποσημειώσεις για 

ονόματα που δεν γνώριζα και έβαλα και έναν χάρτη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας γιατί οι 

ερμηνεία των κεράτων και των θηρίων περιέχει πολλές αναφορές σε περιοχές που ο 

μεταφραστής δε γνώριζε ως μη ων ιστορικός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και των 

Βαρβαρικών επιδρομών. Οι σημειώσεις του Νεύτωνος περιέχονται ως σημειώσει τέλους σε 

κάθε κεφάλαιο και ελήφθησαν από το βιβλίο του Νεύτωνα ως έχουν. Περικλείονται σε [] 

π.χ. [1]. 

Ενδιαφέρον έχει για μας τους Έλληνες ότι ο Νεύτων αναφέρεται στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ως το 

θεμελιώδες Ελληνικό βασίλειο της Αυτοκρατορίας των Ελλήνων. Τη Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία την ονομάζει ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αυτοκρατορία και τους ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ αυτοκράτορες 

τους ονομάζει ΕΛΛΗΝΕΣ αυτοκράτορες.  

Το Αγγλικό κείμενο μπορεί να ληφθεί δωρεάν σε διάφορες μορφές (kindle κά )από το 

project Gutenberg http://www.gutenberg.org/. Επειδή ο Νεύτων χρησιμοποιεί αρκετά 

Λατινικά κείμενα ανέτρεξα στο κείμενο της έκδοσης του Sir William Wittla  

Sir Isaac Newton's Daniel and the Apocalypse; with an introductory study of the nature and the cause of 

unbelief, of miracles and prophecy https://archive.org/details/sirisaacnewtonsd00newtiala 

Αρχική έκδοση: LONDON JOHN MURRAY  ALBERMARLE STREET ,W. 1922. Σ’ αυτήν την έκδοση τα λατινικά 

κείμενα, αποδίδονται στα Αγγλικά.  

Τα κείμενα της Αγίας Γραφής έχουν ληφθεί σε πολλά σημεία από τη μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας στη 

Δημοτική, είτε από την απόδοση Φίλου της μετάφρασης Βάμβα (γιατί συμφωνεί περισσότερο με το ύφος του 

Νεύτωνα) είτε απ’ ευθείας από το κείμενο των Εβδομήκοντα για το Δανιήλ ή το κείμενο της Καινής Διαθήκης 

στην Αρχαία Ελληνική. 

 

  

https://archive.org/details/sirisaacnewtonsd00newtiala
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Προς τον εντιμότατο PETER LORD KING 
 
Βαρόνο του Ockham,   Lord High Chancellor of Great-Britain. 
 
Κύριε 
 
Δε χρειάζεται να ζητήσω συγγνώμη γιατί απευθύνω τις ακόλουθες Σελίδες στην 
ευγένεια σας, που είχατε τόση καλή επικοινωνία και φιλία με τον Συγγραφέα· 
και όπως και αυτός  μέσα σε ενασχολήσεις διαφορετικής φύσης, κάνατε  τη Θρησκεία θέμα μιας 
μελέτης που την κάνατε αυτόβουλα· και σε όλες σας τις Έρευνες και ενέργειες δείξατε την ίδια 
απαρασάλευτη προσκόλληση στην Αλήθεια καις στην Αρετή.  
 
 Θα το θεωρήσω ένα μεγάλο Πλεονέκτημα της Σχέσης μου με τον Sir  Isaac 
Newton, στο ότι δίνει μια ευκαιρία να κάνουμε αυτήν την δημόσια ανάγνωση 
για την απροσποίητη εκτίμηση του, 
 
  Κύριε μου, 
      Της Εξοχότητας σας 
          Ο Πλέον Υπάκουος και   
              Πλέον ταπεινός Υπηρέτης, 
                  Benj. Smith. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 

ΜΕΡΟΣ Ι. Παρατηρήσεις σχετικά με τις προφητείες του Δανιήλ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. I. Εισαγωγή σχετικά τη σύνθεση των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. II. Επί της Προφητικής Γλώσσας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. III. Από το όραμα της Εικόνας που αποτελείται από τέσσερα Μέταλλα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. IV. Από το όραμα των τεσσάρων θηρίων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. V. Από τα βασίλεια που αντιπροσωπεύονται από τα πόδια της εικόνας που 

αποτελείται από σίδηρου και πηλό (άργιλο). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. VI. Από τα δέκα βασίλεια που αντιπροσωπεύονται από τα δέκα κέρατα του 

τέταρτου Θηρίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. VII. Από το ενδέκατο κέρας του τέταρτου Θηρίου του Δανιήλ . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. VIII. Από τη δύναμη του ενδέκατου κέρατου του τέταρτου Θηρίου του Δανιήλ, 

να αλλάξουμε τους χρόνους και τους νόμους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. IX. Από τα βασίλεια που εκπροσωπούνται στο  Δανιήλ από τον Κριό και τον  

Τράγο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. X. Από την προφητεία των εβδομήντα εβδομάδων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. XI. Από τους χρόνους της γέννησης και του πάθους του Χριστού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. XII. Για την προφητεία της Γραφής της Αλήθειας 
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.ΚΕΦΑΛΑΙΟ. XIII. Από το βασιλιά που έκανε σύμφωνα με τη θέλησή του και μεγεθύνθηκε ο 

ίδιος ο ίδιος πάνω από κάθε Θεό, και τίμησε το Θεό των φρουρίων (Mahuzzims), και δεν 

θεώρησε την επιθυμία των γυναικών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. XIV. Από το Θεό των φρουρίων ( Mahuzzims), τιμημένος από τον βασιλιά που 

έκανε σύμφωνα με τοη επιθυμία του. 

ΜΕΡΟΣ II. Παρατηρήσεις σχετικά με την Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. I. Εισαγωγή, σχετικά με την εποχή που γράφτηκε η Αποκάλυψη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. II. Σχετικά με τη σχέση που έχει η Αποκάλυψη του Ιωάννη με το Βιβλίο του 

Νόμου του Μωυσή και τη λατρεία του Θεού στο Ναό. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. III. Από τη σχέση που έχει η Προφητεία του Ιωάννη με εκείνη της Δανιήλ, και 

του Θέματος της Προφητείας. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

 Εισαγωγή σχετικά με τους συγγραφείς των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. 

Όταν ο Μανασσής[iai] έστησε ένα σκαλισμένο  άγαλμα στο ναό του Κυρίου και έκτισε 

βωμούς στις δύο αυλές του ναού αφιερωμένους στη στρατιά του ουρανού και μας 

χρησιμοποίησε διάφορα ξόρκια και μαγεία στα πνεύματα, και για αυτή τη μεγάλη αμαρτία 

εισέβαλε ο στρατός του Εσαραδών1 βασιλιά της Ασσυρίας και μεταφέρθηκε αιχμάλωτος 

στη Βαβυλώνα. το βιβλίο του Νόμου χάθηκε μέχρι το δέκατο όγδοο έτος του εγγονού του 

Ιωσία Τότε ο Χελκίας[ iia] ο Αρχιερέας, όταν επισκευάστηκε ο Ναός, το βρήκε εκεί και ο 

βασιλιάς θρηνούσε ότι οι πατέρες τους δεν είχαν κάνει σύμφωνα με τα λόγια του βιβλίου 

και διέταξε να διαβαστεί στον λαό και να προκαλέσει τον λαό για να ανανεώσει την ιερή 

διαθήκη με τον Θεό. Αυτό είναι το βιβλίο του νόμου που υπάρχει τώρα.   

Όταν ο Σισάκ[iii] βγήκε από την Αίγυπτο και λεηλάτησε το ναό και έκανε τον Ιούδα φόρου 

υποτελή στην μοναρχία της Αιγύπτου (που ήταν στο πέμπτο έτος του Ροβοάμ), οι Εβραίοι 

συνέχισαν να υποφέρουν από μεγάλα προβλήματα για περίπου είκοσι χρόνια· χωρίς τον 

αληθινό Θεό και χωρίς έναν Ιερέα που να διδάσκει το Νόμο, και χωρίς Νόμο· και σε 

εκείνους τους χρόνους δεν υπήρχε ειρήνη ούτε γι’ αυτόν που πήγαινε ούτε για εκείνον που 

ερχόταν, αλλά μεγάλες ενοχλήσεις ήταν πάνω σε όλους κάτοικους των χωρών, και το ένα 

έθνος καταστρεφόταν από άλλο έθνος και η μία πόλη την άλλη, διότι ο Θεός τους έφερε 

όλες τις αντιξοότητες. Αλλά[iv] όταν πέθανε ο Σισάκ, και η Αίγυπτος έπεσε σε προβλήματα, 

ο Ιούδας είχε δέκα ήσυχα χρόνια. Και εκείνη την εποχή ο Ασά έχτισε οχυρωμένες πόλεις 

στον Ιούδα και μπόρεσε να συγκεντρώσει στρατό από 580000 άνδρες, με τους οποίους, 

κατά το 15ο έτος της βασιλείας του, και μπόρεσε να αντιμετωπίσει και να νικήσει το Ζαρέ 

το Αιθίοπα, ο οποίος είχε κατακτήσει την Αίγυπτο και τη Λιβύη και τους Τρωγλοδύτες2, και 

βγήκε με έναν στρατό των 1000000 από Λίβυες και Αιθίοπες, για να ανακτήσουν τις χώρες 

                                                           
1
 Ασαραδδων Έσδρας 4:2 

2 Τρωγλοδύτες: Λαός που κατοικούσε στη δυτική ακτή της Ερυθράς θάλασσας 



5 
 

που κατακτήθηκαν από τον Σισάκ. Και μετά από αυτή τη νίκη ο Ασά[v] εκθρόνισε τη μητέρα 

του για ειδωλολατρία και ανανέωσε το Βωμό, και έφεραν στο Ναό νέα αγγεία χρυσού και 

αργύρου. και αυτός και ο λαός εισήλθε σε μια νέα διαθήκη για να αναζητήσει τον Κύριο τον 

Θεό των πατέρων, με απειλή για ποινή του θανάτου σε εκείνους που λάτρευαν άλλους 

Θεούς. και ο γιος του ο Ιωσαφάτ «αφαίρεσε» τους υψηλά τόπους  και τον τρίτο χρόνο της 

βασιλείας του έστειλε μερικούς από τους άρχοντες του, και από τους Ιερείς και τους 

Λευίτες, να διδάξουν στις πόλεις του Ιούδα: και είχαν μαζί τους το βιβλίο του Νόμου και 

πήγαν σχεδόν σε όλες τις πόλεις του Ιούδα, και δίδαξαν τους ανθρώπους. Αυτό είναι  το 

βιβλίο του Νόμου που χάθηκε στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της βασιλείας τους Μανασσή, 

και βρέθηκε και πάλι κατά την βασιλεία του Ιωσία και γι 'αυτό  συμπεραίνουμε ότι 

γράφτηκε πριν από το τρίτο έτος του Ιωσαφάτ. 

Το ίδιο βιβλίο του Νόμου διατηρήθηκε και παραδόθηκε στους απογόνους τους από τους 

Σαμαρείτες, και ως εκ τούτου ήταν δεκτό από  τις δέκα φυλές πριν από την αιχμαλωσία 

τους. Διότι,[vi] όταν οι δέκα φυλές αιχμαλωτίστηκαν, ένας ιερέας από τους αιχμαλώτους 

στάλθηκε πίσω στη Βαιθήλ, με εντολή του βασιλιά της Ασσυρίας, για να διδάξουν στους 

νέους κατοίκους της Σαμάρειας, αυτά που ήταν σύμφωνα με το Θεό της γης·  και οι 

Σαμαρείτες είχαν την Πεντάτευχο  από αυτόν τον Ιερέα,  που περιείχε τον νόμο ή την «οδό» 

του Θεού της γης· που διδάχτηκαν από τον ιερέα. Γιατί διατήρησαν τη θρησκεία που τους 

δίδαξε[vii], ενώνοντας μαζί της, τη λατρεία των δικών τους θεών. και διατηρώντας αυτό που 

είχαν διδαχθεί, διατήρησαν αυτό το βιβλίο του νόμου τους με την αρχική γραφή των 

Εβραίων, ενώ οι δύο φυλές, μετά την επιστροφή τους από τη Βαβυλώνα, άλλαξαν το 

σύστημα της γραφής σε εκείνο των Χαλδαίων, το οποίο είχαν μάθει στη Βαβυλώνα. 

Και δεδομένου ότι η Πεντάτευχος είχε γίνει δεκτή ως το βιβλίο του Νόμου, τόσο από τις δύο 

Φυλές όσο και από τις δέκα Φυλές, έπεται ότι την είχαν παραλάβει πριν κατατμηθούν σε 

δύο Βασιλεία. Διότι μετά τη διαίρεση δεν έλαβαν νόμους ο ένας από τον άλλο, αλλά 

έμειναν σαν χωριστά βασίλεια. Ο Ιούδας δεν μπορούσε να επαναφέρει το Ισραήλ από την 

αμαρτία του Ιεροβοάμ και ο Ισραήλ δεν μπορούσε να φέρει τον Ιούδα σ’ αυτόν. Επομένως, 

η Πεντάτευχος ήταν το βιβλίο του Νόμου στις ημέρες του Δαβίδ και του Σολομώντα. Οι 

υποθέσεις της Σκηνής και του Ναού διατάχθηκαν από τον Δαβίδ και τον Σολομώντα, 

σύμφωνα με το νόμο αυτού του βιβλίου και ο Δαβίδ στον 78ο Ψαλμό, προειδοποιώντας τον 

λαό να ακούσει το νόμο του Θεού, εννοεί το νόμο αυτού του βιβλίου. Διότι, περιγράφοντας 

τον τρόπο με τον οποίο οι προπάτορές τους δεν τον τήρησαν, αναφέρει πολλά ιστορικά 

πράγματα από τα βιβλία της Εξόδου και των Αριθμών. 

Η γενεαλογία των Βασιλέων του Εδώμ (Ιδουμαίας), προτού βασιλεύσει κάποιος βασιλιάς 

επί του Ισραήλ, βρίσκεται στο βιβλίο της Γένεσις[viii]· και ως εκ τούτου το βιβλίο αυτό δεν 

γράφτηκε εξ ολοκλήρου με τη μορφή που υπάρχει τώρα, πριν από τη βασιλεία του Σαούλ. 

Ο συγγραφέας καθόρισε τη φυλή εκείνων των βασιλιάδων μέχρι την εποχή του και γι 'αυτό 

έγραψε πριν ο Δαβίδ να κατακτήσει τον Εδώμ. Η Πεντάτευχος αποτελείται από το Νόμο και 

την ιστορία του λαού του Θεού μαζί· και η ιστορία έχει συλλεχθεί από πολλά βιβλία, όπως 

ήταν η ιστορία της Δημιουργίας που συνέταξε ο Μωυσής, το Γεν. β’ 4. το βιβλίο των γενεών 

του Αδάμ, Γεν. ε΄1,  και το βιβλίο των πολέμων του Κυρίου, Αριθ. κα 14. Αυτό το βιβλίο των 

πολέμων περιείχε τα γεγονότα στην Ερυθρά θάλασσα και την οδοιπορία του Ισραήλ μέσα 

από την Έρημο και ως εκ τούτου άρχισε με το Μωυσή. Και ο Ιησούς του Ναυή θα μπορούσε 
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να το μεταφέρει στην κατάκτηση της Χαναάν. Γιατί ο Ιησούς  του Ναυή έγραψε κάποια 

πράγματα στο βιβλίο του νόμου του Θεού, Ιησούς του Ναυή κδ΄. 26 και ως εκ τούτου θα 

μπορούσε να γράψει τους δικούς του πολέμους στο βιβλίο των πολέμων, αυτοί είναι οι 

κύριοι πόλεμοι του Θεού. Αυτά ήταν δημόσια βιβλία και επομένως δεν γράφτηκαν χωρίς 

την εξουσία του Μωυσή και του Ιησού. Και ο Σαμουήλ είχε την ευκαιρία όταν ανέλαβε ο 

Σαούλ τη βασιλεία, για να τα βάλει στη μορφή των βιβλίων του Μωυσή και του Ιησού που 

τότε υπήρχαν, εισάγοντας στο βιβλίο της Γένεσης, τη γενεαλογία των βασιλιάδων του Εδώμ, 

μέχρι που βασιλέψει βασιλιάς στο Ισραήλ. 

Το βιβλίο των Κριτών είναι μια συνεχής ιστορία των Κριτών μέχρι το θάνατο του Σαμψών 

και συνεπώς καταρτίστηκε μετά το θάνατό του, από τις πράξεις των Κριτών. Σε πολλά 

σημεία σε αυτό το βιβλίο λέγεται ότι τα γεγονότα συνέβησαν όταν δεν υπήρχε βασιλιάς στο 

Ισραήλ, Κρ. Ιζ’. 6· ιη 1· ιθ 1· κα 25· και ως εκ τούτου το βιβλίο αυτό γράφτηκε μετά την 

έναρξη της βασιλείας του Σαούλ. Όταν γράφτηκε, οι Ιεβουσαίοι έμεναν στην Ιερουσαλήμ, 

Κρ α 21 και γι 'αυτό γράφτηκε πριν από την όγδοη χρονιά του Δαβίδ, Β’  Σαμ. ε 8· και Α 

Χρον. ια. 6. Τα βιβλία του Μωυσή, του Ιησού και των Κριτών, περιέχουν μια συνεχιζόμενη 

ιστορία, από τη Δημιουργία μέχρι τον θάνατο του Σαμψών. Εκεί που τελειώνει η 

Πεντάτευχος, αρχίζει το βιβλίο του Ιησού· και όπου τελειώνει το βιβλίο του Ιησού, αρχίζει 

το βιβλίο των Κριτών. Επομένως, όλα αυτά τα βιβλία έχουν συνταχθεί από τα γραπτά του 

Μωυσή, του Ιησού, και άλλα αρχεία, από ένα και το αυτό χέρι, μετά την αρχή της βασιλείας 

του Σαούλ και πριν από το όγδοο έτος του Δαβίδ. Και ο Σαμουήλ ήταν ένας ιερός 

συγγραφέας, Α’ Σαμ. ι 25· γνωρίζει την ιστορία του Μωυσή και των Κριτών, Α’ Σαμ. ιβ 8, 9, 

10, 11, 12. και είχε ευκαιρία στη βασιλεία του Σαούλ και επαρκή εξουσία για να συνθέσει 

αυτά τα βιβλία. Ήταν Προφήτης, και έκρινε τον Ισραήλ όλες τις ημέρες της ζωής του και ο 

λαός τον εκτιμούσε πολύ· και ο Νόμος με τον οποίο έπρεπε να κρίνει τον λαό δεν μπορούσε 

να δημοσιευτεί από κάποιον με λιγότερη εξουσία από αυτόν, ο Νομοθέτης δεν ήταν 

κατώτερος από τον κριτή. Και το βιβλίο του Ιασάρ (Βιβλίο των Ηρώων στη μετάφραση της 

Βιβλικής Εταιρείας), το οποίο αναφέρεται στο βιβλίο του Ιησού, Ιησ. ι 13· υπήρχε όταν 

σκοτώθηκε ο Σαούλ, Β Σαμ. α 18. Με την αφιέρωση του ναού του Σολομώντος, όταν η 

Κιβωτός εισήχθη στα Άγια των Αγίων, εκεί  δεν υπήρχε τίποτα, παρά οι  δύο λίθινες πλάκες, 

Α’  Βασιλέων η 9. Και λοιπόν, όταν οι Φιλισταίοι πήραν την Κιβωτό, έβγαλαν από αυτήν το 

βιβλίο του Νόμου και το χρυσό δοχείο του Μάννα και τη Ράβδο του Ααρών. Και αυτό και 

άλλες απώλειες που οφείλονταν στην  ερήμωση του Ισραήλ, από την κατάκτηση του Ισραήλ 

από τους Φιλισταίους, θα μπορούσαν να δώσουν αφορμή στο Σαμουήλ, μετά από κάποια 

ανάπαυλα από αυτούς τους εχθρούς, να συγκεντρώσει τα διάσπαρτα γραπτά του Μωυσή 

και του Ιησού και τα αρχεία των Πατριαρχών και των Κριτών με τη μορφή που υπάρχει 

σήμερα. 

Το βιβλίο της Ρουθ είναι μια ιστορία κάποιων γεγονότων που συνέβησαν στις ημέρες των 

Κριτών, και μπορεί να θεωρηθεί ως προσθήκη στο βιβλίο των Κριτών, και  γράφτηκε από 

τον ίδιο συγγραφέα και την ίδια στιγμή. Διότι γράφτηκε μετά τη γέννηση του Δαβίδ, (Ρουθ 

δ 17, 22)· και όχι πολύ καιρό μετά, επειδή η ιστορία του Βοόζ και της Ρουθ, του προπάππου 

και της προγιαγιάς του Δαβίδ και των συγχρόνων τους, δεν μπορούσε να μείνει στην 

προφορική παράδοση πάνω από δύο ή τρεις γενιές. Και δεδομένου ότι αυτό το βιβλίο 

προέρχεται από τη γενεαλογία του Δαβίδ από τους  Βοόζ και Ρουθ, και παραλείπει τους 

μεγαλύτερους αδελφούς του Δαβίδ και τους γιους του· γράφτηκε προς τιμήν του Δαβίδ, 
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αφού χρίστηκε βασιλιάς από τον Σαμουήλ και πριν να είχε παιδιά στη Χεβρώνα, και κατά 

συνέπεια κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Σαούλ. Δεν προχωρά στην ιστορία του Δαβίδ, 

και φαίνεται λοιπόν ότι έχει γραφτεί αμέσως μετά που χρίστηκε. Λοιπόν κρίνουν όσοι 

αποδίδουν  στο Σαμουήλ τα βιβλία του Ιησού, των Κριτών και  της Ρουθ. 

  Ο Σαμουήλ  θεωρείται επίσης ότι είναι ο συγγραφέας του πρώτου βιβλίου του  Σαμουήλ, 
μέχρι την ώρα του θανάτου του. Τα δύο βιβλία του Σαμουήλ δεν επικαλούνται συγγραφείς 
και επομένως φαίνεται να είναι πρωτότυπα. Αρχίζουν με τη γενεαλογία, τη γέννηση και την 
εκπαίδευσή του, και μπορεί να έχουν γραφτεί εν μέρει στη διάρκεια της ζωής του από τον 
ίδιο ή τους μαθητές του Προφήτες στη  Ναϊώθ στη  Ραμά, Α’ Σαμ. Ιθ 18,19, 20 και εν μέρει 
μετά το θάνατός του από τους ίδιους μαθητές. 
 
Τα βιβλία των Βασιλέων αναφέρουν άλλους συγγραφείς, όπως το βιβλίο των Πράξεων του 
Σολομώντα, το βιβλίο των Χρονικών των Βασιλέων του Ισραήλ, και βιβλίο των Χρονικών των 
Βασιλέων του Ιούδα. Τα βιβλία του Χρονικών  παραθέτουν το βιβλίο του Σαμουήλ  του 
Βλέποντος, του βιβλίου του Νάθαν του Προφήτη και το βιβλίο του Γαδ του βλέποντος, για 
τις πράξεις του Δαβίδ· το βιβλίο του Νάθαν του Προφήτη, της προφητείας του Αχιά του 
Σιλωνίτη και τα οράματα του Ιδώ του Βλέποντος, για τις πράξεις του Σολομώντος. το βιβλίο 
του Σεμαΐα  του προφήτη, και το βιβλίο (Μιδράς) του  Ιδδώ του βλέποντος σχετικά με τις 
γενεαλογίες, για τις πράξεις του Ροβοάμ και  Αβιά· το βιβλίο των Βασιλέων του Ιούδα και 
του Ισραήλ για τις πράξεις του Ασά, του Ιωάς· του Αμασία, Ιωράμ, Άχαζ, Εζεκία, Μανασσή 
και Ιωσία· το βιβλίο του Ιηού γιου του Ανάνι, για τις πράξεις του Ιωσαφάτ· και τα οράματα 
του Ησαΐα για τις Πράξεις του Ουζία και του Εζεκία. Αυτά τα βιβλία ήταν συνεπώς συλλογές 
από τα ιστορικά συγγράμματα των αρχαίων Βλεπόντων  και Προφητών.  Και επειδή τα 
βιβλία των Βασιλέων και  Χρονικών παραθέτουν το ένα το άλλο, γράφτηκαν ταυτόχρονα. 
Και αυτή τη φορά ήταν μετά την επιστροφή από την αιχμαλωσία της Βαβυλωνίας, επειδή 
προσδιορίζουν την  ιστορία της Ιουδαίας και τις γενεαλογίες των βασιλιάδων της Ιουδαίας 
και τους Αρχιερείς, μέχρι  αυτή την αιχμαλωσία. Το βιβλίο του  Έσδρα ήταν αρχικά ένα 
μέρος του βιβλίου των Χρονικών, και έχει διαιρεθεί από αυτό. Γι 'αυτό αρχίζει με τους δύο 
τελευταίους στίχους των βιβλίων των Χρονικών, και το πρώτο βιβλίο  Έσδρας ξεκινά με τα 
δύο τελευταία κεφάλαια του Β’ Χρονικών.  Ο Έσδρας  ήταν ως εκ τούτου, αυτός που 
συνέλεξε το υλικό των βιβλίων των Βασιλέων και των Χρονικών, και κατέγραψε την ιστορία 
μέχρι το δικό του καιρό. Ήταν ένας πεπειραμένος Γραμματέας του Νόμου του Θεού· και για 
να τον βοηθήσει σε αυτό το έργο  ο Νεεμίας ίδρυσε βιβλιοθήκη, και συνέλεξαν μαζί τις 
πράξεις των βασιλέων και των προφητών και του  Δαβίδ, και τις  επιστολές των βασιλέων, 
σχετικά με τα ιερά δώρα, B Μακκαβαίων β’ 133. Με τις πράξεις του  Δαβίδ καταλαβαίνω 
εδώ τα δύο βιβλία του Σαμουήλ , ή τουλάχιστον το δεύτερο βιβλίο. Από τις Πράξεις των 
Βασιλέων, που γράφτηκαν από καιρό σε καιρό από τους Προφήτες, συνέθεσε τα βιβλία 
του. Οι βασιλιάδες του Ιούδα και του Ισραήλ, τα Χρονικά των Βασιλέων του Ιούδα, και τα 
Χρονικά των Βασιλέων του Ισραήλ. Και κάνοντας αυτό εντάχθηκαν οι εν λόγω πράξεις μαζί, 
κατά τη δέουσα χρονική περίοδο, αντιγράφοντας τα ίδια τα λόγια του συγγραφέως, όπως 
φανερώνεται από την άλλη, ότι τα βιβλία των Βασιλέων και τα βιβλία των  Χρονικών συχνά 
συμφωνούν μεταξύ τους με ίδιες λέξεις για πολλές προτάσεις. Όπου συμφωνούν με την 
έννοια, συμφωνούν και με λόγια. 
Έτσι, οι προφητείες του Ησαΐα, που γράφηκαν σε διάφορους καιρούς,  τις έχει 
συγκεντρώσει σε ένα σώμα. Και το ίδιο έκανε για τις προφητείες του Ιερεμία, και τους 
υπόλοιπους Προφήτες, μέχρι τις ημέρες του δεύτερου Ναού. Το βιβλίο του Ιωνά είναι η 
ιστορία του Ιωνά που γράφτηκε από άλλο χέρι. Το βιβλίο του Δανιήλ είναι συλλογή 

                                                           
3
 ἐξηγοῦντο δὲ καὶ ἐν ταῖς ἀναγραφαῖς καὶ ἐν τοῖς ὑπομνηματισμοῖς τοῖς κατὰ τὸν Νεεμιαν τὰ αὐτὰ καὶ ὡς 

καταβαλλόμενος βιβλιοθήκην ἐπισυνήγαγεν τὰ περὶ τῶν βασιλέων βιβλία καὶ προφητῶν καὶ τὰ τοῦ Δαυιδ καὶ 
ἐπιστολὰς βασιλέων περὶ ἀναθεμάτων 
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εγγράφων που γράφτηκαν σε διάφορους καιρούς. Τα έξι τελευταία κεφάλαια περιέχουν 
Προφητείες που γράφτηκαν αρκετές φορές από τον ίδιο τον Δανιήλ: τα έξι πρώτα είναι μια 
συλλογή από ιστορικά έγγραφα που γράφτηκαν από άλλους. Το τέταρτο κεφάλαιο είναι 
διάταγμα του Ναβουχοδονόσωρ. Το πρώτο κεφάλαιο γράφτηκε μετά το θάνατο του Δανιήλ: 
επειδή ο συγγραφέας λέει, ότι ο Δανιήλ συνέχισε να βρίσκεται στα ανάκτορα μέχρι το 
πρώτο έτος του Κύρου· δηλαδή στο πρώτο έτος που πέρασε  η εξουσία της Βαβυλώνας 
στους Πέρσες και Μήδους, και το τρίτο έτος των Μήδων από τη Βαβυλώνα. Και, για τον ίδιο 
λόγο, το πέμπτο και το έκτο κεφάλαιο γράφτηκαν και μετά το θάνατό του. Γιατί τελειώνουν 
με αυτά τα λόγια: Έτσι αυτός ο Δανιήλ ευημερούσε υπό τη βασιλεία του Δαρείου και στη 
βασιλεία του Κύρου του Πέρση. Ωστόσο, αυτές οι λέξεις θα μπορούσαν να προστεθούν από 
το συλλέκτη των εγγράφων, που θεωρώ ότι είναι ο Έσδρας. 
 

Οι Ψαλμοί που συνέθεσαν οι  Μωυσής, Δαβίδ, και άλλοι, φαίνεται να ήταν επίσης συλλογή 

του Έσδρα  σε έναν τόμο. Τον θεωρώ ως τον συλλέκτη, γιατί σ’ αυτήν τη συλλογή 

συναντούμε Ψαλμούς  που είναι στην εποχή της αιχμαλωσίας από τους Βαβυλωνίους, αλλά 

δεν υπάρχει κανένας μετά την αιχμαλωσία. 

Μετά από αυτά τα πράγματα ο Αντίοχος Ο Επιφανής λεηλάτησε το Ναό, διέταξε τους 
Εβραίους να εγκαταλείψουν τον Νόμο με απειλή για ποινή του θανάτου και έγινε αιτία τα 
ιερά βιβλία να  καίγονται οπουδήποτε θα μπορούσαν να βρεθούν: και με αυτά τα 
προβλήματα το βιβλίο «Χρονικά των Βασιλέων του Ισραήλ» χάθηκαν εντελώς. Αλλά μετά 
που αποκαταστάθηκαν από αυτή την καταπίεση, ο Ιούδας ο Μακκαβαίος συγκέντρωσε  όλα 
εκείνα τα γραπτά που θεωρήθηκαν αξιόπιστα, Β’ Μακκαβ. β 14΄(14 ὡσαύτως δὲ καὶ Ιουδας 
τὰ διαπεπτωκότα διὰ τὸν γεγονότα πόλεμον ἡμῖν ἐπισυνήγαγεν πάντα, καὶ ἔστιν παρ’ ἡμῖν·). 
και τα έβαλε τα σε τάξη, μέρος των προφητειών του Ησαΐα ή κάποιου άλλου Προφήτη, 
έχουν προστεθεί στο τέλος των προφητειών του Ζαχαρία. Και το βιβλίο του Έσδρα έχει 
διαχωριστεί από το βιβλίο των Χρονικών· και σε δύο διαφορετικές συλλογές· σε μια 
συλλογή το βιβλίο του Έσδρα που θεωρήθηκε ότι ανήκει στον Κανόνα, και με μια άλλη 
σειρά στο πρώτο βιβλίο του  Έσδρα. 
 
Μετά τη Ρωμαϊκή κατάκτηση, οι Εβραίοι για τη διατήρηση των παραδόσεών τους, τις 
συγκέντρωσαν γραπτώς στο Ταλμούδ τους και για τη διατήρηση των γραφών τους, 
συμφώνησαν σε μια παραδεκτή Έκδοση και την  επισήμαναν με το να μετρήσουν τα 
γράμματα του καθενός βιβλίου και ταξινόμησαν κάθε βιβλίο: και διατηρώντας μόνο αυτή 
την Έκδοση, οι διάφορες άλλες προτάσεις, εκτός από ό, τι μπορεί να ανακαλυφθεί μέσω της 
μετάφρασης των Εβδομήκοντα, έχουν χαθεί·. και σημειώσεις στα περιθώρια, ή άλλες 
μεταβολές όπως από τα λάθη των αντιγραφέων, πριν από αυτή την Έκδοση που είχαν 
φτάσει στο κείμενο, είναι τώρα σπάνια για να διορθωθούν. 
 
Οι Εβραίοι πριν από τη ρωμαϊκή αιχμαλωσία, διέκριναν τα ιερά βιβλία στο Νόμο, τους 
Προφήτες και τα Αγιόγραφα, ή ιερά γραπτά; και διάβαζαν μόνο το Νόμο και τους Προφήτες 
στις Συναγωγές τους. Και ο Χριστός και οι απόστολοι Του έδωσαν έμφαση της θρησκείας 
στο Νόμο και στους Προφήτες, Ματ. ζ 12. ιβ 4. Λουκάς ιστ. 16, 29, 31. κδ 44. Πράξεις κδ. 14. 
κστ.22. Ρωμ. γ 21. Με τα Αγιόγραφα εννοούσαν τα ιστορικά βιβλία που περιλαμβάνουν: 
Ιησού του Ναυή, Κριτές, Ρουθ, Σαμουήλ, Βασιλέων, Χρονικών, Έσδρας Νεεμίας και Εσθήρ, 
το βιβλίο του Ιώβ, τους Ψαλμούς, τα βιβλία του Σολομώντα και τους Θρήνους. Οι 
Σαμαρείτες διάβαζαν μόνο τη Πεντάτευχο: και όταν ο Ιωσαφάτ έστειλε ανθρώπους να 
διδάξουν στις πόλεις· αυτοί είχαν μαζί τους μόνο το βιβλίο του Νόμου· γιατί οι Προφητείες 
που υπάρχουν τώρα στη Γραφή τότε δεν είχαν γραφτεί. Και κατά την επιστροφή από την 
αιχμαλωσία της Βαβυλωνίας· ο Έσδρας διαβάζει μόνο το βιβλίο του Νόμου στους 
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ανθρώπους, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι την πρώτη ημέρα του έβδομου μήνα. και 
καθημερινά στη γιορτή της Σκηνοπηγίας· επειδή δεν είχε ακόμη συλλέξει τα συγγράμματα 
των Προφητών σε ένα τόμο που τώρα υπάρχει· αλλά καθιέρωσε την ανάγνωσή τους μετά 
που έκανε τη συλλογή. Με την ανάγνωση του Νόμου και των Προφητών στις Συναγωγές, 
αυτά τα βιβλία έχουν διατηρηθεί πιο ελεύθερα από τη διαφθορά από ότι τα  Αγιόγραφα. 
 
Στη βρεφική ηλικία του έθνους του Ισραήλ, όταν ο Θεός τους είχε δώσει το νόμο· και έκανε 
μια διαθήκη μαζί τους για να είναι ο Θεός τους, αν θα κρατούσαν τις εντολές, έστελνε τους 
Προφήτες να τους αποκαταστήσουν, όσες φορές εξεγέρθηκαν εναντίον Του και 
στρεφόντουσαν στη λατρεία άλλων Θεών: και όταν επέστρεφαν σ 'αυτόν, αυτοί μερικές 
φορές ανανέωναν τη διαθήκη που είχαν σπάσει. Αυτός συνέχισε να στέλνει αυτούς τους 
Προφήτες, μέχρι τις ημέρες του Έσδρα: αλλά μετά που άρχισαν να διαβάζονται αυτές οι  
Προφητείες στις Συναγωγές· αυτές οι Προφητείες θεωρήθηκαν επαρκείς. Γιατί εάν οι 
άνθρωποι δεν θα ακούσουν τον Μωυσή και τους παλιούς Προφήτες, δεν θα ακούσουν 
κανένα νέο, ακόμη και αν κάποιος ανέβαινε από τους νεκρούς. Τελικά όταν μια νέα αλήθεια 
έπρεπε να κηρυχθεί στους Εθνικούς, δηλαδή, ότι ο Ιησούς ήταν ο Χριστός, ο Θεός έστειλε 
νέους Προφήτες και Δασκάλους: αλλά μετά που τα γραπτά τους εμφανίστηκαν και 
διαβάστηκαν στις Συναγωγές των Χριστιανών, σταμάτησε η Προφητεία για μια δεύτερη 
φορά. Έχουμε τον Μωυσή, τους Προφήτες και τους Αποστόλους και τις λόγια του ίδιου του 
Χριστού· και αν δεν τους ακούμε, θα είμαστε περισσότερο ασυγχώρητο από τους Εβραίους. 
Για τους προφήτες και τους αποστόλους έχουν προφητεύσει, ότι καθώς το Ισραήλ συχνά 
επαναστατούσε και παραβίαζε τη διαθήκη και μετά από τη μετάνοια την ανανέωσε· οπότε 
σύντομα θα πρέπει να υπάρξει μια πτώση στους χριστιανούς μετά τις ημέρες των 
Αποστόλων· και ότι στις τελευταίες ημέρες ο Θεός θα μπορούσε να καταστρέψει τους 
αμετανόητους επαναστάτες και να κάνει μια νέα διαθήκη με τον λαό του. Και το να 
προσέξουμε στα μηνύματα των Προφητών είναι ένας θεμελιώδης χαρακτήρας της αληθινής 
Εκκλησίας. Γιατί ο Θεός έχει διατάξει  έτσι τις Προφητείες, Πολλοί θα καθαριστούν, και θα 
λευκανθούν, και θα δοκιμαστούν· και οι ασεβείς θα ασεβούν· και κανένας από τους ασεβείς 
δεν θα καταλάβει· όμως, οι συνετοί θα καταλάβουν ότι στις τελευταίες μέρες ότι ο σοφός 
μπορεί να καταλάβει, αλλά οι ασεβείς θα κάνουν κακό, και κανένας από τους ο κακός θα 
καταλάβει, Δανιήλ. ιβ 9, 104.   Η εξουσία που έχουν οι αυτοκράτορες, οι βασιλιάδες και οι 
άρχοντες είναι ανθρώπινη. Η εξουσία των Συμβουλίων, των Συνόδων, των Επισκόπων, και 
Πρεσβυτέρων, είναι ανθρώπινη. Η εξουσία των Προφητών είναι θεϊκή και κατανοεί την όλη 
θρησκεία, λαμβάνοντας υπόψη τον Μωυσή και τους Αποστόλους, τους Προφήτες· αν 
άγγελος από τον ουρανό κηρύττει σε σας ένα άλλο ευαγγέλιο, παρά εκείνο που σας 
κηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα. Τα γραπτά τους περιέχουν τη διαθήκη μεταξύ του Θεού και 
του λαού του, με οδηγίες για τη διατήρηση αυτής της διαθήκης· περιπτώσεις των κρίσεων 
του Θεού πάνω σε εκείνους που θα την παραβιάσουν και προβλέψεις για τα επόμενα 
πράγματα. Ενώ ο λαός του Θεού τηρεί τη διαθήκη, συνεχίζουν να είναι οι άνθρωποι του· 
όταν την παραβιάζουν παύουν να είναι οι δικοί του άνθρωποι ή εκκλησία, και γίνονται η 
Συναγωγή του Σατανά, που λένε ότι είναι Ιουδαίοικαι δεν είναι. Και καμία εξουσία στη γη 
δεν επιτρέπεται να αλλάξει αυτή τη διαθήκη. 
Οι προβλέψεις για τα μελλοντικά πράγματα σχετίζονται με την κατάσταση της Εκκλησίας σε 
όλες τις εποχές: και μεταξύ των παλαιών Προφητών, ο Δανιήλ είναι πιο ξεχωριστός από τη 
σειρά που δίνει στον χρόνο, και πιο εύκολο να γίνει κατανοητός: και επομένως σε εκείνα τα 
πράγματα που έχουν σχέση με τους έσχατους καιρούς, πρέπει να γίνει το κλειδί για τα 
υπόλοιπα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ  

                                                           
4
 καὶ εἶπέν μοι Ἀπότρεχε, Δανιηλ, ὅτι κατακεκαλυμμένα καὶ ἐσφραγισμένα τὰ προστάγματα, ἕως ἂν 10 

πειρασθῶσι καὶ ἁγιασθῶσι πολλοί, καὶ ἁμάρτωσιν οἱ ἁμαρτωλοί· καὶ οὐ μὴ διανοηθῶσι πάντες οἱ 

ἁμαρτωλοί, καὶ οἱ διανοούμενοι προσέξουσιν. 
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[i] Β’  Χρονικών.λγ. 5, 6, 7. 

[ii] Β’ Χρονικών. Λδ 
[iii] Β’ Χρονικών. ιβ. 2, 3, 4, 8, 9. & ιε. 3, 5, 6. 
[iv] B’ Χρονικών. ιδ. 1, 6, 7, 8, 9, 12 
[v] Β’ Χρονικών. ιε. 3, 12, 13, 16, 18. 
[vi] Β’ Βασιλέων ιζ: 27,28, 32,33. 
[vii] Β’ Βασιλέων ιζ, 34, 41 
[viii] Γένεσις λστ, 31 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. 
 

Για την προφητική γλώσσα 
 
 Για να κατανοήσουμε τις Προφητείες, θα πρέπει, πρώτα απ 'όλα, να γνωριστούμε με την 
εικονική γλώσσα των Προφητών. Αυτή η γλώσσα είναι που λαμβάνονται από την αναλογία 
μεταξύ του φυσικού κόσμου και μιας αυτοκρατορίας ή βασιλείου από την παγκόσμια 
πολιτική σκηνή . 
  
Κατά συνέπεια, ολόκληρος ο φυσικός κόσμος που αποτελείται από τον ουρανό και τη γη, 
σημαίνει αναλογικά ολόκληρο το παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό, που αποτελείται από 
θρόνους και λαούς ή κάτι τέτοιο· έτσι συμβαίνει με πολλά από αυτά που εξετάζονται στην 
Προφητεία: και τα πράγματα σε αυτόν τον φυσικό κόσμο σημαίνουν τα ανάλογα πράγματα 
σ’ αυτήν. Για τους ουρανούς και τα πράγματα σ’ αυτούς, μπορούμε να πούμε ότι σημαίνουν 
θρόνους και εξουσίες, και εκείνους που τις απολαμβάνουν· και η γη με ότι περιέχει,  τους 
κατώτερους ανθρώπους· και τα χαμηλότερα μέρη της γης, που ονομάζεται Άδης ή κόλαση, 
το χαμηλότερο ή το πιο άθλιο κομμάτι από αυτούς· ή το κατέβασμα στα κατώτερα μέρη της 
γης, συμβολίζει το κατέβασμα σε μια πολύ χαμηλή και δυστυχισμένη κατάσταση· η 
μετάβαση από το ένα σημείο σε άλλο, συμβολίζει τη μετακίνηση από ένα αξίωμα, από μια 
κατάσταση τιμής, ή εξουσίας, σε κάποια άλλη· οι μεγάλοι σεισμοί, και το σάλεμα των 
ουρανών και της γης, συμβολίζει τη διασάλευση των βασιλείων, που θα έχει στο 
αποτέλεσμα τον κλονισμό τους και την κατάρρευση τους· η δημιουργία ενός νέου ουρανού 
και γης, και ή εξαφάνιση του παλιού ή η αρχή και το τέλος του κόσμου, για ην εξύψωση και 
την καταστροφή του πολιτικού συστήματος.  
 
Στους ουρανούς, ο Ήλιος και η Σελήνη είναι για την ερμηνεία των ονείρων, που δίδονται 
στα πρόσωπα των Βασιλέων και των Βασιλισσών· αλλά στις ιερές προφητείες που δεν 
θεωρούν ένα απομονωμένο πρόσωπο αφορούν όλη την γενεαλογία και τη φυλή των 
Βασιλέων· μέσα στο βασίλειο ή τα βασίλεια της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής, που 
λάμπουν με τη βασιλική εξουσία και δόξα· η Σελήνη ως το σώμα (το σύνολο) του κοινού 
λαού, που θεωρείται ως η σύζυγος του βασιλέως· τα άστρα ως τους υποταγμένους 
πρίγκιπες και εξέχοντες ανθρώπους, ή αφορούν Επισκόπους και Άρχοντες του λαού του 
Θεού,  οπότε ο Ήλιος είναι ο Χριστός· το φως συμβολίζει τη δόξα, και τη γνώση, την αλήθεια 
με τις οποία οι σπουδαίοι και καλοί άνδρες λάμπουν και φωτίζουν τους άλλους· το σκοτάδι  
δείχνει το σκοταδισμό της κατάστασης, το σφάλμα σ’ αυτούς που το κρατούνε· η τύφλωση 
υποδηλώνει την άγνοια· το σκοτείνιασμα ή η δύση του Ήλιου, της Σελήνης και ων Άστρων, 
υποδηλώνει την παύση ενός βασιλείου, ή την ερήμωση του που είναι ανάλογη με το πόσο 
βαθύ είναι αυτό το σκοτάδι· το σκοτείνιασμα του Ήλιου και το ότι η Σελήνη παίρνει το 
χρώμα του αίματος, η πτώση των Άστρων, υποδηλώνει το ίδιο πράγμα· η νέα Σελήνη, 
υποδηλώνει την επιστροφή ενός διασκορπισμένου λαού σε ένα πολιτικό ή εκκλησιαστικό 
σώμα 
  
Η φωτιά και οι μετεωρόλιθοι και άλλα μετεωρολογικά φαινόμενα αναφέρονται τόσο στον 
ουρανό όσο και στη γη, και έχουν τις ακόλουθες σημασίες· το κάψιμο κάποιου πράγματος 
με τη φωτιά, αναφέρεται στην καταστροφή που επιφέρει ένας πόλεμος· μια πυρκαγιά στη 
γη, ή η μετατροπή μιας χώρας σε μια λίμνη πυρός, για την καταστροφή ενός βασιλείου από 
τον πόλεμο· το να βρίσκεσαι μέσα σε ένα καμίνι, υποδηλώνει τη σκλαβιά κάτω από ένα 
άλλο έθνος· το ότι ανεβαίνει για πάντα ο καπνός από κάτι που καίγεται,  τη συνέχιση της 
υποταγής ενός νικημένου λαού  που συνεχίζει να παραμένει υποτελής και σκλάβος· η 
καυτερή λάμψη του ήλιου, για τους πολέμους που προκαλούν τόση ενόχληση, διωγμούς 
και θλίψεις που επιβάλει κάποιος βασιλιάς· το να ιππεύει κάποιος τα νέφη, σημαίνει ότι 
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κυβερνά πάνω σε πολλούς λαούς, το να κρύβεται ο ήλιος από σύννεφα, ή από καπνό, για 
την καταπίεση που υφίσταται ένας βασιλιάς από τις στρατιές του εχθρού· οι θυελλώδεις 
άνεμοι, ή η κίνηση των νεφών, για πολέμους· οι βροντές ή ο ήχος από ένα νέφος, για την 
φωνή ενός πλήθους· μια καταιγίδα με βροντές, αστραπές, χαλάζι και μια κατακλυσμιαία 
βροχή, για τη θύελλα του πολέμου που κατεβαίνει από τους ουρανούς και τα σύννεφα της 
παγκόσμιας πολιτικής, πάνω στα κεφάλια των εχθρών τους· η βροχή όταν δεν είναι 
υπερβολική, και η δρόσος, και το ζωντανό νερό, για τη χάρη  και τα δόγματα που δίνει το 
Πνεύμα· και η έλλειψη βροχής, για πνευματική ξηρασία.  
 
Στη γη, η ξηρά και τα συγκεντρωμένα ύδατα, όπως η θάλασσα, ένας ποταμός, μια 
πλημμύρα αναφέρονται για τους λαούς διαφόρων περιοχών, εθνών, επικρατειών· το να 
γίνει το νερό πικρό, για μεγάλη θλίψη του λαού από τον πόλεμο και το διωγμό· το να 
μετατραπούν διάφορα πράγματα σε αίμα, για τον μυστικό θάνατο πολιτικών σωμάτων, 
δηλαδή τη διάλυση τους, το να πλημμυρίζει η θάλασσα ή ένας ποταμός, για την εισβολή 
στην πολιτική χώρα, από  τους λαούς της θάλασσας· η ξήρανση της θάλασσας , συμβολίζει 
την κατάκτηση των χωρών τους από τη γη· οι πηγές των υδάτων στις πόλεις, συμβολίζει 
μόνιμες πηγές πολιτικών· όρη και νησιά, για τις πόλεις της γης  και των θαλασσών ως 
κρατών που κατέχουν διάφορες εκτάσεις, σπηλιές και βράχοι στα βουνά, για τους ναούς 
των πόλεων· το κρύψιμο των ανθρώπων σ’ αυτές τις σπηλιές και τους βράχους για το 
κλείσιμο των ειδώλων στους ναούς των· για τα σπίτια και τα πλοία, για οικογένειες, 
συγκεντρώσεις, και πόλεις, στα κράτη της ξηράς και της θάλασσας· για το στόλο πολεμικών 
πλοίων, για το στρατό του βασιλείου που υποδηλώνεται από τη θάλασσα. 
 
Επίσης, τα ζώα και τα φυτά αναφέρονται για τους πολίτες πολλών περιοχών και με 
διάφορες συνθήκες· και ιδιαίτερα, δέντρα, βότανα και χερσαία ζώα, για τους ανθρώπους 
που ζούνε σε χώρες της ξηράς: σημαίες, καλάμια, και ψάρια, για εκείνους που ζούνε σε 
νησιωτικές χώρες· τα πουλιά και τα έντομα, για εκείνους του πολιτικού ουρανού και της 
πολιτικής γης· ένα δάσος για ένα βασίλειο· και μια έρημος για έρημο και λαό απελπισμένο 
και πεινασμένο. 
 
Εάν η παγκόσμια πολιτική, είναι αυτό που θεωρείται στην προφητεία, αποτελείται από 
πολλά βασίλεια, αυτά αντιπροσωπεύονται από τόσα μέρη του φυσικού κόσμου· για τα 
ευγενέστερα από το ουράνιο πλαίσιο, και στη συνέχεια η Σελήνη και τα Σύννεφα 
τοποθετούνται για το κοινό λαό·  οι λιγότερο ευγενείς, από τη γη, τη θάλασσα και τα 
ποτάμια, και από τα ζώα ή λαχανικά, ή τα κτίρια σε αυτά· και στη συνέχεια το μεγαλύτερο 
και πιο ισχυρό ζώα και ψηλότερα δέντρα, τοποθετούνται για βασιλιάδες, πρίγκιπες και 
ευγενείς. Και επειδή ολόκληρο το βασίλειο είναι το πολιτικό σώμα του βασιλιά, ως εκ 
τούτου ο Ήλιος, ή ένα δέντρο ή ένα κτήνος, ή ένα πουλί, ή ένας άνθρωπος, στον οποίο είναι 
ο βασιλιάς αντιπροσωπεύεται, έχει πάρει μια μεγάλη σημασία για ολόκληρο το βασίλειο· 
και διάφορα ζώα, όπως το λιοντάρι, η αρκούδα, η λεοπάρδαλης, ο τράγος, σύμφωνα με τις 
ιδιότητες τους, τίθενται για πολλά βασίλεια και πολιτικά σώματα,. και οι θυσίες των ζώων, 
για τη σφαγή και την κατάκτηση των βασιλείων· και τη φιλία ανάμεσα στα θηρία, για την 
ειρήνη μεταξύ των βασιλείων. Ωστόσο, μερικές φορές λαχανικά και τα ζώα, με ορισμένα 
επίθετα ή περιστάσεις, επεκτείνονται σε άλλες σημασίες· ως Δέντρο, όταν ονομάζεται 
δέντρο της ζωής ή της γνώσης·; και ένα κτήνος, όταν ονομάζεται ο αρχαίος όφις, ή 
λατρευόταν. 
 
Όταν ένα Θηρίο ή ένας άνθρωπος τίθεται να αντιπροσωπεύει ένα βασίλειο, τα μέρη και οι 
ποιότητες του τίθενται για τα ανάλογα μέρη και τις ποιότητες του βασιλείου· ως 
επικεφαλής του. Το κεφάλι του θηρίου, για τους μεγάλους άνδρες που προπορεύονται και 
κυβερνούν· η ουρά για τους κατώτερους ανθρώπους που ακολουθούν και κυβερνώνται· τα 



14 
 

κεφάλια, εάν είναι περισσότερα από ένα, για τον αριθμό των κρατών που συγκροτούν το 
βασίλειο, τις δυναστείες ή τις εξουσίες στο βασίλειο, είτε ταυτόχρονες ή διαδοχικές, σε 
σχέση με την πολιτική κυβέρνηση· Τα κέρατα σε κάθε κεφάλι, για τον αριθμό των 
βασιλείων σε αυτό το κεφάλι, σε σχέση με στρατιωτική δύναμη· η όραση για  την 
κατανόηση και τα μάτια για τους ανθρώπους με κατανόηση και την διακυβέρνηση, και σε 
θέματα θρησκείας για [ελληνικά: Επίσκοποι], Επισκόπους· μιλώντας, για τη θέσπιση νόμων· 
το στόμα, για έναν νομοθέτη, είτε αστικό είτε θρησκευτικό· η μεγάλη ένταση της φωνής, 
για δύναμη και ισχύ· η αδύναμη φωνή, για αδυναμία· το φαγητό και το ποτό, για την 
απόκτηση αυτών που υποδηλώνονται από τα πράγματα που τρώγονται και πίνονται· τις 
τρίχες ενός θηρίου ή ενός ανθρώπου και τα φτερά ενός πουλιού, για τους ανθρώπους· οι 
πτέρυγες, για τον αριθμό των βασιλείων που εκπροσωπούνται από το θηρίο· το χέρι ενός 
ανθρώπου, για τη δύναμή του, ή για κάθε άνθρωπο από τους οποίους η δύναμη του 
συνίσταται· τα πόδια του, για τα πιο ταπεινά στρώματα από το λαό, ή για τα τελευταία 
μέρη της βασιλείας· τα πόδια, τα νύχια και τα δόντια των αρπακτικών θηραμάτων, για 
στρατούς και τμήματα στρατών· τα οστά, για δύναμη και για οχυρωμένους χώρους· ένα 
δέντρο τεθεί ως σύμβολο για ένα βασίλειο, τα κλαδιά του, τα φύλλα και τα φρούτα, 
σημαίνουν όπως κάνουν τα φτερά, τα φτερά και η τροφή για ένα πτηνό ή ένα θηρίο. 
 
Όταν ένας άνθρωπος λαμβάνεται με μυστικιστική έννοια, οι ιδιότητές του συχνά 
υποδηλώνονται από τις ενέργειές του, και από τις συνθήκες των πραγμάτων γι 'αυτόν. Έτσι 
ένας Ηγεμόνας μπορεί να σηματοδοτείται από την ιππασία του πάνω σε ένα θηρίο· ένας 
Πολεμιστής και Κατακτητής, από του ότι έχει ένα σπαθί και τόξο· ένας ισχυρός άνθρωπος, 
από το γιγαντιαίο του ύψος· έναν κριτή, από τα σταθμά και μέτρα· μια απόφαση για 
αθώωση ή καταδίκη από μία λευκή ή μαύρη πέτρα· μια νέα θέση τιμής, με ένα νέο όνομα. 
ηθικά ή πολιτικά προσόντα, από ενδύματα· τιμή και δόξα, από υπέροχη ενδυμασία. 
βασιλική αξιοπρέπεια, από μοβ ή πορφυρό, ή από ένα στέμμα· δικαιοσύνη, με λευκό και 
καθαρό χιτώνα· κακία, με στίγματα και βρώμικα ενδύματα· θλίψη, πένθος, και ταπείνωση, 
με ρούχα από σάκο· ατιμία, ντροπή και έλλειψη καλών έργων, από γυμνότητα, πλάνη και 
δυστυχία, συμβολίζονται με το να πίνεις ένα ποτήρι του κρασιού, που προκαλεί αυτήν την 
κατάσταση· διάδοση οποιασδήποτε θρησκείας για κέρδος, συμβολίζεται με το να κάνεις 
εμπόριο με εκείνους τους ανθρώπους των οποίων τη θρησκεία προσπαθείς να διαδώσεις· 
λατρεία ή υπηρεσία για ψευδείς Θεούς οποιουδήποτε έθνους, συμβολίζεται με το να  
διαπράττεις μοιχεία με τους άρχοντες του, ή λατρεύοντάς τους· ένα συμβούλιο βασιλείου, 
με την εικόνα του· ειδωλολατρία, με βλασφημία· την καταστροφή από πόλεμο, από μια 
πληγή ενός ανθρώπου ή θηρίου· μία πανούκλα που διαρκεί και πόλεμο, από πληγή και 
πόνο· τη δυστυχία ή τη δίωξη την οποία ένας λαός υποφέρει για να εργαστεί για να φέρει 
στην ύπαρξη ένα νέο βασίλειο, από τον πόνο μιας γυναίκας που κοιλοπονά για να φέρει σε 
στον κόσμο ένα νεογνό· τη διάλυση ενός πολιτικού ή εκκλησιαστικού σώματος, από το 
θάνατο ενός ανθρώπου ή ενός θηρίου· και την αναβίωση μιας διαλυμένης χώρας, με την 
ανάσταση των νεκρών. 

*       *       *       *       * 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. 
 

Το όραμα του Αγάλματος που αποτελείται από τέσσερα Μέταλλα. 
 
Οι προφητείες του Δανιήλ σχετίζονται όλες μεταξύ τους, σαν να μην ήταν τίποτε άλλο παρά 
μέρη μιας γενικής Προφητείας, που δόθηκαν σε διάφορες  στιγμές. Το πρώτο μέρος είναι το 
πιο εύκολο να κατανοηθεί και κάθε επόμενη προφητεία προσθέτει κάτι νέο στο πρώτο. Το 
πρώτο μέρος της προφητείας δόθηκε σε ένα όνειρο στον Ναβουχοδονόσορ, βασιλιά της 
Βαβυλώνας, στο δεύτερο έτος της βασιλείας του· αλλά επειδή ο βασιλιάς ξέχασε το όνειρό 
του, αυτό δόθηκε και πάλι στον Δανιήλ σε ένα όνειρο, και με αυτόν τον τρόπο το 
αποκάλυψε στο βασιλιά. Και έτσι, ο Δανιήλ τώρα έγινε διάσημος για τη σοφία και την 
αποκάλυψη μυστικών: τόσο πολύ που ο Ιεζεκιήλ σύγχρονος του, κατά το δέκατο ένατο έτος 
του Ναβουχοδονόσορ, μίλησε έτσι  γι αυτόν στο Βασιλιά της Τύρου: Θαρρείς εσύ είσαι 
σοφότερος από τον Δανιήλ· κανένα μυστήριο δεν είναι κρυμμένο από σένα· στον Ιεζεκιήλ κη 
3. Και ο ίδιος ο Ιεζεκιήλ, σε άλλο μέρος, ενώνει τον Δανιήλ με τον Νώε και τον Ιώβ, ως οι πιο 
πολύ δίκαιοι ενώπιον του Θεού,  Ιεζεκ. ιδ 14, 16, 18, 20. Και κατά το τελευταίο έτος του 
Βαλτάσαρ, η βασίλισσα είπε γι 'αυτόν στον βασιλιά: Υπάρχει άνθρωπος στο βασίλειό σου, 
στον οποίο [υπάρχει] το πνεύμα των αγίων θεών· και στις ημέρες τού πατέρα σου, φως και 
σύνεση, και σοφία, όπως η σοφία των θεών, βρέθηκαν σ' αυτόν, τον οποίο ο βασιλιάς 
Ναβουχοδονόσορας, ο πατέρας σου, ο βασιλιάς ο πατέρας σου, τον είχε κάνει άρχοντα των 
μάγων, των επαοιδών, των Χαλδαίων, και των μάντεων· επειδή, πνεύμα έξοχο, και γνώση, 
και σύνεση, ερμηνεία ονείρων, και εξήγηση αινιγμάτων, και λύση αποριών, βρέθηκαν σ' 
αυτόν, τον Δανιήλ, τον οποίο ο βασιλιάς ο πατέρας σου είχε μετονομάσει σε Βαλτασάσαρ·. 
Δαν. ε. 11, 12. Ο Δανιήλ ήταν στη μεγαλύτερη τιμή μεταξύ των Εβραίων, μέχρι τη βασιλεία 
του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αδριανού: και να απορρίψει κάποιος τις προφητείες του, είναι 
να απορρίπτει τη Χριστιανική θρησκεία. Γιατί αυτή η θρησκεία βασίζεται στην Προφητεία 
του σχετικά με το Μεσσία. 
 
Τώρα σε αυτό το όραμα του αγάλματος που αποτελείται από τέσσερα Μέταλλα, είναι το 
θεμέλιο που πάνω του όλες οι Προφητείες του Δανιήλ τίθενται. Αντιπροσωπεύει ένα σώμα 
που αποτελείται από τέσσερα μεγάλα έθνη, τα οποία πρέπει να βασιλεύσουν στη γη 
διαδοχικά, δηλαδή. το λαό του  τους Βαβυλωνίους, τους Πέρσες, τους Έλληνες και τους 
Ρωμαίους. Και από μια πέτρα που κόπηκε χωρίς χέρια, η οποία έπεσε στα πόδια του 
αγάλματος τότε, το σίδερο, ο πηλός, ο χαλκός, το ασήμι, και το χρυσάφι, κατασυντρίφτηκαν 
μαζί, η πέτρα που χτύπησε την εικόνα έγινε ένα μεγάλο βουνό, και γέμισε ολόκληρη τη γη· 
αντιπροσωπεύει επιπλέον ένα νέο βασίλειο που θα πρέπει να προκύψει, μετά τα τέσσερα, 
και να κατακτήσουν όλα αυτά τα έθνη, και θα μεγαλώσει πάρα  πολύ και θα διαρκέσει για 
πάντα. 
 
Το κεφάλι αυτού του αγάλματος ήταν από χρυσό και σηματοδοτεί τα έθνη της Βαβυλωνίας· 
που βασίλευσε πρώτα, όπως ερμηνεύει ο ίδιος ο Δανιήλ. Εσύ είσαι αυτό το κεφάλι χρυσού, 
λέει στον Ναβουχοδονόσορ. Αυτά τα έθνη βασίλεψαν έως ότου ο Κύρος κατέκτησε τη 
Βαβυλώνα και μέσα σε λίγους μήνες μετά από αυτό η κατάκτηση οι Πέρσες έγιναν 
κυρίαρχοι και πάνω από τους Μήδους. Το στήθος και τα χέρια της εικόνας ήταν από ασήμι 
και αντιπροσωπεύουν τους Πέρσες οι οποίοι βασίλεψαν στη συνέχεια. Η κοιλιά και οι 
μηροί της εικόνας ήταν από ορείχαλκο και αντιπροσωπεύουν τους Έλληνες, οι οποίοι, υπό 
την κυριαρχία του Αλέξανδρου του μεγάλου, κατέκτησε τους Πέρσες και βασίλεψαν έπειτα 
από αυτούς. Τα πόδια ήταν από σίδηρο και αντιπροσωπεύουν τους Ρωμαίους που 
βασίλεψαν έπειτα από τους Έλληνες και άρχισαν να τους κατακτούν στο όγδοο έτος του 
Αντιόχου του Επιφανούς. Γιατί μέσα σ’ εκείνη την χρονιά νίκησαν τον Περσέα βασιλιά της 
Μακεδονίας, που ήταν το θεμελιώδες βασίλειο των Ελλήνων. και από εκεί και πέρα 
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μεγάλωσαν σε μια ισχυρή αυτοκρατορία, και βασίλευαν με μεγάλη δύναμη μέχρι τις 
ημέρες του Θεοδόσιου του μεγάλου. Έπειτα με την εισβολή πολλών βόρειων εθνών, 
διασπάστηκαν σε πολλά μικρότερα βασίλεια, τα οποία εκπροσωπούνται από τα πόδια και 
τα δάχτυλα του αγάλματος, που αποτελούνται κατά μέρος από σιδήρου και μέρος από  
πηλό. Γιατί τότε, λέει ο Δανιήλ, [1] θα είναι μια διαιρεμένη βασιλεία· όμως, θα μένει κάτι 
μέσα σ' αυτή από τη δύναμη του σίδερου, όπως είδες το σίδερο ανακατεμένο μαζί με 
αργιλώδη πηλό.. 
 
Και κατά τις ημέρες εκείνων των βασιλιάδων, ο Θεός τού ουρανού θα σηκώσει μια 
βασιλεία, που δεν θα φθαρεί στον αιώνα· και η βασιλεία αυτή δεν θα περάσει σε άλλον 
λαό· θα κατασυντρίψει και θα συντελέσει όλες αυτές τις βασιλείες, ενώ αυτή θα διαμένει 
στους αιώνες. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ 
 
 
[1] Κεφάλαιο β 41  
 

*       *       *       *       * 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ. IV. 
 

Για το όραμα των τεσσάρων Θηρίων. 
 
Στο επόμενο όραμα, το οποίο αφορά τέσσερα θηρία, επαναλαμβάνεται  η προφητεία των 
τεσσάρων αυτοκρατοριών, με αρκετές νέες προσθήκες· όπως είναι τα δύο φτερά του 
Λιονταριού, των τριών πλευρών στο στόμα της Αρκούδας, των τεσσάρων φτερών και τα 
τέσσερα κεφάλια της Λεοπάρδαλης, τα έντεκα κέρατα του τέταρτου θηρίου, και ο γιος του 
ανθρώπου που έρχεται στα σύννεφα του Ουρανού, στον Αρχαίο των Ημερών που κάθεται 
για να κρίνει. 
 
Το πρώτο θηρίο ήταν σαν λιοντάρι και είχε φτερά αετού, για να το δηλώσει τα βασίλεια της 
Βαβυλωνίας και της Μηδίας, τα οποία ανέτρεψαν την Ασσυριακή Αυτοκρατορία, και την 
μοίρασαν μεταξύ τους, και έτσι έγινε σημαντικό και μεγάλωσε σε μια μεγάλη 
αυτοκρατορία. Στην πρώην Προφητεία, η αυτοκρατορία της Βαβυλωνίας  
αντιπροσωπεύεται από το κεφάλι του χρυσού· σε αυτό αντιπροσωπεύονται και οι δύο 
αυτοκρατορίες μαζί με τα δύο φτερά του λιονταριού. Και παρατηρούσα, λέει[1] ο Δανιήλ,  
μέχρι που αποσπάστηκαν οι φτερούγες του, και σηκώθηκε από τη γη, και στάθηκε στα 
πόδια σαν άνθρωπος, και του δόθηκε καρδιά ανθρώπου· δηλαδή μέχρι να ταπεινωθεί και 
να υποταχθεί και να γνωρίσει τον ανθρώπινη του κατάσταση. 
 
Το δεύτερο θηρίο ήταν όμοιο με αρκούδα, και αντιπροσωπεύει την Αυτοκρατορία που 
βασίλεψε αμέσως μετά τους Βαβυλωνίους, δηλαδή την αυτοκρατορία των Περσών. 
Διαιρέθηκε το βασίλειο σου και δόθηκε στους Μήδους και στους Πέρσες, Δανιήλ ε:28 . 
Αυτό το θηρίο ήταν μισοσηκωμένο· δηλαδή οι Πέρσες ήταν κάτω από τους Μήδους όταν 
έπεσε η Βαβυλώνα αλλά τώρα εγείρονται και είναι πάνω απ’ αυτούς·[2] και στο στόμα του 
είχε τρία πλευρά ανάμεσα στα δόντια του·, που υποδηλώνουν τα βασίλεια των Σάρδεων, 
της Βαβυλώνας και της Αιγύπτου που κατακτήθηκαν από αυτό, αλλά δεν ανήκαν στο δικό 
του σώμα. Και καταβρόχθισε πολύ κρέας, δηλαδή τα πλούτη αυτών των βασιλείων. 
 
Το τρίτο Θηρίο, ήταν το βασίλειο που διαδέχτηκε το Περσικό· και αυτό ήταν η 
αυτοκρατορία των Ελλήνων, Δανιήλ η:6, 7, 20, 21. Ήταν σαν Λεοπάρδαλη, που δείχνει την 
αγριότητα του· και τέσσερα κεφάλια και δύο φτερά, για να δείξει ότι θα υποδιαιρούταν σε 
τέσσερα βασίλεια, Δανιήλ η 22, γιατί συνέχισε να έχει τη μορφή της μοναρχίας κατά τη 
βασιλεία του μεγάλου Αλεξάνδρου, και ο αδελφός του ο Αριδαίος, και οι νεαροί υιοί του 
Αλέξανδρος και Ηρακλής· και μετά διασπάστηκε σε τέσσερα βασίλεια, από τους κυβερνήτες 
των επαρχιών που έβαλαν στέμματα στις κεφαλές τους, και με αμοιβαίες συμφωνίες 
βασίλεψαν στις επαρχίες τους. Ο Κάσσανδρος βασίλεψε στη Μακεδονία, Ελλάδα και 
Ήπειρο· ο Λυσίμαχος στη Θράκη και Βιθυνία, ο Πτολεμαίος στην Αίγυπτο, Λιβύη Αραβία, 
Κοίλη Συρία και Παλαιστίνη  ενώ ο Σέλευκος στη Συρία . 
 
Το τέταρτο θηρίο ήταν η αυτοκρατορία που διαδέχτηκε εκείνη των Ελλήνων και αυτό ήταν 
η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Αυτό το θηρίο ήταν υπερβολικά τρομακτικό και τρομερό και είχε 
μεγάλα δόντια σιδήρου, και καταβρόχθιζε και έσπαζε σε κομμάτια, και καταπάτησε τα 
υπολείμματα με τα πόδια του· και τέτοια ήταν η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Ήταν μεγαλύτερη, 
ισχυρότερη και πιο εντυπωσιακή και διαρκής από οποιαδήποτε από τις  προηγούμενες. 
Κατέκτησε το βασίλειο της Μακεδονίας, με την Ιλλυρία και την Ήπειρο, στο όγδοο έτος του 
Αντιόχου Επιφανή, του Anno Nabonass (μέτρηση της χρονολογίας από κτίσεως Ρώμης)  580· 
και κληρονόμησε το Βασίλειο της Περγάμου, Anno Nabonass 615· και κατέκτησε αυτό της 
Συρίας, Anno Nabonass 679, και της Αιγύπτου, Anno Nabonass. 718. Και από Αυτές και 
άλλες κατακτήσεις έγιναν μεγαλύτερες και πιο τρομερές από αυτές που έκαναν τα τρία 
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πρώτα θηρία. Αυτή η Αυτοκρατορία συνέχισε στο μεγαλείο της μέχρι τη βασιλεία του 
μεγάλου Θεοδόσιου. και στη συνέχεια να κομματιάζεται σε δέκα βασίλεια, που 
αντιπροσωπεύεται από τα δέκα κέρατα αυτού του κτήνους. και συνεχίστηκε σε μια 
σπασμένη μορφή, μέχρις ότου τέθηκαν οι θρόνοι, και ο Παλαιός των ημερών κάθισε, του 
οποίου το ένδυμα [ήταν] λευκό σαν χιόνι, (Προαιώνιος στη Νέα Μετάφραση) ο θρόνος του 
ήταν σαν φλόγα φωτιάς· οι τροχοί του σαν φωτιά που κατέφλεγε. (Δανιήλ θ:9), και τη κρίση 
είχε τεθεί, και τα βιβλία άνοιξαν, και θανατώθηκε το θηρίο, και το σώμα του απωλέσθηκε 
και δόθηκε σε καύση φωτιάς. ένας σαν Υιός ανθρώπου ερχόταν μαζί με τα σύννεφα του 
ουρανού, και έφτασε μέχρι τον Παλαιό των ημερών, και τον έφεραν μέσα, μπροστά του.Και 
του δόθηκε η εξουσία, και η δόξα, και η βασιλεία, για να τον λατρεύουν όλοι οι λαοί, τα 
έθνη, και οι γλώσσες· και η εξουσία του [είναι] αιώνια εξουσία[3] πήρε την εξουσία σε όλα 
τα έθνη, και η κρίση δόθηκε στους αγίους του Υψίστου, και ήρθε ο  καιρός για να κατέχουν 
τη βασιλεία. 
 
Θωρούσα τότε, λέγει ο Δανιήλ[4],  εξαιτίας της φωνής των μεγάλων λόγων, που μιλούσε το 
κέρας, θωρούσα μέχρις ότου θανατώθηκε το θηρίο, και το σώμα του απωλέσθηκε και 
δόθηκε σε καύση φωτιάς. Και για τα υπόλοιπα θηρία, η εξουσία τους αφαιρέθηκε· όμως, 
τους δόθηκε παράταση ζωής μέχρι καιρού και χρόνου. Και λοιπόν και τα τέσσερα Θηρία 
παραμένουν ζωντανά, αν και αφαιρέθηκε η εξουσία των τριών πρώτων. Τα έθνη της 
Χαλδαίας και της Ασσυρίας είναι ακόμα το πρώτο θηρίο. Εκείνοι που ανήκουν στη Μηδία 
και στη  Περσία είναι ακόμα το δεύτερο θηρίο. Εκείνοι που ανήκουν στη Μακεδονία, στην 
Ελλάδα και στη Θράκη, στη Μικρά Ασία, στη Συρία και στην Αίγυπτο, εξακολουθούν να 
είναι στο τρίτο θηρίο. Και αυτά τα έθνη της Ευρώπης, από τη Δυτική πλευρά της Ελλάδας, 
εξακολουθούν να είναι στο τέταρτο θηρίο. Βλέποντας λοιπόν το σώμα του τρίτου θηρίου 
περιορίζεται στα έθνη από την πλευρά αυτή (δυτική) του ποταμού Ευφράτη, και το σώμα 
του τέταρτου θηρίου περιορίζεται στα έθνη από την πλευρά αυτή (τη δυτική) προς την 
Ελλάδα· πρέπει να αναζητήσουμε και τα τέσσερα κεφάλια του τρίτου θηρίου, ανάμεσα στα 
έθνη στην πλευρά αυτή του ποταμού Ευφράτη. Και για όλα τα έντεκα κέρατα του τέταρτου 
κτήνους, ανάμεσα στα έθνη που είναι Δυτικά από την Ελλάδα. Και ως εκ τούτου, η 
διάσπαση της ελληνικής αυτοκρατορίας στα τέσσερα βασίλεια των Ελλήνων, δεν 
συμπεριλαμβάνουμε κανένα μέρος των Χαλδαίων, Μήδων και Περσών σε εκείνα τα 
βασίλεια, επειδή ανήκαν στα όργανα των δύο πρώτων θηρίων. Ούτε πιστεύουμε ότι η 
ελληνική αυτοκρατορία που έχει έδρα της στην Κωνσταντινούπολη, ανάμεσα στα κέρατα 
του τέταρτου κτήνους, γιατί αυτό ανήκε στο σώμα του τρίτου. 
 
  
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ 
[]1 Δανιήλ ζ:4 
[2 ]Δανιήλ ζ: τ5 
[3] Δανιήλ ζ: 13 

[4] Δανιήλ ζ: 11,12 
 
  Κεφάλαιο β 41  
 
 

*       *       *       *       * 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. 
 

Τα Βασίλεια που αντιπροσωπεύονται από τα πόδια του Αγάλματος που αποτελούνται 
από σίδηρο και πηλό . 

 

Η Δακία ήταν μια μεγάλη χώρα που οριοθετείται στα νότια από τον Δούναβη, στα ανατο-
λικά από τον Εύξεινο Πόντο, στα βόρεια από τον ποταμό Δνείστερο και  από το βουνό 
Crapac, και στα δυτικά από τον ποταμό Timis (σημερινό όνομα στα αρχαία Ελληνικά Θίβι-
σις), ή αλλιώς Teys, ο οποίος χύνεται στο Δούναβη λίγο πάνω από το Βελιγράδι. Συμπερι-
λάμβανε τις χώρες που τώρα αποκαλούνται Τρανσυλβανία, Μολδαβία και Βλαχία, και το 
ανατολικό τμήμα της ορεινής Ουγγαρίας (σήμερα ανήκει στη Ρουμανία). Οι αρχαίοι κάτοι-
κοί της ήταν οι ονομαζόμενοι Γέτες από τους Έλληνες, οι Δάκες (Daci) από τους Λατίνους και 
οι Γότθοι όπως ονόμαζαν τους εαυτούς τους. Ο Μέγας Αλέξανδρος τους επιτέθηκε και ο 
Τραϊανός κατέκτησε και μετέτρεψε τη χώρα τους σε μια επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτο-
κρατορίας: και με τον τρόπο αυτό προωθήθηκε πολύ η διάδοση του Ευαγγελίου μεταξύ 
τους. Αυτοί αποτελούνταν από αρκετά γοτθικά έθνη, που ονομάζονταν Οστρογότθοι, Βησι-
γότθοι, Βάνδαλοι, Γέπιδες, Λομβαρδοί, Βουργουνδοί και άλλοι· οι οποίοι όλοι είχαν ίδιους 
τρόπους στη ζωή τους και μιλούσαν την ίδια γλώσσα, όπως αναφέρει ο Προκόπιος. Ενώ 
ζούσαν κάτω από τους Ρωμαίους, οι Γότθοι ή Οστρογότθοι κατέβηκαν στα ανατολικά τμή-
ματα της Δακίας, οι Βάνδαλοι στα δυτικό τμήμα του ποταμού Timis (Teys), όπου βρίσκονται 
τα ποτάμια Maresh και Κέρες μπαίνει σε αυτό. Οι Βησιγότθοι ήταν μεταξύ τους. Οι Γέπιδες, 
σύμφωνα με τον Ιορδάνη5, βρισκόταν επάνω στο Βιστούλα. Οι Βουργουνδοί, το έθνος των  
Βανδάλων, ήταν μεταξύ του Βιστούλα και της νότιας πηγής του Βορυσθένη (Δνείπερος), σε 
κάποια απόσταση από το βουνό Crapac προς βορρά, όπου ο Πτολεμαίος το τοποθετεί, με 
τα ονόματα των Φρουγγουνίων και Burgiones [1] Οι Αλανοί, ένα άλλο γοτθικό έθνος, ήταν 

                                                           
5
 Σημ. μεταφραστή: Ιορδάνης ο Αλανός, ήταν ένας ανώτερος Βυζαντινός υπάλληλος του 

6
ου

 αιώνα με Γοτθική καταγωγή που αργότερα ασχολήθηκε στην ιστορική συγγραφή   
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μεταξύ τους η βόρεια πηγή του Βορυσθένη και το στόμιο του ποταμού Τανάϊς, όπου ο 
Πτολεμαίος τοποθετεί το βουνό Αλανός, και τη δυτική πλευρά της Μαιώτιδος6. 
 
 Τα έθνη αυτά συνέχισαν να είναι  κάτω από την κυριαρχία των Ρωμαίων μέχρι το δεύτερο 
έτος του αυτοκράτορα Φίλιππου, και στη συνέχεια λόγω μη καταβολής της στρατιωτικής 
αμοιβής τους εξεγέρθηκαν· με τους Βασιλιάδες των Οστρογότθων, που είχαν τα ονόματα: 
Κνίβας, Αλάριχος, Γεπέριχος, και Ερμανέριχος, αυξήθηκαν μέχρι το έτος του 376 μετά 
Χριστό· και στη συνέχεια μετά από την εισβολή των Ούννων πέρα από τον ποταμό Τανάϊς, 
και με ο θάνατο του Χερμανναρίκ, διασπάστηκαν σε πολλά μικρότερα βασίλεια. Ο 
Hunnimund, ο γιος του Χερμαναρίκ, έγινε βασιλιάς των Οστρογότθων· ο Fridigern έγινε 
βασιλιάς στους Βησιγότθους· ο Winithar, ή Vinithar, βασιλιάς σε ένα μέρος των Γότθων που 
ονομάζονται Gruthungi από τον Αμμιανό, ενώ από τον Κλαυδιανό  ονομάζονται Gothunni, 
και Σαρμάτες και Σκύθες από άλλους: Ο Αθανάριχος βασιλεύει σε ένα άλλο τμήμα των 
Γότθων στη Δακία, που ονομάζονται Thervingi· ο Box πάνω από το Άντες στη Σαρματία· και 
οι Γεπίδες είχαν επίσης οτ βασιλιάς τους. Οι Βάνδαλοι έφυγαν από το Δούναβη από τον 
Γκέρμπεριτς στο τελευταίο τέλος της βασιλείας του μεγάλου Κωνσταντίνου, και είχε έδρες 
αυτά στην Παννονία από εκείνο τον αυτοκράτορα, όπου ζούσαν ήσυχα σαράντα χρόνια, 
δηλαδή. μέχρι το έτος 377, όταν πολλά γοτθικά έθνη που έφυγαν από τους Ούννους ήρθαν 
από πέρα από το Δούναβη και τους είχαν παραχωρήσει περιοχές στη Μοισία και στη Θράκη 
από τον Έλληνα αυτοκράτορα Ουάλη. Αλλά το επόμενο έτος εξεγέρθηκαν, και κάλεσαν 
μερικούς Γότθους, Αλανούς και Ούννους, από πέρα από τον Δούναβη, και έτρεψαν σε φυγή 
τον Ρωμαϊκό στρατό, σκότωσαν τον αυτοκράτορα Ουάλεντα και εξαπλώθηκαν στην Ελλάδα 
και την Πανν ονία μέχρι τις Άλπεις. Στα έτη 379 και 380 αναχαιτίστηκαν από τους 
αυτοκράτορες Γρατιανό και Θεοδόσιο, και έκαναν ειρήνη δηλώνοντας υποταγή: οι 
Βησιγότθοι και οι Θερβίγκοι επέστρεψαν στις έδρες τους στη Μοισία και τη Θράκη, οι 
Ούννοι αποχώρησαν πέρα από το Δούναβη, και οι Αλανοί και οι Γκρουθίγκοι έλαβαν 
περιοχές στην Παννονία. 
 
Περίπου με στο έτος 373, ή 374, οι Βουργουνδοί έφυγαν από τις περιοχές τους στο Βι-
στούλα, με έναν στρατό ογδόντα χιλιάδων ανδρών για να εισβάλουν στη Γαλλία. Εκεί όμως 
βρήκαν αντίσταση και αναγκάστηκαν να μείνουν πάνω από τη βόρεια πλευρά του Ρήνου 
κοντά στο Mentz. Στο έτος 358, ένα σώμα των Σάλιων Φράγκων, μαζί με το ο βασιλιά τους, 
που έρχεται από τον ποταμό Σάλα, έγιναν δεκτοί στην Αυτοκρατορία από τον αυτοκράτο-
ρας Ιουλιανό και τους παραχωρήθηκε να μείνουν στη Γαλλία μεταξύ Brabant και Ρήνου: και 
ο βασιλιάς τους Mellobaudes πήρε το αξίωμα Κόμης domesticorum, από τον αυτοκράτορα 
Γρατιανό. Ο Richomer, ένας άλλος ευγενής Σαλιανός Φράγκος, έγινε Κόμης domesticorum, 
και Μάγιστρος utriusque Militiæ, από τον Θεοδόσιο· και το έτος 384 μ.Χ., έγινε Ύπατος με 
τον Κλέαρχο. Ήταν ένας ευνοούμενος του Θεοδοσίου, και τον συνόδεψε στους αγώνες του 
κατά του Ευγένιου, αλλά πέθανε στην εκστρατεία, και άφησε έναν γιο που ονομαζόταν 
Theudomir, ο οποίος στη συνέχεια έγινε βασιλιάς των Σαλιανών Φράγκων στη Βραβάντη. 
Κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου κάποιοι Φράγκοι προερχόμενοι πέρα από το Ρήνο 
εισέβαλαν στη Γαλλία υπό την καθοδήγηση των Genobald, Marcomir και Suno, αλλά 
αποκρούστηκαν από το Στηλίχονα· και ο  Marcomir σκοτώθηκε, μετά τον διαδέχθηκε στη 
Γερμανία ο γιος του Pharamond. 
 
Ενώ αυτά τα έθνη παρέμειναν ήσυχα μέσα στην Αυτοκρατορία, υποταγμένα στους  
Ρωμαίους· πολλά άλλα συνέχισαν να μένουν πέρα από τον Δούναβη μέχρι το θάνατο του 
Αυτοκράτορα Θεοδόσιου και στη συνέχεια ξεσηκώθηκαν οπλισμένα. Για τον Paulus 
Diaconus7 στο βιβλίο του Miscell. lib. xiv. μιλώντας για τους χρόνους μετά το θάνατος αυτού 

                                                           
6
 Σημ. μεταφραστή: Μαιώτις: Αζοφική θάλασσα 

7
 Λατίνος ιστοριογράφος και μοναχός από τη Λομβαρδία (725 – 797) 
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του αυτοκράτορα, μας λέει: (Λατινικό κείμενο) Εκείνο τον καιρό υπήρχαν οι Γότθοι και 
άλλοι δυνατοί λαοί  που κατοικούσαν πέραν από το Δούναβη: από αυτά τα έθνη τα οι πιο 
σημαντικά ήταν τέσσερα: Γότθοι, Βησιγότθοι, Γέπιδες & Βάνδαλοι· και οι αλλαγές των 
ονομάτων δε σημαίνουν τίποτε. Οι Αρκάδιος και Ονώριος τους επέτρεψαν να περάσουν στη 
Ρωμαϊκή περιοχή, και οι Γέπιδες που αργότερα χωρίστηκαν οι Λομβαρδοί και οι Άβαροι, 
ζούσαν σε πόλεις που ήταν γύρω από το Σίρμιο και το Βελιγράδι.: Τα ίδια γράφει και ο 
Προκόπιος στην αρχή του βιβλίου του Ιστορία των Βανδάλων. Μέχρι τώρα η Δυτική 
Αυτοκρατορία συνέχισε να παραμένει ολόκληρη, αλλά τώρα διασπάστηκε σε πολλά 
βασίλεια. 
 
Ο Θεοδόσιος πέθανε το έτος 395 μ.Χ  και στη συνέχεια οι Βησιγότθοι, υπό την ηγεσία 
του Αλάριχου, που ήταν διάδοχος του Fridigern, ξεσηκώθηκαν από τη θέση τους στη Θράκη 
και αφού ρήμαξαν τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Αχαΐα, την Πελοπόννησο και την 
Ήπειρο, με φωτιά και σπαθί για πέντε χρόνια· μετά στράφηκαν προς τα δυτικά, και 
εισέβαλαν στη Δαλματία, στο Ιλλυρικό και στην Παννονία. και από εκεί εισέβαλαν στην 
Ιταλία το  402 μ.Χ· και το επόμενο έτος είχαν χτυπήθηκαν με μεγάλη δύναμη στην Pollentia 
και  τη Βερόνα, από τον Στηλίχονα, το διοικητή των δυνάμεων της Δυτικής Αυτοκρατορίας, 
και ο Κλαυδιανός λέγει ότι καλεί το υπόλοιπο των δυνάμεων του Αλαρίχου μικρό υπόλοιπο,  
και ο Prudentius, οι άνθρωποι καταστράφηκαν. Έπειτα  Ο Αλάριχος έκανε ειρήνη με τον 
Αυτοκράτορα, τόσο πολύ ταπεινώθηκε, που ο Ορόσιος είπε , Ζήτησε ταπεινά και ειλικρινά 
και έκανε ειρήνη με οποιαδήποτε εδάφη . Αυτή η ειρήνη επικυρώθηκε δίνοντας αμοιβαίους 
ομήρους. Ο Αέιιος στάλθηκε όμηρος στο Αλάριχο. και ο Αλάριχος συνέχισε να είναι ένας 
ελεύθερος πρίγκιπας στις περιοχές που του παραχωρήθηκαν. 
 
Όταν ο Αλάριχος πήρε τα  όπλα, άρχισαν να διάφορα έθνη πέρα από τον Δούναβη να 
κινούνται· και τον επόμενο χειμώνα, μεταξύ του 395μ.Χ. και του 396 μ.Χ., ένα μεγάλο σώμα  
από Ούννους, Αλανούς, Οστρογότθους, Γέπιδες, και άλλα βόρεια έθνη, πέρασαν πάνω από 
τον παγωμένο Δούναβη, προσκαλεσμένοι από τον Ρουφίνο: και τότε οι αδελφοί τους· οι 
οποίοι είχε αποκτήσει περιοχές εγκατάστασης μέσα στην αυτοκρατορία, πήραν και αυτοί 
τα όπλα. Ο Ιερώνυμος καλεί αυτό το μεγάλο πλήθος, Ούννους, Αλανούς, Βανδάλους, 
Γότθους, Σαρμάτες Κουάδες και Μαρκομάνους . και λέει, ότι εισέβαλαν σε όλους τους 
χώρους μεταξύ της Κωνσταντινούπολης και των Ιουλιανών Άλπεων, λεηλατώντας τη Σκυθία, 
τη Θράκη,  Μακεδονία, Δαρδανία, Δακία, Θεσσαλία, Αχαΐα, Ήπειρο, Δαλματία· και όλη τη 
Παννονία. Οι Σουηβοί επίσης εισέβαλαν στη Ραιτία8: γιατί όταν ο Αλάριχος κατέστρεφε την 
Παννονία οι Ρωμαίοι υπερασπιζόντουσαν τη Ραιτία· αυτό που έδωσε  στον Αλάριχο μια 
ευκαιρία να εισβάλει στην Ιταλία, όπως αναφέρει ο Κλαυδιανός.   
Με δειλή απιστία οι Γέτες άρπαξαν την ευκαιρια 
Για να κάνουν την άγρια τους επίθεση  
Όταν ο πόλεμος της Ραιτίας απασχολούσε τις δυνάμεις μας 
Των γενναίων μας πολεμιστών που κουράστηκαν από μάχες σε όλες τις πλευρες  
 
Και όταν ο Αλάριχος  μπήκε από αυτά τα μέρη στην Ιταλία, τότε μερικά βάρβαρα έθνη 
εισέβαλαν στο Νωρικό9 και  Vindelicia , όπως ο ίδιος ποιητής, ο Κλαυδιανός γράφει: 
 
      ---- Τα έθνη πέταξαν τις συνθήκες  
Και οι Λατίνοι μάθανε για τις θλιβερές ήττες και για την αρπαγή 

                                                           
8
 Ραιτία Rhaetia επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δυτικά της Βιέννης 

9
 Noricum ή Νωρικό  είναι το Λατινικό  όνομα για το Κελτικό Βασίλειο ή ομοσπονδία φυλών· περιλάμβανε το 

μεγαλύτερο μέρος της σημερινής Αυστρίας και μέρος της Σλοβενίας. Στον πρώτο μ.Χ αιώνα έγινε επαρχία ης 
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, τα όρια της ήταν στο βορά ο Δούναβης η Raetia και η Vindelicia στη δύση και η 
Πανονία στην ανατολή .  
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Των ωραίων επαρχιών  του Νωρικού και της δασωμένης Βεντελίσια10   
 
Αυτό έγινε στα έτη 402 και 403. Ανάμεσα σ’ αυτά τα έθνη θεωρώ ότι ήταν οι Σουηβοί, οι 
Κουάδες11  τους Μαρκομάνους· γιατί όλοι αυτοί πήραν την ίδια εποχή τα όπλα.  Οι Κουάδες 
και οι Μαρκομάνοι ήταν έθνη που ανήκαν στους Σουηβούς· και η προέλευση των Σουηβών 
ήταν αρχικά από τη Βοημία όπου υπάρχει ο Σουηβός ποταμός ή αλλιώς  Sprake στην 
Λουσατία12· και τώρα ενώθηκαν κάτω από ένα κοινό βασιλιά με το όνομα Ερμερικ, που ους 
οδήγησε στη Γαλλία (Gallia)· οι Βάνδαλοι και οι Αλανοί προχώρησαν κι’ αυτοί στο Νωρικό. O 
Uldin επικεφαλής ενός μεγάλου σώματος Ούννων,  πέρασε το Δούναβη, την ίδια εποχή που 
εξοριζόταν ο Χρυσόστομος, δηλαδή το 404 μ.Χ, και ερήμωσαν τη Θράκη και τη Μοισία.  Ο 
Radagaisus13 , βασιλιάς των Gruthunni  και διάδοχος του  Winithar, προσκάλεσε πολλούς 
βαρβάρους πέρα από το Δούναβη, και εισέβαλαν στην Ιταλία το 405 και 406 με ένα στρατό 
που υπερέβαινε τους διακόσιους χιλιάδες Γότθους· όμως τον νίκησε ο Στηλίχων και χάθηκε 
με το στρατό του. Σ’ αυτόν τον πόλεμο ο Στηλίχων βοηθήθηκε από ένα μεγάλο σώμα 
Ούννων και Οστρογότθων, που ήταν κάτω από την ηγεσία του Uldin και του Sarus, οι οποίοι 
μισθώθηκαν από τον αυτοκράτορα Ονώριο. Μέσα σ’ όλη αυτήν τη σύγχυση οι Λομβαρδοί 
της Παννονίας οπλίστηκαν για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, και να εξασφαλίσουν την 
ελευθερία τους αφού οι Ρωμαίοι δεν μπορούσαν πια να τους προστατέψουν 
 
Και τώρα ο Στηλίχων που σκόπευε να γίνει αυτοκράτορας, εξασφάλισε μια στρατιωτική 
δύναμη για τον Αλάριχο και τον έστειλε στην Ανατολή στην υπηρεσία του Ονωρίου του 
Δυτικού Αυτοκράτορα, που διέθεσε μερικά ρωμαϊκά στρατεύματα για την ενίσχυση του 
στρατού των Γότθων, και υποσχέθηκε να ακολουθήσει σύντομα με το δικό του στρατό. Η 
προσποίησή του ήταν να ανακτήσει κάποιες περιοχές του Ιλλυρικού, για τις οποίες 
κατηγορήθηκε  ο ανατολικός αυτοκράτορας ότι τις είχε κρατήσει ζημιογόνα από τον Δυτικό· 
αλλά το μυστικό του σχέδιο ήταν να γίνει αυτοκράτορας, με τη βοήθεια των Βανδάλων και 
των συμμάχων τους: διότι ο ίδιος ήταν Βάνδαλος. Για τη διευκόλυνση αυτού του 
σχεδιασμού, κάλεσε ένα μεγάλο σώμα από βάρβαρα έθνη να εισβάλουν στη Δυτική 
Αυτοκρατορία, ενώ αυτός και ο Αλάριχος εισέβαλαν στην Ανατολική. Αυτά τα έθνη κάτω 
από τους πολλούς βασιλιάδες τους, οι Βάνδαλοι κάτω από τον Γκοτζηγίσιλο, οι Αλανοί σε 
δύο σώματα, το ένα κάτω από Goar, το άλλος κάτω από τον Resplendial, οι Σουηβοί, Quades 
και οι Μαρκομάνοι, κάτω από τον Έρμερικ, διέσχισαν την Ραιτία στο πλάι του Ρήνου, 
αφήνοντας τις περιοχές τους στην Πανόνια στους Οϋννους και τους Οστρογόθους, και 
εντάχθηκαν στους Βουργουνδούς κάτω από το Gundicar, και νίκησαν τους Φράγκους μέσα 
στην περαιτέρω πορεία τους. Στο τέλος του Δεκεμβρίου του 406 μ.χ., πέρασαν το Ρήνου στο 
Ments, και εξαπλώθηκαν σε Germania prima14 και το γειτονικές περιοχές. και μεταξύ άλλων 
δράσεων οι Βανδάλοι πήραν την Τριέρ. Στη συνέχεια προχώρησαν στο Βέλγιο και άρχισαν 
να καταστρέφουν τη χώρα. Κατόπιν οι Σαλιανοί Φράγκοι στη Βραβάντη πήραν τα όπλα και 
κάτω από την καθοδήγηση του Θεουδομίρ, του γιου του Ρίκιμερ, ή του Ρικόμερ, που 
προαναφέρθηκε, έκαναν τόσο σκληρή αντίσταση, ώστε έσφαξαν σχεδόν είκοσι χιλιάδες 
Βανδάλους, με τον βασιλιά τους Γκοδεγκίσιλο, σε μάχες· οι υπόλοιποι γλύτωσαν μόνο από 
τη βοήθεια των Αλανών του Resplendial που ήρθε έγκαιρα για τη βοήθειά τους. Στη 
συνέχεια, οι βρετανοί στρατιώτες, ανησυχώντας από αυτές τις φήμες για όλα αυτά τα 
γεγονότα, επαναστάτησαν και εγκατέστησαν εκεί τους Τυράννους· πρώτος  ήταν ο Μάρκος, 

                                                           
10

 Vendelicia και Raetia είχαν συνενωθεί από τους Ρωμαίους σε μία επαρχία 
11

 Quades  είναι έθνος συγγενικό με το γερμανικό έθνος των Μαρκομάνων με τους οποίους πολέμησαν εναντίον 
των Ρωμαίων. Έχουν άγνωστη προέλευση  
12

 Λουσατία: σήμερα είναι περιοχή που βρίσκεται στη Νοτιοανατολική Γερμανία και Νοτιοδυτική Πολωνία. 
13

 Radagaisus ήταν Γότθος βασιλιάς και φανατικός ειδωλολάτρης, μετά την εισβολή το 405 στη βόρειο Ιταλία, 
σχεδίαζε να καταλάβει τη Ρώμη και να θυσιάσει τους Γερουσιαστές που ήταν Χριστιανοί. Όμως τον «εκτέλεσε» 
ο Στηλίχων (ημι-Βάνδαλος) μετά που τον νίκησε. 
14

 Germania prima  επαρχία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας: σημερινή Νοτιοδυτική  
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που σχεδόν αμέσως τον σκότωσαν· μετά ο Γρατιανός, τον οποίο σκότωσαν μέσα σε 
τέσσερις μήνες· και τελικά  ο Κωνσταντίνος, κάτω από τον οποίο εισέβαλαν στη Γαλλία το 
408 μ.Χ, και τους ευνοούσε  ο Goar και  ο  Gundicar. Και ο Κωνσταντίνος κατέλαβε ένα 
μεγάλο μέρος  της Γαλλίας, έκανε Καίσαρα τον γιο του Κώνσταντα και τον έστειλε στην 
Ισπανία για να τακτοποιήσει τις υποθέσεις του εκεί, το 409 μ.Χ.  
 
Εν τω μεταξύ, ο Resplendial, βλέποντας την προαναφερθείσα καταστροφή των  Βανδάλων, 
και έχοντας προσχωρήσει ο Goar στους Ρωμαίους, οδήγησε το στρατό του από το Ρήνο· και, 
μαζί με τους Σουηβούς και τα κατάλοιπα των  Βανδάλων, πήγαν προς την Ισπανία. οι 
Φράγκοι εν τω μεταξύ με βάση τη νίκη τους προχώρησαν να ανακαταλάβουν τη Τριέρ, την 
οποία αφού τη λεηλάτησαν την άφησαν στους Ρωμαίους. Οι Βάρβαροι κατ’ αρχήν 
ανακόπηκαν από το  στα βουνά των Πυρηναίων, πράγμα που τους έκανε να εξαπλωθούν 
στην Ακουιτανία15: αλλά το επόμενο έτος κάποιοι στρατιώτες του Κώνσταντα πρόδωσαν το 
πέρασμα· και εισήλθαν στην  Ισπανία στις 4 Kal Οκτώβριου 409, 
κατέκτησαν ο καθένας ότι μπορούσε. και τελικά, το  411 μ.Χ, 
μοιράστηκαν τις κατακτήσεις τους με κλήρο. οι Βάνδαλοι έλαβαν την 
Βαιττική (Boetica) 16και μέρος της Gallæcia17. οι  Σουηβοί πήραν την 
υπόλοιπη Γαλικία·  και οι Αλανοί  τη Λουσιτανία και την επαρχία της   
Καρχηδόνας: ο αυτοκράτορας για χάρη της ειρήνης που επιβεβαίωσε 
αυτές τις κτήσεις με την δωρεά του 413 μ.Χ. 
 
Οι προαναφερθέντες Ρωμαίοι Φράγκοι, έχοντας κάνει τον βασιλιά τους τον  Theudomir, 
άρχισαν αμέσως μετά την κατάκτηση των Βανδάλων να εισβάλουν στους γείτονες τους 
επίσης. Οι πρώτοι στους οποίους επιτέθηκαν  ήταν οι Γαλάτες της Βραβάντη[2]· αλλά 
συνάντησαν μια αξιοσημείωτη αντίσταση, και έτσι επιθυμώντας τη συμμαχία τους·] 

                                                           
15

 Νοτιοδυτική  Γαλλία 
16 Jump to search  

 

Θέση της Hispania Baetica – Βαιτικής στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. 

Hispania Baetica, συχνά λέγεται Baetica- Βαιτική, ήταν μία από τις τρεις Ρωμαϊκές 

Επαρχές της Ισανίας ). 
 
17

 Hispania Gallaecia- Γαλικία, ήταν το όνομα μιας Ρωμαϊκής επαρχίας στη 
Βορειοδυτική Ισπανία  

https://en.wikipedia.org/wiki/Hispania_Baetica#p-search
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Baetica.png
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συνεννοήθηκαν μαζί τους και έτσι αυτοί οι Γαλάτες εγκατέλειψαν τους Ρωμαίους και 
έκαναν μια στενή σύνδεση με τους Φράγκους για να γίνουν σαν ένας λαός, και άρχισαν 
παντρεύονται μεταξύ τους και συμμορφώνονται ο ένας με τους τρόπους του άλλου, μέχρις 
ότου έγιναν ένας λαός χωρίς διάκριση. Έτσι, από την συμμαχία των ξένων Φράγκων με 
αυτούς τους Γαλάτες,  οι Φράγκοι που ήρθαν μετά από το Ρήνο, το βασίλειο των Σαλιανών 
Φράγκων σύντομα μεγάλωσε πολύ και έγινε  ισχυρό έθνος. 
 
Η εκστρατεία του Στιλίχωνα εναντίον του Έλληνα αυτοκράτορα σταμάτησε με τη διαταγή  
Ονώριου· και έπειτα ο Αλάριχος βγήκε από την Ήπειρο στο Νωρικό, και ζήτησε ένα 
χρηματικό ποσό για την υπηρεσία του. Η Γερουσία είχε την τάση να αρνηθεί αλλά με τη 
διαμεσολάβηση του Στηλίχονα την χορήγησε. Αλλά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα  ο 
Στηλίχων κατηγορήθηκε για μια προδοτική συνωμοσία με τον Αλαριχο, και σκοτώθηκε στις 
10 Σεπτεμβρίου του 408; Έτσι, ο Αλάριχος απογοητεύτηκε για  τα χρήματά του και καθώς 
είχε τη φήμη ως εχθρός στην αυτοκρατορία· όρμησε κατ’ ευθείαν στην Ιταλία με το στρατό 
που έφερε από την Ήπειρο και έστειλε στον αδελφό του Αδόλφο μήνυμα να τον 
ακολουθήσει με τις δυνάμεις που είχε στην Παννονία, οι οποίες δεν ήταν μεγάλες, αλλά όχι 
ευκαταφρόνητες. Στη συνέχεια, ο Ονώριος φοβήθηκε μήπως αποκλειστεί μέσα στη Ρώμη· 
και αποσύρθηκε στη Ραβέννα τον Οκτώβριο του 408. Και από τότε η Ραβέννα συνέχισε να 
είναι η έδρα των Δυτικών Αυτοκρατόρων. Εκείνες τις μέρες οι Ούννοι επίσης εισέβαλαν 
στην Παννονία· και την άρπαξαν τις εγκαταλελειμμένες περιοχές των Βανδάλων, των 
Αλανών και των  Γότθων και ίδρυσαν ένα νέο βασίλειο εκεί. Ο Αλάριχος  προχώρησε στη 
Ρώμη και την πολιόρκησε, και στις 9 ου Σεπτεμβρίου του  410 την κατέλαβε: και μετά 
προσπαθώντας να περάσει στην Αφρική, ναυάγησε. Μετά το οποίο ο Ονώριος έκανε ειρήνη 
μαζί του και έστειλε ένα στρατό για αντιμετωπίσει τον  τύραννος Κωνσταντίνο. 
 
Την ίδια στιγμή ο Γερόντιος, ένας από τους στρατηγούς του Κωνσταντίνου, εξεγέρθηκε 
εναντίου του και διόρισε ως τον αυτοκράτορα τον Μάξιμο στην Ισπανία. Τότε ο 
Κωνσταντίνος έστειλε τον Edobec, έναν άλλο από τους καπετάνιους του, να προσελκύσει 
για τη βοήθειά του, τους Βάρβαρους  κάτω από το Γκόαρ και Γκούντικαρ στη Γαλλία, και 
προμήθειες από τους Φράγκους και Αλαμανούς από πέρα από το Ρήνο· και διέπραξε την 
ανάληψη της διοίκησης  της Vienne18 στη Gallia Ναρβονική19 στο γιο του Κώνσταντα. Ο 
Γερόντιος προχώρησε, και αφού σκότωσε πρώτα τον Κώνσταντα στη Vienne στη συνέχεια 
άρχισε να πολιορκεί τον Κωνσταντίνο στην Αρλ. Αλλά ο Ονώριος ταυτόχρονα στέλνει τον 
Κωνστάντιο με στρατό με τον ίδιο σκοπό, ο Γερόντιος έφυγε και ο Κωνστάντιος συνέχισε την 
πολιορκία, ενισχυμένος από την προσχώρηση του μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτών του 
Γεροντίου. Μετά από πολιορκία τεσσάρων μηνών, ο Edobec έφερε βοήθεια, τους 
Βαρβάρους βασιλιάδες που ήταν στο Ments, τον Goarκαι τον Gundicar, και τοποθέτησαν 
τον Jovinus ως αυτοκράτορα, και μαζί του προχώρησαν για να ανακουφίσουν την Αρλ. Κατά 
την προσέγγισή τους ο Κωνστάντιος αποχώρησε. Αυτοί τον ακολούθησαν, και τους νίκησε 
με ένα αιφνιδιασμό· αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε της νίκη του, και έτσι οι  βάρβαροι σύντομα 
ανασυγκροτήθηκαν· αλλά όχι για να εμποδίσουν την πτώση των τυράννων Κωνσταντίνου, 
Jovinus και Μάξιμου. Η Βρετανία δεν θα μπορούσε να ανακτηθεί  από την  αυτοκρατορία, 
αλλά παρέμεινε από τότε πάντα ένα ξεχωριστό βασίλειο. 
 
Την επόμενη χρονιά, το 412, οι Βησιγότθοι που νικήθηκαν στην Ιταλία, πήραν από 
παραχώρηση η Ακουιτανία για να αποσυρθούν εκεί: και εισέβαλαν με πολύ βία, 
προκαλώντας την υποχώρηση των Αλανών και των Βουργουνδίων, που φεύγοντας την 
έκαναν να έχει πολύ λίγο πληθυσμό. Την ίδια στιγμή έφτασαν οι Βουργούνδιοι σε ειρήνη· 
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 Vienne πόλη της κεντρικής Γαλλίας - 
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 Gallia Narbonensis Ρωμαϊκή επαρχία που περιλαμβάνει το σημερινό Μονακό και τη 
νότιο Γαλλία 
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καθώς ο αυτοκράτορας τους παραχώρησε ως μερίδιο μια περιοχή πάνω στο  Ρήνο που 
είχαν εισβάλει: και το ίδιο, υποθέτω, έκανε με τους  Αλανούς. Αλλά επειδή οι Φράγκοι όχι 
πολύ καιρό μετά, έκαναν νέα κατάληψη και καύση της Τριέρ,  στάλθηκε εναντίον τους ο 
Καστίνος το 415, με στρατό, που τους καταδίωξε και σκότωσε τον Theudomir τον βασιλιά 
τους. Αυτή ήταν η δεύτερη κατάληψη της Τριέρ από τους Φράγκους. Συνεπώς, η Τριέρ 
κατελήφθη τέσσερις φορές, μία φορά από τους Βανδάλους και τρεις φορές από τους 
Φράγκους. Τον Theudomir διαδέχθηκε ο Pharamond, ο Πρίγκιπας ή βασιλιάς των Σαλιανών 
Φράγκων στη Γερμανία. Από εκεί έφερε νέες δυνάμεις, βασίλεψε στο σύνολο, και έδινε 
περιοχές στον λαό του μέσα στην αυτοκρατορία κοντά στο Ρήνο. 
 
Και τώρα οι Βάρβαροι ήταν όλοι ήσυχοι και εγκαταστάθηκαν σε πολλά βασίλεια μέσα στην 
αυτοκρατορία, όχι μόνο μέσα από κατακτήσεις, αλλά και από τις παραχωρήσεις του  
αυτοκράτορα Ονωρίου. Για τον Rutilius στο βιβλίο του «διαδρομή» , που γράφτηκε το 
φθινόπωρο,  Anno Urbis 1169, δηλαδή, σύμφωνα με τον υπολογισμό του Varro στη 
συνέχεια, το 416 μ.Χ, θρηνεί για τα χαμένες χώρες: 
   Σε όλα πράγματι τα πιο πολλά παραμορφώθηκαν από τον πόλεμο  
Και μετά προσθέτει 
Τώρα μετά από καταστροφικές  φωτιές που έχουν καταστρέψει τα χωράφια μας, 
Ήρθε η ώρα να οικοδομήσουμε την καλύβα του βοσκού. 
 
Και λίγο πιο κάτω, 
 
Ο Ρήνος θα είναι για σένα πάντα ξερός.  
 
Και ο Orosius20  στο τέλος της ιστορίας του που τέλειωσε το 417 μ.Χ, δίνει μια γενική 
ειρήνευση των βαρβάρων εθνών με τις λέξεις comprimere ,  coangustare ,  addicere gentes 
immanissimas ; συμπιεσμένοι, περιορισμένοι χαρισμένοι στα έθνη με αυτοκρατορικά 
διατάγματα γιατί πέτυχαν να αποκτήσουν περιοχές στην Αυτοκρατορία με συμμαχίες και με 
το να περιοριστούν γιατί δεν έκαναν πια εισβολές κατά το δοκούν, αλλά με τις συμφωνίες 
τους έμειναν ήσυχοι στις περιοχές. Έτσι αυτά είναι τα βασίλεια που αντιπροσωπεύονται 
από ανάμεικτο σίδηρο και πηλό που δεν προσκολλάται το ένα στο άλλο και έχουν 
διαφορετικές δυνάμεις  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 
 
[1] Προκόπιος. l. 1. de Bello Vandalico. 
[2]    Galli Arborici:  για αυτό η περιοχή ονομάστηκε  Arboricbant, και με συναίρεση Brabant   
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 Paulus Orosius (γεννήθηκε περί το. 375, και πέθανε μετά το 418 μ.Χ) ήταν από την 
Γαλικία της Ισπανίας και ήταν «Χαλκηδόνιος» ιερέας, θεολόγος και ιστορικός μαθητής του 
Αυγουστίνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ. VI. 
 
 Για τα δέκα βασίλεια που αντιπροσωπεύονται από τα δέκα κέρατα του τετάρου θηρίου  
 
Με τους πολέμους που περιγράφτηκαν προηγουμένως, η Δυτική Αυτοκρατορία των 
Ρωμαίων διασπάστηκε στην εποχή που καταλήφθηκε από τους Γότθους σε δέκα βασίλεια 
. 
  1. Το βασίλειο των Βανδάλων και των Αλανών στην Ισπανία και Αφρική  
  2. Το βασίλειο των Σουηβών στην Ισπανία . 
  3. Το βασίλειο των Βησιγότθων. 
  4. Το βασίλειο των Αλανών στη Γαλλία . 
  5. Το βασίλειο των Βουργουνδών . 
  6. Το βασίλειο των  Φράγκων. 
  7. Το βασίλειο των Βρετανών . 
  8. Το βασίλειο των Ούννων . 
  9. Το βασίλειο των Λομβαρδών . 
  10. Το βασίλειο της Ραβέννας. 
 
Επτά από αυτά τα βασίλεια αναφέρονται έτσι από τον Sigonius21.1 Όταν βασίλευε ο 
Ονώριος έγιναν δεκτοί 2. Οι Ούννοι  στην Παννονία οι 3. Βάνδαλοι, 4. οι  Αλανοί,5 οι 
Σουηβοί και 6 οι Γότθοι στην Ισπανία, 4 οι  Αλανοί 7 οι Βουργουνδοί  και οι 6 Γότθοι στη 
Γαλλία,  και του καθορίστηκαν ειδικές τοποθεσίες για τον κάθε λαό. Προσθέστε τους 
Φράγκους, Βρετανούς, και  Λομβαρδούς, και έχετε τα δέκα: γιατί αυτά προέκυψαν περίπου 
την ίδια εποχή με τα επτά. Αλλά ας τις δούμε ξεχωριστά. 
 
1. Οι βασιλιάδες των Βανδάλων ήταν, 407  Godegesilus, 407  Gunderic, 
426  Geiseric, 477  Hunneric, 484  Gundemund, 496  Thrasamund, 513 
Geiseric, 530  Γελίμερος (Gelimer). Ο Godegesilus τους οδήγησε στη  Γαλλία το 406,ο 
Gunderic  στην Ισπανία το 409,  ο Geiseric  στην Αφρική το 427· και ο  
Γελίμερος νικήθηκε από τον Βελισάριο το  533. Το βασίλειο τους διήρκεσε στη Γαλλία, 
Ισπανία και Αφρική στο σύνολο  126 χρόνια· και στην Αφρική ήταν πολύ δυνατοί. Οι Αλανοί  
είχαν μόνο δύο δικούς τους βασιλιάδες στην Ισπανία, τον 
Resplendial, και τον Ataces, Utacus ή Othacar. Υπό την ηγεσία του  Resplendial πήγαν στην 
Γαλλία το 407, και στην Ισπανία το 409.  Ο Ataces  σκοτώθηκε με όλο σχεδόν τον στρατό του 
από τον Vallia  βασιλιά των Βησιγότθων στο 419. Μετά το υπόλοιπο αυτών των Αλανών 
υποτάχτηκαν μόνοι τους στον Gunderic  Βασιλιά των Βανδάλων στην Βαιτική, και πήγαν 
μετά μαζί τους στην Αφρική, όπως έμαθα από τον Προκόπιο. Έτσι λοιπόν οι βασιλιάδες των 
Βανδάλων παρουσιαζόντουσαν ως βασιλιάδες των Βανδάλων και των Αλανών· όπως 
φαίνεται από το Διάταγμα του Hunneric που απήγγειλε ο Βίκτωρ  στο έργο του ο διωγμός 
των Βανδάλων. Σε συνδυασμό με τη Γερμανική φυλή των Chatti, αυτοί οι Αλανοί έδωσαν το 
όνομα Cathalaunia, ή Catth-Αλανία, στην επαρχία που μέχρι σήμερα έχει αυτό το όνομα. 
Αυτοί οι Αλανοί είχαν ανάμεσα τους και Γέπιδες  και έτσι και οι Γέπιδες  ήρθαν στην 
Παννονία πριν να την εγκαταλείψουν οι Αλανοί. Εκεί έγιναν υποτελείς των Ούννων  μέχρι το 
θάνατο του Αττίλα  το 454, και τελικά κατακτήθηκαν από τους Οστρογότθους. 
 
2. Οι βασιλιάδες των Σουηβών ήταν, το 407 ο Ermeric, το 458 Rechila, το 448  ο Rechiarius, 
το 458 ο Maldra,το 460 ο Frumarius, το 463 ο Regismund. Και μετά μερικούς άλλους 
άγνωστους βασιλιάδες, βασίλεψαν το 558 ο Θεουδομίρ, το 568 ο Μίρο, το 582 ο 
Ευβόρικους και το 583 Andeca. Αυτό το βασίλειο, αφού ήταν κάποτε με έδρα την Ισπανία, 
παρέμεινε πάντα στη Γαλικία και στη Λουσιτανία. Ο Ερμέρικ μετά την πτώση του βασιλείου 
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 Αξιωματούχος στο φραγκικό βασίλειο (585-620) 
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του Αλανών, διεύρυνε το βασίλειο σε όλη τη Γαλικία, αναγκάζοντας τους Βανδάλους να 
αποσυρθούν στη Βαιτική και στην Επαρχία της Καρχηδονία. Αυτό το βασίλειο διήρκεσε 177 
χρόνια σύμφωνα με τον Ισίδωρο και στη 
συνέχεια υποτάχθηκε από τον Leovigildus 
βασιλιά των Βησιγότθων, και έγινε μια 
επαρχία του βασιλείου του το 585 μ.Χ. 
 
3. Οι βασιλιάδες των Βησιγότθων ήταν, το 
400 ο Αλάριχος, το 410 ο Αταίφος, το 415 ο 
Sergeric και ο Vallia, 419 ο Θεοδόριχος, το 
451 ο Thorismund, το 452 ο Θεοδόριχος, το 
465 ο Euric, το 482 ο Αλάριχος, το 505 ο 
Gensalaric, το 526 ο Amalaric, το 531 ο 
Theudius, το 548 ο Theudisclus . Χρονολογώ 
αυτό το βασίλειο από τότε που ο Αλάριχος 
έφυγε από τη Θράκη και την Ελλάδα για να 
εισβάλει στη Δυτική Αυτοκρατορία. Στο 
τέλος της βασιλείας του Athaulphus οι 
Γότθοι ταπεινώθηκαν από το Ρωμαίους και προσπάθησαν να περάσουν από τη Γαλλία στην 
Ισπανία. Ο Sergeric βασίλεψε μόνο λίγες μέρες. Στην αρχή της βασιλείας του Βάλλια 
επιτέθηκαν ξανά στους Ρωμαίους ξαναγύρισαν, αλλά τους απέκρουσαν ξανά και έπειτα 
έκαναν ειρήνη με την προϋπόθεση ότι πρέπει να εισβάλλουν στα Βαρβαρικά βασίλεια της 
Ισπανίας: και αυτό έκαναν, μαζί με το Ρωμαίους, στα έτη 417 και 418, ανατρέποντας τους 
Αλανούς και μέρος από τους Βανδάλους. Στη συνέχεια έλαβαν την Ακουϊτανία από τον 
αυτοκράτορα από μία πλήρη δωρεά, αφήνοντας τις κατακτήσεις τους στην Ισπανία στον 
αυτοκράτορα: και έτσι οι περιοχές των κατακτηθέντων Αλανών ήρθαν στα χέρια των 
Ρωμαίων. Στο έτος 455, ο Θεοδόριχος, με τη βοήθεια των Βουργουνδών, εισέβαλε στην 
Ισπανία, που ήταν σχεδόν όλη κάτω από τους Σουηβούς, και πήρε ένα μέρος από αυτούς. 
Το έτος 506, οι Γότθοι εκδιώχθηκαν από τη Γαλλία από το Φράγκους. Το 585, κατέκτησαν το 
βασίλειο των Σουηβών και έγιναν κύριοι του συνόλου της Ισπανίας. Το 713, οι Σαρακηνοί 
εισέβαλαν, αλλά με την πάροδο του χρόνου πήραν πίσω την κυριαρχί τους και από τότε 
βασιλεύουν στην Ισπανία. 
 
4. Οι βασιλιάδες των Αλανών στην Γάλλια ήταν Goar, Sambid, Eocharic, Sangibanus, Beurgus 
& c. Κάτω από το Goar εισέβαλαν στο Γαλλία το. 407,και είχαν περιοχές που τους δόθηκαν 
κοντά στο Ρήνο, ο 412. Κάτω από τον Sambida, που Ο Bucher ονομάζει διάδοχο, αν όχι το 
γιο του Goar, είχε τα εδάφη της Valence22 που τους έδωσε ο  Αέτιος ο στρατηγός του 
αυτοκράτορα, το 440. Κάτω από τον Eocharic κατέκτησαν μια περιοχή των 
επαναστατημένων Galli Arborici, που τους δόθηκε επίσης από τον Αέτιο. Αυτή η περιοχή 
ονομάστηκε  από αυτούς Alenconium quasi Alanorum conventus. Κάτω από το Sangibanus 
δέχτηκαν εισβολή, και η βασιλική τους πόλη Ορλεάνη πολιορκήθηκε από τον Ατίλλα 
βασιλιά των Ούννων, με έναν τεράστιο στρατό 500000 ανδρών. Ο Αέτιος και ο Βάρβαροι 
βασιλιάδες της Γάλλια ήρθαν να διαλύσουν την πολιορκία και να χτυπήσουν τους Ούννους 
στην πολύ αξέχαστη μάχη23, το 451, στα Καταλανικά Πεδία, που ονομάζεται από αυτά 
Αλανοί σε συνδυασμό με τους  Chatti . Η περιοχή ονομάζεται τώρα Καμπανία ή Champagne. 
Σε αυτή τη μάχη σκοτώθηκαν και  ap;o τις δύο πλευρές 162000 άνδρες. Ένα ή δύο χρόνια 
μετά, ο Αττίλος επέστρεψε με ένα τεράστιο στρατό για να κατακτήσει αυτό το βασίλειο, 
αλλά νικήθηκε και πάλι από αυτούς και τους Βησιγότθους μαζί σε μια μάχη που διήρκεσε 
τρεις συνεχόμενες ημέρες, με σφαγή σχεδόν τόσο μεγάλη όσο η πρώτη. Κάτω από τον 
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Beurgus ή τον Biorgor, περιπλανήθηκαν οι Αλανοί γύρω από τη Γαλλία, μέχρι τη βασιλεία 
του Μαξίμου του αυτοκράτορα. και στη συνέχεια πέρασαν τις Άλπεις το χειμώνα, και ήρθαν 
στη Λιγουρία, αλλά χτυπήθηκαν εκεί, και ο Beurgus σκοτώθηκε, από τον Ricimer διοικητή 
των δυνάμεων του αυτοκράτορα, το 464. Στη συνέχεια νικηθήκαν ξανά, από την κοινή 
δύναμη του βασιλιά Οδόακρου της Ιταλίας και του Childeric βασιλιά των Φράγκων, περίπου 
το έτος 480, και πάλι από τον Theudobert βασιλιά των Αυστριακών Φράγκων στο έτος 511. 
 
5. Οι βασιλιάδες των Βουργουνδών ήταν, ΤΟ 407 ο Gundicar, 436 ο Gundioc,467 ο Bilimer, 
473 ο Gundobaldus με τους αδελφούς του, 510 ο Sigismund, 517 ο Godomarus. Κάτω από 
τον Gundicar εισέβαλαν στη Γαλλία Το 407 και απέκτησαν  περιοχές που τους έδωσε ο 
αυτοκράτορας κοντά στο Ρήνο στη Gallia Βελγική, ΤΟ 412.Είχαν και Σάξονες ανάμεσα τους, 
και τώρα ήταν τόσο ισχυροί, ότι ο Orosius το 417 έγραψε για αυτούς: «Οι Βουργουνδοί 
είναι πολύ ισχυροί όπως μαρτυρούν μέχρι σήμερα οι Γαλάτες που ανάμεσα τους διατηρούν 
τις πρώτες τους κατακτήσεις» (αρχικό κείμενο Burgundionum  esse prævalidam manum, 
Galliæ hodieque testes sunt, in quibus præsumpta possessione consistunt.). Περίπου το έτος 
435 έλαβαν μεγάλες ανατροπές από τον Αέτιο, και σύντομα από τους Ούννους: αλλά πέντε 
χρόνια αργότερα τους δόθηκε να κατοικήσουν στη Σαβοΐα  και να τη μοιραστούν με τους  
κάτοικους· και από εκείνη την εποχή έγινε πάλι ένα ισχυρό βασίλειο, που οριοθετείται από 
τον ποταμό Ροδανό, αλλά στη συνέχεια εκτείνεται πολύ περισσότερο στην καρδιά της 
Γαλλίας. Ο Γκουντόμπαλντ κατέκτησε τις περιοχές γύρω από τα ποτάμια Araris και Ροδανό, 
με τα εδάφη της Μασσαλίας· και έκανε εισβολή στην Ιταλία κατά την εποχή του 
αυτοκράτορα Γλυκερίου, νίκησε όλους τους αδελφούς του. Ο Godomarus έκανε την 
Ορλεάνη την βασιλική του έδρα, από την οποία ονομάστηκε η βασιλεία Regnum 
Aurelianorum. Κατακτήθηκε από τους Clotharius και Childebert, που ήταν οι βασιλιάδες των 
Φράγκων, το 526. Από εκεί και πέρα, αυτό το βασίλειο ήταν μερικές φορές ενωμένο με το 
βασίλειο των Φράγκων, και μερικές φορές χωρίζονταν  από αυτό, μέχρι τη βασιλεία του 
μεγάλου Καρόλου (Κρλομάγνου), ο οποίος έκανε τον γιο του Carolottus βασιλιά της 
Βουργουνδίας. Από τότε, για περίπου 300 χρόνια μαζί, αυτό απολάμβανε τους δικούς του 
βασιλιάδες· και συνέχεια διασπάστηκε στο Δουκάτο της Βουργουνδίας, στην Κομητεία της 
Βουργουνδίας και στην κομητεία της  Σαβοΐας και μετά αυτά χωρίστηκαν σε άλλες 
μικρότερες κομητείες. 
 
6. Οι βασιλιάδες των Φράγκων ήταν, το 407 ο Theudomir, το 417 ο Pharamond, το 428  ο 
Clodio, το 448 ο Merovæus, το 456 ο Childeric, το 482 ο Clodovæus, & ο.  Οι  Windell και 
Bucher, δύο από τους πιο επιμελείς ερευνητές  για την προέλευση αυτού του βασιλείου, το 
θέτουν να αρχίζει τον ίδιο χρόνο με τους εισβολές των Βαρβάρων στης Γάλλια, δηλαδή το 
407. Από τους πρώτους βασιλιάδες υπάρχει  στη Βιβλιοθήκη Labbe's S. αυτό το αρχείο. 
 Ιστορικά αποσπάσματα της παλιάς γενεολογικής γραμμής των Γάλλων Βασιλέων  (Αρχικό 
κείμενο Historica quædam excerpta ex veteri stemmate genealogico Regum Franciæ) 
 Genobaldus, Marcomerus, Suno, Theodemeris. Genobald, Marcomer, Suno, Theudomer. 

Αυτοί οι αρχηγοί ήταν μικροί βασιλιάδες, και εμφανίστηκαν σε 

διάφορους χρόνους όταν άρχισε το έθνος των Φράγγων: αλλά οι 

ιστορικοί έχουν αβεβαιότητα 

 Pharamundus: Κάτω από αυτόν το βασιλιά στο πρώτο έτος, οι 

Φράγκοι υποτάχθηκαν στους νόμους που οι αρχηγοί τους Wisogast, 

Atrogast, και Selegast καθιέρωσαν. 

 Chlochilo. (Clodio) Αυτός αφού πέρασε το Ρήνο νίκησε τους Ρωμαίους 
στο δάσος Carbonaria, κατέλαβε το Camarac  βασίλεψε 20 χρόνια. 
Κάτω από αυτόν τον Βασιλιά οι Φράγκοι προχώρησαν μέχρι τον 

Chlodio βασιλιάς των 
Φράγκων 
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ποταμό Somme   
 
 Merovechus. Κάτω από αυτόν το βασιλιά οι Φράγκοι κατέστρεψαν την Τριέρ,  κάψανε το 
Metz και φθάσανε στην Ορλεάνη   
 
Τώρα για τους Genobaldus, Marcomer και Suno, αυτοί ήταν αρχηγοί των Φράγκων πέρα 

από το Ρήνο την εποχή του Θεοδοσίου και δεν μας απασχολούν. Εμείς πρέπει να αρχίσουμε 

με τον Theudomir τον πρώτο βασιλιά των επαναστατημένων Σαλίων Φράγκωνi,που 

ονομάζεται Didio από τον  Carnotensis, και Thiedo και Theudemerus από τον Ρενάνους. Το 

πρόσωπό του υπάρχει σε ένα νόμισμα χρυσού που βρέθηκε με την επιγραφή, THEUDEMIR 

REX, που δημοσιεύθηκε από τον Petavius, και ακόμα ή πρόσφατα υπάρχει όπως παραθέτει 

ο Windeline ο οποίος το μαρτυρεί: αυτό δηλώνει ότι ήταν βασιλιάς, και αυτό στη Γαλλία· 

θεωρώντας ότι η άξεστη τότε Γερμανία δεν είχε τότε τη σύσταση χρημάτων, ούτε 

χρησιμοποιούσαν λατινικές λέξεις ή γράμματα. Ήταν γιος του Ricimer, ή Richomer, 

ευνοούμενος  του αυτοκράτορα Θεοδοσίου· και έτσι όντας Ρωμαίος Φράγκος, και του 

βασιλικού αίματος των Σαλίων, κατά συνέπεια η εξέγερση τον έκανε βασιλιά. Όλη την 

εποχή της βασιλείας του, είναι καταγραμμένη στα Excerptis Gregorii Turonensis è 

Fredigario, κεφ. 5, 6, 7, 8. όπου αναφέρονται σε σειρά  η ανάρρηση του σε βασιλιά, η 

τυραννία του Jovinus, η σφαγή των συνεργατών του Jovinus, η δεύτερη κατάληψη της Triers 

από τους Φράγκους και ο πόλεμος τους με τον Καστίνο, στον οποίο ο βασιλιάς αυτός 

σκοτώθηκε, όπου είναι γραμμένα: Μη υπάρχοντες αρχηγοί στη Γαλλία, οι βασιλιάδες 

δημιουργήθηκαν από την ίδια γενεαλογική γραμμή όπως οι πρώτοι. Εκείνη την εποχή ο 

Jovinus είχε πάρει το βασιλικό αξίωμα. Ο Κωνσταντίνος έφυγε κατευθυνόμενος προς την 

Ιταλία· και τον αποκεφάλισαν δολοφόνοι, που τους είχε στείλει στον ποταμό Mentium ο 

Jovinus,  που ήταν πρίγκιπας. Πολλοί ευγενείς, συνελήφθησαν μετά από διαταγή του 

Jovinus και μεταφέρθηκαν στην Avernus όπου τους δολοφόνησαν σκληρά από τους 

αξιωματικούς του Ονωρίου. Η πόλη Trier κατελήφθη από τους Φράγκους και κάηκε από μια 

μερίδα των γερουσιαστών της υπό κάποιον Λούκο. Ο Καστίνος που ήταν Οικονόμος ανέλαβε 

μια εκστρατεία κατά των Φράγκων.. —Ο Castinus κόμης Domesticorum δέχεται να 

εκστρατεύσει εναντίον των Φράγκων. Στη συνέχεια, επιστρέφοντας θα μιλήσει για τον 

Theudomir  προσθέτει: Οι Φράγκοι εκλέγοντας για το έθνος τους ένα βασιλιά, όπως και 

πρώτα ψάξανε με επιμέλεια για έναν γενναίο άνδρα από την γενεά του Πριάμου του 

Φρύγα, και Φράγκο, και έθεσαν πάνω τους τον Theudemir, τον γιο του Richemer, που 

σκοτώθηκε από τους Ρωμαίους στην μάχη που αναφέρθηκε πιο πάνω, δηλαδή με τον 

στρατό του Καστίνου. Για  το θάνατό του ο Γρηγόριος Turonensisο κάνει περαιτέρω 

αναφορά:  Στα χρονικά της Υπατείας, διαβάζουμε ότι ο Theudemir,ο γιος του Richomer,  και 

προηγούμενος βασιλιάς των Φράγκων σκοτώθηκε με την Ascila τη μητέρα του με το σπαθί. 

Με τη νίκη των Ρωμαίων, οι Φράγκοι και οι επαναστατημένοι Γαλάτες, τον καιρό του 

Theudomir  πολεμούσαν ο ένας τον άλλο ενώθηκαν για να δυναμώσουν όπως αναφέρει ο  

Ordericus Vitalis [1].  Όταν επαναστάτησαν στην αρχή οι Γαλάτες εναντίον των Ρωμαίων, οι 

Φράγκοι συμμάχησαν μαζί τους και εκλέξανε τον Pharamond το γιο του Suno, του αρχηγού 

για βασιλιά τους. Ο  Prosper  δίνει το  χρόνο·  25ο έτος του Ονωρίου, ο Pharamund  

βασίλεψε στη Γαλλία.  Όπως σωστά παρατηρεί ο  Bucher , αυτό αναφέρεται σο τέλος του 

έτους 416, ή στην αρχή του επόμενου έτους,  με χρονολογία από τη βασιλεία του Ονωρίου 

από το θάνατο του Βαλεντινιανού· ο Pharamond  δεν ήταν μόνο βασιλιάς σύμφωνα με το 
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νόμο των Φράγκων αλλά και με την έγκριση του Ονωρίου, και με συνθήκη πήρε ένα μέρος 

της Γαλλίας. Και αυτό θα μπορούσε να είναι ο λόγος που οι Ρωμαίοι συγγραφείς τον 

θεωρούσαν ως τον πρώτο βασιλιά:  που κάποιοι δεν καταλαβαίνουν, τον θεώρησαν ως τον 

ιδρυτή αυτού του βασιλείου από έναν στρατό των Φράγκων πέρα από το Ρήνο. Μπορεί να 

είχε έρθει με τέτοιο στρατό αλλά διαδέχτηκε τον Theudomir με το δικαίωμα του αίματος και 

τη συναίνεση του λαού. Για το παραπάνω αναφερόμενο απόσπασμα του Fredigarius, Μη 

έχοντας αρχηγούς, οι βασιλιάδες δημιουργούνται εξ’ αρχής από το ίδιο το υλικό που υπήρχε 

πριν στην Γαλλία, υπονοεί ότι το βασίλειο συνεχίστηκε αυτή τη νέα εκλεγμένη οικογένεια 

κατά τη διάρκεια της βασιλείας περισσότερων από ένα βασιλιάδες. Εάν χρονολογήσεις τα 

χρόνια του Ονώριου από το θάνατο του  πατέρα του, η βασιλεία του Pharamond μπορεί να 

αρχίσει δύο χρόνια αργότερα από ότι αποδίδεται από τον Bucher. Οι νόμοι των Σαλίων που 

έγιναν κατά την βασιλεία του, που είναι ακόμα σε ισχύ,  από το όνομα τους δείχνουν  ότι 

ήταν το βασίλειο του Σάλιων Φράγκων` στο οποίο βασίλεψε· και, από τα χρηματικές 

παροχές που υπάρχουν  σε αυτούς τους νόμους, ότι ο τόπος όπου ήταν κυρίαρχος είχε 

πάρα πολύ σχέση με τα χρήματα, και κατά συνέπεια ήταν εντός της Αυτοκρατορίας· ενώ 

στην άξεστη Γερμανία δεν γνώριζαν τη χρήση των χρημάτων, μέχρις  ότου αναμίχθηκαν  με 

τους Ρωμαίους . Στον πρόλογο, επίσης, στους νόμους των Σαλίων, γραμμένων και 

προκαθορισμένων για αυτούς αμέσως μετά τη μεταστροφή των Φράγκων στην Χριστιανική 

θρησκεία, δηλαδή στο τέλος της βασιλείας του Merovæus ή λίγο αργότερα, το πρωτότυπο 

αυτού του βασιλείου περιγράφεται έτσι:  Για αυτό το  έθνος, που ήταν δυνατό και με 

μεγάλη ισχύ, έβγαλε με μάχη το σκληρό ζυγό των Ρωμαίων. Αυτό το βασίλειο επομένως 

ανεγέρθηκε, όχι με εισβολή αλλά από την εξέγερση, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Ο 

Prosper καταχώρησε τους βασιλιάδες με τη σειρά, μας λέει: Ο  Pharamundus  βασίλεψε στη 

Γαλλία, ο Clodio βασίλεψε στη Γαλλία· ο  Merovæus βασίλεψε στη Γαλλία: και ποιος μπορεί 

να φανταστεί αλλά σε όλα αυτά τα μέρη εννοούσε μια και την ίδια Γαλλία; Και όμως είναι 

βέβαιο ότι η Γαλλία της Merovæus ήταν στη Γάλλια. 

Ο πατέρας του Pharamond, βασιλιάς ενός σώματος Φράγκων μέσα στη Γερμανία κατά τη 

βασιλεία του αυτοκράτορα Θεοδοσίου, όπως  ειπώθηκε παραπάνω,  ο Pharamond θα 

μπορούσε να βασιλεύει πάνω από τους ίδιους Φράγκους στη Γερμανία πριν διαδεχτεί τον 

Theudomir στο βασίλειο των Σαλίων μέσα στην αυτοκρατορία, ακόμα και πριν ο Theudomir 

ξεκινήσει  τη βασιλεία του· υποθέστε στο πρώτο έτος του Ονωρίου, ή όταν αυτοί οι 

Φράγκοι αποκρούστηκαν από το Στηλίχονα, έχασαν τους  δικούς τους  βασιλιάδες 

Marcomir και Suno, ένας από τους οποίους ήταν ο πατέρας του Pharamond: και οι Ρωμαίοι 

Φράγκοι, μετά το θάνατο του Theudomir, θα μπορούσαν να προσκαλέσουν  τον Pharamond 

με τους άνδρες του από πέρα από το Ρήνο. Αλλά δεν πρέπει να βλέπετε τη βασιλεία του 

Pharamond στη Γερμανία: έχουμε σήμερα αυτό το βασίλειο από την άνοδό του μέσα στην 

αυτοκρατορία, και να θεωρήσουμε ότι έλαβε ενίσχυση από τον ερχομό άλλων Φράγκων 

που προέρχονταν από πέρα από το Ρήνο, είτε στη βασιλεία αυτού του βασιλιά ή του 

διαδόχου του Clodio. Γιατί το  τελευταίο το έτος της βασιλείας του  Pharamond's, ο Αέτιος 

πήρε από αυτόν ένα μέρος της κατοχής του στη Γαλλία: αλλά ο διάδοχός του Clodio, τον 

οποίο ο Fredigarius αντιστοιχεί ως το γιο του Theudomir, και κάποιοι αποκαλούν Clogio, 

Cloio, και Claudius, καλώντας από πέρα από το Ρήνο ένα μεγάλο σώμα Φράγκων, ανέκτησε 

τα πάντα, και οι Φράγκοι συνέχισαν τις κατακτήσεις τους μέχρι τον ποταμό Somme. Τότε 

αυτοί οι Φράγκοι μοιραζόμενοι μαζί του τις κατακτήσεις, ίδρυσαν ορισμένα νέα βασίλεια 
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στην Κολωνία και στο Cambray, καθώς και μερικές άλλες πόλεις: όλες που αργότερα  

κατακτήθηκαν από τον Clodovæus, ο οποίος επίσης έδιωξε  τους Γότθους από τη Γαλλία και 

καθόρισε την έδρα θέση του στο Παρίσι, όπου συνεχίζεται από τότε. Και αυτό ήταν η αρχή 

του παρόντος βασιλείου της Γαλλίας. 

 
7. Οι βασιλιάδες της Βρετανίας ήταν, το 407 ή 408, ο Μάρκος,  ο Γρατιανός, και ο 
Κωνσταντίνος διαδοχικά. Το 425 ο Vortigern, το 466 ο Αυρήλιος Αμβρόσιος, το 498 ο Uther 
Pendraco, το 508 ο Άρθουρ, το 542 ο Κωνσταντίνος, το 545 ο Αυρήλιος Cunanus, το 578 ο 
Vortiporeus, το 581 ο Malgo, το 586 ο Careticus, το 613 ο Cadwan, το 635 ο Cadwalin, το 676 
ο Cadwallader. Οι τρεις πρώτοι ήταν Ρωμαίοι Τύραννοι, που εξεγέρθηκαν από την 
αυτοκρατορία· οι  Orosius, Prosper και Zosimus συνδέουν την εξέγερσή τους με τις εισβολή 
των Βαρβάρων στη Γαλλία, ως  συνεπεία αυτής της εισβολής· ο Prosper, με τον οποίο 
συμφωνεί ο Zosimus, τη τοποθετεί στο έτος που άρχισε την ημέρα μετά από αυτή την 
εισβολή. Έχω βρει τη σωστή στιγμή: ο Μάρκος βασιλεύει όχι πολλές μέρες, ο  Γρατιανός 
τέσσερις μήνες, και ο Κωνσταντίνος τρία χρόνια. Σκοτώθηκε το χρόνο μετά τη κατάληψη της 
Ρώμης, δηλαδή το 411, στις 14 Kal. Οκτώβριου.  Έτσι η εξέγερση ήταν την άνοιξη του 408. Ο 
Σωζόμενος24 συνδέει την εκστρατεία του Κωνσταντίνου στην Γαλλία με το θάνατο του 
Αρκαδίου, ή  λίγο  χρόνο λίγο αργότερα· και ο Αρκάδιος πέθανε το 408 στην 1η Μαΐου. 
Τώρα, η βασιλεία αυτών των τυράννων ήταν σύντομη, όμως  έδωσαν μια αρχή στο βασίλειο 
της Βρετανίας, και έτσι μπορεί να ληφθεί υπόψη οι τρεις πρώτοι βασιλιάδες, ειδικά από την 
εποχή του Κωνσταντίνου, δηλαδή. τους απογόνους του: τους γιους του Αυρήλιο Αμβρόσιο 
και τον Uther Pendraco και τον εγγονό του Αρθούρο, που  βασίλεψαν αργότερα. Από τη 
στιγμή της εξέγερσης αυτών των Τυράννων η  Βρετανία συνέχισε να παραμένει  ένα 
ξεχωριστό βασίλειο που απαλλάχθηκε από την υποταγή στην Αυτοκρατορία, καθώς ο 
Αυτοκράτορας δεν μπορεί να εξασφαλίσει στρατιώτες για να σταλούν εκείνα πάρει πίσω 
και να διατηρήσει το νησί και επομένως το παραβλέπει · όπως μαθαίνουμε από 
αδιαμφισβήτητα αρχεία. Γιατί ο Prosper μας λέει·το 410, Variane Cos.Μέσα σ’ αυτή τη 
θύελλα λόγω της αδυναμίας των τα οποία εξασθένισαν τη δύναμη  της Βρετανίας. Και ο 
Sigebert, που συνδέει με αυτό με την πολιορκία της Ρώμης, λέει: Η δύναμη της Βρετανίας 
εξασθένησε και αποτραβήχτηκαν από τη Ρωμαϊκή κυριαρχία. Και ο Zosimus  στο lib. 6. Οι 
Βάρβαροι από πέρα από το Ρήνο εισβάλοντας  σε όλους τους τόπους, μείωσαν τους 
κατοίκους της νήσου της Βρετανίας, και το ίδιο επίσης συνέβη με ορισμένα Κελτικά έθνη σε 
αυτό το πέρασμα, και έπαψαν να ανήκουν στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία· και δεν είναι πλέον 
υπάκουοι στους ρωμαϊκούς νόμους, ΚΑΤ’ ΕΑΥΤΟΝ ΒΑΤΕΥΕΙΝ, και  έζησαν σε χωριστά 
σώματα σύμφωνα με τη δική τους ευχαρίστηση. Οι Βρετανοί, συνεπώς, αναλαμβάνουν 
όπλα και θυσιάζουν τον εαυτό τους για τη δική τους ασφάλεια, απελευθέρωσαν τις πόλεις 
τους από τους επικείμενους βάρβαρους. Με τον ίδιο τρόπο στη Βραβάντη και κάποιες 
άλλες επαρχίες των Γαλατών που μιμούνται τους  Βρετανούς, απελευθερώθηκαν επίσης, 
εκτοπίζοντας τους Ρωμαίους Υπάτους και διαμορφώνοντας τον εαυτό τους σε ένα είδος 
Κοινοπολιτείας σύμφωνα με τη δική τους ευχαρίστηση. Αυτή η εξέγερση της Βρετανίας και 
των Κελτικών εθνών συνέβη όταν  ο Κωνσταντίνος σφετερίστηκε το βασίλειο. Έτσι και ο 
Procopius, lib. 1.  Που ήταν Βάνδαλος. μιλώντας για τον ίδιο Κωνσταντίνο, λέει: Ο 
Κωνσταντίνος νικήθηκε στη μάχη, δολοφονήθηκε με τα παιδιά του: [Ελληνικό κείμενο 
Προκοπίου: Βρεταννιαν μεν τοι Ρωμαιοι ανασωσασθαι ουκετι εχον· αλλ' ουσα ‛υπο 
τυραννους απ' αυτου εμενε.  ]Ωστόσο, οι Ρωμαίοι δεν μπορούσαν πλέον να ανακτήσουν τη 
Βρετανία, αλλά από εκείνο το χρόνο παρέμεινε κάτω από τους Τύραννους. Και Beda, l. 1. γ. 
11. Η Ρώμη έχει κυριευτεί από τους Γότθους το έτος 1164, και απ’ αυτό το χρόνο η Ρώμη 

                                                           
24

 Γεννήθηκε γύρω στο 400 στη Μπεθέλια, μια μικρή πόλη κοντά στη Γάζα και ήταν γόνος μιας 

πλούσιας Χριστιανική Οικογένειας της Παλαιστίνης. 
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έπαψε να  βασιλεύει στη Βρετανία. Και ο Ethelwaldus γράφει: Η Ρώμη πάρθηκε από τους 
Γότθους, έπαψε να υπάρχει Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στο νησί της Βρετανίας  και σε άλλες 
χώρες  που έμεναν  κάτω από τον ζυγό της δουλείας όπως συνέβαινε σε πολλές  χώρες. Και 
ο Theodoret, κήρυγμα. 9. de curand. Græc. affect. περίπου το έτος 424, θεωρεί τους 
Βρετανούς μεταξύ των εθνών που δεν υποβάλλονταν τότε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.  Έτσι  
λέγει και ο Sigonius: το έτος 411, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μετά την εξέγερση του 
Κωνσταντίνου δεν υπάρχει πια . 
 
Μεταξύ του θανάτου του Κωνσταντίνου και της βασιλείας του Vortigern ήταν έναενδιάμεσο 
διάστημα ( interregnum) περίπου 14 ετών, στην οποία οι Βρετανοί είχαν πολέμους με τους 
Πίκτους και τους Σκωτσέζους, και δύο φορές έλαβαν τη βοήθεια μιας Ρωμαϊκής Λεγεώνας, 
η οποία έδιωξε τον εχθρό, αλλά τους είπαν θετικά στην αναχώρησή τους ότι δεν θα 
ερχόντουσαν ξανά. Η αρχή της βασιλείας του Vortigern είναι αυτή καταγραμμένη σε ένα 
παλιό Χρονικό του Nennius, το αναφέρθηκε από τον Camden και άλλους: Ο Guortigen 
απέκτησε εξουσία στη Βρετανία στην εποχή του Θεοδοσίου και του Βαλεντιανού  [δηλαδή  
το 425.] και στο τέταρτο χρόνο της βασιλείας ήρθαν στην Βρετανία οι Σάξονες, Felice & 
Tauro Coss. [δηλαδή. ΤΟ 428.] Αυτός ο ερχομός των Σαξόνων, ο Sigebert τον αναφέρει στο 
4ο έτος του Βαλεντινιανού, το οποίο συμπίπτει  με το έτος 428 που αποδίδεται από αυτό το 
Χρονικό: και δύο χρόνια μετά, οι Σάξονες μαζί με τους Πίκτους χτυπήθηκαν από τους 
Βρετανούς. Έπειτα υπό τη βασιλεία του αυτοκράτορα Μαρτιανού, δηλαδή μεταξύ των ετών 
450 και 456, οι Σάξονες υπό Hengist κλήθηκαν από τους Βρετανούς, αλλά έξι χρόνια μετά 
έκαναν εξέγερση από αυτούς, έκαναν εναντίον τους πόλεμο με διάφορες επιτυχίες, και σε 
κάποιο βαθμό πέτυχαν. Ωστόσο, οι Βρετανοί συνέχισαν  να έχουν ένα ανθηρό βασίλειο 
μέχρι την βασιλεία του Careticus· και ο πόλεμος μεταξύ των δύο εθνών συνέχισε μέχρι που 
έγινε πάπας ο Σέργιος  688. [2] 
 
8. Οι βασιλιάδες των Ούννων ήταν, το 406 ο  Octar  και ο Rugila , το 433 ο  Bleda  και ο 

Αττιλας . Ο   Octar  και ο Rugila  ήταν αδελφοί του Munzuc  βασιλιά των Ούννων στη χώρα 

των Γότθων (Γοτθία)  πέρα από το Δούναβη· ενώ ο Bleda  και ο Αττίλας  ήταν γιοι του και ο 

Munzuc  ήταν γιος του  Balamir. Όπως μας πληροφορεί ο Ιορδάνης (Jornandes ), οι δύο 

πρώτοι ήταν βασιλιάδες των Ούννων  αλλά όχι του συνόλου των·  και είχαν για διαδόχους 

τους δύο τελευταίους.  Χρονολογώ τη βασιλεία των Ούννων  στην Παννονία από την εποχή 

που οι Βάνδαλοι  και οι Αλανοί εγκατέλειψαν  την Παννονία  σ’ αυτούς, το 407. Ο Sigonius  

θεωρεί ότι είναι από το χρόνο που οι Βησιγότθοι εγκατέλειψαν την Παννονία το  408.  

Constat , λέγει ότι, όταν οι Γότθοι έφυγαν από το Ιλλυρικό, οι Ούννοι πήραν τη θε΄ση τους 

και πρώτα εξασφάλισαν την Παννονία. Γιατί ο Ονώριος ήταν τόσο περικυκλωμένος από 

δυσκολίες, και δεν είχε δυνάμεις για να τους αντιμετωπίσει, και έτσι ήταν ανίκανος να τους 

αντιμετωπίσει άμεσα: όμως υιοθέτησε ένα καλύτερο σχέδιο προσέχωντας να υπάρξε ένας 

ειρηνικός διακανονισμός και έκλεισε μια συμφωνία μαζί τους με αμοιβαία ανταλλαγή 

ομήρων .  Ένας από τους ομήρους ήταν ο Στηλίχων που ήταν επίσης όμηρος καις τον 

Ακλάριχο, και αυτό αξίζει να το σημειώσουμε. Πως ο Αέτιος  ήταν όμηρος στους Γότθους  

και τους Ούννους,  μας το διηγείται ο Frigeridus , που ανέφερε ότι ο Θεοδόσιος (ο Β’) 

αυτοκράτωρ της ανατολής, που μετά το θάνατο του Ονωρίου είχε  στείλει αυστηρές 

διαταγές προς τον Ιωάννη,  που μετά το θάνατο του Ονωρίου  είχε  αρπάξει το θρόνο στη 

Δυτική Αυτοκρατορία, και του λέγει: Ενοχλημένος από αυτές τις διαταγές ο Ιωάννης έστιλε 

τον Στηλίχονα (Κουροπαλάτη δηλαδή υπεύθυνο για τα ανάκτορα) στους Ούννους με ένα 

τεράστιο ποσό χρυσού, γιατί αυτοί τον γνώριζαν από τότε που ήταν όμηρος ανάμεσα τους, 

και ήταν δεμένος μαζί τους με στενούς δεσμούς –Και λίγο αργότερα-: "»Ο Αέτιος ήταν για 
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τρία χρόνια όμηρος στον Αλάριχο· μετά έγινε όμηρος τους Ούννους· και ακολούθως έγινε 

γαμπρός του  CARPILJO, αφού είχε πάρει τα αξιώματα του Ελεγκτή των Οικονομικών και 

Κουροπαλάτη  των Ανακτόρων του Ιωαννη».   Τώρα ο  Bucher  δείχνει ότι ο Αέτιος  ήταν 

όμηρος στον Αλάριχο μέχρι το έτος 410 όταν πέθανε ο Αλάριχος,  και στους  Ούννους 

μεταξύ των ετών 411 και 415 και έγινε γαμπρος στον Carpilio   περί το 417 ή 418, και έγινε 

Κουροπαλάτης  στον Ιωάννη περί το τέλος του  έτους 423. Έτσι φαίνεται ότι έγινε όμηρος 

των Ούννων  περί το έτος  412 ή 413, όταν ο Ονώριος έκανε συμμαχίες με σχεδόν όλα τα 

βαρβαρικά έθνη, και τους παραχώρησε περιοχές:  αλλά μάλλον θα συμφωνήσω με τον 

Sigonius ,που λέγει ότι ο Αέτιος έγινε όμηρος στον Αλάριχο το έτος 403. Όπως μαρτυρείται 

από τον Prosper , οι Ούννοι  βρισκόντουσαν σε μια ειρηνική κατοχή της Παννονίας  το έτος 

432. Γιατί αναφορικά με το πρώτο βιβλίο του Χρονικού του Ευσεβίου ο  Prosper  γράφει:  

Δέκα χρόνια μετά το θάνατο του Ονωρίου, ο Αέτιος μετά τη μάχη του με τον Βονιφάτιο 

αποτραβήχτηκε στην φυλή των Ούννων που τότε τους κυβερνούσε ο RUGILA, και αφού 

κέρδισε τη βοήθεια που αναζητούσε επέστρεψε σε Ρωμαϊκό έδαφος.   Και στο δεύτερο 

βιβλίο : Επί Υπατείας του Αέτιου και του Βαλέριου, ο Αέτιος παραιτήθηκε από τη θέση του 

και ήρθε ως εξόριστος στου Ούννους της Παννονίας και με τη φιλική τους βοήθεια πέτυχε 

τη συγχώρηση του Αυτοκράτορα για το ότι άφησε τη θέση του Από αυτό φαίνεται ότι την 

εποχή που ο Rugila , ή όπως τον αποκαλεί ο Μάξιμος,  Rechilla , βασίλευε πάνω στους 

Ούννους στην Παννονία· και ότι  η Παννονία δεν εθεωρείτο πια ως έδαφος της 

Αυτοκρατορίας, έχοντας επίσημα παραχωρηθεί στους Ούννους·   και αυτοί ήταν το ίδιο 

σώμα των Ούννων σους οποίους έμεινε ο Αέτιος  ως όμηρος και με τους οποίους απέκτησε 

φιλία: με βάση την οποία τους ζήτησε να βοηθήσουν τον Τύραννο Ιωάννη το 424, και τώρα 

ζήτησε τη δική τους μεσολάβηση στον Αυτοκράτορα. Ο  Octar  πέθανε το 430·  γιατί ο 

Σωκράτης μας αναφέρει, ότι την εποχή που οι Βουργουνδοί ζούσαν πολύ κοντά στους 

Ούννους, μόλις μάθανε για το θάνατο του  Octar βλέποντας ότι δεν είχαν ηγέτη επιτέθηκαν 

εναντίον τους με πολλή δύναμη, ώστε  3000  Βουργουνδοί  σφάξανε 10000  Ούννους. Το ότι 

ο Rugila  έγινε τώρα βασιλιάς στην Παννονία,  ήδη αναφέρθηκε πιο πάνω. Πέθανε το 433, 

και τον διαδέχτηκε ο Bleda ,όπως μας ποληροφορούν οι Prosper  και  Μάξιμος. Τώρα ο  

Bleda  με τον αδελφό του τον Αττίλα, βασίλευαν στους Ούννους  που ήταν πέραν από τον 

Δούναβη,  καθώς ο πατέρας τους, ο Munzuc  τους μοίρασε το βασίλειο του · και τώρα αυτοί 

ενώσανε το βασίλειο της Παννονίας  με το δικό τους . Όπως γράφει ο Paulus Diaconus  

βασίλεψαν στην Παννονία και στη Δακία. Το έτος 441, άρχισαν να κάνουν νέες εισβολές 

στην αυτοκρατορία, προσθέτοντας στις δυνάμεις της Παννονίας,  μεγάλες στρατιωτικές 

δυνάμεις από τη Σκυθία.  Αλλά τώρα έγινε ένας μεγάλος πόλεμος, και ο Αττίλας βλέποντας 

ότι ο Bleda  είχε την σκέψη να κάνει ειρήνη, τον σκότωσε και το  444, κληρονόμησε τις 

κτήσεις του, και εισέβαλε ξανά στην Αυτοκρατορία. Μετά μακρούς και μεγάλους πολέμους 

με τους Ρωμαίους, ο Αττίλας  χάθηκε το 454· και οι γιοί του φιλονίκησαν για το κράτους 

του, και μ’ αυτό βρήκαν την ευκαιρία οι Γέπιδες,  οι Οστρογότθοι και άλλα έθνη που ήταν 

υποτελείς τους, να επαναστατήσουν και να κάνουν πόλεμο εναντίον τους. Την ίδια χρονιά 

οι Οστρογότθοι απέκτησαν με παραχώρηση από τους αυτοκράτορες Μαρκιανό και 

Βαλεντινιανό  περιοχές στην Παννονία, και  με τη βοήθεια των Ρωμαίων  έδιωξαν τους 

Ούννους  από την Παννονία, σύντομα μετά το θάνατο του Αττίλα, όπως συμφωνούν οι 

ιστορικοί. Αυτή η εκδίωξη έγινε κατά τη βασιλεία του Avitus , και αναφέρεται στο Χρονικό 

Boiorum , και στο έργο του Sidonius, Carm. 7 στο Avitum ,που μιλά για αυτόν τον 

αυτοκράτορα. 
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  ---- Cujus solum amissas post sæcula multa  

  Pannonias revocavit iter, jam credere promptum est.  

   Quid faciet bellis.  

-Είναι εύκολο να δούμε ποια θα είναι τα κατορθώματα  

σε πραγματική μάχη, του ανδρός που μόνο που πλησίασε 

κατέλαβε εκ νέου την επαρχία της Παννονίας που είχε χαθεί 

για μας σε τόσες γενεές 

 Ο Ποιητής εννοεί ότι με τον ερχομό του Avitus  οι Ούννοι  υπέκυψαν πιο εύκολα στους 

Γότθους. Αυτό συνέβη στην αρχή της βασιλείας του Avitus : και η βασιλεία του άρχισε στο 

τέλος του έτους 455, και διήρκεσε μόνο ένα πλήρες έτος. 

Ο Ιορδάνης ( Jornandes )μας λέγει:  «Στο δωδέκατο έτος του Vallia, όταν οι Ούννοι μετά από 

πενήντα χρόνια που εισέβαλαν στην Παννονία εκδιώχθηκαν από  τους Ρωμαίους και τους 

Γότθους», και «ο Μαρκελλίνος· οι ύπατοι  Ιέριος και Αρδαβούριος  πήραν πίσω την επαρχία 

της Παννονίας μετά πενήντα χρόνια την κατείχαν οι Ούννοι  και την είχαν ξανά οι Ρωμαίο»ι: 

από το οποίο φαίνεται ότι οι Ούννοι εισέβαλαν και κατείχαν την Παννονία  το έτος 378 ή το 

379 μέχρι το έτος 427, και μετά εκδιώχθηκαν απ’ αυτήν. Όμως αυτό είναι προφανώς λάθος: 

γιατί είναι πολύ σίγουρο ότι ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος είχε αφήσει την αυτοκρατορία 

πλήρη· και τώρα δείξαμε από τα γραπτά του  Prosper , ότι οι Ούννοι έμεναν  ειρηνικά στην 

Παννονία το έτος 432. Τότε οι Βησιγότθοι   δεν είχαν καμία σχέση με την Παννονία,  και οι 

Οστρογότθοι συνέχισαν να είναι υποτελείς των Ούννων  μέχρι το θάνατο του Αττίλα ,το 

454· και ότι  ο Valia  βασιλιάς των Βησιγότθων  δεν βασίλεψε δώδεκα χρόνια.  Η βασιλεία 

του άρχισε στο τέλος του έτους 415,βασίλεψε για τρία χρόνια και τον σκότωσαν το 419, 

όπως μαρτυρούν οι   Idacius ,  Isidorus ,και άλλα Ισπανικά  χειρόγραφα  που περιέχουν 

Χρονικά  όπως μαρτυρεί ο Grotius . Και ο Ολυμπιόδωρος , που η ιστορία του συνεχίζεται 

μέχρι το έτος 425, αναφέρει το θάνατο του βασιλέως των Βησιγότθων  Valia ,  και τον 

συνδέει με αυτόν του Κωνστάντιου  που έγινε το 420. Έτσι λοιπόν ο Valia  του Ιορδάνη ( 

Jornandes ),  που βασίλεψε τουλάχιστο δώδεκα χρόνια, ήταν κάποιος άλλος βασιλιάς.  Και 

πιστεύω ότι το όνομα μπήκε κατά λάθος στη θέση του  Valamir  βασιλιά των Οστρογότθων:  

γιατί η αναφερόμενη δράση , ήταν η κοινή δράση των Ρωμαίων και των Οστρογότθων για 

την εκδίωξη των Ούννων  από την Παννονία, μετά το θάνατο του Αττίλα· και δεν είναι 

πιθανόν να αναφέρεται ο ιστορικό στην ιστορία των Οστρογότθων  να είναι σε σχέση με τον 

βασιλιά των Βησιγότθων.’ Αυτή η δράση συνέβη στο τέλος του έτους  455, που  θεωρώ ότι 

είναι το δωδέκατο έτος του  Valamir  στην Παννονία , και που συνέβη σχεδόν πενήντα 

χρόνια μετά το έτος 406, στο οποίο οι Ούννοι  διαδέχθηκαν τους Βανδάλους και τους 

Αλανούς  στην Παννονία. Όταν εξέλιπε η δυναστεία του Hunnimund   του γιου του 

Hermaneric ,οι Οστρογότθοι έζησαν χωρίς να έχει βασιλιά το έθνους τους για περίπου 

σαράντα χρόνια, όντας υποτελείς των Ούννων. Και όταν ο Αλάριχος  ξεκίνησε  πόλεμο με 

τους  Ρωμαίους, που ήταν το έτος  444, έκανε τον Valamir , με τα αδέλφια του Theodomir  

και Videmir  τους εγγονούς του  Vinethar , να γίνουν αρχηγοί ή βασιλιάδες αυτών των 

Οστρογότθων κάτω από την εξουσία του. Στου δωδέκατο έτος της βασιλείας του  Valamir 

που χρονολογείται από αυτήν (το 444) οι Ούννοι  διώχθηκαν από την Παννονία. 
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Όμως οι Ούννοι   δεν διώχθηκαν τελείως, γιατί συνέχισαν να έχουν συγκρούσεις με τους 
Ρωμαίους,  μέχρις ότου το κεφάλι του Denfix  του γιου του Αττίλα, φέρθηκε το 469 
στην Κωνσταντινούπολη όταν Ύπατοι  ήταν ο Ζήνων και ο Μαρκιανός  όπως μας αναφέρει ο 
Μαρκελλίνος.  Και τότε δεν διώχθηκαν τελείως από την αυτοκρατορία:  γιατί εκτός από τα 
υπολείμματα τους στην Παννονία , ο  Sigonius  μας λέγει όταν οι αυτοκράτορες Μαρκιανός 
και Βαλεντινιανός  παραχώρησαν την Παννονία  στους Γότθους, που αυτό συνέβη το 544 
παραχώρησαν μέρος του Ιλλυρικού  σε μερικούς Ούννους , και Σαρμάτες·  Και το 526 όταν 
οι Λομβαρδοί  απεσύρθησαν στην Παννονία  έκαναν πόλεμο με τους Γέπιδες,  τους 
Αβάρους  και ένα μέρος από  τους Ούννους, που είχαν πάρει το όνομα Άβαροι  ως 
ανταμοιβή για τη φιλία τους. Από τότε δυνάμωσαν πολύ οι Ούννοι  και ο βασιλιάς τους που 
ονομαζόταν Χαγάνος  ενοχλούσαν την Αυτοκρατορία σε μεγάλο διάστημα που 
αυτοκράτορες ήταν οι Μαυρίκιος, ο Φωκάς,  και ο Ηράκλειος:  και αυτό ήταν το αρχικό 
βασίλειο της  Ουγγαρίας  
 
9. Οι Λομβαρδοί , πριν έρθουν πάνω από το Δούναβη,  τους καθοδηγούσαν δύο αρχηγοί, ο 
Ibor και ο  Ayon:  μετά το θάνατο των οποίων είχαν βασιλιάδες τους: Agilmund, Lamisso, 
Lechu, Hildehoc, Gudehoc, Classo, Τοο, Wacho, Walter, Audoin, Alboin, Cleophis, & ο. Ο 
Agilmund ήταν ο γιος του Ayon, ο οποίος έγινε ο βασιλιάς τους, σύμφωνα με την Prosper, 
όταν ύπατοι ήταν ο Ονώριος και ο Θεοδόσιος το 389, βασίλευσε τριάντα τρία χρόνια, 
σύμφωνα με τον Paulus Warnefridus, και σκοτώθηκε στη μάχη από τους Βουλγάρους. Ο 
Prosper τοποθετεί το θάνατό του στην Υπατεία του Μαρινιανού και του  Ασκληπιόδωρου, 
το 413. Ο Lamisso έτρεψε σε φυγή τους Βουλγάρους και βασίλεψε τρία χρόνια, και ο Lechu 
σχεδόν σαράντα. Ο Gudehoc ήταν σύγχρονος στον Οδόακρου βασιλιά των Ερούλων στην 
Ιταλία, και οδήγησε το λαό του από Την Παννονία στη Ρουγία, μια χώρα στη βόρεια πλευρά 
του Νωρικού του Δούναβη· από όπου ο Οδόακρος έφερε τότε τους ανθρώπους του στην 
Ιταλία. Ο Τάτο  κατέλαβε το βασίλειο των Ερούλων πέρα από τον Δούναβη. Ο Wacho 
κατέκτησε τους Σουηβούς, ένα βασίλειο που οριοθετήθηκε στα ανατολικά από τη Βαυαρία, 
στα δυτικά από τη Γαλλία, και στα νότια από τους Βουργουνδούς. Ο Audoin επέστρεψε στην 
Παννονία το 526 και από εκεί νίκησε τους Γέπιδες. Ο Alboin το 551 κατέστρεψε το βασίλειο 
των Γεπιδών και σκότωσε τον βασιλιά τους Chunnimund: Το 563 βοήθησε τον Έλληνα 
αυτοκράτορα ενάντια στον Τωτίλα βασιλιά των Οστρογότθων στην Ιταλία· και  το 568 
οδήγησε τον λαό του  από την Παννονία στη Λομβαρδία, όπου βασίλεψαν μέχρι το έτος 
774. 
Σύμφωνα με τον Paulus Diaconus, οι Λομβαρδοί με πολλά άλλα γοτθικά έθνη ήρθαν στην 
αυτοκρατορία από το πέρασμα του Δούναβη κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αρκαδίου 
και Ονωρίου, δηλαδή μεταξύ των ετών 395 και 408. Αλλά αυτοί μπορεί να είχαν έρθει λίγο 
νωρίτερα: διότι μας λένε ότι οι Λομβαρδοί, υπό την ηγεσία των Ibor και Ayon, νίκησαν τους 
Βανδάλους στη μάχη·  και ο Prosper τοποθετεί αυτή τη νίκη στην Υπατεία του Αυσονίου και 
Ολυβρίου, δηλαδή, ΤΟ 379. Πριν από αυτόν τον πόλεμο οι Βάνδαλοι είχαν παραμείνει 
ήσυχοι σαράντα χρόνια στις περιοχές που τους παραχώρησαν στην Παννονία ο μέγας 
Κωνσταντίνος. Και επομένως αν αυτοί ήταν οι ίδιοι Βάνδαλοι, αυτός ο πόλεμος πρέπει να 
συνέβη στην Παννονία· και μπορεί να προκλήθηκε από την έλευση των Λομβαρδών πέρα 
από τον Δούναβη στην Παννονία, ένα ή δύο χρόνια πριν από τη μάχη· και έτσι έβαλαν τέλος 
σε εκείνη την ειρήνη που είχε διαρκέσει σαράντα χρόνια. Αφού ο Γρατιανός και ο 
Θεοδόσιος είχαν ειρηνεύσει τους Βαρβάρους, θα μπορούσαν είτε να αποσυρθούν πέρα 
από τον Δούναβη είτε να συνεχίσουν να ζουν ειρηνικά κάτω από τους Ρωμαίους μέχρι το 
θάνατο του Θεοδοσίου. και στη συνέχεια είτε να εισβάλουν την Αυτοκρατορία εκ νέου, είτε 
να απορρίψουν από κάθε υποταγή σε αυτήν. Με τους πολέμους τους, πρώτα με τους 
Βανδάλους, και έπειτα με τους Βούλγαρους, που ήταν  ένα σκυθικό έθνος που ονομάζεται 
από τον ποταμό Βόλγα από όπου ήρθαν· φαίνεται ότι ακόμη και εκείνες τις ημέρες ήταν 
ένα βασίλειο  που δεν μπορούσε κανείς να του δείξει περιφρόνηση. 
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10. Αφού ασχοληθήκαμε με αυτά τα εννέα βασίλεια, ερχόμαστε τώρα να εξετάσουμε τα 
υπολείμματα της δυτικής αυτοκρατορίας. Ενώ αυτή η Αυτοκρατορία συνέχισε ολόκληρη, 
ήταν το ίδιο το θηρίο· αλλά το υπόλειμμα του είναι μόνο ένα μέρος αυτού. Τώρα αν αυτό 
το μέρος του μπορεί να θεωρηθεί ως κέρατο, η βασιλεία αυτού του κέρατου μπορεί να 
χρονολογηθεί από τη μεταφορά της αυτοκρατορικής έδρας από τη Ρώμη στη Ραβέννα, η 
οποία έγινε στον Οκτώβριος του 408. Για τότε ο αυτοκράτορας Ονώριος, φοβούμενος ότι ο 
Αλάριχος θα τον πολιορκήσει στη Ρώμη, αν έμενε εκεί, αποσύρθηκε στο Μιλάνο και από 
εκεί στη Ραβέννα: και επιβεβαίωσε η επακόλουθη πολιορκία και λεηλασία  της Ρώμης την 
επιλογή του για την κατοικία του εκεί, και αυτός και οι διάδοχοί του συνέχισαν να την 
έχουν ως σπίτι τους. Κατά συνέπεια, γράφει ο Μακιαβέλι  στην ιστορία του για την  
Φλωρεντία  ο Βαλεντινιανός που εγκατέλειψε τη Ρώμη, μετέφερε την έδρα της 
αυτοκρατορίας  Ραβέννα. 
Η Ραιτία ανήκε στους Δυτικούς Αυτοκράτορες, εφ 'όσον η παρέμενε η αυτοκρατορία· και 
έπειτα μεταβιβάστηκε, με την Ιταλία και τη Ρωμαϊκή Γερουσία, στον Οδόακρο βασιλιά των 
Ερούλων στην Ιταλία, και μετά από αυτόν στον Θεοδώριχο βασιλιά των Οστρογότθων και 
τους διαδόχους του, με τη χορηγία των Ελλήνων Αυτοκρατόρων. Μετά το θάνατο του 
Βαλεντινιανού του δεύτερου, εισέβαλαν στην Ραιτία οι Αλαμανοί και οι Σουηβοί, το 455. 
Αλλά δεν βρίσκω ότι ίδρυσαν εκεί  κάποιο εδραιωμένο βασίλειο: για το έτος 457, ενώ 
έδιωχναν τον πληθυσμό από τη Ραιτία, τους επιτέθηκε και τους νίκησε ο Burto  αρχηγός του 
ιππικού του αυτοκράτορα Μαγιοράνου· και δεν γνωρίζω τίποτα περισσότερο για την 
εισβολή τους στη Ραιτία. Ο  Clodovæus ήταν  βασιλιάς της Γαλλίας, κατά ή περίπου το έτος 
496, κατέκτησε το βασίλειο των Αλαμανών, και σκότωσε τον τελευταίο τους βασιλιά 
Ermeric. Αλλά αυτό το βασίλειο ήταν στη Γερμανία, και με τη Ραιτία  είχε σύνορα: γιατί οι 
κάτοικοί του έφυγαν από τον Clodovæus στο γειτονικό βασίλειο των Οστρογότθων που ο 
βασιλιάς τους Θεοδώριχος τους δέχτηκε ως φίλους και έγραψε εκ μέρους των ένα φιλικό 
γράμμα στον Clodovæus: και με αυτόν τον τρόπο έγιναν οι κάτοικοι της Ραιτίας, υπό την 
κυριαρχία των Οστρογότθων. 
 
Όταν ο Έλληνας αυτοκράτορας κατέκτησε τους Οστρογότθους, τους διαδέχθηκε στο 
βασίλειο της Ραβέννας, όχι μόνο από το δικαίωμα της κατάκτησης αλλά και από το 
δικαίωμα της κληρονομιάς, η Ρωμαϊκή Γερουσία εξακολουθεί να πηγαίνει μαζί με αυτό το 
βασίλειο. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι αυτό το βασίλειο συνεχίστηκε στην Εξαρχία 
του  Ραβέννας και με τη  Γερουσία της Ρώμης να έχει καλή σχέση μ’ αυτό το βασίλειο: ΄ 
Ετσι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το βασίλειο αυτό συνεχίστηκε στο Εξαρχάτο  της 
Ραβέννας  και της Γερουσίας της Ρώμης, λόγω του δικαιώματος που η Γερουσία 
εξακολουθούσε να διατηρεί, και σε μεγάλο βαθμό ασκούσε, να επιλέγει ένα νέο Δυτικό 
Αυτοκράτορα. 
 
Έχω απαριθμήσει τώρα τα δέκα βασίλεια, στα οποία η Δυτική Αυτοκρατορία διαχωρίστηκε 
μετά την πρώτη της διάσπαση, δηλαδή τη στιγμή που η Ρώμη πολιορκήθηκε και κατελήφθη 
από τους Γότθους. Μερικά από αυτά τα βασίλεια μετά από κάποιο χρόνο κατέρρευσαν και 
εμφανίστηκαν νέοι: αλλά όποιος και αν ήταν ο αριθμός τους αργότερα, αυτά εξακολουθούν 
να ονομάζονται οι δέκα βασιλιάδες από τον πρώτο τους αριθμό. 
Notes to Chap. VI. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 6ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
[1] Apud Bucherum, l. 14. c. 9. n. 8. 
 
[2]Rolevinc's Antiqua Saxon. l. 1. c. 6. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. 
 
Για το ενδέκατο κέρατο του τετάρτου θηρίου του Δανιήλ 
 
[1] Τώρα ο Δανιήλ, μελέτησε τα κέρατα, ξεφύτρωσε ανάμεσα σ’ αυτά ένα άλλο, πολύ μικρό 
κέρατο, το οποίο έκανε να ξεριζωθούν τρία από τα προηγούμενα κέρατα· το μικρό αυτό 
κέρατο είχε ανθρώπινα μάτια και στόμα και λαλούσε λόγια αλαζονικά [καὶ ἐποίει πόλεμον 
πρὸς τοὺς ἁγίους μετάφραση εβδομήκοντα] [2] το κέρατο εκείνο είχε μάτια και στόμα που 
λαλούσε λόγια αλαζονικά και εμφανιζόταν να είναι μεγαλύτερο από τους συντρόφους του 
… έκανε πόλεμο εναντίον του αγίου λαού και τον νίκησε: και εκείνος που στάθηκε δίπλα και 
έκανε τον Δανιήλ να γνωρίζει την ερμηνεία του αυτά τα πράγματα, του είπαν, [3]ότι τα 
δέκα κέρατα είναι δέκα βασιλιάδες που θα προέλθουν απ’ αυτήν τη βασιλεία, μετά θα 
εμφανιστεί ένας άλλος βασιλιάς που θα διαφέρει από τους προηγούμενους και θα 
καταβάλει τρεις από αυτούς [4] Θα ξεστομίσει λόγια εναντίον του ύψιστου Θεού και θα 
καταδιώξει τον άγιο λαό του· θα προσπαθήσει ν’ αλλάξει τις γιορτές και τους νόμους, και ο 
λαός του Θεού θα παραδοθεί στην εξουσία του τριάμισι χρόνια . Οι βασιλιάδες 
τοποθετούνται για βασίλεια, όπως παραπάνω. και επομένως το μικρό κέρας είναι ένα 
μικρό βασίλειο. Ήταν ένα κέρατο του τέταρτου θηρίου, και τα ξερίζωσε  τρία από τα πρώτα 
κέρατα· και επομένως πρέπει να το αναζητήσουμε ανάμεσα στα έθνη της Λατινικής 
Αυτοκρατορίας, μετά την άνοδο των δέ-κα κέρατων. Αλλά ήταν βασίλειο διαφορετικού 
είδους από τα άλλα δέκα βασίλεια, έχοντας μια ζωή ή ψυχή ιδιαίτερη μόνο για τον εαυτό 
της, με τα μάτια και το στόμα. Με τα μάτια του ήταν ένας Επίσκοπος· και από το στόμα του 
καθώς μιλά μεγάλα πράγματα και μεταβάλλει  χρόνους και νόμους, ήταν ένας Προφήτης 
καθώς και ένας Βασιλιάς. Και ένας τέτοιος Επίσκοπος, ένας Προφήτης και ένας Βασιλιάς, 
είναι η Εκκλησία της Ρώμης. Επίσκοπος, [Greek: Episkopos], είναι ένας κατά γράμμα 
Επίσκοπος·  και η Εκκλησία του ισχυρίζεται ότι έχει την παγκόσμια επισκοπή. 
 
Με το στόμα του δίνει νόμους στους βασιλιάδες και στα έθνη ως ένα χρησμό· και 
ισχυρίζεται ότι είναι Αλάθητος, και ότι αυτά που λέγει δεσμεύουν όλον τον κόσμο· που 
σημαίνει ότι είναι Προφήτης στον ύψιστο βαθμό. 
 
Στον όγδοο αιώνα, με το να ξεριζώσει και να υποτάξει το Εξαρχάτο της Ραβέννας, το 
βασίλειο των Λομβαρδών  και τη Σύγκλητο και το Δουκάτο  της Ρώμης, και απέκτησε την 
Κληρονομιά του Πέτρου στις κτήσεις τους και κατά συνέπεια απέκτησε τις εξουσίας ενός 
Πρίγκιπα ή Βασιλιά, ή ήταν σαν ένα κέρατο στο τέταρτο θηρίο. 
 
Σε ένα μικρό βιβλίο που εκδόθηκε στο Παρίσι το 1689, με τίτλο: Μια ιστορική διατριβή 
πάνω σε μερικά νομίσματα του Καρλομάγνου, του Λουδοβίκου του Ευσεβούς, του 
Λοθαρίου και των διαδόχων τους που σφραγίστηκαν στη Ρώμη, καταγράφεται ότι στις 
μέρες του Πάπα Λέοντα Χ υπήρχε που παραμένουν στο Βατικανό και μέχρι τις ημέρες 
εκείνες που εκτίθενται στην κοινή γνώμη, μια επιγραφή προς τιμήν του Πιπίνου, πατέρα 
του Καρλομάγνου, με τα εξής λόγια:Pipinum pium, primum fuisse qui amplificandæ Ecclesiæ 
Romanæ viam aperuerit, Exarchatu Ravennate, & plurimis aliis oblatis ; «Ότι ο Πιπίνος ο 
ευσεβής ήταν ο πρώτος που άνοιξε το δρόμο για το μεγαλείο της Εκκλησίας της Ρώμης, 
απονέμοντας της, το εξαρχάτο της Ραβέννας και πολλά αφιερώματα.»  Κατά τη διάρκεια και 
πριν από τη βασιλεία των Αυτοκρατόρων Γρατιανού και Θεοδοσίου, ο Επίσκοπος της Ρώμης 
ζούσε έχοντας αφθονία στη διάθεση του·  αλλά αυτή οφειλόταν στα αφιερώματα των 
Ρωμαίων Δεσποινών όπως μας το περιγράφει ο Αμμιανός.  Μετά από αυτές τις βασιλείες η 
Ιταλία δέχτηκε εισβολές από ξένα έθνη, και δεν γλύτωσε από αυτές τις δυσκολίες πριν την 
πτώση του βασιλείου των Λομβαρδών. Σίγουρα με την νίκη της Έδρας της Ρώμης ενάντια 
στον Έλληνα Αυτοκράτορα, το βασίλειο των Λομβαρδών και τη Γερουσία της Ρώμης, η 
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επισκοπή απέκτησε την Κληρονομιά του Πέτρου και ανυψώθηκε σε δόξα. Η Δωρεά του 
Κωνσταντίνου είναι ένας μύθος, όσο και η δωρεά των Γοτθικών Άλπεων από τον  Aripert  
βασιλιά των Λομβαρδών: γιατί οι Γοτθικές Άλπεις ήταν μέρος του Εξαρχάτου, και στις 
ημέρες του Aripert  ανήκαν στον Έλληνα Αυτοκράτορα. 
 
Η επίκληση των νεκρών και η προσκύνηση των εικόνων τους, που εισήχθησαν βαθμιαία 
στον 4ο, 5ο, 6ο και 7ο αιώνα, έκαναν  τον Έλληνα αυτοκράτορα Φιλιππικό να κάνει μια 
διακήρυξη εναντίον τους, το έτος 711 ή 712. Και [5] ο αυτοκράτορας Λέων ο ‘Ισαυρος, να τη 
σταματήσει, και να καλέσει μία συνάντηση συμβούλων και επισκόπων στο παλάτι του, το 
έτος  726· και με τις συμβουλές τους έβγαλε ένα διάταγμα εναντίον αυτής της λατρείας, και 
έγραψε στον Πάπα Γρηγόριο Β '. ότι θα μπορούσε να γίνει μια Σύνοδος. Ο Πάπας όμως 
κάλεσε μία Σύνοδο στη Ρώμη, όπου επιβεβαίωσε τη λατρεία των Εικόνων, απαξίωσε τον 
Έλληνα αυτοκράτορα, και απάλλαξε τον λαό από την υπακοή του και απαγόρευσε τους να 
αποτίσουν φόρο τιμής ή να του υποτάσσονται με όποιον άλλο τρόπο. Τότε οι λαοί της 
Ρώμης, της Καμπανίας, της Ραβέννας και της Πεντάπολης, με τις πόλεις κάτω από αυτές, 
εξεγέρθηκαν και βιαιοπράγησαν ενάντια στους άρχοντες τους, σκοτώνοντας τον Έξαρχό 
Παύλο στη Ραβέννα και παραμερίζοντας  τον Δούκα Πέτρο της Ρώμης που τυφλώθηκε και 
όταν ο Exhileratus Δούκας της Καμπανίας ενθάρρυνε τον λαό εναντίον του Πάπα, οι 
Ρωμαίοι εισέβαλαν στην Καμπανία και τον σκότωσαν με τον γιο του Αδριανό . Έπειτα, ένας 
νέος Έξαρχος, ο Ευτύχιος, ήρθε στη Νεάπολη, έστειλε κρυφά για να αφαιρέσει τη ζωή του 
Πάπα και των Ευγενών της Ρώμης: αλλά η συνομωσία που ανακαλύφθηκε, οι Ρωμαίοι 
εξεγέρθηκαν απολύτως ενάντια στον Έλληνα αυτοκράτορα και πήραν έναν όρκο για να 
διαφυλάξουν τη ζωή του Πάπα, να υπερασπιστούν το κράτος του και να είναι υπάκουοι 
στην εξουσία του σε όλα τα πράγματα. Έτσι, η Ρώμη με το δουκάτο της, 
συμπεριλαμβανομένου τμήματος της Τοσκάνης και μέρος της Καμπανίας, εξεγέρθηκε το 
έτος 726 και έγινε ελεύθερο κράτος υπό την κυβέρνηση της Γερουσίας αυτής της πόλης. Η 
εξουσία της Γερουσίας στις πολιτικές υποθέσεις ήταν απόλυτη, η εξουσία του Πάπα που 
επεκτάθηκε και ενώ μέχρι τώρα περιοριζόταν στις υποθέσεις της Εκκλησίας μόνο. 
 
Εκείνη την εποχή [6] οι Λομβαρδοί που ήταν επίσης ζηλωτές για τη λατρεία των εικόνων, 
και προσποιούνταν ότι ευνοούν τον Πάπα, εισέβαλαν στις πόλεις του Εξαρχάτου: και στο 
τέλος, δηλαδή το 752, πήραν τη Ραβέννα και έβαλαν ένα τέλος στο Εξαρχάτο. Και αυτό ήταν 
το πρώτο από τα τρία βασίλεια που έπεσε από το μικρό κέρας. 
Στο έτος 751 [7] ο Πάπας Ζαχαρίας καθαίρεσε τον Childeric, έναν τεμπέλη και άχρηστο 
βασιλιά της Γαλλίας, και τον τελευταίο της δυναστείας του Merovæus· και απαλλάσσοντας 
τους υπηκόους του από τον όρκο της πίστης τους, έδωσε τη βασιλεία στον Πιπίνο τον κύριο 
του παλατιού· και έτσι απέκτησε έναν νέο και ισχυρό φίλο. Ο διάδοχός του [8] Πάπας 
Στέφανος Γ ', γνωρίζοντας καλύτερα πώς να χειριστεί τον Έλληνα αυτοκράτορας παρά τους 
Λομβαρδούς, πήγε τον επόμενο χρόνο στον Βασιλιά των Λομβαρδών, για να τον πείσει να 
επιστρέψει το Εξαρχάτο στον Αυτοκράτορα. Αλλά αυτό δεν πέτυχε, και πήγε στη Γαλλία και 
έπεισε τον Πιπίνο να πάρει το Εξαρχάτο και την Πεντάπολη από τους Λομβαρδούς και να τα 
δώσει στον Άγιο Πέτρο. Κατά συνέπεια, ο Πιπίνος το 754 ήρθε με έναν στρατό στην Ιταλία 
και έκανε τον Aistulphus Βασιλιά των Λομβαρδών να υποσχεθεί την παράδοση: αλλά τον 
επόμενο χρόνο, ο Aistulphus, αντίθετα, θέλησε να εκδικηθεί τον Πάπα, και  πολιόρκησε την 
πόλη της Ρώμης. Οπότε, ο Πάπας έστειλε επιστολές στον Πιπίνο, όπου του έγραφε να έρθει 
γρήγορα εναντίον των Λομβαρδών, Γιατί θα εκδιωχθεί από τη βασιλεία του Θεού και από 
την αιώνια ζωή, σύμφωνα με την εξουσία που έχει δοθεί στον Πάπα. Επομένως, ο Πιπίνος, 
φοβούμενος μια επανάσταση των υπηκόων του και όντας υποχρεωμένος προς την 
Εκκλησία της Ρώμης, ήρθε ταχέως αρωγός με έναν στρατό στην Ιταλία, άρχισε  την 
πολιορκία, των Λομβαρδών στην Παβία και τους ανάγκασε να παραδώσουν το Εξαρχάτο και 
την περιοχή της Πεντάπολης στον Πάπα για μια διαρκή κατοχή. Έτσι ο Πάπας έγινε Κύριος 
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της Ραβέννας και του Εξαρχάτου, εκτός από μερικές πόλεις που εξαιρέθηκαν· και τα Κλειδιά 
εστάλησαν στη Ρώμη και τέθηκαν επί της ομολογίας του Αγίου Πέτρου, δηλαδή πάνω στον 
τάφο του στον υψηλό βωμό· ως ένδειξη πραγματικής και διαρκούς κατοχής, που χαρίστηκε 
αυτό μέσα από την ευλάβεια του βασιλιά· όπως το έγραψε η επιγραφή ενός νομίσματος 
του Πιπίνου. Αυτό ήταν το έτος του Χριστού 755. Και από εδώ και πέρα, οι Πάπες που είναι 
επίγειοι πρίγκιπες, έπαψαν να αναγράφουν στις επιστολές τους και τις Βούλες τους τα 
χρόνια των Ελλήνων αυτοκρατόρων, όπως είχαν κάνει μέχρι τώρα. 
Μετά από αυτό [9] οι Λομβαρδοί εισέβαλλαν στις χώρες του Πάπα, ο Πάπας Αδριανός 
έστειλε στον Καρλομάγνο, τον γιο και τον διάδοχο του Πιπίνου, να έρθει στη βοήθειά του. 
Κατά συνέπεια ο Κάρολος εισήλθε στην Ιταλία με στρατό, εισέβαλε στη χώρα των 
Λομβαρδών, ανέτρεψε το βασίλειό τους, κατέκτησε τις χώρες τους και αποκατέστησε στον 
Πάπα όχι μόνο σ αυτό που είχαν πάρει από αυτόν, αλλά και το υπόλοιπο Εξαρχάτο που 
είχαν υποσχεθεί στον Πιπίνο να το παραδώσουν σ’ αυτόν, αλλά είχε μέχρι στιγμής 
κρατηθεί· και του έδωσαν επίσης μερικές πόλεις των Λομβαρδών, και με τον ίδιο τρόπο 
έγινε Πατρίκιος των Ρωμαίων και είχε την εξουσία να επιβεβαιώσει τις εκλογές των Παπών 
που του δόθηκαν. Αυτά τα πράγματα έγιναν στα χρόνια 773 και 774. Αυτό το βασίλειο των 
Λομβαρδών ήταν το δεύτερο βασίλειο που έπεσε μπροστά στο μικρό κέρας. Αλλά  Η Ρώμη, 
η οποία επρόκειτο να είναι έδρα του βασιλείου του, δεν ήταν ακόμη δική του. 
 
Κατά το έτος 796, [10] ο Λέων ΙΙΙ που έγινε Πάπας, γνωστοποίησε την εκλογή του  στον 
Καρλομάγνο με τους Λεγάτους του, στέλνοντας του τον για δώρο, τα χρυσά κλειδιά της 
Ομολογίας του Πέτρου και τη Σημαία  της πόλης της  Ρώμης: τα πρώτα ως αναγνώριση του 
Πάπα που κρατά τις πόλεις του Εξαρχάτου και της Λομβαρδίας για τη δωρεά του Καρόλου· 
την άλλη  στο ότι ο Κάρολος πρέπει να έρθει και να υποτάξει τη Γερουσία και το λαό της 
Ρώμης, όπως είχε κάνει με το Εξαρχάτο και το βασίλειο των Λομβαρδών. Ο Πάπας την ίδια 
στιγμή ήθελε τον Κάρολο να στείλει μερικούς από τους Πρίγκιπες του στη Ρώμη, για να 
μπορέσει να υποτάξει τη Γερουσία και τον λαό της Ρώμης και να τους συνδέσει με όρκο 
πίστης και υπακοής, φερεγγυότητας και υποταγής, όπως είναι τα λόγια του που 
αναφέρονται από τον Sigonius. Ένας ανώνυμος ποιητής, που δημοσίευσε ο Boeclerus στο  
Στρασβούργο, το εκφράζει έτσι:   
Τον παρακάλεσε επίσης, με άγιο λόγια,  
να στείλει μερικούς από τους δικούς του πρίγκιπες,  
για να υποτάξουν τον Ρωμαϊκό λαό σε αυτόν  
και να τον υποχρεώσουν, με τον πιο επίσημο όρκο τους,  
να υποσχεθούν τη συνεχή υποταγή. 
 [  Λατινικό κείμενο: Admonuitque piis 1precibus, qui mittere vellet  
   Ex propriis aliquos primoribus, ac sibi plebem  
   Subdere Romanam, servandaque foedera cogens  
   Hanc fidei sacramentis promittere magnis .] 
 
Ως εκ τούτου προέκυψε μια σύγκρουση μεταξύ του Πάπα και της πόλης: και οι Ρωμαίοι 
περίπου δύο ή τρία χρόνια μετά, με τη βοήθεια ορισμένων από τους κληρικούς,  
ξεσηκώθηκαν εναντίον του με τόσο μεγάλες ταραχές, και έδωσε αφορμή για μια νέα 
κατάσταση πραγμάτων σε όλη τη Δύση. Διότι δύο από τους κληρικούς τον κατηγόρησαν για 
εγκλήματα και οι Ρωμαίοι με ένοπλη δύναμη, τον συνέλαβαν, του αφαίρεσαν το ιερό του 
ένδυμα, και τον φυλακίστηκε σε ένα μοναστήρι. Αλλά με τη βοήθεια των φίλων του 
διέφυγε του και κατέφυγε στη Γερμανία στον Καρλομάγνο, στον οποίο διαμαρτυρήθηκε για 
τους Ρωμαίους για τις εναντίον του ενέργειες τους, με σκοπό να καταργήσουν τελείως όλη 
την εξουσία της Εκκλησίας και να ανακτήσουν την παλιά  τους ελευθερία. Κατά την 
απουσία του, οι κατήγοροι του  με τις δυνάμεις τους ρήμαξαν την περιουσία της Εκκλησίας 
και έστειλαν τις κατηγορίες τους  στον Κάρολο· ο οποίος πριν από το τέλος του έτους 
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έστειλε τον Πάπα πίσω στη Ρώμη με μια μεγάλη ακολουθία. Οι Ευγενείς και οι Επίσκοποι 
της Γαλλίας που τον συνόδευαν, εξέτασαν τους κυριότερους κατηγόρους του στη Ρώμη, και 
τους έστειλε στη Γαλλία φρουρούμενους. Αυτό ήταν το έτος 799. Την επόμενη χρονιά πήγε 
ο ίδιος ο Κάρολος στη Ρώμη, και σε μια ημέρα που προσδιορίστηκε προέδρευσε σε μια 
Σύνοδο  Ιταλών και Γάλλων επισκόπων να ακούσουν και τα δύο μέρη. Αλλά όταν οι 
αντίπαλοι του Πάπα περίμεναν να ακουστούν, η  Σύνοδος διακήρυξε [11] ότι αυτός που 
ήταν ο ανώτατος κριτής όλων των ανθρώπων, ήταν υπεράνω από οποιαδήποτε κρίση εκτός 
από τον ίδιο του τον εαυτό: οπότε έκανε μια επίσημη δήλωση της αθωότητάς του μπροστά 
σε όλους τους ανθρώπους, και με τον τρόπο αυτό θεωρήθηκε αθώος. 
 
Λίγο αργότερα, κατά την ημέρα των Χριστουγέννων, ο λαός της Ρώμης, που μέχρι τότε 
εξέλεγαν τον επίσκοπό τους και πίστευαν ότι αυτοί και η Γερουσία τους κληρονόμησαν τα 
δικαιώματα της αρχαίας Γερουσίας και του λαού της Ρώμης, ψήφισαν τον Κάρολο ως τον 
Αυτοκράτορα τους, και υποτάχθηκαν σε αυτόν με τον ίδιο τρόπο όπως στην παλιά Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία η Γερουσία τους υποτάσσονταν στους παλιούς Ρωμαίους αυτοκράτορες. Ο 
Πάπας τον έστεψε, τον έχρισε με ιερό λάδι και τον προσκύνησε πέφτοντας στα γόνατα κατά 
τον τρόπο λατρείας των παλαιών ρωμαίων αυτοκρατόρων· όπως ο προαναφερθείς ποιητής 
αναφέρεται έτσι:  
Μετά που απαγγέλθηκαν οι δοξολογίες για τον Βασιλιά  
τον προσκύνησε σύμφωνα με τα έθιμα ο αρχιερέας (δηλ. Ο Πάπας) 
που είχαν να δείχνουν στους παλιούς Αυτοκράτορες 
[Λατινικό κείμενο:   Post laudes igitur dictas & summus eundem  
   Præsul adoravit, sicut mos debitus olim  
   Principibus fuit antiquis .] 
 
Ο αυτοκράτορας, από την άλλη πλευρά, έλαβε τον ακόλουθο όρκο στον Πάπα:  
Εγώ, ο αυτοκράτορας Κάρολος, στο όνομα του Χριστού, συμφωνώ και υπόσχομαι μπροστά 
στην παρουσία του Θεού και του ευλογημένου αποστόλου Πέτρου ότι θα είμαι προστάτης 
και υπερασπιστής της Αγίας Ρωμαϊκής Εκκλησίας, σε όλα της τα συμφέροντα, σύμφωνα με 
τη δύναμη μου και τη γνώση μου, και όσο με βοηθά και με στηρίζει η θεία βοήθεια  
[Λατινικά: In nomine Christi spondeo atque polliceor, Ego Carolus Imperator coram Deo & 
beato Petro Apostolo, me protectorem ac defensorem fore hujus sanctæ Romanæ Ecclesiæ 
in omnibus utilitatibus, quatenùs divino fultus fuero adjutorio, prout sciero poteroque.]·  
Ο αυτοκράτορας έγινε επίσης ύπατος της Ρώμης, και ο γιος του Πιπίνος έγινε βασιλιάς της 
Ιταλίας· και από τότε ο αυτοκράτορας θεωρούσε τον εαυτό του με τα ακόλουθα λόγια, Εγώ 
ο  Κάρολος Αύγουστος, Εστεμμένος από το Θεό, ο πιο Ειρηνικός, ο Μέγας, ο Ειρηνοποιός, ο 
Κυβερνήτης της αυτοκρατορίας της Ρώμης ο Αυτοκράτορας των Ρωμαίων  [Λατινικά Carolus 
serenissimus, Augustus, à Deo coronatus, magnus, pacificus, Romæ gubernans imperium, or 
Imperator Romanorum] και προσευχόντουσαν για αυτόν στις Εκκλησίες της Ρώμης. Η 
εικόνα του ήταν πλέον στα νομίσματα της Ρώμης: ενώ οι εχθροί του Πάπα, στον αριθμό των 
τριακοσίων Ρωμαίων και δύο ή τρεις από τους Κληρικούς, καταδικάστηκαν σε θάνατο. Οι 
τριακόσιοι Ρωμαίοι αποκεφαλίστηκαν σε μια μέρα στο Λατερανό πεδίο: αλλά οι κληρικοί, 
με τη μεσολάβηση του Πάπα, εκδιώχθηκαν στη Γαλλία. Και έτσι ο τίτλος του Ρωμαίου 
Αυτοκράτορα, τον οποίο μέχρι τώρα είχαν οι Έλληνες αυτοκράτορες, μεταφέρθηκε με την 
πράξη αυτή στη Δύση στους Βασιλείς της Γαλλίας. 
Μετά από αυτά τα πράγματα [12] ο Κάρολος έδωσε την Πόλη και το Δουκάτο της Ρώμης 
στον Πάπα, υποκείμενο στον ίδιο τον αυτοκράτορα των Ρωμαίων· πέρασε το χειμώνα για 
να τακτοποιήσει τις υποθέσεις της Ρώμης, και εκείνες της Αποστολικής Έδρας και όλης της 
Ιταλίας, τόσο πολιτικές όσο και εκκλησιαστικές, καθώς και να καταστήσει νέους νόμους γι’ 
αυτούς· και επέστρεψε το επόμενο καλοκαίρι στη Γαλλία: αφήνοντας την πόλη κάτω από τη 
Γερουσία της και τόσο η Γερουσία όσο και η πόλη κάτω από τον Πάπα και τον εαυτό του. 
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Αλλά ακούγοντας ότι οι νέοι του νόμοι δεν τηρήθηκαν από τους δικαστές στην εκτέλεση του 
νόμου, ούτε από τους ανθρώπους που άκουγαν το νόμο· και ότι οι μεγάλοι άνδρες 
έπαιρναν δούλους από τους ελεύθερους ανθρώπους και από τις Εκκλησίες και τα 
Μοναστήρια για να εργάζονται στους αμπελώνες τους, στα χωράφια, στα βοσκοτόπια και 
στα σπίτια τους, και συνέχισαν να απαιτούν τα βοοειδή και τα κρασιά τους και να 
καταπιέζουν αυτούς που υπηρετούσαν τις εκκλησίες· έγραψε στον γιο του Πιπίνο να 
θεραπεύσει αυτές τις καταχρήσεις· να φροντίσει την Εκκλησία και να φροντίσει να 
εκτελούνται οι νόμοι του. 
Τώρα τη Γερουσία και το λαό και το πριγκιπάτο της Ρώμης τα θεωρώ ως το τρίτο βασίλειο 
που ξερίζωσε το μικρό κέρας και ήταν επιπλέον και το  κυριότερο βασίλειο από τα τρία. 
Γιατί αυτοί οι άνθρωποι εξέλεγαν τον Πάπα και τον Αυτοκράτορα· και τώρα, εκλέγοντας τον 
Αυτοκράτορα και καθιστώντας τον Ύπατο, αναγνωρίστηκε ότι διατηρεί την εξουσία της 
παλιάς Ρωμαϊκής Γερουσίας και του λαού. Αυτή η πόλη ήταν η μητρόπολη της παλιάς 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που εκπροσωπήθηκε στο Δανιήλ από το τέταρτο θηρίο· και 
υποβιβάζοντας τη Γερουσία και του Λαού και του Δουκάτου, έγινε η Μητρόπολη του 
μικρού κέρατος αυτού του θηρίου και ολοκλήρωσε την Κληρονομιά του Πέτρου, η οποία 
ήταν η βασιλεία αυτού του κέρατος. Εκτός αυτού, αυτή η νίκη προκάλεσε μεγαλύτερες 
συνέπειες από εκείνες επί των άλλων δύο Βασιλέων. Γιατί δημιούργησε τη Δυτική 
Αυτοκρατορία, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Καθιέρωσε τον Πάπα πάνω από το 
δικαστήριο της Ρωμαϊκής Γερουσίας, και πάνω από τη Σύνοδο των ιταλών και Γάλλων 
επισκόπων, και πάνω απ 'όλα τα ανθρώπινα δικαστήρια· και του έδωσε την υπεροχή πάνω 
στις Δυτικές Εκκλησίες και τις Συνόδους τους στον ύψιστο βαθμό. Του έδωσε μια ματιά πιο 
σκληρή από τους συναδέλφους του· έτσι ώστε όταν αυτή η νέα θρησκεία εδραιώθηκε  στα 
μυαλά των ανθρώπων, αγωνίστηκε όχι μόνο με Βασιλιάδες, αλλά και με τον ίδιο τον Δυτικό 
αυτοκράτορα. Πρέπει να παρατηρηθεί επίσης ότι το έθιμο του φιλήματος των ποδιών του 
Πάπα, τιμής ανώτερης από εκείνη των βασιλιάδων και των αυτοκρατόρων, άρχισε περίπου 
αυτή τη χρονική στιγμή. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις αυτού στον 9ο αιώνα: o Platina  
μας λέει ότι τα πόδια του Πάπα Λέοντα IV τα φιλούσαν, σύμφωνα με το έθιμο, από όλους 
όσους ερχόντουσαν σ’ αυτόν: και μερικοί λένε ότι ο Λέων III ξεκίνησε αυτό το έθιμο, 
προσποιούμενος ότι το χέρι του ήταν μολυσμένο από το φιλί μιας γυναίκας. Οι Πάπες 
άρχισαν επίσης για αυτή τη φορά να κατατάσσουν ανθρώπους μεταξύ των αγίων και να 
δίνουν συγχωροχάρτια και αφέσεις: και κάποιοι λένε ότι ο Λέων ΙΙΙ ήταν ο πρώτος έκανε 
όλα αυτά τα πράγματα. Μπορεί να παρατηρηθεί, ότι ο Καρλομάγνος, μεταξύ των ετών 775 
και 796, κατέκτησε όλη τη Γερμανία από τον Ρήνο και τον Δούναβη προς βορρά προς τη 
Βαλτική Θάλασσα και ανατολικά προς τον ποταμό Teis · επεκτείνοντας τις κατακτήσεις του 
και στην Ισπανία μέχρι τον ποταμό Έβρο: και με αυτές τις κατακτήσεις έθεσε τα θεμέλια της 
νέας αυτοκρατορίας· και ταυτόχρονα διαδόθηκε η ρωμαιοκαθολική θρησκεία σε όλες τις 
κατακτήσεις του, υποχρεώνοντας τους Σάξονες και τους Ούννους που ήταν παγανιστές, να 
λάβουν τη ρωμαϊκή πίστη και να διανείμουν τις βόρειες κατακτήσεις τους σε Επισκοπές, 
παρέχοντας δέκατα στους Κληρικούς και το Peter-Pence   στον Πάπα: και από όλα αυτά η 
Εκκλησία της Ρώμης έγινε πιο διευρυμένη, εμπλουτισμένη, εξυψωμένη και καθιερωμένη. 
 
Στην προαναφερθείσα διατριβή για μερικά νομίσματα του Καρλομάγνου, ο Λουδοβίκος 
Πίος, ο Λοθάριος και οι διάδοχοί τους, που εκδόθηκαν στη Ρώμη, υπάρχει ένα σχέδιο ενός 
έργου μωσαϊκού το οποίο ο Πάπας Λέων ΙΙΙ· ζήτησε να γίνει στο παλάτι του κοντά στην 
εκκλησία του Ιωάννου Λατερανού, εις ανάμνηση της αποστολής της Σημαίας της πόλης της 
Ρώμης και απεστάλη με περίεργο τρόπο, προς τον Καρλομάγνο· και το οποίο εξακολουθεί 
να παραμένει εκεί κατά τη δημοσίευση του εν λόγω βιβλίου. Στο έργο του μωσαϊκού 
εμφανίζεται ο Πέτρος με τρία κλειδιά στην αγκαλιά του, φέρνοντας το Pallium στον Πάπα 
με το δεξί του χέρι, και τη Σημαία της πόλης στον Καρλομάγνο με τo αριστερό του. Δίπλα 
στον Πάπα ήταν η επιγραφή, ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΑΣ ΠΑΠΑ ΛΕΟΝΤΑ (SCISSIMUS D.N. LEO ΡΡ). και 
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στον βασιλιά ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΜΑΣ ΚΑΡΟΛΟ (D.Ν. CARVLOREGI)· και κάτω από τα πόδια του 
Πέτρου, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΕ ΠΕΤΡΟ, ΔΩΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑ ΛΕΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ 
ΚΑΡΟΛΟ (BEATE PETRE, DONA VITAM LEONI PP, ET BICTORIAM CARVLO REGI DONA) Αυτό 
το μνημείο δίνει τον τίτλο του βασιλιά στον Κάρολο, και επομένως δημιουργήθηκε πριν να 
γίνει αυτοκράτορας. Έγινε το νόμισμα όταν ο Πέτρος έφερε το Pallium στον Πάπα και ο 
Πάπας έστειλε τη σημαία της πόλης στον Κάρολο, δηλαδή στο  796. Οι λέξεις πιο πάνω, 
Sanctissimus Dominus noster Λέων Παπά Domino nostro Carolo Regi, σχετίζονται με το 
μήνυμα· και με τις παρακάτω φράσεις, Ω ευ-λογημένε Πέτρο, δώσε ζωή στον Πάπα Λέοντα 
και νίκη στον Κάρολο [Beate Petre, dona vitam Leoni Papæ & victoriam Carolo regi dona], 
είναι μια προσευχή που ζητά το Θεό να διαφυλάξει τη ζωή του Πάπα και να δώσει νίκη στον 
Βασιλιά επί των Ρωμαίων. Τα τρία κλειδιά στην αγκαλιά του Πέτρου σημαίνουν τα κλειδιά 
της Κληρονομιάς του, εκείνο της Ρώμης με το Δουκάτο της, την οποία ο Πάπας απαίτησε και 
κατάκτησε, εκείνο της Ραβέννας με το Εξαρχάτο και τα εδάφη που πάρθηκαν από τους 
Λομβαρδούς· ήταν τα δύο που είχαν πρόσφατα κατακτηθεί. Αυτές ήταν οι τρεις κυριαρχίες, 
των οποίων τα κλειδιά ήταν στην αγκαλιά του  Άγιου Πέτρου, και των οποίων τα στέμματα 
φοριούνται τώρα από τον Πάπα και από την κατάκτηση από την οποία έγινε το μικρό κέρας 
του τέταρτου θηρίου. Με το δόσιμο από τον Πέτρο του Pallium στον Πάπα με το δεξί του 
χέρι και της σημαίας της πόλης στον βασιλιά με το αριστερό του, και με την ονομασία του 
Πάπα πριν από του βασιλιά στην επιγραφή, μπορεί να γίνει κατανοητό ότι ο Πάπας στη 
συνέχεια θεωρήθηκε ανώτερης αξιοπρέπειας από τους βασιλιάδες της γης. 
Μετά το θάνατο του Καρλομάγνου, ο γιος του και ο διάδοχός του Λουδοβίκος Πίος, κατόπιν 
αιτήματος του Πάπα, [13] επιβεβαίωσαν τις δωρεές του παππού και του πατέρα του στο 
έδρα της Ρώμης. Και στην επιβεβαίωση ονομάζει την πρώτη Ρώμη με το Δουκάτο της που 
εκτείνεται στην Τοσκάνη και την Καμπανία· και μετά το Εξαρχάτο της Ραβέννας, με την 
Πεντάπολη· και στην τρίτη θέση, τα εδάφη που λήφθηκαν από τους Λομβαρδούς. Αυτές 
είναι οι τρεις κατακτήσεις του που τις πήρε από τον αυτοκράτορα για τη χρήση της 
Εκκλησίας εξ ολοκλήρου [ex integritare], χωρίς την εμπλοκή του αυτοκράτορα με αυτό ή με 
τη δικαιοδοσία ή τη δύναμη του Πάπα σ’ αυτές, εκτός αν ζητούσε βοήθεια σε ορισμένες 
περιπτώσεις. Αυτή η επικύρωση του αυτοκράτορα Λουδοβίκου έγινε με όρκο: και ως ο 
βασιλιάς των Οστρογότθων, για να αναγνωρίσει ότι κρατούσε τη βασιλεία της Ιταλίας που 
ανήκαν στον Έλληνα αυτοκράτορα, σφράγισε τις μορφές του αυτοκράτορα από τη μια 
πλευρά των νομισμάτων του και τη δική του στο πίσω μέρος· οπότε ο Πάπας έκανε την 
ανάλογη αναγνώριση στον Δυτικό αυτοκράτορα. Γιατί ο Πάπας άρχισε τώρα να κόβει 
νομίσματα και τα νομίσματα της Ρώμης κατασκευάζονταν με τις κεφαλές των 
αυτοκρατόρων, του Καρόλου, του Λουδοβίκου Πίου, του Λοθαρίου και των διαδόχων τους, 
αφενός, και της επιγραφής του Πάπα στην άλλη μεριά, για πολλά, χρόνια. 
 
Σημειώσεις στο κεφάλαιο VII. 
[1]     Δανιήλ κεφάλαιο ζ εδάφιο 8 

[2]     Δανιήλ κεφάλαιο ζ εδάφιο 20,21 
[3]     Δανιήλ κεφάλαιο ζ εδάφιο 24 
[4]    Δανιήλ κεφάλαιο ζ εδάφιο 25 
[5]     Sigonius de Regno Italiæ, ad Ann. 726 
[6]     Sigonius ib. ad Ann. 726, 752. 
[7]     Sigon. ib. Ann. 750. 
[8]     Sigon. ib. Ann. 753, 754, 755. 
[9]     Sigon. ib. Ann. 773. 
[10]   Sigon. de Regno Ital. ad Ann. 796. 
[11]  Vide Anastasium 
[12]   Sigon. de Regno Ital. 
[13] Confirmationem recitat Sigonius, lib. 4. de Regno Italiæ, ad An. 817.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ. VIII. 
 

Για την ισχύ του ενδεκάτου κέρατου του τετάρτου Θηρίου του Δανιήλ που μπορεί να 
αλλάζει καιρούς και νόμους. 

 
Κατά την βασιλεία του Έλληνα αυτοκράτορα Ιουστινιανού, και πάλι κατά τη βασιλεία του 

Φωκά, ο επίσκοπος της Ρώμης, απέκτησε κάποια κυριαρχία πάνω από τις Ελληνικές 

Εκκλησίες, αλλά χωρίς μακρά συνέχεια. Η σταθερή κυριαρχία του πέρασε μόνο τα έθνη της 

δυτικής αυτοκρατορίας, που εκπροσωπείται από το τέταρτο Θηρίο του Δανιήλ. Και αυτή η 

δικαιοδοσία δημιουργήθηκε από το ακόλουθο διάταγμα από τους Αυτοκράτορες Γρατιανό 

και Βαλεντινιανό.-- [1] Αποφασίζεται, ότι οτιδήποτε έχει καταδικαστεί είτε από την κρίση 

του Πάπα  Δάμασου, με ένα συμβούλιο πέντε ή εφτά επισκόπων, ή αυτών που είναι 

συνεπείς με την Καθολική εκκλησία, εάν επιθυμεί σύμφωνα με τον νόμο αυτό, να κάνουν 

έκκληση στην εκκλησία,  όπως κάποιος που όταν κληθεί στην κρίση των ιερέων, δεν 

παρουσιάστηκε με οποιαδήποτε αυθάδεια· ότι παραπέμπεται από τους επιφανείς διοικητές 

των δικαστηρίων της Γαλλίας και της Ιταλίας, με τη συστατική τους αρμοδιότητα, στην 

απόφαση του Επίσκοπου ή των Προέδρων της Επαρχίας, ή τους αναπληρωτές τους, να 

μεταβούν στην πόλη της Ρώμης για τη διαδικασία. Αλλά αν, στα πιο απομακρυσμένα μέρη, 

ο καθένας παρουσιάζει τέτοια αυθάδεια, να αφήσατε το σύνολο της υπόθεσης να 

μεταφερθεί στην εξέταση του Μητροπολίτη σε αυτή την επαρχία· ή, αν ο δράστης είναι ο 

ίδιος ο Μητροπολίτης, πρέπει ασφαλώς να πάει, χωρίς καμία καθυστέρηση ή αναβολή, στη 

Ρώμη. Αυτό το διάταγμα έχει  το όνομα και των δύο, του Ουάλεντα και του Θεοδοσίου στον 

τίτλο, και έγινε εκείνη την εποχή μεταξύ των εποχών που βασίλεψαν, δηλαδή στο τέλος του 

έτους 378, ή την αρχή του 379. Σκοπός του ήταν οι άρχοντες και ανθύπατοι, (Præfecti 

Prætorio)Ιταλίας και Γαλλίας, και επομένως ήταν γενική. Για τους άρχοντες και ανθύπατους 

Ιταλίας διέπεται η Ιταλία, το δυτικό Ιλλυρικό και η Αφρική· και το άρχοντας, ή ανθύπατος 

Γαλλίας, συμπεριλάμβανε την Ισπανία και τη και τη Βρετανία. 

Η παραχώρηση αυτής της δικαιοδοσίας στον Πάπα έδωσε ευκαιρία σε αρκετούς 

Επισκόπους να του γράψουν για τις αποφάσεις ύ ψηφίσματά του σε αμφισβητούμενες 

περιπτώσεις, οπότε αυτός απάντησε με Επιστολές διαταγμάτων. και έπειτα έδωσε νόμους 

στις Δυτικές Εκκλησίες με τέτοιες επιστολές. Ο Ημέριος επίσκοπος Tarraco25, της κύριας 

πόλης μιας επαρχίας στην Ισπανία, γράφοντας στον Πάπα Δάμασο για την κατεύθυνση για 

ορισμένα εκκλησιαστικά ζητήματα και την επιστολή που δεν έφθασε στη Ρώμη μέχρι τον 

θάνατο του Δάμασου, το 384· ο διάδοχός του ο Σιρίκιος απάντησε το ίδιο με νομοθετική 

αρχή, λέγοντάς του ένα πράγμα: Από τις γενικές διατάξεις που εκδόθηκαν προς τις επαρχίες 

από το Λιβέριο τον προκάτοχο μου που έχει αφήσει μια ευσεβή ανάμνηση, είθε αυτό να μη 

γίνει. Σε κάποιον άλλο: Από τώρα και στο εξής, να γνωρίζουν όλοι οι αρχιερείς  σε όλες τις 

επαρχίες, ότι αν έχουν επιλέξει για τα ιερά αξιώματα έναν οποιοδήποτε από τους 

υποψηφίου τους ή από άλλους, που τους έχουν προχωρήσει  σε αντίθεση με τους δικούς 

μας κανόνες και απαγορεύσεις, μια κατάλληλη ποινή θα απαγγελθεί από την Αποστολική 

Έδρα. Και η Επιστολή καταλήγει έτσι: Έχουμε εξηγήσει αγαπητότατε αδελφέ, όπως το 

φαντάζομαι, όλα αυτά τα πράγματα που ήταν σε μορφή παραπόνου, και για κάθε αιτία για 

την οποία αναφέρθηκες στην εκκλησία της Ρώμης, καθώς είναι η κεφαλή του σώματος σου, 

                                                           
25

 Tarraco είναι η σύγχρονη πόλη ης Tarragona στην Καταλονία της Ισπανίας 
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και στα οποία έχουμε δώσει όπως μπορώ να το δω επαρκείς απαντήσεις. Θα θέλαμε τώρα 

να σκεφθούνε όσο το δυνατόν πιο ένθερμα οι αδελφοί πως θα τηρήσουν τους κανόνες μας, 

και να έχουν υπόψη τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί· επίσης αυτά τα πράγματα για τα 

οποία γράψαμε για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σου,  να γίνουν γνωστά σε όλους τους 

συναδέλφους σου επισκόπους· και όχι μόνο αυτούς που έχουν θέσεις στη δική σου 

επαρχία, αλλά αυτά τα πράγματα που έχουμε τακτοποιήσει με μια σωστή διοίκηση, να 

μεταφερθούν με την εξουσία της επιστολής σου, σε όλους τους Καρχηδονίους, τους 

Λουσιτανούς [2]και Γαλικιανούς, ακόμη και αυτούς που είναι στα σύνορα γειτονικών 

επαρχιών.  Αν και είναι παράνομο για οποιονδήποτε ιερέα του Κυρίου να αγνοεί τα 

διατάγματα της Αποστολικής Έδρας, ή τα αξιοσέβαστα διατάγματα των κανόνων, όμως αν 

ήταν πιο πλεονεκτικό, και, θεωρώντας την αρχαιότητα της ιεροσύνης σου, πιο έντιμο στις 

προτιμήσεις σου, θα είναι αν αυτά τα πράγματα που ειδικά σας έγραψα για γενικά θέματα 

να μεταφέρονται στη γνώση όλης της αδελφότητας μας: έτσι όσα αποφασίσαμε, αφού 

κάναμε συμβούλια, και με μια επιμελή φροντίδα, και πολλές σκέψεις, είθε να μείνουν 

αναλλοίωτα, και ας μην υπάρξουν δικαιολογίες στις μελλοντικές γενεές, όπως συμβαίνει με 

εμάς σήμερα. Δόθηκε στην 3η Φεβρουαρίου του 385 επί Υπατείας των πλέων ενδόξων 

Αρκαδίου και  Bauto.  

Ο πάπας Λιβέριος, στη βασιλεία του Ιοβιανού ή Βαλεντινιανού Ι· έστειλε γενικά διατάγματα 

στις επαρχίες, διατάζοντας να μη ανα-βαπτίζονται οι Αρειανοί: και αυτό το έκανε για χάρη 

μιας συνόδου της Αλεξάνδρειας, ότι δεν θα έπρεπε να τους ζητείται κάτι περισσότερο από 

το να απαρνούνται τις απόψεις τους. Ο πάπας   Δάμασος λέγεται ότι είχε αποφασίσει σε 

μία σύνοδο της Ρώμης, ότι τα δέκατα και άλλες προσφορές, θα πρέπει να πληρώνονται επί 

ποινή αναθέματος· και ότι στο τέλος κάθε Ψαλμού να ψάλλουν Δόξα στον Πατέρα. Η πρώτη 

επιστολή – διάταγμα που έχουμε, είναι αυτή που έστειλε ο  Σιρίκιος στον Ημέριο·  με την 

οποία ο πάπας έκανε τον Ημέριο εκπρόσωπο του σε όλη την Ισπανία  με σκοπό να διαδώσει 

όλα τα διατάγματα του,  και να επιβλέψει για την τήρηση τους.   Ο επίσκοπος της Σεβίλλης  

μερικές φορές ήταν ο εκπρόσωπος του Πάπα· γιατί ο Σιμπλίκος  έγραψε προς τον Ζήνωνα 

που ήταν  Επίσκοπος αυτού του τόπου: Εκτιμώντας λοιπόν σε τέτοιες σοβαρές λύσεις, 

θεωρήσαμε σωστό ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την εξουσιοδοτημένη εξουσία της θέσης 

μας, που υπερασπίζεται από την εξουσία αυτή, δεν πρέπει να επιτρέπετε σε καμία 

περίπτωση τα διατάγματα του αποστολικού θεσμού ή τα διατάγματα των Αγίων Πατέρων 

να παραβιάζονται. Και ο Πάπας Ορμίσδας  [3] έκανε αντιπρόσωπο του τον Επίσκοπο της 

Σεβίλλης στην επαρχία της Βαιτικής και στη Λουζιτανία, και τον επίσκοπο του Tarraco  ως 

εκπρόσωπο του στην υπόλοιπη Ισπανία, όπως φαίνεται από τις Επιστολές του προς αυτούς. 

Ο Πάπας Ιννοκέντιος ο Πρώτος στην επιστολή του με διατάγματα προς τον Victricius  

Επίσκοπο της Rouen  στη Γαλλία, το 404, έκανε το ακόλουθο διάταγμα σύμφωνα με την 

Απόφαση του Γρατιανού: Αλλά, αν υπάρχουν αιτίες ή συγκρούσεις μεταξύ των κληρικών 

ανώτερου ή κατώτερου βαθμού, αποφασίσουμε ότι για να ρυθμιστεί το θέμα σύμφωνα με 

τη σύνοδο της Νίκαιας, με τη σύγκληση των επισκόπων της ίδιας επαρχίας· και αυτό δεν 

είναι νόμιμο για κανένα χωρίς την εξουσία της εκκλησίας της Ρώμης[4], ένας οφειλόμενος 

σεβασμός πρέπει να διατηρηθεί σε όλες τις περιπτώσεις, να αφεθούν αυτοί οι ιερείς που με 

θεία θέληση θα προεδρεύσουν στην εκκλησία σ’ αυτήν την επαρχία και φεύγουν σε άλλες 

επαρχίες· οι οποίοι αν ο κάνουν μόνοι τους να θεωρηθούν ένοχοι στο ότι κάνουν κακό στην 

εκκλησία και να στερηθούν το ιερό τους αξίωμα. Αν όμως υπάρχουν πιο σοβαρά θέματα 
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που αναφέρονται, αυτά σύμφωνα με την ιερή συνήθεια και απόφαση της συνόδου, να 

παραπεμφθούν μετά την κρίση του Επισκόπου στην Αποστολική Έδρα . Με αυτά τα 

γράμματα, νομίζω ότι η Γαλλία ήταν τώρα υποταγμένη στον Πάπα και αυτό συνέβαινε εδώ 

και αρκετό καιρό και ότι ο επίσκοπος της Ρουέν ήταν στη συνέχεια ο αντιπρόσωπος ή ένας 

από αυτούς: διότι ο πάπας τον κατευθύνει να παραπέμψει τις μεγαλύτερες υποθέσεις στην 

Έδρα της Ρώμης, σύμφωνα με το έθιμο. Όμως ο επίσκοπος της Αρλ σύντομα έγινε 

εκπρόσωπος του Πάπα σε όλη τη Γαλλία: για τον Πάπα Ζώσιμο, το 417, διατάσσοντας ότι 

κανένας δεν θα είχε πρόσβαση σε αυτόν χωρίς τα διαπιστευτήρια των Εκπροσώπων του, 

παρέδωσε στον Πάτροκλο τον Επίσκοπο Αρλ την εξουσία πάνω σε όλη τη Γαλλία, με το 

ακόλουθο διάταγμα. 

Ζώσιμος προς τους Καθολικούς Επισκόπους που έχουν θέσεις σε όλη τη Γαλλία και τις Εφτά 

Επαρχίες.  

Έχει κάνει ευχαρίστηση στην Αποστολική Έδρα, ότι οποιοσδήποτε, σε οποιοδήποτε μέρος σε 

όλη τη Γαλλία, και σε οποιαδήποτε εκκλησιαστική βαθμίδα και αν είναι, αν έχει σφοδρή 

επιθυμία να έρθει στην παρουσία μας στη Ρώμη, ή για το σκοπό αυτό να θελήσει να πάει σε 

οποιοδήποτε άλλο μέρος, δεν μπορεί να αναχωρήσει πριν να έχει πάρει τα διαπιστευτήρια 

του από τον μητροπολίτη επίσκοπο, με τα οποία θα  αποδεικνύει το ιερό του αξίωμα, ή 

όποια θέση κατέχει στην εκκλησία, με έγγραφα· τα οποία παραγγέλλουμε γι’ αυτόν τον 

σκοπό, γιατί πολλοί που προσποιούνται ότι είναι επίσκοποι, ή ιερείς, ή κατώτεροι 

εκκλησιαστικοί, (γιατί δεν υπάρχουν διαπιστευτήρια για να τους αντικρούσουν) διεισδύουν 

με πονηριά σε κάποιο ιερό αξίωμα, και κερδίζουν σεβασμό που δεν τον αξίζουν. 

Οποιοσδήποτε λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, έρθει σε μας, είτε είναι επίσκοπος, ιερέας, ή ένας 

διάκονος, είτε κατώτερης τάξης, χωρίς να αποκτά τα διαπιστευτήρια που είπαμε 

προηγουμένως, ας γνωρίζει εκ των προτέρων, ότι δε θα μπορεί να έχει πρόσοδο· και αυτό 

πρέπει να το διαδώσουμε σε κάθε τόπο, για να γίνει γνωστό σε όλες τις επαρχίες ότι η 

οδηγία μας θα πρέπει με κάθε  τρόπο να την υπακούσουν. Και επιπλέον, αν κάποιος από 

μόνος του είναι αρκετά τολμηρός ώστε να ξευτελίσει αυτές τις σωστές οδηγίες, ας είναι 

βέβαιος ότι θα αποκοπεί από την κοινωνία μας. Και έχουμε δώσει αυτήν την εξουσία να 

χορηγεί διαπιστευτήρια στον συνάδελφο επίσκοπο Πάτροκλο, που έχει μια ιδιαίτερη 

εκτίμηση γι’ αυτά τα πράγματα. 

 Ζώσιμος, γενικός επίσκοπος για τη Γαλλία και τις εφτά επαρχίες της  
 
Το ότι ό Επίσκοπος της Αρλ ήταν μερικές φορές ο εκπρόσωπος του Πάπα σε όλη τη Γαλλία, 
επιβεβαιώνεται από τους Επισκόπους της Επισκοπής της Αρλ στην επιστολή τους προς τον 
Λέοντα Ι. 
Εις τον οποίο επίσης αυτή η τιμή και αξιοπρέπεια έχουν αποδοθεί («αυτοί λένε») ώστε να 

μπορεί να κυβερνά με το δικό του δικαίωμα, όχι μόνο αυτές οι επαρχίες· αλλά θα πρέπει να 

κυβερνά με κάθε εκκλησιαστική ισχύ, όλη τη Γαλλία που έχει αποδοθεί στην δικαιοδοσία 

του ως Αντιπροσώπου της Αποστολικής Έδρας 

Και ο Πάπας Πελάγιος  το 556, στην επιστολή του προς τον Σαπούδο επίσκοπο της Αρλ:  Όσο 

πολύ επιθυμούμε, με τη συνεργασία του ελέους του Θεού, το να περπατήσουμε στα ίχνη 

των προγόνων μας, και να τους μιμηθούμε σε όλα τα πράγματα με μια επιμελή ακρίβεια, 
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παραδίδουμε στην αγάπη σου τις αντιπροσωπευτικές εξουσίες της αγίας αποστολικής 

έδρας, στην οποία με θεία εύνοια βρισκόμαστε, για να την ασκείς σε όλη την Γαλλία 

Με την επιρροή του ίδιου αυτοκρατορικού διατάγματος, όχι μόνο η Ισπανία και η Γαλλία, 

αλλά και το Ιλλυρικό έγινε αντικείμενο του Πάπα. Ο Δάμασος έκανε τον Ασχόλιο ή Αχόλιο, 

Θεσσαλονίκης τη Μητρόπολη του Ανατολικού Ιλλυρικού, τον Αντιπρόσωπο του για την 

ακρόαση θεμάτων· το έτος 382, Ο Αχόλιος κλήθηκε από τον Πάπα Δάμασο, ήρθε σε 

συμβούλιο στη Ρώμη. Ο Πάπας Σιρίκιος, ο διάδοχος του Δάμασου, αποφάσισε ότι κανένας 

Μητροπολίτης δεν θα έπρεπε να χειροτονηθεί στο Ιλλυρικό χωρίς τη συναίνεση του 

Ανυσίου του διαδόχου του Αχολίου. Και οι ακόλουθοι Πάπες έδωσαν στον Ρούφο τον 

διάδοχο του Ανυσίου, την εξουσία να καλεί Επαρχιακά Συμβούλια: γιατί στις Συλλογές του 

Holtensius υπάρχει μια αναφορά μιας Συνόδου της Ρώμης που συγκαλείται υπό τον Πάπα 

Βονιφάτιο ΙΙ· στην οποία παρουσιάστηκαν οι επιστολές των Δάμασου, Σιρικίου, Ιννοκέντιου 

I· Βονιφάτιου Ι· και του Επισκόπου Κελεστίνου της Ρώμης, προς Ασχόλιο, τον Ανύσιο και τον 

Ρούφο, τους Επισκόπους της Θεσσαλονίκης: στις οποίες Επιστολές τους δίνουν την εντολή 

για την ακρόαση των προβλημάτων στο Ιλλυρικό, που παραχωρήθηκε από τον Κύριο και 

τους ιερούς Κανόνες προς την Αποστολική Έδρα σε όλη την επαρχία. Και ο Πάπας Σιρίκιος 

λέει στην επιστολή του στον Ανύσιο:  Από καιρό, από τότε, αγαπητέ αδελφέ, που έχουμε 

εκδώσει επιστολές από τον Candidian τον Επίσκοπο, που έφυγε πριν από μας στον Κύριο, 

διακηρύσσοντας ότι δεν θα είναι νόμιμο για οποιονδήποτε να κάνει μόνος του χειροτόνηση 

επισκόπων στο Ιλλυρικό χωρίς τη δική σου άδεια· αλλά αν πήρες τέτοιες επιστολές δεν είναι 

στην εξουσία μου να το γνωρίζω: γιατί πολλές διαφωνίες έχουν εγερθεί με τους επισκόπους 

στις χειροτονίες του, όπως η αγαθότητα σου γνωρίζει καλύτερα από εμένα. Και λίγο 

αργότερα: Για την επιμέλεια σου πρέπει να προσέχεις ιδιαίτερα με την έμπνευση του Αγίου 

Πνεύματος, να καταστείλεις οποιαδήποτε ακαταστασία αυτού του είδους, που είτε εσύ ο 

ίδιος, αν είναι δυνατόν, ή οι επίσκοποι που εσύ θα κρίνεις ότι ταιριάζουν, να δώσουν 

διαταγές με επιστολές, και την κατάλληλη εξουσία να χειροτονήσουν ένα λειτουργό που 

είναι άξιος για την εκκλησία, με μια έντιμη και ηθική ζωή, ως καθολικό επίσκοπο εις τη θέση 

αυτού που ίσως έχει πεθάνει ή έχει καθαιρεθεί, τηρώντας τα διατάγματα της Συνόδου της 

Νικαίας, ή αυτά που εξέδωσε η εκκλησία της Ρώμης. Και ο Πάπας Ιννοκέντιος Ι· είπε στην 

επιστολή του προς τον Ανύσιο:  Προς τον οποίο (Ανύσιο) επίσης οι μεγάλοι και καλοί 

προκάτοχοι μου, δηλαδή, ο Δάμασος, ο  Σιρίκιος,  και αυτός που αναφέρθηκε πιο πάνω, 

αυτό μας έχουν αφήσει:  —  ότι θα πρέπει να μεταφερθεί στη γνώση της Αγιότητας σου, 

που είναι πολύ πιο μεγάλη από την αδικία, όλα τα πράγματα που έχουν γίνει σ’ αυτά τα 

μέρη  

Και στην Επιστολή του προς τον Ρούφο, τον διάδοχο του Ανυσίου:  Έτσι επίσης στις 

εκκλησίες που χωρίζονται από μένα με μεγάλη απόσταση, θα πρέπει να υπενθυμίζεται, ότι 

πρέπει ειδικά να θεωρείται ως το δικό μου διάταγμα, οτιδήποτε φορτίο και πρόβλημα, που 

μπορεί να εμφανιστεί στις εκκλησίες της Αχαΐας, της Θεσσαλίας, της αρχαίας και νέας 

Ηπείρου, της Κρήτης, ή στη Μεσόγειο Δακία, ή στην Παραποτάμια Δακία στην Μοισία, τη 

Δαρδανία και στην  Praevalis26με την άδεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να τις 

εμπιστευτούμε στη δική σου σύνεση και σοβαρότητα. Γιατί πράγματι, διατάσσουμε αυτή 

την ειδική αγωνία για τις πιο ιερές  επιτιμήσεις στα πιο ποικίλα θέματα για ειλικρίνεια και 

                                                           
26

 Praevalis Ρωμαϊκή επαρχία που αντιστοιχεί στη Βόρειο Αλβανία και στο Μαυροβούνιο 



47 
 

την αρετή σου, καθώς δεν είμαστε οι πρώτοι που έχουμε ιδρύσει αυτές τις απαγορεύσεις, 

αλλά μόνο οι μιμητές των αποστολικών μας προκατόχων, που επιθυμούσαν αυτά τα 

πράγματα νε τα εμπιστευθούμε στους πιο ευλογημένους Ασχόλιο και Ανύσιο, σαν 

ανταμοιβή για τους πόθους τους. Και ο Βονιφάτιος I· στην Επιστολή με τις εντολές του προς 

τον Ρούφο και τους λοιπούς επισκόπους του Ιλλυρικού: Κανείς δεν επιτρέπεται, όπως το 

έχω σημειώσει, να αναλαμβάνει μόνος του να χειροτονεί οποιονδήποτε χωρίς τη γνώση του 

Επισκόπου της  Θεσσαλονίκης, στον οποίο έχω εμπιστευθεί, όπως είπα προηγουμένως τη 

φροντίδα όλων των πραγμάτων στον χώρο μας. Και ο Πάπας Κελεστίνος , στην επιστολή του 

με διατάγματα στους Επισκόπους σε όλο το Ιλλυρικό είπε: Να γνωρίζετε ότι η ισχύς της 

εξουσιοδότησης μας, σε όλη την επαρχία σας, δίνεται στον Ρούφο· έτσι αγαπητότατοι μου 

αδελφοί, όποιος προκαλεί κάποιον να ταραχτεί, πρέπει να αναφερθεί σ’ αυτόν:  χωρίς τη 

συμβουλή του κανείς να μη χειροτονείται· χωρίς τη γνώση του, κανείς να μην έρχεται σ’ 

αυτήν την επαρχία στην οποία έχει διοριστεί· χωρίς τη συγκατάθεση του να μην θελήσει 

κάποιος επίσκοπος να συγκαλέσει συνόδους σε όλο το Ιλλυρικό. Και εξ αιτίας του Περιγένη, 

στον τίτλο της Επιστολής, απαριθμεί τις επαρχίες που είναι κάτω από αυτόν τον Επίσκοπο: 

Ρούφος και άλλοι Επίσκοποι για τη Μακεδονία, Αχαΐα, Θεσσαλία, παλιά Ήπειρο, Νέα 

Ήπειρο, Praevelia (βόρειος Αλβανία και Μαυροβούνιο) & Δακία αποτελούν τις περιοχές του. 

Και ο Πάπας Xistus στην επιστολή του με διατάγματα προς τους ιδίους Επισκόπους:  Όλες οι 

εκκλησίες του Ιλλυρικού, όπως τις πήραμε από τους  προκατόχους μας, και όπως συμβαίνει 

και με μας, έρχονται κάτω από τη δικαιοδοσία του επισκόπου της Θεσσαλονίκης, δηλαδή 

είναι στην εξουσία του να τακτοποιεί και να καθορίζει από μόνος του. Και ο Πάπας Λέων Ι· 

στην επιστολή του με διατάγματα προς τον Αναστάσιο, Επίσκοπο Θεσσαλονίκης: Και ως 

τέτοια η εξουσία εξουσιοδοτείται στον κάθε Μητροπολίτη, ότι αυτοί θα έχουν το δικαίωμα 

να κάνουν χειροτονίες στη δική τους επαρχία, και έτσι αποφασίζουμε, ότι αυτοί οι 

Μητροπολίτες οι ίδιοι, θα χειροτονηθούν από σένα, όμως μετά από μια ώριμη και σκόπιμη 

κρίση. Το δυτικό Ιλλυρικό περιελάμβανε τη πρώτη και δεύτερη Παννονία, Σαβία, Δαλματία, 

μεσόγειο Νωρικό, παραποτάμιο Νωρικό, και η Μητρόπολις του ήταν το Σίρμιο, μέχρις ότου 

ο Αττίλας  κατέστρεψε αυτή την πόλη. Μετά έγινε το Laureacum  Μητρόπολη του Νωρικού 

και των δύο Παννονιών, και η Σαλώνα έγινε μητρόπολις της Δαλματίας. Τώρα [v] οι 

Επίσκοποι του  Laureacum  και της Σαλώνας πήρανε το Pallium από τον Πάπα: και ο 

Ζώσιμος  στην επιστολή με διατάγματα του προς τον Ησύχιο επίσκοπο της Σαλώνας, τον 

κατεύθυνε να αποκηρύξει όλα τα Αποστολικά διατάγματα τόσο στους Επισκόπους τους 

δικούς του, όσο και σ’ αυτούς των γειτονικών Επαρχιών. Η υποταγή αυτών των Επαρχιών 

στην Έδρα της Ρώμης  φαίνεται ότι άρχισε με τον Ανέμιο,  που είχε χειροτονηθεί Επίσκοπος 

του Σιρμίου  από τον Αμβρόσιο  Επίσκοπο του Μιλάνου,  και ο οποίος στη Σύνοδο της 

Ακουϊλίας υπό τον Πάπα Δάμασο, το  381, δήλωσε την απόφαση του με αυτές τις λέξεις:  Η 

πόλη του of Σιρμίου είναι η μητρόπολις του Ιλλυρικού. Εγώ λοιπόν είμαι επίσκοπος αυτής 

της πόλης: και σ’ αυτόν που δεν ομολογεί, ότι ο Υιός του Θεού είναι αιώνιος, και αιώνιος 

μαζί με τον Πατέρα ο οποίος γεμίζει όλη την αιωνιότητα, τον διακηρύσσω ανάθεμα. Τον 

επόμενο χρόνο ο Ανέμιος και ο Αμβρόσιος, με τον Βαλεριανό Επίσκοπο της Ακουϊλίας o  

Αχόλιος Επίσκοπος Θεσσαλονίκης και πολλοί άλλοι πήγαν στη Σύνοδο της Ρώμης, που 

συναντήθηκαν για την υπέρβαση της ελληνικής εκκλησίας σε πλειοψηφία των ψήφων, και 

εκθειάζοντας την εξουσία της Αποστολικής Έδρας, όπως επιχειρήθηκε στο παρελθούσα 

Σύνοδο της Σαρδικής. 
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Η Ακουιλία  ήταν η δεύτερη πόλη της Δυτικής Αυτοκρατορίας, και από κάποιους 

αποκαλείτο δεύτερη Ρώμη. Ήταν η Μητρόπολη της Ιστρίας, του Forum Julium, και της 

Βενετίας· και η υποταγή της στην Έδρα της Ρώμης εκδηλώνεται από την Επιστολή με 

εντολές του Λέοντα Ι· που απευθύνεται στον Νικήτα Επίσκοπο αυτής της πόλης· και ο 

Πάπας ξεκινά την Επιστολή του έτσι: great difficulty in decision.Υιέ μας Adeodatus, ο 

διάκονος  της έδρας μας, έχοντας επιστρέψει σε μας, αναφέρει ότι η αίτηση να λάβεις την 

εξουσία της Αγίας μας Έδρας σ’ αυτά τα πράγματα, για να ασχοληθείς με τα παρόντα 

προβλήματα στα οποία είναι πολύ δύσκολη η λήψη αποφάσεων. Στη συνέχεια προχωρά 

στην  απάντηση στις ερωτήσεις που έθεσε ο Νικήτας και καταλήγει ως εξής: Και σ’ αυτήν 

την Επιστολή μας, που την αποστείλαμε για να απαντήσεις στη διαβούλευση της 

αδελφότητας σου, εσύ πρέπει να κανονίσεις να σταλεί σε όλους τους αδελφούς και 

συναδέλφους σου μητροπολίτες· έτσι ώστε η εκπεφρασμένη μας εξουσία να έχει βάρος 

στην τήρηση από όλους. Δόθηκε στις 12 Απριλίου επί υπατείας του Αυγούστου 

Μαγιοράνου. Έτος 458.   Ο Γρηγόριος ο Μέγας το 591, [6] παραπέμπει τον Σεβήρο Επίσκοπο 

της Ακουϊλίας να εμφανιστεί ενώπιον του σε απόφαση του Συμβουλίου σε Ρώμη. 

Οι Επίσκοποι της Ακουϊλίας και του Μιλάνου  δημιούργησαν ο ένας τον άλλο και κατά 
συνέπεια είχαν την ίση εξουσία, και ήταν και οι δύο υποκείμενοι στην Έδρα της Ρώμης. Ο 
Πάπας Πελάγιος  περίπου στο έτος 557, το μαρτύρησε με τα ακόλουθα λόγια: [7] 
Ήταν ένα αρχαίο έθιμο, ότι οι επίσκοποι του Μιλάνου και της Ακουιλία με τη σειρά τους ο 

ένας να χειροτονεί τον άλλο, δεδομένου ότι θεωρώντας την απόσταση και την δυσκολία του 

ταξιδιού, θα ήταν πολύ κουραστικό για αυτούς να είχαν τη χειροτονία τους από τον 

Αποστολικό Επίσκοπο της Ρώμης. Αυτά τα λόγια υπονοούν ότι οι δύο Επίσκοποι ανήκαν 

στην Έδρα της Ρώμης.  Όταν ο Λαυρέντιος  Επίσκοπος του Μιλάνου, αφόρισε τον Μάγκνους 

έναν από τους Πρεσβυτέρους του, [8] ο Γρηγόριος ο Μέγας απήλλαξε τον Μάγκνους  και 

έστειλε το Pallium  στον νέο-εκλεγέντα Επίσκοπο Κωνστάντιο· τον οποίο το επόμενο έτος [9] 

επιτίμησε για μεροληψία με το να κρίνει τον Φορτουνάτο, και τον διέταξε να στείλει τον 

Φορτουνάτο  στη Ρώμη  για να κριθεί εκεί: μετά τέσσερα χρόνια [10] διόρισε τους 

Επισκόπους του Μιλάνου  και της Ραβέννας  για να δικάσουν κάποιον Μάξιμο· και μετά δύο 

χρόνια, δηλ. το 601, όταν πέθανε ο Κωνστάντιος , και ο λαός του Μιλάνου είχαν εκλέξει τον 

Deusdedit  ως διάδοχο του, και οι Λομβαρδοί είχαν εκλέξει κάποιον άλλο, [11]  ο Γρηγόριος  

έγραψε στους συμβολαιογράφους, κληρικούς και το Λαό του Μιλάνου, ότι με τη βάση της 

εξουσίας των επιστολών του ο Deusdedit  θα πρέπει να χειροτονηθεί και ότι αυτός  που 

χειροτόνησαν οι Λομβαρδοί  ήταν ένας ανάξιος διάδοχος του Αμβροσίου: από το οποίο 

συμπεραίνω, ότι η Εκκλησία του Μιλάνου  είχε συνεχίσει να βρίσκεται στην κατάσταση της 

υποταγής στην Έδρα της Ρώμης από τις ημέρες του Αμβροσίου· γιατί ο ίδιος ο Αμβρόσιος 

είχε αναγνωρίσει την εξουσία αυτής της Έδρας. Όπως είπε η Ρωμαϊκή Εκκλησία [12] Η 

Εκκλησία της Ρώμης, που ακολουθούμε τη μορφή και το πρότυπο της, την ακολουθούμε σε 

όλα, δεν είχε αυτή τη συνήθεια. Και λίγο παρακάτω Σε όλα τα πράγματα επιθυμώ να 

ακολουθώ την εκκλησία της Ρώμης. Και στα σχόλια του πάνω στην Α΄ Τιμόθεο γ, Αφού όλο 

το σύμπαν είναι του Θεού, όμως η εκκλησία ονομάζεται  η κατοικία του, και της οποίας 

εκκλησίας ο  Δάμασος  είναι ο κυβερνήτης. Στην Ομιλία του για το θάνατο του αδελφού του 

Σάτυρου διηγείται πως ο αδελφός του όταν ήρθε σε μια ορισμένη πόλη της Σαρδηνίας 

κάλεσε τον Επίσκοπο της περιοχής, και τον ρώτησε, αν συμφωνούσε με τοn Καθολικό 

Επίσκοπο ή με άλλα λόγια με την Εκκλησία της Ρώμης; Και σε συνδυασμό με τη Σύνοδο της 

Ακουϊλίας  το 381, σε μία συνοδική Επιστολή προς τον Αυτοκράτορα Γρατιανό, του είπε 
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«Πρέπει να επικαλεστούμε την Επιείκεια σας  να μην επιτρέψει στην Εκκλησία της Ρώμης, 

να είναι η κεφαλή όλου του Ρωμαϊκού Κόσμου, να μην ταραχτεί η πλέον Αγία Αποστολική 

Πίστη, γιατί από αυτούς την επιείκεια σου , η δικαιοσύνη εξασφαλίζεται σε όλη την Θεία 

Κοινωνία.» Επομένως οι εκκλησίες του Ακουϊλίας και του Μιλάνου υποτάχτηκαν στην Έδρα 

της Ρώμης από τις ημέρες του αυτοκράτορα Γρατιανού. Ο Αυξέντιος, ο προκάτοχος του 

Αμβρόσιου, δεν ήταν υποταγμένος στην Έδρα της Ρώμης και, κατά συνέπεια, άρχισε η 

υποταγή της Εκκλησίας του Μιλάνου με τον Αμβρόσιο. Αυτή η Μητρόπολη του Μιλάνου 

περιείχε τη Λιγουρία με την Insubria, τις Κοττικές Άλπεις και τη Ραιτία· και χωρίστηκε από τη 

μητρόπολη Ακουϊλία από τον ποταμό Addua. Κατά το έτος 844, ο επίσκοπος Μιλάνου 

διέκοψε από την Έδρα της Ρώμης, και συνέχισε σε αυτό το διαχωρισμό περίπου 200 χρόνια, 

όπως συσχετίζεται με το [13] Sigonius : Το ίδιο έτος ο ANGILBERTUS, ο αρχιεπίσκοπος του 

Μιλάνου, για κάποια αιτία που είναι λίγο γνωστή, διαχωρίστηκε από την Εκκλησία της 

Ρώμης. Και έτσι το παράδειγμα του υπερίσχυσε σε κατοπινούς καιρούς, ώστε πέρασαν 

διακόσια χρόνια πριν η εκκλησία του Μιλάνου να επιστρέψει σε υπακοή με την εξουσία της 

Ρώμης. Ο επίσκοπος της Ραβέννας, της Μητρόπολης της Φλαμινίας και της Αιμιλίας, ήταν 

υποταγμένος επίσης στον Πάπα: γιατί ο Ζώσιμος, το 417, αφόρισε μερικούς από τους 

Πρεσβυτέρους αυτής της Εκκλησίας και έγραψε μια εγκύκλιο Επιστολή γι 'αυτούς στους 

κληρικούς αυτής της Εκκλησίας ως κλάδου της ρωμαϊκής εκκλησίας: «Εις τη δική τους 

Εκκλησία», είπε, «δηλαδή, στην Εκκλησία μας της Ρώμης»  Όταν οι κάτοικοι της Ραβέννας, 

εκλέξανε ένα νέο Επίσκοπο, πληροφόρησαν γι’ αυτό τον Πάπα Σίξτο,  όμως ο Πάπας τον 

παραμέρισε και [14] χειροτόνησε τον Πέτρο Χρυσολόγο  στη θέση του. Ο Χρυσολόγος  στην 

επιστολή του προς τον Ευτυχή, που υπάρχει στα Πεπραγμένα της Συνόδου της Χαλκηδόνας, 

έγραψε τα ακόλουθα: «Από τον ζήλο μας για ειρήνη και την πίστη, δεν μπορούμε να 

δίνουμε ακρόαση σε οποιεσδήποτε συζήτηση πάνω σε θέματα δόγματος, χωρίς την έγκριση 

του Επισκόπου της Ρωμαϊκής Πόλης». Ο Πάπας Λέων Ι, που είχε συμβουλευθεί ο Λέων 

Επίσκοπος Ραβέννας για μερικές ερωτήσεις, του απάντησε με μια διοικητική Επιστολή το 

451. Και ο Πάπας Γρηγόριος ο Μέγας [15] επιτιμώντας τον Ιωάννη Επίσκοπο της Ραβέννας 

για τη χρήση του Pallium, του λέει για μια εντολή ενός από τους προκατόχους του, του 

Πάπα Ιωάννη, που διέταξε να διατηρηθούν όλα τα Προνόμια που είχαν χορηγηθεί 

προηγουμένως στον Επίσκοπο και στην Εκκλησία της Ραβέννας: σε αυτό ο Ιωάννης 

επέστρεψε μια υποτακτική απάντηση. και μετά το θάνατό του, ο Πάπας Γρηγόριος διέταξε 

την επίσκεψη της Εκκλησίας της Ραβέννας, και επιβεβαίωσε τα προνόμια που τους είχαν 

χορηγηθεί μέχρι τώρα και έστειλε το Pallium του, ως ένα αρχαίο έθιμο, στον νέο επίσκοπο 

Μαρινιανό. Ωστόσο, αυτή η Εκκλησία εξεγέρθηκε μερικές φορές από την Εκκλησία της 

Ρώμης, αλλά επέστρεψε ξανά στην υπακοή της 

Η υπόλοιπη Ιταλία, με τα γειτονικά Νησιά, που περιείχαν τις περιοχές των προαστίων ή 

δέκα επαρχίες υπό τον προσωρινό Αντιπρόσωπο της Ρώμης, δηλαδή. 1 Καμπανία, 2 

Τουσσιά και Ούμπρια, 3 Προαστιακή Picenum, 4 Σικελία, 5 Απουλία και Καλαβρία, 6 Bruttii 

και Λουκάνια, 7 Samnium, 8 Σαρδηνία, 9 Κορσική και 10 Βαλέρια, αποτελούσαν την επαρχία 

του Επισκόπου της Ρώμης. Για τη Σύνοδο  της Νίκαιας στον πέμπτο τους Κανόνα όριζε  ότι 

Σύνοδοι πρέπει να διεξάγονται κάθε άνοιξη και φθινόπωρο σε όλες τις Επαρχίες· και 

σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, οι Επίσκοποι αυτής της Επαρχίας θα συναντιούνται  στη 

Ρώμη κάθε μισό έτος. Με αυτή την έννοια ο Πάπας Λέων Ι εφάρμοσε αυτόν τον Κανόνα στη 

Ρώμη, σε μια διοικητική επιστολή προς τους Επισκόπους της Σικελίας, γραμμένη όταν 
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Ύπατοι ήταν ο Αλύπιος και ο Αρδαβούριος,  A. C. 447, «Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα πιο 

σωστό διάταγμα των ιερών Πατέρων, δύο σύνοδοι επισκόπων θα πρέπει να διεξάγονται 

κάθε χρόνο· επιτρέψατε σε τρεις από σας να έρχονται πάντα στη Ρώμη στις 5 Οκτωβρίου, 

για να συναντήσετε το μόνιμο συμβούλιο. Και αυτό το έθιμο θα πρέπει να τηρείται από 

εσάς χωρίς καμία υπεκφυγή, όπως και με τη συνεργαζόμενη χάρη του Θεού, με αυτό τον 

τρόπο θα είναι το καλύτερο δυνατό να αποτρέψουμε τυχόν σκάνδαλα ή λάθη που μπορεί 

να προκύψουν στις εκκλησίες Ο Χριστός, από τότε που αντιμετωπίσθηκε ποτέ στην 

καθολική συνέλευση παρουσία του Αποστόλου Πέτρου, ότι όλα τα διατάγματα των 

Κανόνων πρέπει να παραμείνουν απαραβίαστα από κάθε ιερέα του Κυρίου».  Συνεπώς, η 

επαρχία της Ρώμης συμπεριλάμβανε τη Σικελία, με τόσο μεγάλο μέρος της Ιταλίας και των 

γειτονικών νησιών, καθώς έστελναν Επισκόπους στις ετήσιες Συνόδους της  Ρώμης· αλλά 

δεν επεκτάθηκε στις επαρχίες της Ραβέννας, της Ακουϊλίας, του Μιλάνου, της Arles, & c. 

αυτές οι επαρχίες έχουν τις δικές τους συνόδους. Οι επίσκοποι σε κάθε επαρχία της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας συγκεντρώνονταν  σε Σύνοδο από τον Μητροπολίτη ή Επίσκοπο 

της Κύριας πόλης της επαρχίας και αυτός ο Επίσκοπος προήδρευε σε αυτή τοη Σύνοδο: 

αλλά ο Επίσκοπος της Ρώμης όχι μόνο προήδρευε στη δική του Σύνοδο των Επισκόπων των 

περιοχών των προαστίων, αλλά επίσης έδωσε εντολές στους μητροπολίτες όλων των άλλων 

επαρχιών της δυτικής αυτοκρατορίας, όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό περαιτέρω από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις.  

Ο Πάπας Ζώσιμος το 417, που εγκάλεσε  τον Πρόκολο Επίσκοπο της Μασσαλίας να 

εμφανιστεί ενώπιον μιας Συνόδου στη Ρώμη για παράνομες χειροτονήσεις· και τον 

καταδίκασε, όπως αναφέρει σε πολλές από τις επιστολές του. Ὂ Πάπας Βονιφάτιος Ι το 

419,κατόπιν παραπόνων των Κληρικών της Βαλέντια εναντίον του Μαξίμου που ήταν ένας 

Επίσκοπος, κάλεσε τους Επισκόπους όλης της Γαλλίας και των επτά επαρχιών να 

συγκαλέσουν μία σύνοδο εναντίον του· και λέει στην επιστολή του, ότι οι προκάτοχοι του 

είχαν κάνει τα παρόμοια. Ο Πάπας Λέων Ι κάλεσε μία γενική Σύνοδο όλων των επαρχιών της 

να συναντηθεί στη Γαλικία κατά των Μανιχέων και των Priscillianists27, όπως λέει στην 

επιστολή του προς τον Turribius έναν Ισπανό επίσκοπο. Και σε μία από τις διαταγές του 

προς τον Νικήτα Επίσκοπο της Ακουϊλίας , τον διατάζει να καλέσει μία Σύνοδο των 

Επισκόπων της Επαρχίας του κατά των οπαδών του Πελαγίου, που και να επικυρώσει στη 

Σύνοδο Αποφάσεις που είχαν ήδη επικυρωθεί από την Έδρα της Ρώμης ενάντια σε αυτήν 

την αίρεση. Και στην επιστολή του προς τον Αναστάσιο Επίσκοπο Θεσσαλονίκης, έδωσε 

εντολή στον Επίσκοπο να συγκαλεί δύο Επαρχιακές  Συνόδους κάθε χρόνο, και να 

παραπέμπουν τις δυσκολότερες υποθέσεις στην Έδρα της Ρώμης: και εάν σε οποιαδήποτε 

έκτακτη περίσταση πρέπει να είναι απαραίτητο να καλέσει ένα Συμβούλιο, αυτός δεν θα 

πρέπει να είναι ενοχλητικός για τους επισκόπους κάτω από αυτόν, αλλά να περιοριστεί σε 

δύο Επίσκοπους  έξω από κάθε Επαρχία και να μην τους κρατήσουν πάνω από δεκαπέντε 

ημέρες. Στην ίδια επιστολή περιγράφει τη μορφή εκκλησιαστικής κυβέρνησης που 

ιδρύθηκε, και  συνίσταται να είναι σε υποταγή όλες οι  Εκκλησίες στην Έδρα της Ρώμης· 

Όσον αφορά τη μορφή της Εκκλησιαστικής διακυβέρνηση» όπως είπε «έχει εμφανιστεί μια 

διάκριση (σε τάξη και σε εξουσία) μεταξύ των Επισκόπων, και με ένα ευρύ διακανονισμό, 

                                                           
27

 Priscillianism είναι ένα Χριστιανικό σύστημα πεποιθήσεων που αναπτύχθηκε στην Ιβηρική χερσόνησο τον 4
ο
 

αιώνα από τον  Priscillian, και προέρχεται από τα δόγματα των Γνωστικών και Μανιχαίων και θεωρήθηκε ως 
αίρεση τόσο από την Καθολική όσο και από την Ορθόδοξη Εκκλησία  

https://en.wikipedia.org/wiki/Priscillian
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έχει προνοηθεί με ειδική νομοθεσία, εναντίον κάθε περίπτωσης σύγκρουσης συμφερόντων, 

αποφασίζεται  ότι σε διάφορες επαρχίες θα πρέπει να υπάρχουν Επίσκοποι που η γνώμη 

τους θα πρέπει να έχουν προτίμηση μεταξύ των αδελφών·  και επιπλέον ότι ορισμένοι 

Επίσκοποι θα έχουν μεγαλύτερη ευθύνη καθώς βρίσκονται σε μεγαλύτερες πόλεις, και ότι 

δια μέσου αυτών η διακυβέρνηση της Εκκλησίας θα πρέπει να επικεντρώνεται στην Έδρα 

του Πέτρου μόνο,, έτσι ώστε να μην υπάρχει διαφωνία από το κεφάλι και προς τα κάτω.  

Έτσι, λοιπόν, να γνωρίζει αυτός που τίθεται πάνω από άλλους, να μη νιώθει προσβολή ότι 

κάποιος άλλος είναι από πάνω του, αλλά να δείξει αυτήν την υπακοή που ο ίδιος απαιτεί, 

και καθώς δε θέλει να κουβαλά ένα βαρύ φορτίο, ας μην τολμά να βάζει στους άλλους ένα 

φορτίο που αυτοί δεν μπορούν να κρατήσουν.» Αυτά τα λόγια δείχνουν επαρκώς τη 

μοναρχική μορφή της διακυβέρνησης που στήθηκε στις εκκλησίες της Δυτικής Ευρώπης 

κάτω από τον Επίσκοπο της Ρώμης, δια μέσου του αυτοκρατορικού διατάγματος του 

Γρατιανού, και τις εκκλήσεις και διοικητικές επιστολές που τη θεμελίωσαν  

Ο ίδιος ο  Πάπας Λέων, αφού σε μία Σύνοδο στη Ρώμη ψήφισε μια ποινή  στον Ιλάριο 
Επίσκοπο της Arles, για ό, τι είχε κάνει από μια επαρχιακή σύνοδο στη  Γάλλια, πήρε την 
ευκαιρία από εκεί να παρουσιάσει τον ακόλουθο Έδικτο από το  Δυτικό αυτοκράτορα 
Βαλεντινιανό  ΙΙΙ. για την πιο απόλυτη εγκαθίδρυση  του στην εξουσία της Έδρας πάνω σε 
όλες τις Εκκλησίες της Δυτικής Αυτοκρατορίας 
Οι Αυτοκράτορες Θεοδόσιος Αύγουστος και Βαλεντινιανός Αύγουστος προς τον Αέτιο 

Οικονόμο και Αρχιστράτηγο από την τάξη των Πατρικίων  

Είναι βέβαιο ότι τόσο η δική μας διασφάλιση, όσο και η αυτοκρατορία μας, συνίστανται 

αποκλειστικά στην υπέρτατη θεότητα, που την αξιωνόμαστε απ’ την ευνοϊκή εκείνη χάρη, 

που οφείλεται ιδιαίτερα τη χριστιανική πίστη και την ιερή θρησκεία μας. Αφού λοιπόν η 

εξουσία της ιεράς συνόδου της Αποστολικής Έδρας,( που οφείλεται στον Άγιο Πέτρο, 

αρχηγού του επισκοπικού σώματος, και της δόξας του ρωμαϊκού κράτους)· έχει πάρει 

επιπλέον επιβεβαίωση από την εξουσία της Ιεράς Συνόδου ας μην επιτραπεί σε κανένα που 

με αυθαιρεσία για να κάνει οποιοδήποτε παράνομο γεγονός, σε αντίθεση με την εξουσία 

της αυτής της Έδρας. Γιατί η ειρήνη των Εκκλησιών θα διατηρηθεί παντού, αν ολόκληρο το 

καθολικό σώμα αναγνωρίζει τον άρχοντα του. Όλα αυτά τα πράγματα μέχρι σήμερα είχαν 

φυλαχθεί απαραβίαστα, ο Ιλάριος, Επίσκοπος της Αρλ, όπως ακούσαμε από την πιστή 

αναφορά του σεβαστού Λέοντα, του Πάπα Ρώμης, καταγγέλλεται ότι ανέλαβε με θράσος 

και έκανε μερικά παράνομα πράγματα και προσπάθησε να υφαρπάξει μερικά αξιώματα, 

που δεν είχε το δικαίωμα, και εξαιτίας αυτού οι Εκκλησίες Πέραν των Άλπεων, στις οποίες 

μάλιστα μαρτυρεί και το πρόσφατο παράδειγμα. Γιατί ο Ιλάριος, που ονομάζεται Επίσκοπος 

της Αρλ, χωρίς να συμβουλευτεί του Πάπα της Εκκλησίας της Ρώμης, ανέλαβε και 

σφετερίστηκε, μόνο από τη δική του αμαρτία, τη χειροτόνηση των Επισκόπων, η οποία δεν 

του επιτρεπόταν. Εκείνος καθαίρεσε μερικούς χωρίς να έχει εξουσίας και χειροτόνησε 

αθέμιτα άλλους ενάντια στη βούληση και τις διαμαρτυρίες των πολιτών.  Και όταν αυτό το 

εκλεκτορικό σώμα που δεν είχε πάρει μέρος στην εκλογή, δεν τους δέχτηκε αυτούς τους 

Επισκόπους, συγκέντρωσε  ένα ένοπλο σώμα και περικύκλωσε  τα τείχη με αποκλεισμό και 

με καταπέλτες και τους ανάγκασε να ανοίξουν με επίθεση. και τους τοποθέτησε στην έδρα 

του έναν άνθρωπο που θα κηρύττει το Ευαγγέλιο της Ειρήνης. Τέτοια αίσχη όπως αυτά που 

διαπράχθηκαν κατά της Αυτής Μεγαλειότητας της αυτοκρατορίας και εναντίον του 

σεβασμού της Αποστολικής Έδρας και που εξετάστηκαν και από το δικαστήριο του Πάπα της 
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Πόλης, και μια ορισμένη ποινή επιβλήθηκε, όσον αφορά αυτούς που χειροτονήθηκαν 

παράνομα. Αυτή η ποινή θα είναι πράγματι έγκυρη και σε όλες τις Γαλλικές επαρχίες, ακόμη 

και χωρίς την αυτοκρατορική κύρωση, για αυτό που δεν εγκρίνεται από τον Ποντίφικα ποιας 

θα τον αμφισβητήσει; Αλλά αυτό το ζήτημα προκάλεσε επίσης μια πρόσθετη εντολή μας για 

τον ακόλουθο σκοπό . Θα είναι παράνομο στον Ιλάριο, (ο οποίος διατηρεί τον τίτλο του 

Επισκόπου μόνο η ευγενική καλοσύνη του Αγίου Πατρός) ή σε οποιονδήποτε άλλον, να 

τακτοποιεί τις υποθέσεις της Εκκλησίας με στρατιωτική δύναμη ή να αντιτίθεται στις 

εντολές του Επίσκοπου της Ρώμη: διότι με τέτοια τόλμη παραβιάζεται η πίστη και ο 

σεβασμός της αυτοκρατορίας μας. Ούτε είναι το μοναδικό θέμα κατάχρησης, (το οποίο είναι 

πράγματι πολύ εγκληματικό) και που διατάζουμε να σταματήσει: να μην εμφανισθεί ούτε 

μια ελαφρά διαμάχη μεταξύ των εκκλησιών, ή η πειθαρχία της θρησκείας μας δεν πρέπει να 

εμφανιστεί ότι χαλαρώνει, κάνουμε αυτό το διάταγμα, με τη συνεχή μας κύρωση, να μην 

είναι επιτρεπτό για τις Εκκλησίες της Γαλλίας ή των άλλων Επαρχιών, να αναλάβουν 

οτιδήποτε αντιτίθεται στο έθιμο, χωρίς την εξουσία του Σεβασμιότατου Πάπα της Αιώνιας 

Πόλης. Αλλά, και αν η εξουσία της Αποστολικής Έδρας, έχει εγκρίνει, θα εγκριθεί ως νόμος 

για αυτούς και για όλους. έτσι ώστε οποιοσδήποτε επίσκοπος αν παραμελήσει να 

εμφανιστεί, όταν καλείται στην κρίση του Πάπα Ρώμης, ας υποχρεωθεί από τον Κυβερνήτη 

της ίδιας επαρχίας να παρουσιαστεί· οπότε σε επιφορτίζουμε,  Αέτιε, αγαπητέ πατέρα του 

Αυγούστου· ότι έχουν αποφασίσει να παραχωρήσουν οι τώρα Αγιασμένοι Προκάτοχοι μας 

στην Έδρα της Ρώμης, να διατηρηθούν και να προστατευθούν . Για να βοηθήσουμε την 

Υψηλότητα σου να εφαρμοστούν με την εξουσία σου τα παραπάνω διατάγματα, ένα 

πρόστιμο από πέντε κιλά χρυσό θα πληρώσει ο κάθε δικαστής που θα αφήσει να 

παραβιαστούν οι εντολές μας. Είθε ο Θεός, να σε προστατευει αγαπημένε μας Αέτιε Δόθηκε 

στη Ρώμη, στην Υπατεία του Βαλεντινιανού Αυγούστου στην 1η Ιουνίου,  445  

Με αυτό το Διάταγμα ο αυτοκράτορας Βαλεντινιανός επέβαλε απόλυτη υπακοή στο θέλημα 
του Επίσκοπου της Ρώμης μέσα από όλες τις εκκλησίες της αυτοκρατορίας του· και δηλώνει 
για τους επίσκοπους ότι αν επιχειρήσουν οτιδήποτε χωρίς την εξουσία του Πάπα είναι 
αντίθετο προς το αρχαίο έθιμο και ότι οι επίσκοποι που καλούνται να εμφανιστούν ενώπιον 
του δικαστηρίου του πρέπει να μεταφερθούν εκεί από τον κυβερνήτη της Επαρχίας· και 
αποδίδει αυτά τα προνόμια της Έδρας της Ρώμης στις παραχωρήσεις των νεκρών Προγόνων 
του, δηλαδή στο διάταγμα Γρατιανού και Βαλεντινιανού II. όπως παραπάνω: με το οποίο η 
καταμέτρηση αυτής της κυριαρχίας της Εκκλησίας της Ρώμης ήταν τώρα 66 ετών και αν δεν 
είχε καθιερωθεί επαρκώς, αυτό το νέο Διάταγμα ήταν αρκετό για να το διευθετήσει πέρα 
από κάθε ζήτημα μέσα από τη Δυτική Αυτοκρατορία . 
 
Έτσι όλοι οι Επίσκοποι της Επαρχίας της  Αρλ  στην επιστολή τους προς το Πάπα Λέοντα, το 

450, ζητούσαν μια αποκατάσταση των προνομίων του Μητροπολίτη 

Με την εξουσία του πλέον ευλογημένου Πέτρου, η Αγιότατη Ρωμαϊκή Εκκλησία που έχει τα 

πρωτεία πάνω στις εκκλησίες όλου του κόσμου  

Και  οι Ceratius ,  Salonius  καιVeranus , οι τρεις Επίσκοποι της Γαλλίας, στην επιστολή τους 

προς τον ίδιο Πάπα: «Εμείς οι υπηρέτες σου δενμπορούμε να περιορίσουμε τους εαυτούς 

μας,  σε συγχαίρουμε υπέρμετρα, για την επιστολή προσωπικής καθοδήγησης που μας 

έδωσες, στις Συνόδους όλων των εκκλησιών το αναγνωρίζουμε με την καρδιά μας  ότι η 

κρίση είναι ομόφωνη με τη διακήρυξηε ότι τα Πρωτεία της Αγίας Έδρας έχουν πολύ σωστά  
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δοθεί στη Ρώμη, από την οποία όλες οι αποκαλύψεις του αποστολικού Πνεύματος που είθε 

τώρα να εμφανιστεί».  

Και ο ίδιος ο Λέων [16] στην επιστολή του προς όλους του Μητροπολίτες Επισκόπους του 

Ιλλυρικού: Επειδή τα πρωτεία  μας επεκτάθηκαν σε όλες τις Εκκλησίες, όπως απαιτείται από 

εμάς από τον Κύριο μας, ο οποίος την έχει αναθέσει στον πιο ευλογημένο Απόστολο Πέτρο, 

ως αμοιβή για την πίστη του την πρώτη τάξη στους Αποστόλους, και που είναι το ασφαλές 

θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε ολόκληρη η Εκκλησία. 

Ενώ αυτή η εκκλησιαστική κυριαρχία ανέβαινε, τα βόρεια βαρβαρικά έθνη εισέβαλαν στη 
δυτική αυτοκρατορία και ίδρυσαν πολλά βασίλεια, διαφορετικών θρησκειών από την 
Εκκλησία της Ρώμης. Αλλά αυτά τα βασίλεια κατά το ήμισυ αγκάλιασαν τη ρωμαϊκή πίστη 
και ταυτόχρονα υποτάχθηκαν την εξουσία του Πάπα. Οι Φράγκοι στη Γαλατία υποτάχθηκαν 
στο τέλος του πέμπτου αιώνα, οι Γότθοι στην Ισπανία στο τέλος του έκτου. και οι 
Λομβαρδοί στην Ιταλία κατακτήθηκαν από τον Καρλομάγνο το 774. Μεταξύ των ετών 775 
και 794, ο ίδιος Καρλομάγνος επέκτεινε την εξουσία του Πάπα σε όλη τη Γερμανία και την 
Ουγγαρία μέχρι το ποτάμι Theysse και τη Βαλτική Θάλασσα. Τότε τον έβαλε πάνω από όλα 
τα ανθρώπινα δικαστήρια και συγχρόνως τον βοήθησε να υποτάξει την Πόλη και το 
Δουκάτο της Ρώμης. Με τη μετατροπή των δέκα βασιλείων στη ρωμαϊκή θρησκεία, ο πάπας 
μόνο διευρύνει την πνευματική του κυριαρχία, αλλά δεν ανέβαινε ακόμα ως κέρατο του 
θηρίου. Ήταν η διαχρονική κυριαρχία του που τον έκανε ένα από τα κέρατα: και αυτήν την 
κυριαρχία απέκτησε στο δεύτερο μισό του ογδόου αιώνα, υποτάσσοντας τρία από τα 
προηγούμενα κέρατα όπως παραπάνω. Και τώρα που έφτασε σε μια χρονική κυριαρχία και 
μια εξουσία πάνω από όλα τα ανθρώπινα δικαστήρια, βασίλευε [17] με μια ματιά πιο 
σκληρή από τους συνανθρώπους του και [18] φορές και οι νόμοι δίνονταν στα χέρια του για 
μια χρονική περίοδο και μισή ώρα ή τρεις φορές και μισό· δηλαδή για 1260 ηλιακά χρόνια, 
υπολογίζοντας ένα χρόνο για ένα ημερολογιακό έτος 360 ημερών και μια ημέρα για ένα 
ηλιακό έτος. Μετά από αυτό θα καθίσει η κρίση και θα αφαιρέσουν την κυριαρχία του, όχι 
αμέσως αλλά βαθμιαία, για να καταναλώσουν και να την καταστρέψουν μέχρι το τέλος. 
[19] Και η βασιλεία και η κυριαρχία και το μεγαλείο της βασιλείας κάτω από ολόκληρο τον 
ουρανό θα δοθούν, βαθμιαία, στον λαό των αγίων του Υψίστου, της οποίας η βασιλεία 
είναι μια αιώνια βασιλεία και όλες οι κυριαρχίες θα υπηρετήσουν και θα υπακούσουν 
αυτόν.  
Σημειώσεις στο Κεφάλαιο VIII. 
[1] Δες τα Annals of Baronius, Anno 381. Sect. 6. 

[2]  Populos Galliciæ. 

[3]  Hormisd. Epist. 24. 26. 

[4]   Οι λέξεις φαίνεται να είναι ελλιπείς. 

[5] Vide Caroli a S. Paulo Geographiam sacram, p. 72, 73. 

[6]  Greg. M. lib. 1. Indic. 9. Epist. 16 

[7]   Apud Gratianum de Mediolanensi & Aquileiensi Episcopis. 

[8]   Greg. M. lib. 3. Epist. 26. & lib. 4. Epist. 1. 

[9]  Greg. lib. 5. Epist. 4. 
[10]  Greg. lib. 9. Epist. 10 & 6 
[11]   Greg. lib. 11. Epist. 3, 4. 
[12]  Ambros l. 3. de sacramentis, c. 1 
[13]  Sigonius de Regno Italiæ, lib. 5. 
[14] See Baronius, Anno 433. Sect. 24. 
[15] Greg. M. lib. 3. Epist. 56, 57. & lib. 5. Epist. 25, 26, 56. 

[16] Epist. 25. apud Holstenium. 
[17] Δαν. ζ. 20. 
[18] Εδαφ. 25. 
[19] Εδαφ. 27
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Κεφάλαιο IX. 
 

Τια τα βασίλεια που αντιπροσωπεύονται στο Δανιήλ από τον Κριό και τον Τράγο 
 
Η δεύτερη και η τρίτη Αυτοκρατορία , που εκπροσωπούνται από την Αρκούδα και 

Λεοπάρδαλη, εκπροσωπούνται και πάλι από τον Κριό  και τον Τράγο· αλλά με αυτή τη 

διαφορά, ότι ο Κριός αντιπροσωπεύει τα βασίλεια των Μήδων και των Περσών από την 

αρχή των τεσσάρων αυτοκρατοριών και ο Τράγος αντιπροσωπεύει το βασίλειο των Ελλήνων 

μέχρι το τέλος τους. Με αυτό τον τρόπο, κάτω από τον τύπο του Κριού και του Τράγου, οι 

καιροί όλων των τεσσάρων αυτοκρατοριών περιγράφονται και πάλι: εκεί που κοίταζα, λέει 

[1] ο Δανιήλ, 'Kαι σήκωσα τα μάτια μου, και είδα, και ξάφνου, μπροστά στον ποταμό 

[Ουλάι] στεκόταν ένα κριάρι, που είχε κέρατα· και τα κέρατα ήσαν ψηλά, το ένα, όμως, 

ψηλότερο από το άλλο· και το ψηλότερο ξεφύτρωσε ύστερα. . Και το κριάρι με τα δύο 

κέρατα είναι οι βασιλιάδες των Μήδων και των Περσών: όχι δύο πρόσωπα αλλά δύο 

βασίλεια, τα βασίλεια της Μηδίας και της Περσίας. και το βασίλειο της Περσίας ήταν το 

υψηλότερο κέρατο και ήρθε τελευταίο. Το βασίλειο της  Περσίας εμφανίστηκε, όταν ο 

Κύρος πρόσφατα κατέκτησε τη Βαβυλώνα, και  εξεγέρθηκε κατά του Δαρείου βασιλιά των 

Μήδων, τον νίκησε στις Πασαργάδες και έβαλε τους Πέρσες πάνω από τους Μήδους. Αυτό 

ήταν το κέρατο που ήρθε φύτρωσε τελευταίο. Και το κέρας που φύτρωσε πρώτο ήταν το 

βασίλειο των Μήδων από τότε που ο Κυαξάρης και ο Ναβουχοδονόσορ ανέτρεψαν τη 

Νινευή και μοιράστηκαν την Αυτοκρατορία των Ασσυρίων μεταξύ τους. Οι αυτοκρατορίες 

της  Μηδίας και της Βαβυλώνας ήταν σύγχρονες και εμφανίστηκαν με την πτώση του 

Ασσυριακής αυτοκρατορία· και η Προφητεία των τεσσάρων θηρίων αρχίζει με μία από 

αυτές, και εκείνη του Κριού και του Τράγου με το άλλο. Όπως αντιπροσωπεύει ο Κριός το 

βασίλειο της Μηδίας και της Περσίας από την αρχή των τεσσάρων αυτοκρατοριών· οπότε ο 

Τράγος αντιπροσωπεύει την αυτοκρατορία των Ελλήνων στο τέλος αυτών των Μοναρχιών. 

Κατά την βασιλεία του μεγάλου κέρατος του και των τεσσάρων κέρατων που το 

διαδέχθηκαν, αντιπροσωπεύει αυτή την αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια της βασιλείας της 

Λεοπάρδαλης: και κατά την βασιλεία του μικρού κέρατος του, που εμφανίστηκε στην 

κατοπινή φάση του βασίλειο των τεσσάρων, και μετά την πτώση τους έγινε δυνατός, αλλά 

όχι από τη δική του δύναμη, την αντιπροσωπεύει κατά τη διάρκεια της βασιλείας του 

τέταρτου θηρίου.  

Ο τριχωτός Τράγος, λέει ο Δανιήλ, είναι ο βασιλιάς της Ελλάδας, δηλαδή το βασίλειο· και το 

μεγάλο κέρατο ανάμεσα στα μάτια του είναι ο πρώτος βασιλιάς: όχι ο πρώτος μονάρχης, 

αλλά το πρώτο βασίλειο, αυτό που διάρκεσε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του  μεγάλου 

Αλεξάνδρου, του αδελφού του Αριδαίου και των δύο νεαρών γιων, του Αλεξάνδρου και του 

Ηρακλή. [2] 'Tο ότι συντρίφτηκε, και ανέβηκαν τέσσερις αντ’ αυτού, σημαίνει ότι 

τέσσερα βασίλεια θα σηκωθούν από το έθνος αυτό [των Ελλήνων]· όμως, όχι σύμφωνα 

με τη δική του δύναμη.  [του πρώτου κέρατος]. Τα τέσσερα κέρατα είναι επομένως 

τέσσερα βασίλεια. και ως εκ τούτου, το πρώτο μεγάλο κέρατο που ακολούθησαν είναι το 

πρώτο μεγάλο βασίλειο των Ελλήνων, το οποίο ιδρύθηκε από τον Αλέξανδρο τον μεγάλο, το 

Anno Nabonas 414, και διήρκεσε μέχρι το θάνατο του γιου του Ηρακλή  στο Anno Nabonas 

441. Και τα τέσσερα είναι εκείνα του Κασσάνδρου, του Λυσιμάχου, του Αντιγόνου και του 

Πτολεμαίου, όπως παραπάνω. 



55 
 

 
[3]  Kαι στους έσχατους καιρούς τής βασιλείας τους, όταν οι ανομίες θα φτάσουν στο 
πλήρες, θα σηκωθεί ένας σκληροπρόσωπος βασιλιάς[ή νέα βασιλεία], και συνετός σε 
πανουργίες, αλλά όχι από τη δική του δύναμη. Αυτός ο βασιλιάς ήταν το τελευταίο κέρατο 
του τράγου, το μικρό κέρας που βγήκε από ένα από τα τέσσερα κέρατα, και αναπτύχθηκε 
υπερβολικά. Τα τελευταία χρόνια της βασιλείας τους ήταν όταν οι Ρωμαίοι άρχισαν να τους 
κατακτούν, δηλαδή, όταν νίκησαν τον Περσέα βασιλιά της Μακεδονίας, το θεμελιώδες 
βασίλειο των Ελλήνων. Και εκείνη τη στιγμή οι παραβάτες ήρθαν στο έπακρο: γιατί τότε το 
αξίωμα του Αρχιερέα εκτέθηκε προς πώληση, τα σκεύη του Ναού πωλήθηκαν για να 
πληρώσουν για να κάνουν αγοράς· και ο Αρχιερέας, με μερικούς από τους Εβραίους, 
εξασφάλισε άδεια από τον Αντίοχο Επιφανή να κάνει σύμφωνα με τις διατάξεις των 
ειδωλολατρών, και να δημιουργήσει ένα σχολείο στην Ιερουσαλήμ για τη διδασκαλία 
αυτών των διατάξεων. Τότε ο Αντίοχος πήρε την Ιερουσαλήμ με ένοπλες δυνάμεις, σκότωσε 
40000 Εβραίους, πήρε πολλούς αιχμαλώτους και τους πούλησε, λεηλάτησε τον Ναό, 
διέκοψε τη λατρεία, διέταξε να καεί ο νόμος του Μωυσή και έστησε τη λατρεία των θεών 
σε όλη την Ιουδαία . Την ίδια χρονιά, Anno Nabonas 580, οι Ρωμαίοι κατέκτησαν τη 
Μακεδονία, τον αρχηγό των τεσσάρων κέρατων. Μέχρι τώρα ο Τράγος ήταν ισχυρός με τη 
δική της δύναμη, αλλά από εκεί και πέρα άρχισε να είναι κάτω από τους Ρωμαίους. Ο 
Δανιήλ διακρίνει τις περιόδους, περιγράφοντας ιδιαίτερα τις ενέργειες των Βασιλέων του 
βορρά και του νότου, εκείνα τα δύο από τα τέσσερα κέρατα που συνορεύουν με την 
Ιουδαία, μέχρι που οι Ρωμαίοι κατέκτησαν τη Μακεδονία· και έπειτα μόνο προς τα εμπρός, 
αγγίζοντας μόνο τις κύριες επαναστάσεις που έγιναν μέσα στο πλαίσιο των εθνών που 
εκπροσωπούνται από τον Τράγο. Σε αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα το μικρό κέρας 
έπρεπε να σηκωθεί και να μεγαλώσει δυνατά, αλλά όχι με τη δική του δύναμη. 
Τα τρία πρώτα από τα θηρία του Δανιήλ έχασαν τις κυριαρχίες τους, το κάθε ένα από αυτά 
με την άνοδο του επόμενου θηρίου· αλλά η ζωή τους παρατάθηκε και όλοι είναι ακόμα 
ζωντανά. Το τρίτο θηρίο, ή η Λεοπάρδαλη, βασίλεψε με τα τέσσερα κεφάλια του, μέχρι την 
άνοδο του τέταρτου θηρίου ή της αυτοκρατορίας των Λατίνων. και η ζωή του παρατάθηκε 
κάτω από την εξουσία τους. Αυτή η Λεοπάρδαλη που κυριαρχεί με τα τέσσερα κεφάλια της, 
σημαίνει το ίδιο πράγμα με τον Τράγο που βασιλεύει με τα τέσσερα κέρατα του: και ως εκ 
τούτου ο Τράγος βασίλεψε με τα τέσσερα του κέρατα μέχρι την άνοδο του τέταρτου θηρίου 
του Δανιήλ ή της αυτοκρατορίας των Λατίνων: τότε πήραν οι Λατίνοι την  κυριαρχία του, 
αλλά η ζωή του παρατάθηκε υπό την εξουσία τους. Οι Λατίνοι δεν κατανοούνται μεταξύ 
των εθνών που εκπροσωπούνται από τον Τράγο σε αυτή την Προφητεία: η εξουσία τους 
πάνω στους Έλληνες ονομάζονται μόνο σε αυτό, για να υπάρξει διάκριση από τις περιόδους 
κατά τις οποίες ο Τράγος ήταν ισχυρός από τη δική του δύναμη, από τις εποχές που ήταν 
ισχυρό αλλά όχι με τη δική του δύναμη. Ήταν δυνατός από τη δική του δύναμη μέχρι που η 
κυριαρχία του αφαιρέθηκε από τους Λατίνους· μετά από αυτό, η ζωή του παρατάθηκε κάτω 
από την κυριαρχία τους και αυτή η παράταση της ζωής του ήταν στις ημέρες του 
τελευταίου κέρατος του: διότι στις ημέρες αυτού του κέρατος ο Τράγος έγινε δυνατός, αλλά 
όχι από την δική του δύναμη. 
Τώρα επειδή αυτό το κέρατο ήταν ένα κέρατο του Τράγου, πρέπει να το αναζητήσουμε 

ανάμεσα στα έθνη που συνέθεσαν το σώμα του Τράγου. Μεταξύ αυτών των εθνών ανέβηκε 

και μεγάλωσε δυνατός:  Και από το ένα απ’ αυτά [τα έθνη] βγήκε ένα μικρό κέρατο, που 

μεγαλύνθηκε υπερβολικά προς τον νότο και προς την ανατολή[4], και προς τη γη της δόξας·  

και επομένως επρόκειτο να ανέβει στα βορειοδυτικά μέρη των εθνών αυτών και να 

επεκτείνει την κυριαρχία του στην Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιουδαία. Στον τελευταίο καιρό 

του βασιλείου των τεσσάρων κέρατων, επρόκειτο να εμφανιστεί από ένα από αυτά και να 

υποτάξει τα υπόλοιπα, αλλά όχι με τη δική του δύναμη. Θα έπρεπε να επικουρείται από μια 

ξένη δύναμη, μια εξουσία ανώτερη από τον εαυτό της, τη δύναμη που έβγαλε την 
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κυριαρχία του τρίτου θηρίου τη δύναμη του τέταρτου θηρίου. Και ένα τέτοιο μικρό κέρατο 

ήταν το βασίλειο της Μακεδονίας, από τη στιγμή που υποτάχθηκε στους Ρωμαίους. Αυτό το 

βασίλειο, από τη νίκη των Ρωμαίων πάνω από τον Περσέα βασιλιά της Μακεδονίας, το 

Anno Nabonas 580, έπαψε να είναι ένα από τα τέσσερα κέρατα του Τράγου και έγινε 

κυριαρχία ενός νέου είδους: όχι ένα κέρατο του τέταρτου θηρίου, επειδή η Μακεδονία 

ανήκε στο σώμα του τρίτου· αλλά ένα κέρατο του τρίτου θηρίου ενός νέου είδους, που 

έγινε δυνατό αλλά όχι από τη δική του δύναμη, ένα κέρατο που σηκώθηκε και έγινε ισχυρό 

κάτω από μια ξένη δύναμη, τη δύναμη των Ρωμαίων. 

Οι Ρωμαίοι, από την κληρονομιά του Άτταλου του τελευταίου βασιλιά της Περγάμου, το 
Anno Nabonas 615, κληρονόμησαν, αυτό το βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης της Μικράς 
Ασίας από τη μία πλευρά του όρους Ταύρος· τα έτη από κτίσεως Ρώμης 684 και 685 
κατέλαβαν την Αρμενία, Συρία και Ιουδαία το Anno Nabonas 718, κατέλαβαν την Αίγυπτο. 
Και από αυτές τις κατακτήσεις το μικρό κέρας [5] επεξέτεινε τη δύναμη του προς το νότο, 
προς την ανατολή και προς τη γη της δόξας. Επίσης στράφηκε ενάντια στη στρατιά του 
ουρανού, κι έριξε στη γη ένα μέρος της στρατιάς, και πολλά από τ΄ αστέρια που τα 
καταπάτησε, δηλαδή, πάνω στον λαό και τους μεγάλους άνδρες των Εβραίων. [6] Ναι, το 
κέρατο αυτό προσπάθησε ν’ αναδειχτεί μεγαλύτερο ακόμη κι από τον Άρχοντα της 
στρατιάς· τον Μεσσία, του Πρίγκιπα των Εβραίων, τον οποίο θανατώνει, Anno Nabonas 
780. Και κατάργησε την καθημερινή θυσία που προσφερόταν σ’ αυτόν και γκρέμισε τον 
άγιο του ναό, δηλαδή· στους πολέμους τους οποίους οι στρατοί των ανατολικών εθνών 
διεξήγαγαν με την οδηγία των Ρωμαίων κατά της Ιουδαίας, όταν ο Νέρωνας και ο 
Βεσπασιανός  ήταν αυτοκράτορες, Anno Nabonas 816, 817, 818. [7] Μέσα στην ασέβεια του 
απαγόρευσε την καθημερινή θυσία. Κατέστρεψε τη στρατιά του ουρανού και είχε επιτυχία 
σε ό,τι κι αν επιχειρούσε. Αυτή η ασέβεια είναι με τις επόμενες λέξεις που ονομάζεται 
παράβαση που φέρνει την ερήμωση· και στο Δαν. ια 31. το βδέλυγμα της ερημώσεως· και 
στο Ματθ. κδ 15.να στήνεται στο ιερό το βδέλυγμα της ερημώσεως, που προφήτεψε ο Θεός 
μέσω του προφήτη  Δανιήλ. Μπορεί να σχετίζεται κυρίως με τη λατρεία του Ολύμπιου Δία 
στο ναό που χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Αδριανό, στη θέση του Ναού των Εβραίων, και 
στην εξέγερση των Εβραίων υπό τον Βαρ Κοχεβά που προκλήθηκε από αυτά, και στην 
ερήμωση της Ιουδαίας που ακολούθησε· εκδιώκοντας όλους τους Εβραίους, από την 
Ιουδαία υπό την ποινή του θανάτου. Τότε άκουσα, λέει [8] ο Δανιήλ, έναν άγγελο να μιλάει, 
και ένας άλλος άγγελος τον ρωτούσε : «Μέχρι πότε θα διαρκέσουν τα γεγονότα που 
αναγγέλλονται με το όραμα; Δηλαδή η απαγόρευση της καθημερινής θυσίας η αδικία που 
όλα ερημώνει, η καταπάτηση του αγιαστηρίου και της στρατιάς του ουρανού;» Και εκείνος 
του απάντησε «Σε δύο χιλιάδες τριακόσιες28 μέρες το αγιαστήριο  θα καθαριστεί. Οι ημέρες 
του Δανιήλ είναι χρόνια. και αυτά τα χρόνια μπορεί ίσως να ληφθούν υπόψη από την 
καταστροφή του ναού από τους Ρωμαίους κατά τη διάρκεια της βασιλείας του 
Βεσπασιανού ή από τη μόλυνση του Ιερού από τη λατρεία του Ολύμπιου Διός ή από την 
ερήμωση της Ιουδαίας στο τέλος του τρίτου Ιουδαϊκού πολέμου με την εξαφάνιση όλων 
των Εβραίων από τη, χώρα τους ή από κάποια άλλη περίοδο που θα ανακαλυφθεί. Από εκεί 
και πέρα το τελευταίο κέρατο του Τράγου  συνέχισε να είναι ισχυρό κάτω από τους 
Ρωμαίους, μέχρι τη βασιλεία του μεγάλου Κωνσταντίνου και των γιων του, και στη συνέχεια 
με τη διαίρεση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μεταξύ των Ελλήνων και Λατίνων, χωρίστηκε 
από τους Λατίνους, και έγινε μόνο η Ελληνική Αυτοκρατορία, αλλά ακόμα κάτω από την 
κυριαρχία μρωμαϊκής οικογένειας. και αυτή τη στιγμή είναι ισχυρή κάτω από την κυριαρχία 
των Τούρκων. 
 

                                                           
28

 Στη νέα μετάφραση το 2300 το έχει ως υποσημείωση, και γράφει 1150=2300/2  



57 
 

Αυτό το τελευταίο κέρατο θεωρείται από μερικούς ότι είναι ο Αντίοχος Επιφανής, αλλά δεν 
είναι πολύ λογικό. Ένα κέρατο ενός θηρίου δεν θεωρείται ποτέ ότι αντιπροσωπεύει ένα 
άτομο: αυτό σημαίνει πάντα ένα νέο βασίλειο και η βασιλεία του Αντιόχου ήταν παλιά. Ο 
Αντίοχος βασιλεύει μέσα στα πλαίσια ενός από τα τέσσερα κέρατα και το μικρό κέρατο 
ήταν ένα πέμπτο κάτω από τους κατάλληλους βασιλείς του. Αυτό το κέρατο ήταν αρχικά 
ένα μικρό, και μεγάλωσε  υπερβολικά, αλλά έτσι δεν ήταν ο Αντίοχος. Περιγράφεται πολύ 
πάνω από όλα τα προηγούμενα κέρατα, και έτσι δεν ήταν ο Αντίοχος. Η Βασιλεία του 
αντίθετα ήταν αδύναμη και ήταν υποτελής στους Ρωμαίους, και δεν την μεγάλωσε. Το 
κέρατο ήταν βασιλιάς σκληροπρόσωπος29, θα προξενεί τρομερές καταστροφές  και θα 
κατορθώνει τα πάντα· θα εξολοθρεύει τους ισχυρούς, θα έχει επιυχές στις πρακτικές του 
εναντίον του αγίου λαού: όμως ο Αντίοχος φοβήθηκε από την Αίγυπτο με ένα απλό μήνυμα 
των Ρωμαίων και στη συνέχεια ηττήθηκε και μπερδεύτηκε από τους Ιουδαίους. Το κέρατο 
ήταν ισχυρό από την εξουσία ενός άλλου, ο Αντίοχος ενεργούσε από τη δική του. Το κέρατο 
στράφηκε ενάντια στον Υπέρτατο Άρχοντα , και ενάντια στη στρατιά του ουρανού, ενάντια 
στον Βασιλέα των Βασιλέων, και αυτός δεν είναι ο χαρακτήρας του Αντιόχου, αλλά του 
Αντίχριστου. Το κέρατο γκρέμισε τον άγιο ναό,  αυτό δεν το έκανε ο Αντίοχος· τον άφησε να 
στέκεται. Το ιερό και η στρατιά του ουρανού θα είναι καταπατημένα από τα πόδια του για 
2300 ημέρες· και στις προφητείες του Δανιήλ οι μέρες τίθενται για χρόνια: αλλά η φθορά 
του ναού κατά την βασιλεία του Αντιόχου δεν κράτησε τόσο πολλές φυσικές μέρες. Αυτά 
έμεναν μέχρι την ώρα του τέλους, μέχρι το τέλος της οργής εναντίον των Εβραίων. και αυτή 
η οργή δεν έχει τελειώσει ακόμη. Θα έμεναν μέχρι να καθαριστεί το Ιερό που είχε γρεμιστεί 
και το Ιερό δεν έχει ακόμη καθαριστεί. 
 
Αυτή η προφητεία του Κριού και του Τράγου επαναλαμβάνεται στην τελευταία Προφητεία 
του Δανιήλ. Εκεί ο Άγγελος λέει στον Δανιήλ ότι [9] σηκώθηκε να ενισχύσει τον Δαρείο τον 
Μήδο, και ότι πρέπει να σταθεί τρία ακόμα βασιλιάδες στην Περσία, [Κύρος, Καμβύσης, και 
Δαρείος Υστασπις] και ο τέταρτος [Ξέρξης] θα πρέπει να είναι πολύ πιο πλούσιος από 
όλους· και αφού γίνει δυνατός με τον πλούτο του, θα ξεσηκώσει τους πάντες εναντίον του 
βασιλείου των Ελλήνων.. Αυτό σχετίζεται με τον Κριό, του οποίου τα δύο κέρατα ήταν τα 
βασίλεια των Μήδων και Περσών. Στη συνέχεια συνεχίζει να περιγράφει τα κέρατα του 
Τράγου από την  [10] εμφάνιση ένας ισχυρού βασιλιά, ο οποίος θα πρέπει να κυβερνάει με 
μεγάλη κυριαρχία, και θα εξουσιάζει με μεγάλη δύναμη· και από τη διαμοίραση του  
βασιλείου του σε τέσσερα μικρότερα βασίλεια, και δεν έχει δικούς του κληρονόμους (όχι 
στους απογόνους του ούτε σύμφωνα με την εξουσία του, με την οποία εξουσίασε· επειδή, η 
βασιλεία του θα ξεριζωθεί και θα διαμοιραστεί σε άλλους, εκτός απ’ αυτούς). Μετά αυτό 
περιγράφει τις πράξεις δύο από αυτά τα βασίλεια που είχαν σύνορα με την Ιουδαία, δηλ. 
Την Αίγυπτο και τη Συρία, καλώντας τους:  βασιλιάδες του Νότου και του Βορρά, δηλαδή σε 
σχέση με την Ιουδαία· και συνεχίζει  την περιγραφή μέχρι το τέλος των βασιλείων των 
τεσσάρων και μέχρι την βασιλεία του Αντιόχου Επιφανή, όταν οι αμαρτίες τους θα έχουν 
φτάσει στο αποκορύφωμα. Στο όγδοο έτος του Αντιόχου, το έτος κατά το οποίο μόλυνε τον 
Ναό και έστησε τους ειδωλολατρικούς του θεούς σε όλη την Ιουδαία και οι Ρωμαίοι 
κατέκτησαν το βασίλειο της Μακεδονίας· ο προφητικός άγγελος σταματά να περιγράφει τις 
υποθέσεις των βασιλιάδων του Νότου και του Βορρά και αρχίζει να περιγράφει αυτά που οι 
Έλληνες υπό την κυριαρχία των Ρωμαίων κάνουν, με αυτά τα λόγια: [11] Και μετά από 
αυτόν ο στρατός του  [οι Ρωμαίοι], και θα βεβηλώσει το ναό πάνω στο φρούριο. Όπως 
[Εβραϊκά] ְך לֶּ  μπορεί να ממנו σημαίνει μετά από το βασιλιά, Δαν ια 8; έτσι εδώ [Εβραϊκά] ִממֶּ

σημάνει μετά από αυτόν: και έτσι ָהַאַחת-ּוִמן μπορεί να σημάνει μετά από ένα από αυτά, Δαν. 

η. 9. Όλοι είναι όλοι όπου σε αυτές τις Προφητείες του Δανιήλ έβαλε για τη στρατιωτική 
δύναμη ενός βασιλεύουν και στέκονται όταν κατακτηθούν και δυναμώσουν. Οι Ρωμαίοι 
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 ἀναιδὴς προσώπῳ στη μετάφραση Ο’ σκληροπρόσωπος στη μετάφραση Βάμβα 
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κατέκτησαν το Ιλλυρικό, την Ήπειρο και τη Μακεδονία, κατά το έτος Nabonassar 580; και 
τριάντα πέντε χρόνια μετά, από την τελευταία βούληση και διαθήκη του Άτταλου του 
τελευταίου βασιλιά της Περγάμου, κληρονόμησαν το πλούσιο και ακμάζον βασίλειο, 
δηλαδή, όλη την Ασία από αυτήν την πλευρά του όρους Ταύρος: και εξήντα εννέα χρόνια 
μετά, κατέκτησαν το βασίλειο της Συρίας και το μείωσε σε μια επαρχία: και τριάντα 
τέσσερα χρόνια μετά έκανε τα παρόμοια με την Αίγυπτο. Με όλα αυτά τα βήματα τα 
ρωμαϊκά όπλα σηκώθηκαν ενάντια στους  Έλληνες. Και μετά από άλλα 95 χρόνια, κάνοντας 
πόλεμο ενάντια στους Ιουδαίους, αυτοί μόλυναν τον άγιο ναό στο φρούριο, και 
σταμάτησαν την καθημερινή θυσία, και, στο χώρο του ναού σύντομα, έβαλαν το βδέλυγμα 
που έκανε τη Γη ερημωμένη: διότι αυτό το βδέλυγμα τοποθετήθηκε μετά τις ημέρες του 
Χριστού, Μάτθ. κδ. 15. Στο 16ο έτος του αυτοκράτορα Αδριανού, το έτος 132,τοποθέτησαν 
αυτό το βδέλυγμα με την οικοδόμηση ενός ναού του Διός του Καπιτωλίου, εκεί όπου 
βρισκόταν ο ναός του Θεού στην Ιερουσαλήμ. Στη συνέχεια, οι Εβραίοι κάτω από την 
ηγεσία του Βαρ Κοχεβά ξεσηκώθηκαν ενάντια στους Ρωμαίους, και σε αυτόν τον πόλεμο 
καταστράφηκαν σύμφωνα με τον Δίωνα τον Κάσσιο «Πεντήκοντα οχυρά … και 985 οικισμοί 
κατεστράφησαν» και 580000 άτομα που σκοτώθηκαν από το σπαθί: και στο τέλος του 
πολέμου, το έτος136,όλοι είχαν εκδιωχθεί από την Ιουδαία υπό την ποινή του θανάτου· και 
εκείνη τη στιγμή η γη έμεινε έρημος από τους παλιούς της κατοίκους. 
Τώρα που ο προφητικός Άγγελος περνάει κατ’ αυτόν τον τρόπο από τα τέσσερα βασίλεια 
των Ελλήνων στους Ρωμαίους βασιζόμενους στους Έλληνες, επιβεβαιώνεται από εκείνη την 
εποχή, που περιγράφει τις υποθέσεις των χριστιανών μέχρι το τέλος, με αυτά τα λόγια: [12] 
Οι πιο μυαλωμένοι ανάμεσα στο λαό θα συνετίσουν και τους άλλους· αλλά για μεγάλο 
χρονικό διάστημα άλλοι θα σκοτώνονται στη μάχη, άλλοι θα καίγονται, άλλοι θα 
αιχμαλωτίζονται ή οι περιουσίες τους θα λεηλατούνται . Και μετά απ’ όλους  αυτούς τους 
διωγμούς ο λαός του Θεού θα έχει μικρή βοήθεια, δηλ. στη βασιλεία του Κωνσταντίνου του 
μεγάλου· γιατί πολλοί απ’ αυτούς που θα τους συμπαρασταθούν, θα τους φερθούν 
υποκριτικά. Από τους συνετούς μερικοί θα σκοτωθούν κι ο θάνατος τους θα έχει ως 
αποτέλεσμα ο λαός να εξαγνιστεί να καθαριστούν από τους υποκριτές·  το εδ. 35 γράφει 
(Βάμβας)και να λευκανθώσι έως του εσχάτου καιρό. Και λίγο μετά, ο χρόνος του τέλους 
θέλει είσθαι εις καιρόν, καιρούς, και ήμισυ καιρού: η διάρκεια της βασιλείας του 
τελευταίου κέρατος του τέταρτου θηρίου του Δανιήλ και της γυναίκας και του θηρίου της 
στην Αποκάλυψη. 
Σημειώσεις στο Κεφ. IX. 
[1] Δανιήλ κεφ. η 3 
[2] Εδάφιο 22 
[3] Εδάφιο 23 
[4] Κεφάλαιο η, 9 
[5] Κεφάλαιο η, 9, 10 
[6] Εδάφιο 11 
[7] Εδάφιο 12 
[8] Εδάφια 13, 14 
[9] Δανιήλ ια, 1,2 
[10] Εδάφιο 3 
[11] Δανιήλ ια, 31 
[12] Δανιήλ ια 33, 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ X 
Για την προφητεία των εβδομήντα εβδομάδων 

 
Το όραμα του αγάλματος που αποτελείται από τέσσερα μέταλλα δόθηκε πρώτα στον 
Ναβουχοδονόσορ και στη συνέχεια τον Δανιήλ σε ένα όνειρο: και ο Δανιήλ άρχισε τότε να 
θαυμάζεται για την αποκάλυψη μυστικών, Ιεζ. κη. 3. Το Όραμα των τεσσάρων θηρίων και 
του Υιού του ανθρώπου που έρχεται στα σύννεφα του ουρανού, δόθηκε επίσης στον 
Δανιήλ σε ένα όνειρο. Αυτό του Κριού και του Τράγου του φάνηκε την ημέρα, όταν 
βρισκόταν δίπλα στην όχθη του ποταμού Ουλάι· και του εξηγήθηκε από τον προφητικό 
Άγγελο Γαβριήλ. Αφορά τον Άρχοντα της στρατιάς και τον Βασιλιά των Βασιλιάδων: και 
τώρα στο πρώτο έτος του Δαρείου του Μήδου πάνω από τη Βαβυλώνα, ο ίδιος προφητικός 
Άγγελος εμφανίζεται ξανά στον Δανιήλ και εξηγεί σε αυτόν τι εννοείται από το Υιός του 
ανθρώπου, από τον άρχοντα της στρατιάς και τον τον βασιλέα των βασιλέων. Η προφητεία 
του Υιού του ανθρώπου που έρχεται στα σύννεφα του ουρανού σχετίζεται με τη Δεύτερη 
έλευση του Χριστού. Αυτού  του Άρχοντα της Στρατιάς και σχετίζεται με τη πρώτη ερμηνεία: 
και αυτή η Προφητεία του Μεσσία, και η εξήγηση της, σχετίζεται και με τις δύο ελεύσεις και 
προσδιορίζει τους χρόνους των. 
 
Αυτή η Προφητεία, όπως όλα το υπόλοιπο του Δανιήλ, αποτελείται από δύο μέρη, μία 
Εισαγωγική Προφητεία και μια εξήγησή της·  εγώ μεταφράζω το σύνολο και  δίνω την 
ερμηνεία.[1] «Ἑβδομήκοντα ἑβδομάδες διωρίσθησαν έπί τον λαόν σου, καί ἐπί την πόλιν 
την ἁγίαν σου, διά να συντελεσθῇ ἡπαράβασις, και να τελειώσωσιν αἱ ἁμαρτίαι, και να 
γείνῃ ἐξιλέωσις  εβδομάδες [2] περί της ἀνομίας , και να εἰσαχθῇ δικαιοσύνη αἰώνιος, και 
να [3]σφραγισθῇ ὄρασις και [4]προφητεία, και να χρισθῇ ὁ Ἃγιος τῶν ἁγίων . και  είσαχθῇ 
αίώνιος , να τελειώσει Όραμα και  τον Προφήτη,. 
 
Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από της εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθή 
η Ιερουσαλήμ έως του [5]Χριστού του ηγουμένου θέλουσιν είσθαι εβδομάδες επτά και 
εβδομάδες εξήκοντα δύο· θέλει [6] οικοδομηθή πάλιν η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν 
καιροίς στενοχωρίας.  Και μετά τας εξήκοντα δύο εβδομάδας θέλει εκκοπή [6] ο Χριστός, 
πλην ουχί δι' εαυτόν· και ο λαός του ηγουμένου, όστις θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει την πόλιν 
και το αγιαστήριον· και το τέλος αυτής θέλει ελθεί μετά κατακλυσμού, και έως του 
τέλουςτου πολέμου είναι διωρισμένοι αφανισμοί.  Και θέλει στερεώσει την διαθήκην εις 
πολλούς εν μιά εβδομάδι· και εν τω ημίσει της εβδομάδος θέλει παύσει η θυσία και η 
προσφορά, και επί το πτερύγιον του Ιερού θέλει είσθαι το βδέλυγμα της ερημώσεως, και 
έως της συντελείας του καιρού θέλει δοθή διορία επί την ερήμωσιν.   
 
Ἑβδομήκοντα ἑβδομάδες διωρίσθησαν έπί τον λαόν σου, καί ἐπί την πόλιν την ἁγίαν σου, 
διά να συντελεσθῇ ἡπαράβασις, και να τελειώσωσιν αἱ ἁμαρτίαι, κτλ. Εδώ αν θέσουμε ότι 
μία εβδομάδα αντιστοιχεί σε εφτά χρόνια, υπολογίζονται 490 χρόνια από τη στιγμή που οι 
διασκορπισμένοι Ιουδαίοι θα ξαναγίνουν [7]ένας λαός  και μία πόλη, μέχρι το θάνατο και 
την ανάσταση του Χριστού· δια της οποίας θα καταργηθεί η παράβαση, και να τελειώσουν 
οι αμαρτίες, και να γίνει εξιλέωση για την ανομία, και να εισαχθεί αιώνια δικαιοσύνη, και 
να σφραγιστεί η όραση και η προφητεία και να χριστεί ο Άγιος των αγίων., και εκπληρωθεί 
ο Προφήτης, ο Προφήτης που περίμεναν οι Ιουδαίοι· και έτσι ο Άγιος των Αγίων θα έχει 
χρισθεί, αυτός που με τα επόμενα λόγια ονομάζεται ο Χριστός, δηλαδή ο Μεσσίας.  Τώρα οι 
διασκορπισμένοι Ιουδαίοι έγιναν λαός και επέστρεψαν στην πόλη και απέκτησαν μια 
πολιτική οντότητα, αυτό συνέβη στο έβδομο έτος του Αρταξέρξη του Μακρόχειρα, όταν ο 
Έσδρας επέστρεψε με ένα σώμα Ιουδαίων από την αιχμαλωσία, και αναζωπύρωσε την 
Ιουδαϊκή λατρεία· και με την επικύρωση του Βασιλέα δημιούργησαν αξιωματούχους σε όλη 
τη χώρα, για να κρίνουν και να κυβερνούν το λαό σύμφωνα με τους νόμους του Θεού και 
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του βασιλιά, Έσδρας ζ. 25. Υπήρχαν μόνο δύο επιστροφές από την αιχμαλωσία, του 
Ζοροβάβελ και του Έσδρα, που είχαν την εντολή να χτίσουν το Ναό, εις τον Έσδρα είχαν 
γίνει μια πολιτεία με δική τους κυβέρνηση. Στα χρόνια αυτού του Αρταξέρξη το έτος άρχιζε 
δύο ή τρεις μήνες μετά το θερινό ηλιοστάσιο, και το έβδομο του έτος θα έπεφτε στο τρίτο 
έτος της ογδοηκοστής Ολυμπιάδας· και το τελευταίο μέρος του έτους αυτού, όταν ο Έσδρας 
πήγε στην Ιερουσαλήμ, ήταν το έτος της Ιουλιανής περιόδου30 4257. Αν υπολογίσουμε το 
χρόνο από αυτήν την ημερομηνία μέχρι το θάνατο του Χριστού, βρίσκουμε ακριβώς 490 
χρόνια. Αν υπολογίσεις τα Ιουδαϊκά έτη τα οποία αρχίζουν το φθινόπωρο, και αρχίσεις τον 
υπολογισμό, ξεκινώντας από το πρώτο φθινόπωρο μετά την έλευση του Έσδρα στην 
Ιερουσαλήμ, όταν έθεσε σε εφαρμογή του διάταγμα του βασιλιά· ο θάνατος του Χριστού θα 
πέσει στο χρόνο με Ιουλιανή περίοδο 4747,δηλ 34 μ.Χ· και οι εβδομάδες θα είναι Ιουδαϊκές 
εβδομάδες, που περιέχουν και το σαββατικό έτος· και αυτό θεωρώ ότι είναι το σωστό: αν 
όμως προτιμήσεις να θέσεις το θάνατο του Χριστού στο προηγούμενο έτος , όπως γίνεται 
συνήθως, θα πρέπει να πάρεις στον υπολογισμό και το έτος του ταξιδιού του Έσδρα. 
 
Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από της εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθή 
η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του ηγουμένου θέλουσιν είσθαι εβδομάδες επτά  
Το πρώην μέρος της Προφητείας σχετίζεται με την πρώτη έλευση του Χριστού, που 
χρονολογείται στον ερχομό του ως Προφήτη·  ενώ αυτό είναι που χρονολογείται από την 
έλευση του να είναι «ηγούμενος» ή βασιλιάς, φαίνεται να σχετίζεται με το δεύτερο του 
ερχομό. Εκεί, ο Προφήτης  είχε ολοκληρωθεί και ο πιο άγιος είχε χρισθεί: εδώ, ο χρισμένος 
έρχεται για να είναι ο Άρχοντας και να βασιλεύει. Για το Δανιήλ οι προφητείες φθάνουν στο 
τέλος του κόσμου· και υπάρχει σπάνια μια προφητεία μέσα στην Παλαιά Διαθήκη σχετικά 
με τον Χριστό, που δεν έχει κάτι που να σχετίζονται με τη δεύτερη του έλευση. Εάν 
διάφοροι παλαιοί ερευνητές, όπως ο [8]ΕΙρηναίος, [9] ο Ιούλιος Αφρικανός, ο Ιππόλυτος ο 
μάρτυρας και ο Απολλινάριος Μητροπολίτης της Λαοδικείας, εφάρμοσαν τη μισή εβδομάδα 
στις εποχές του Αντίχριστου· γιατί δεν μπορούμε εμείς, με την ίδια ελευθερία ερμηνείας, να 
εφαρμόζουμε τις επτά εβδομάδες στον καιρό που ο Αντίχριστος θα καταστραφεί από τη 
λαμπρότητα του ερχομού του Χριστού; 
 
Οι Ισραηλίτες στις ημέρες των αρχαίων προφητών, όταν οι δέκα φυλές οδηγήθηκαν σε 
αιχμαλωσία, ανέμεναν μία διπλή επιστροφή· και κατά στην πρώτη οι Εβραίοι πρέπει να 
οικοδομήσουν ένα νέο ναό κατώτερο από το ναό του Σολομώντα, μέχρι να εκπληρωθεί ο 
χρόνος αυτής της εποχής· και μετά να επιστρέψουν από όλους τους τόπους της 
αιχμαλωσίας τους και να χτίσουν ένδοξα το Ναό στην Ιερουσαλήμ, Τωβίτ ιδ. 4, 5, 631: και 
για να εκφράσουν  τη δόξα και την αριστεία της πόλης αυτής, λέγεται μεταφορικά ότι είναι 
φτιαγμένη από πολύτιμους λίθους, στον Τωβίτ ιγ. 16, 17, 1832· Ησαΐας λδ. 11, 12. Αποκ. Κα· 
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 Ιουλιανή περίοδος, είναι ένα χρονολογικό σύστημα που τώρα χρησιμοποιείται κυρίως από αστρονόμους 
και βασίζεται σε μια διαδοχική αρίθμηση των ημερών από την 1

η
 Ιαν. 4713 π.Χ. Να μη μπερδεύεται με το 

Ιουλιανό ημερολόγιο, η Ιουλιανή περίοδος προτάθηκε από τον λόγιο Joseph Justus Scaliger το 1583 και 
ονομάστθηκε από αυτόν προς τιμή του πατέρα του, Julius Caesar Scaliger. 
31

 4 ἄπελθε εἰς τὴν Μηδίαν, τέκνον, ὅτι πέπεισμαι ὅσα ἐλάλησεν Ιωνας ὁ προφήτης περὶ Νινευη ὅτι καταστρα-

φήσεται, ἐν δὲ τῇ Μηδίᾳ ἔσται εἰρήνη μᾶλλον ἕως καιροῦ, καὶ ὅτι οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν ἐν τῇ γῇ σκορπισθήσονται 
ἀπὸ τῆς ἀγαθῆς γῆς, καὶ Ιεροσόλυμα ἔσται ἔρημος, καὶ ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῇ κατακαήσεται καὶ ἔρημος 
ἔσται μέχρι χρόνου. 5 καὶ πάλιν ἐλεήσει αὐτοὺς ὁ θεὸς καὶ ἐπιστρέψει αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν, καὶ οἰκοδομήσουσιν 
τὸν οἶκον, οὐχ οἷος ὁ πρότερος, ἕως πληρωθῶσιν καιροὶ τοῦ αἰῶνος. καὶ μετὰ ταῦτα ἐπιστρέψουσιν ἐκ τῶν 
αἰχμαλωσιῶν καὶ οἰκοδομήσουσιν Ιερουσαλημ ἐντίμως, καὶ ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῇ οἰκοδομηθήσεται εἰς πά-
σας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος οἰκοδομῇ ἐνδόξῳ, καθὼς ἐλάλησαν περὶ αὐτῆς οἱ προφῆται. 6 καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐπι-
στρέψουσιν ἀληθινῶς φοβεῖσθαι κύριον τὸν θεὸν καὶ κατορύξουσιν τὰ εἴδωλα αὐτῶν, καὶ εὐλογήσουσιν πάντα 
τὰ ἔθνη τὸν κύριον. 
32

 16 μακάριοι ὅσοι ἐλυπήθησαν ἐπὶ πάσαις ταῖς μάστιξίν σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ χαρήσονται θεασάμενοι πᾶσαν τὴν 

δόξαν σου καὶ εὐφρανθήσονται εἰς τὸν αἰῶνα. ἡ ψυχή μου εὐλογείτω τὸν θεὸν τὸν βασιλέα τὸν μέγαν. 17 ὅτι 

οἰκοδομηθήσεται Ιερουσαλημ σαπφείρῳ καὶ σμαράγδῳ καὶ λίθῳ ἐντίμῳ τὰ τείχη σου καὶ οἱ πύργοι καὶ οἱ 
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και κάλεσε τη Νέα Ιερουσαλήμ, την Ουράνια Ιερουσαλήμ, την Αγία Πόλη, τη Σύζυγο του 
Αρνίου, την Πόλη του Μεγάλου Βασιλιά, την Πόλη στην οποία φέρνουν τη δόξα και την τιμή 
τους οι Βασιλιάδες της γης. Τώρα, ενώ μια τέτοια επιστροφή από την αιχμαλωσία ήταν η 
προσδοκία του Ισραήλ, ακόμη και πριν από την εποχή του Δανιήλ, δεν ξέρω γιατί ο Δανιήλ 
πρέπει να το παραλείψει στην Προφητεία του. Αυτό το μέρος της προφητείας δεν έχει 
εκπληρωθεί ακόμη, επομένως, δεν θα προσπαθήσω να κάνω μια ιδιαίτερη ερμηνεία της, 
αλλά θα ικανοποιηθώ με την παρατήρηση ότι, όπως οι εβδομήντα και οι εξήντα δύο 
εβδομάδες ήταν εβραϊκές εβδομάδες, που τελείωναν με το Σαββατικό έτος· έτσι οι επτά 
εβδομάδες καταλήγουν στο Ιωβηλαίο, και αρχίζουν και τελειώνουν με πράξεις κατάλληλες 
για ένα Ιωβηλαίο και με την υψηλότερη φύση με την οποία μπορεί να τηρηθεί ένα 
Ιωβηλαίο και ότι από τότε που η εντολή να επιστρέψει και να οικοδομήσει την Ιερουσαλήμ 
προηγείται του Μεσσία του Άρχοντα με 49 έτη· ίσως μπορεί να μην προέλθει από τους 
ίδιους τους Εβραίους, αλλά από κάποιο άλλο βασίλειο φιλικό προς αυτούς, και να 
προηγηθεί της επιστροφής τους από την αιχμαλωσία, και να δώσει ευκαιρία σε αυτό· και 
τέλος, ότι αυτή η ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ και των έρημων τόπων του Ιούδα 
προβλέπεται στο Μιχαία ζ 11· Αμώς θ 11, 14· Ιεζ. λδ33, 35, 36, 38. Ησα. λδ 3, 11, 12· λε 12· 
λδ 4· δε 18, 21, 22· και Τωβίτ ιδ 533· και ότι η επιστροφή από την αιχμαλωσία και η έλευση 
του Μεσσία και της βασιλείας του περιγράφονται στο Δανιήλ ζ· Αποκ. Ιθ· Πράξεις α· Ματθ. 
Κδ· Ιωή γ· Ιεζ. λδ·Ησα.μ· μβ· μγ· με. Και και πολλά άλλα μέρη της γραφής.  Δεν ξέρω τον 
τρόπο που θα γίνει. Αφήστε τον χρόνο να είναι ο Ερμηνευτής.  
 
Και μετά τας εξήκοντα δύο εβδομάδας θέλει εκκοπή [6] ο Χριστός, πλην ουχί δι' εαυτόν· και 
ο λαός του ηγουμένου, όστις θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει την πόλιν και το αγιαστήριον, κτλ. 
Αφού πρόβλεψε και τις δύο ελεύσεις  του Χριστού, και χρονολογούνται από τους 
τελευταίους που επέστρεψαν και που ανοικοδόμησαν την Ιερουσαλήμ· για να αποφευχθεί 
η εφαρμογή της προφητείας στο  κτίσιμο της Ιερουσαλήμ από τον Νεεμία, διακρίνει αυτήν 
από την άλλη , λέγοντας για την περίοδο αυτή μέχρι τον Χριστό, όχι επτά εβδομάδες, αλλά 
εξήντα δύο εβδομάδες, και αυτό δεν είναι σε καιρό ευημερίας  αλλά σε περίοδο μεγάλων 
δυσκολιών· και στο τέλος αυτών των εβδομάδων ο Μεσσίας δεν θα είναι ο Άρχοντας  των 
Εβραίων, αλλά θα αποκοπεί· και η Ιερουσαλήμ δεν είναι δική του, αλλά η πόλη και το 
αγιαστήριο θα καταστραφούν. Τώρα ο Νεεμίας ήρθε στην Ιερουσαλήμ το 20ό έτος του ίδιου 
Αρταξέρξη, ενώ ο Έσδρας συνέχισε εκεί, Νεεμίας ιβ. 36, και βρήκαν την πόλη να είναι 
ρημαγμένη, και τα σπίτια και τα τείχη γκρεμισμένα, Νεεμίας. β 17· ζ 4 και τελείωσε την 
ανοικοδόμηση του τείχους την 25η ημέρα του μήνα Ελούλ, Νεεμίας στ 15, στο 28ο έτος του 
βασιλιά, δηλαδή στο Σεπτέμβριο του έτους της Ιουλιανής Περίοδου 4278. Μετράτε τώρα 
από αυτό το έτος εξήντα και δύο εβδομάδες ετών, δηλαδή 434 χρόνια, και η καταμέτρηση 
θα λήξει τον Σεπτέμβριο του έτους της Ιουλιανής Περίοδος 4712 που είναι το έτος κατά το 
οποίο γεννήθηκε ο Χριστός, σύμφωνα με τον Κλήμεντα τον Αλεξανδρινό, τον Ειρηναίο, 
Ευσέβιο, Επιφάνειο, Ιερώνυμο, Ορόσιο, Κασσιόδωρο, και άλλους αρχαίους· και αυτή ήταν η 
γενική γνώμη, μέχρι που  ο Διονύσιος Exiguus 34(Διονύσιος ο Μικρός) εφηύρε τον συνήθη 

                                                                                                                                                                      
προμαχῶνες ἐν χρυσίῳ καθαρῷ, καὶ αἱ πλατεῖαι Ιερουσαλημ βηρύλλῳ καὶ ἄνθρακι καὶ λίθῳ ἐκ Σουφιρ 

ψηφολογηθήσονται. 18 καὶ ἐροῦσιν πᾶσαι αἱ ῥῦμαι αὐτῆς Αλληλουια καὶ αἰνέσουσιν λέγοντες Εὐλογητὸς ὁ 

θεός, ὃς ὕψωσεν πάντας τοὺς αἰῶνας.  

33
 καὶ πάλιν ἐλεήσει αὐτοὺς ὁ θεὸς καὶ ἐπιστρέψει αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν, καὶ οἰκοδομήσουσιν τὸν οἶκον, οὐχ οἷος ὁ 

πρότερος, ἕως πληρωθῶσιν καιροὶ τοῦ αἰῶνος. καὶ μετὰ ταῦτα ἐπιστρέψουσιν ἐκ τῶν αἰχμαλωσιῶν καὶ οἰκο-
δομήσουσιν Ιερουσαλημ ἐντίμως, καὶ ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῇ οἰκοδομηθήσεται εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ 
αἰῶνος οἰκοδομῇ ἐνδόξῳ, καθὼς ἐλάλησαν περὶ αὐτῆς οἱ προφῆται. 
34

 Διονύσιος  Exiguus ήταν ένας μοναχός του 6
ου

 αιώνα που γεννήθηκε ση Μικρά Σκυθία (Ντομπρουτσά). Ήταν 
μέλος μιας κοινότητας Σκύθων μοναχών που ήταν συγκεντρωμένοι στην Tomis (Κωστάντζα), Ο Διονύσιος είναι 
γνωστός ως ο εφευρέτης της μέτρησης της ημερομηνίας από τη Γέννηση του Χριστού (Anno Domini)που 
χρησιμοποιείται τόσο στο Γρηγοριανό όσο και στο Ιουλιανό ημερολόγιο. 
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υπολογισμό,  σύμφωνα με τον οποίο τοποθετείται η γέννηση του Χριστού δύο χρόνια 
αργότερα. Αν σύμφωνα με μερικούς υπολογίζεται ότι ο Χριστός γεννήθηκε τρία ή τέσσερα 
χρόνια πριν από τον συνήθη υπολογισμό, όμως η γέννησή του θα πέσει στο τελευταίο 
μέρος της τελευταίας εβδομάδας, το οποίο είναι αρκετό. Πώς μετά από αυτές τις 
εβδομάδες Ο Χριστός αποκόπηκε και η πόλη και το ιερό καταστράφηκαν από τους 
Ρωμαίους, είναι πολύ γνωστά. 
 
Και θέλει στερεώσει την διαθήκην εις πολλούς εν μιά εβδομάδι.  Την κράτησε, τη Διαθήκη 
παρά τον θάνατό του, μέχρι την απόρριψη των Εβραίων και την κλήση του Κορνήλιου και 
των εθνών τον έβδομο χρόνο μετά το πάθος του.  
 
Και σε μισή εβδομάδα θα πρέπει να σταματήσει η θυσία και η προσφορά· δηλαδή, από τον 
πόλεμο των Ρωμαίων  με τους Ιουδαίους:  και αυτός ο πόλεμος, μετά από μερικές 
αναταραχές, ξεκίνησε το 13ο έτος του Νέρωνα, το 67, την άνοιξη, όταν ο Βεσπασιανός με 
στρατό εισέβαλε· και τελείωσε το δεύτερο έτος του Βεσπασιανού, το 70, το φθινόπωρο, 7 
Σεπτεμβρίου, όταν ο Τίτος κατέλαβε την πόλη, αφού έκαψε τον ναό πριν 27 ημέρες: έτσι 
διήρκεσε τρία χρόνια και μισό. 
 
Και επί το πτερύγιον του Ιερού θέλει είσθαι το βδέλυγμα της ερημώσεως, και έως της 
συντελείας του καιρού θέλει δοθή διορία επί την ερήμωσιν.  Οι Προφήτες, με το να 
αναπαριστάνουν βασίλεια από τα θηρία και τα πτηνά, έβαλαν τα φτερά τους απλωμένα σε 
οποιαδήποτε χώρα για τους στρατούς τους που στάλθηκαν για να εισβάλουν και να 
κυβερνούν τη χώρα. Επομένως, το πτερύγιον των βδελυγμάτων είναι ένας στρατός των 
ψεύτικων Θεών: επειδή ένα βδέλυγμα συχνά τίθεται στη Γραφή για έναν ψεύτικο Θεό. 
όπως και ο Χεμώς που ονομάζεται [10] το βδέλυγμα του Μωάβ και  ο Μολώχ  το βδέλυγμα 
του Αμμών. Το νόημα λοιπόν είναι ότι οι λαοί ενός άρχοντα θα έρθουν θα καταστρέψουν το 
ιερό και θα καταργήσουν την καθημερινή λατρεία του αληθινού Θεού και θα γεμίσουν  τη 
γη με μια στρατιά από ψευδείς θεούς· και δημιουργώντας την κυριαρχία και τη λατρεία 
τους, προκαλούν ερήμωση στους Εβραίους, μέχρις ότου εκπληρωθούν οι χρόνοι των εθνών. 
Διότι ο Χριστός μας λέει γι’ αυτό το βδέλυγμα της ερήμωσης που μίλησε ο Δανιήλ 
επρόκειτο να εγκατασταθεί στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Μάτθ. κδ 15. 
 
Έτσι έχουμε σε αυτή τη σύντομη Προφητεία, μια πρόβλεψη όλων των κύριων περιόδων 
σχετικά με την έλευση του Μεσσία· το χρόνο της γέννησής του, το χρόνο του θάνατο, την 
απόρριψη του από τους Εβραίους, τη διάρκεια των Ιουδαϊκό πολέμου με τον οποίο 
προκλήθηκε η καταστροφή της πόλης και του Ναού και του χρόνου της δεύτερης έλευσης 
του: και έτσι η ερμηνεία που δίνεται εδώ είναι πιο πλήρης και επαρκής για το σχεδιασμό, 
απ 'ό, τι αν θα έπρεπε να περιχριστούμε την πρώτη μόνο στην πρώτη έλευση, όπως 
συνήθως κάνουν συνήθως οι Ερμηνευτές. Αποφεύγουμε επίσης να κάνουμε βία στη 
γλώσσα του Δανιήλ, λαμβάνοντας τις επτά εβδομάδες και εξήντα δύο εβδομάδες για έναν 
αριθμό. Αν είχε αυτό το νόημα ο  Δανιήλ, θα έλεγε εξήντα και εννέα εβδομάδες, και όχι 
επτά εβδομάδες και εξήντα δύο εβδομάδες, ένας τρόπος αρίθμησης που δεν 
χρησιμοποιείται από κανένα έθνος. Με τον τρόπο μας τα χρόνια είναι τα εβραϊκά σεληνο-
ηλιακά έτη, [11] όπως θα έπρεπε να είναι· και τις εβδομάδες εβδομήντα των ετών είναι 
εβραϊκές εβδομάδες που τελειώνουν με το σαββατικό έτος, το οποίο είναι πολύ 
αξιοσημείωτος. Διότι τελειώνουν είτε με το έτος γέννησης του Χριστού, δύο χρόνια πριν 
από τον συνήθη υπολογισμό, ή με το έτος του θανάτου του, ή με το έτος το έβδομο μετά 
από αυτό: όλα αυτά είναι σαββατικά έτη. Άλλοι είτε μετράνε με Σεληνιακά χρόνια ή από τις 
εβδομάδες που δεν είναι Ιουδαϊκές: και, το χειρότερο, αυτοί βασίζουν τις ερμηνείες τους σε 
εσφαλμένη Χρονολογία με εξαίρεση τη γνώμη του Funccius35  για τις εβδομήντα εβδομάδες, 

                                                           
35

 Johannes Funccius (1518–1566), Γερμανός ευαγγελικός Θεολόγος  αλλιώς Johann Funck  
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η οποία είναι η ίδια με τη δική μας. Γιατί τοποθετούν τον Έσδρα και τον Νεεμία στην 
βασιλεία  του Αρταξέρξη Μνήμονος και το κτίριο του ναού υπό την εποχή του Δαρείου 
Νόθου και την υπολογίζουν τις ημερομηνίες των εβδομάδων του Δανιήλ από αυτούς τους 
δύο βασιλιάδες. 
 
Οι λόγοι της Χρονολογίας που ακολουθούν εδώ, θα αναφερθώ τώρα όσο σύντομα μπορώ. 
 
Ο Πελοποννησιακός πόλεμος άρχισε την άνοιξη στο 1ο έτος της 87ης Ολυμπιάδας, όπως ο 
Διόδωρος, ο Ευσέβιος και όλοι οι συγγραφείς συμφωνούν.  Άρχισε δύο μήνες πριν ο  
Πυθόδωρος να πάψει να είναι ο Άρχων,  Θουκυδ. l. 2· δηλαδή, τον Απρίλιο, δύο μήνες πριν 
από το τέλος της Ολυμπιακής χρονιάς. Τώρα τα χρόνια αυτού του πολέμου καθορίζονται 
σίγουρα από την 50ετή απόσταση του πρώτου του έτους από τη διέλευση του Ξέρξη 
συμπεριλαμβανομένου και του Θουκυδ. l. 2. ή 48 ετών αποκλειστικά, Ερατοσθ. Cud. Alex. 
από την 69ετή απόσταση από το τέλος του 27ου έτους, από την αρχή της βασιλείας του 
Αλεξάνδρου στην Ελλάδα· με τη δράση των Ολυμπιακών αγώνων στο 4ο και 12ο έτος του, 
Θουκυδ.l. 5; και από τρεις εκλείψεις του ήλιου, και μία έκλειψη σελήνης, που αναφέρθηκε 
από Θουκυδίδη και Ξενοφώντα. Τώρα ο Θουκυδίδης, ένας αναμφισβήτητος μάρτυρας, μας 
λέει ότι ήρθε η είδηση για το θάνατο του Αρταξέρξη  του Μακρόχειρος στην Έφεσο και από 
εκεί από μερικούς Αθηναίους στην Αθήνα, στον 7ο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου, 
όταν έτρεχε το χειμερινό εξάμηνο· και ως εκ τούτου πέθανε  το 4o έτος της 88ης 

Ολυμπιάδος, στο τέλος της  J.P36. 4289, υποθέστε ένα μήνα ή δύο πριν από το χειμώνα· 
γιατί τόσο καιρό θα χρειαζόντουσαν τα νέα για να φθάσουν. Τώρα, ο Αρταξέρξης ο 
Μακρόχειρας βασίλεψε 40 χρόνια,  σύμφωνα με τους Διόδωρο, Ευσέβιο, Ιερώνυμο, 
Σουλπίκιο· ή 41, σύμφωνα με τον Πτολεμαίο· can. Clem. Alexand. l. 1. Strom. Chron. 
Alexandr. Abulpharagius,  Νικηφόρος, συμπεριλαμβανομένης εκεί της βασιλείας των 
διαδόχων του Ξέρξη και Σογδιανού, όπως μας πληροφορεί ο Abulpharagius37. Μετά τον 
Αρταξέρξη βασιλεύει ο γιος του Ξέρξης δύο μήνες, και ο Σογδιανός επτά μήνες· αλλά η 
βασιλεία τους δεν υπολογίζεται χωριστά κατά την σύνοψη των ετών των βασιλιάδων, αλλά 
συμπεριλαμβάνεται στα 40 ή 41 χρόνια βασιλείας του Αρταξέρξη: παραλείψτε τους εννέα 
μήνες και τότε η ακριβής βασιλεία του Αρταξέρξη θα είναι τριάντα εννέα χρόνια και τρεις 
μήνες. Και από τότε που η βασιλεία του τελείωσε στις αρχές του χειμώνα· J.P.4289, άρχισε 
μεταξύ του καλοκαιριού και του φθινοπώρου, An. J.P.4250. 
 
Το ίδιο πράγμα συμπεραίνω και έτσι. Ο Καμβύσης άρχισε την βασιλεία του την άνοιξη An. 
J.P. 4185, και βασίλεψε οκτώ έτη, συμπεριλαμβανομένων των πέντε μηνών του Σμέρδι· και 
στη συνέχεια ξεκίνησε ο Δαρείος Υστάσπις την άνοιξη  του An38. J. P.4193, και βασίλεψε 
τριάντα έξι χρόνια, με την ομόφωνη γνώμη όλων των χρονολόγων· οι βασιλείες αυτών των 
δύο Βασιλέων καθορίζονται από τρεις εκλείψεις της Σελήνης που παρατηρήθηκαν στη 
Βαβυλώνα και έχουν καταγραφεί από τον Πτολεμαίο· έτσι ώστε να μην μπορεί να 
αμφισβητηθεί. Η πρώτη ήταν στο έβδομο έτος του Καμβύση, An. J. P.. 4191, 16 Ιουλίου, στις 
11 το βράδυ·  μία άλλη στην 20η χρονιά του Δαρείου,  An. J. P.4212, 19 Νοεμβρίου, στις 11 
ώρες. 45 'τη νύχτα· και μία τρίτη στο 31ο έτος του Δαρείου, An. J. P. 4223, 25 Απριλίου, στις 
11 ώρα και 30 λεπτά τη νύχτα. Από αυτές οι εκλείψεις και οι προφητείες του Αγγαίου και 
του Ζαχαρία συγκρίνονται μεταξύ τους, είναι φανερό ότι τα χρόνια του άρχισαν μετά την 
24η ημέρα του 11ου Εβραϊκού μήνα και πριν από την 25η Απριλίου και κατά συνέπεια 
περίπου Μάρτιος . Ο Ξέρξης λοιπόν ξεκίνησε την άνοιξη. J.P. 4229: γιατί ο Δαρείος πέθανε 
στο πέμπτο έτος μετά τη μάχη στο Μαραθώνα, όπως ο Ηρόδοτος, lib. 7, και ο Πλούταρχος 

                                                           
36

 J.P. Ιουλιανή Περίοδος 
37

 Σύριος Επίσκοπος, φιλόσοφος, ποιητής, γραμματικός, γιατρός, σχολιαστής της Βίβλου , και Θεολόγος (1226-
1286) 
38

 An. J. P. έτος Ιουλιανής Περιόδου 
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αναφέρουν· και αυτή η μάχη διεξήχθη τον Οκτώβριο.J.P. 4224, δέκα χρόνια πριν από τη 
ναυμαχία στη Σαλαμίνα, ο Ξέρξης ως εκ τούτου ξεκίνησε μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο 
μετά τον Οκτώβριο. J.P. 4228, ας υποθέσουμε στην επόμενη άνοιξη: γιατί πέρασε τα πρώτα 
πέντε χρόνια και κάτι περισσότερο, σε προετοιμασία για την εκστρατεία του εναντίον των 
Ελλήνων. και αυτή η εκστρατεία ήταν κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων, An. 1 
Olymp. 75, Calliade Athenis Archonte, 28 χρόνια μετά το Regifuge39, και την Υπατεία του 
πρώτου Υπάτου Junius Brutus, Anno Urbis conditæ 273, Fabio &Furio Coss. Το πέρασμα του 
στρατού του Ξέρξη στον Ελλήσποντο άρχισε το τέλος του τέταρτου έτους της 74ης 
Ολυμπιάδας, δηλαδή τον Ιούνιο An.J.P. 4234, και χρειάστηκε ένα μήνα: και το φθινόπωρο, 
τρεις μήνες μετά, στην πανσέληνο, της 16η  ημέρας του μήνα Μουνιχιώνα, διεξήχθη η 
ναυμαχία της Σαλαμίνας, και λίγο μετά από αυτό υπήρξε μια έκλειψη του ήλιου, που 
σύμφωνα με τον υπολογισμό συνέβη στις 2 Οκτωβρίου. Έτσι λοιπόν το έκτο έτος του 
ξεκίνησε λίγο πριν από τον Ιούνιο, ας υποθέσουμε την άνοιξη An. J.P. 4234, και η πρώτη του 
χρονιά κατά συνέπεια ήταν την άνοιξη του An. J.P. 4229, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 
Τώρα βασίλευσε σχεδόν είκοσι ένα χρόνια, με τη συμφωνία όλων των συγγραφέων. 
Προσθέστε τους 7 μήνες του Αρτάβανου, και το σύνολο θα είναι 21 χρόνια και περίπου 
τέσσερις ή πέντε μήνες, που τελειώνουν μεταξύ του καλοκαιριού και του φθινοπώρου. J.P. 
4250. Αυτή τη στιγμή άρχισε λοιπόν τη βασιλεία του διαδόχου του Αρταξέρξη, όπως 
επρόκειτο να αποδειχτεί. 
 
Το ίδιο πράγμα επιβεβαιώνει και ο Ιούλιος Αφρικανός, ο οποίος μας ενημερώνει με βάση 
προηγούμενους συγγραφείς, ότι το 20ο έτος αυτού του Αρταξέρξη ήταν το 115οέτος από 
την αρχή της βασιλείας του Κύρου στην Περσία, και έπεσε στο  4ο έτος της 83ης 
Ολυμπιάδας.  Συνεπώς, άρχισε σύντομα με την Ολυμπιακή χρονιά μετά το καλοκαιρινό 
ηλιοστάσιο, An. J.P. 4269. Αφαιρούμε δεκαεννέα χρόνια, και το πρώτο του έτος θα 
ξεκινήσει την ίδια χρονική στιγμή του έτους An. J. Ρ. 4250, όπως πιο πάνω   
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ X. 
[1] Δανιήλ κεφ. Θ  24,25,26.27 
[2] Στα Εβραϊκά κοπούν για το Λαό σου, καθώς μετρούσαν με το να κόβουν εσοχές 
[3] Εβραϊκά. Να σφραγισθεί, δηλ. Να τελειώσει ή ν ολοκληρωθεί: μια μεταφορά από του ότι σφραγίζεται αυτό 
που τελειώνει.   

[4] Heb. Ο προφήτης, όχι η προφητεία. 
[5] Heb. Ο Μεσσίας, Ελληνικά ο Χριστός 
[6] Ιερουσαλήμ 
[7] Δες Ησαΐας κγ 13 
[8] Iren. l. 5. Hær. c. 25. 
[9] Apud Hieron. In h. 1 
[10] Α Βασιλέων ια 7 
[11] Τα αρχαία ηλιακά χρόνια των ανατολικών εθνών αποτελούνταν από 12 μήνες και κάθε μήνα 
από 30 ημέρες: και επομένως ήρθε η διαίρεση ενός κύκλου σε 360 μοίρες. Αυτό το έτος φαίνεται να 
χρησιμοποιείται από τον Μωυσή στην ιστορία του για τον Κατακλυσμό και από τον Ιωάννη στην 
Αποκάλυψη, όπου ο χρόνος, οι χρόνοι και ο μισός χρόνος, 42 μήνες και 1260 ημέρες, τίθενται 
ισοδύναμοι. Αλλά, λαμβάνοντας υπόψη πολλά από αυτά τα χρόνια, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
επιπλέον ημέρες που προσέθεταν στο τέλος αυτών των ετών. Οι Αιγύπτιοι προσέθεταν πέντε ημέρες 
στο τέλος του έτους· όπως και οι Χαλδαίοι πολύ πριν από τις εποχές του Δανιήλ, όπως φαίνεται από 
το Æra, του Ναβονάσαρ: και οι Πέρσες Μάγοι χρησιμοποίησαν το ίδιο έτος των 365 μερών μέχρι την 
Αυτοκρατορία των Αράβων. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν επίσης το ίδιο ηλιακό έτος 12 ίσων 
μηνών ή 360 ημερών. αλλά κάθε άλλο έτος προσέθεταν έναν ενδιάμεσο μήνα, ο οποίος αποτελείται 
από 10 ή 11 ημέρες εναλλάξ. Το έτος των Εβραίων, ακόμη και από την άφιξή τους από την Αίγυπτο, 
ήταν το Σεληνο-ηλιακό( Luni-solar). Ήταν ηλιακό, γιατί η συγκομιδή ακολουθούσε πάντοτε το Πάσχα 
και οι καρποί της γης συγκεντρώνονταν πάντα πριν από την γιορτή της Σκηνοπηγίας, Λευιτικό κγ. 
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 Εκδίωξη των Ετρούσκων βασιλέων από την Ρώμη τον 5
ο
 αιώνα μετά τον οποίο εγκαθιδρύθηκε η 

δημοκρατία 
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Αλλά οι μήνες ήταν σεληνιακοί, επειδή ο λαός διατάχθηκε από τον Μωυσή στις αρχές κάθε μήνα για 
να ηχήσει με σάλπιγγες και να προσφέρει ολοκαυτώματα με τις προσφορές τους, Αριθ. Χ. 10. κη 11, 
14· και αυτή η τελετή διατηρήθηκε όταν υπήρχε Νέα Σελήνη, Ψαλ. ξα 3,4,5· Α΄Χρονικών κγ 31. Αυτοί 
οι μήνες κλήθηκαν από τον Μωυσή ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος μήνας, κοκ· και ο 
πρώτος μήνας ονομάστηκε επίσης Αβιβ, ο δεύτερος Ζιφ, ο έβδομος Εθανίν, ο όγδοος Μπουλ, Έξοδος 
ιγ 4· Α’ Βασιλέων στ 37, 38· η 2. Αλλά στην αιχμαλωσία της Βαβυλώνας οι Εβραίοι χρησιμοποίησαν 
τα ονόματα των μηνών των Χαλδαίων, και με αυτά τα ονόματα κατανοούσαν τους μήνες του έτους 
τους. έτσι ώστε οι Ιουδαίοι μήνες έχασαν τότε τα παλιά τους ονόματα και τώρα καλούνται από τα 
ονόματα των Χαλδαίων. Οι Εβραίοι άρχισαν την αστική τους χρονιά από την φθινοπωρινή Ισημερία 
και το ιερό τους έτος από την εαρινή: και η πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα ήταν όταν ήταν ορατή η 
νέα σελήνη, η οποία ήταν πλησιέστερη στην Ισημερία. Το αν ο Δανιήλ χρησιμοποίησε το Χαλδαϊκό ή 
το Εβραϊκό έτος, δεν είναι πολύ σημαντικό. με τη διαφορά να είναι έξι ώρες το χρόνο και 4 μήνες σε 
480 χρόνια. Αλλά θεωρώ τους μήνες του για να είναι Εβραϊκοι: πρώτον, επειδή ο Δανιήλ ήταν 
Εβραίος και οι Ιουδαίοι, ακόμη και με τα ονόματα των μηνών των Χαλδαίων, κατανοούσαν τους 
μήνες του δικού τους έτους, δεύτερον, επειδή η Προφητεία αυτή βασίζεται στον Ιερεμία σχετικά με 
την 70χρονη αιχμαλωσία και επομένως πρέπει να γίνει κατανοητό για τα ίδια χρόνια με τα 
εβδομήντα· και αυτά είναι Εβραϊκά, δεδομένου ότι αυτή η Προφητεία δόθηκε στην Ιουδαία πριν από 
την αιχμαλωσία και τέλος, επειδή ο Δανιήλ υπολογίζει για εβδομάδες ετών, που είναι ένας τρόπος 
υπολογισμού ειδικός για τους Εβραϊκούς χρόνους. Επειδή οι μέρες τους μετριόντουσαν από το ένα 
μέχρι το επτά, και η τελευταία ημέρα κάθε επτά ήταν ένα Σάββατο (εβδόμη)· οπότε τα έτη τους ήταν 
σε επτάδες, και ο τελευταίος χρόνος των επτά ήταν ένα σαββατικό έτος και επτά τέτοιες εβδομάδες 
ετών έκαναν ένα Ιωβηλαίο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI. 
 

Για τους χρόνους της Γέννησης και του Πάθους του Χριστού 
 
Οι χρόνοι της Γέννησης και του Πάθους του Χριστού, με όλες  τις διάφορες άλλες γιορτές 
και άλλα θέματα, που δεν είναι βασικά για τη θρησκεία, δεν θεωρήθηκαν ιδιαίτερα από 
τους χριστιανούς των πρώτων αιώνων. Αυτοί που ξεκίνησαν πρώτα να τις γιορτάζουν, τις 
έθεσαν σε ειδικές χρονικές στιγμές του έτους. όπως ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, στις 25 
Μαρτίου, η οποία -όταν ο Ιούλιος Καίσαρ διόρθωσε το ημερολόγιο – είναι η εαρινή 
ισημερία· η γιορτή του Ιωάννη Προδρόμου στις 24 Ιουνίου, που ήταν το θερινό ηλιοστάσιο. 
η γιορτή του Αγίου Μιχαήλ στις 29 Σεπτεμβρίου, που ήταν η φθινοπωρινή ισημερία. και τη 
γέννηση του Χριστού στο χειμερινό Ηλιοστάσιο  25 Δεκεμβρίου, με τις γιορτές του Αγίου 
Στεφάνου, του Αγίου Ιωάννη και τα Αθώα Παιδιά της Βηθλεέμ, όσο πιο κοντά μπορούσαν 
να τοποθετήσουν. Και επειδή το ηλιοστάσιο είναι απομακρύνθηκε από τις 25 Δεκεμβρίου 
στις 24, 23,το 22, και ούτω καθεξής προς τα πίσω, και κατά συνέπεια κάποιοι στους 
επόμενους αιώνες έβαλαν τη γέννηση του Χριστού στις 23 Δεκεμβρίου, και τελικά στις 20 
Δεκεμβρίου: και για τον ίδιο λόγο φαίνεται ότι έβαλαν την γιορτή του Αγίου Θωμά στις 21 
Δεκεμβρίου, και αυτό του Αγίου Ματθαίου στις 21 Σεπτεμβρίου. Έτσι και στην είσοδο του 
Ήλιου στα διάφορα Ζώδια στο Ιουλιανό Ημερολόγιο, αυτοί τοποθετούσαν τις ημέρες των 
άλλων Αγίων· όπως η μεταστροφή του Παύλου στις 25 Ιανουαρίου, όταν ο Ήλιος 
εισερχόταν στον Υδροχόο[  ] ο Άγιος Ματθίας στις 25 Φεβρουαρίου, όταν εισερχόταν 

στους  Ιχθύες[    ]· Ο Άγιος Μάρκος στις 25 Απριλίου, όταν εισερχόταν στον Ταύρο [     ]. 
Σώμα Χριστού (Corpus Christi) στις 26 Μαΐου, όταν εισερχόταν στους Διδύμους[     ]. Αγίου 
Ιακώβου στις 25 Ιουλίου, όταν εισερχόταν στον Καρκίνο [        ]· Ο Άγιος Βαρθολομαίος στις 
24 Αυγούστου, όταν εισερχόταν στον αστερισμό της Παρθένου [     ]· Σίμωνος και Ιούδα στις 
Οκτώβριο. 28, όταν εισέρχεται στον Σκορπιό   [     ]: και αν υπήρχαν άλλες αξιόλογες μέρες 
στο Ιουλιανό Ημερολόγιο, αυτοί τοποθετούσαν τους Αγίους πάνω τους, όπως ο Άγιος 
Βαρνάβας στις 11 Ιουνίου, όπου ο Οβίδιος φαίνεται να τοποθετεί το πανηγύρι της Εστίας 
(Vesta) και της  Τύχης (Fortuna), και της θεάς Matuta; και ο Άγιος Φίλιππος και ο Ιάκωβος 
την 1η Μαΐου, ημέρα αφιερωμένο τόσο στη Δήμητρα (αντίστοιχη θεά της Bona Dea θεάς 
των Ρωμαίων), όσο και στη Μεγάλη Μητέρα Magna Mater, καθώς και στη θεά Flora, και 
ακόμα γιορτάζεται με τις τελετές της. Όλα αυτά τα δείχνουν αυτά οι ημέρες καθορίστηκαν 
στα πρώτα χριστιανικά ημερολόγια από τους Μαθηματικούς αυθαίρετα, χωρίς καμία σχέση 
με την παράδοση· και ότι οι χριστιανοί μετά πήραν αυτά που βρήκαν στα Ημερολόγια.  
 
Ούτε υπήρχε κάποια συγκεκριμένη παράδοση στα πρώτα χρόνια μετά το Χριστό. Για τους 
χριστιανούς που αρχικά άρχισαν να ερευνούν  για αυτά τα πράγματα, όπως ο Κλήμης της 
Αλεξάνδρειας, ο Ωριγένης, ο Τερτυλλιανός,  ο Ιούλιος Αφρικανός, ο Λακτάντιος, ο 
Ιερώνυμος, ο Ιερός Αυγουστίνος , ο Σουλπίκιος Σεβήρος, ο Πρόσπερος40, και πολλοί άλλοι· 
τοποθέτησαν το θάνατο του Χριστού στο 15ο ή 16ο έτος του Τιβερίου, και κάνουν το Χριστό  
να έχει κηρύξει ένα χρόνο, ή το πολύ δύο. Στο τέλος ο Ευσέβιος ανακάλυψε τέσσερα 
διαδοχικά Πάσχα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, και στη συνέχεια σταθεροποίησε μια άποψη 
ότι κήρυξε τρία χρόνια και μισό· και έτσι πέθανε στο 19ο έτος του Τιβερίου. Άλλοι μετά, 
βρίσκοντας την άποψη ότι πέθανε στην Ισημερία της 25ης  Μαρτίου, πιο σύμφωνη με τους 
χρόνους του Εβραϊκού Πάσχα, στο 17ο  και στο 20ο έτος, τοποθέτησαν το θάνατό του σε ένα 
από αυτά τα δύο χρόνια. Ούτε υπάρχει μεγαλύτερη βεβαιότητα στις απόψεις σχετικά με το 
χρόνο της γέννησής του. Οι πρώτοι Χριστιανοί έβαλαν το βάπτισμα του κοντά στις αρχές 
του 15ου  έτους  του Τιβερίου· και από εκεί υπολογίζοντας τριάντα χρόνια προς τα πίσω, 
τοποθέτησαν τη γέννησή του στο 43ο  Ιουλιανό έτος, στο 42ο του Αυγούστου και στο 28ο της 
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 Ἅγιος Πρόσπερος γεννήθηκε στη Γαλλία, το 390 μ.Χ. Εγκαταστάθηκε στη Μασσαλία και αφιέρωσε 

τὸ βίο του στη θεία μελέτη και τη θεολογική  συγγραφή 
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νίκης του Ακτίου. Αυτή ήταν η γνώμη που επεκράτησε στους πρώτους αιώνες, μέχρις ότου ο 
Διονύσιος Exiguus, τοποθετώντας το βάπτισμα του Χριστού στο 16ο έτος της Τιβέριος, και 
παρερμηνεύοντας το κείμενο του Λουκά, γ. 2341. σαν ο Ιησούς μόλις άρχισε να είναι 30 
ετών όταν βαφτίστηκε, εφευρέθηκε ο συνήθης υπολογισμός, όπου η γέννησή του 
τοποθετείται δύο χρόνια αργότερα από πριν. Ως εκ τούτου, σχετικά με αυτά τα πράγματα 
δεν υπάρχει μία παράδοση που να είναι άξια να θεωρήσουμε· ας παραμερίσουμε όλα και 
να εξετάσουμε ποιες προκαταλήψεις μπορούν να είναι που συγκεντρώθηκαν από έγκυρα 
αρχεία. 
 
Το δέκατο πέμπτο έτος του Τιβέριου ξεκίνησε στις 28 Αυγούστου. J.P. 4727. Έτσι σύντομα 
καθώς ο χειμώνας τελείωσε και ο καιρός έγινε αρκετά ζεστός, ίσως να υπολογίζουμε ότι ο 
Ιωάννης άρχισε να βαφτίζει· και ότι πριν από τον επόμενο χειμώνα η φήμη του εξαπλώθηκε 
και οι άνθρωποι ήρθαν στο βάπτισμα του, και ο Ιησούς ανάμεσα στους υπόλοιπους. Έτσι 
λοιπόν το πρώτο Πάσχα μετά το βάπτισμα του που αναφέρεται στον Ιωάννη β. 13· ήταν στο 
16ο  έτος του Τιβερίου. Μετά από αυτή τη γιορτή ο Ιησούς ήρθε στην Ιουδαία, και 
παρέμεινε εκεί βαπτίζοντας, ενώ ο Ιωάννης βάπτιζε στην Αινών, (Ιωάννης γ. 22, 23). Αλλά 
όταν άκουσε ότι ο Ιωάννης ρίχτηκε στη φυλακή, ο Ιησούς αναχώρησε στην Γαλιλαία, Ματ. γ 
12. φοβούμενος, επειδή οι Φαρισαίοι είχαν ακούσει ότι βαφτίζει περισσότερους μαθητές 
από τον Ιωάννη (Ιωάννης δ 1)· και στο ταξίδι του πέρασε από την Σαμάρεια τέσσερις μήνες 
πριν τη συγκομιδή,( Ιωάννης δ 35)  δηλαδή, την εποχή του χειμερινού ηλιοστασίου. Γιατί η  
συγκομιδή τους ήταν μεταξύ του Πάσχα και της Πεντηκοστής ( Whitsunday) και άρχιζε 
περίπου ένα μήνα μετά την εαρινή ισημερία. Μη λέτε εσείς, είπε ο Ιησούς, υπάρχουν 
ακόμα τέσσερις μήνες, και μετά έρχεται η συγκομιδή; Ιδού, σας λέω, σηκώστε τα μάτια σας, 
και κοιτάξτε στα χωράφια, γιατί είναι λευκά ήδη για συγκομιδή42· με την  έννοια, ότι οι 
άνθρωποι στα χωράφια ήταν έτοιμοι για το Ευαγγέλιο, όπως δείχνουν τα επόμενα λόγια 
του[1]. Συνεπώς ο Ιωάννης φυλακίστηκε γύρω στο Νοέμβριο, στη 17η χρονιά του Τιβέριου. 
και ο Χριστός πήγε από την Ιουδαία στην Κανά της Γαλιλαίας το Δεκέμβριο και τον δέχτηκαν 
εκεί οι Γαλιλαίοι που είχαν δει όλα όσα έκανε στην Ιερουσαλήμ στο Πάσχα: και όταν ένας 
Ευγενής της Καπερναούμ άκουσε ότι επέστρεψε στη Γαλιλαία και πήγε σ’ αυτόν και του 
ζήτησε να έρθει και να θεραπεύσει τον γιο του, ο Ιησούς δεν πήγε εκεί, αλλά μόνο του είπε: 
Πηγαίνετε, ο γιος σου ζει· και ο Ευγενής επέστρεψε και το βρήκε ότι έτσι συνέβη, και 
πίστεψαν, αυτός και όλοι στο σπίτι του43, (Ιωάννης δ). Αυτή είναι η αρχή των θαυμάτων στη 
Γαλιλαία· και μέχρι εδώ ο Ιωάννης είναι πλήρης και διακρίνει ότι συνέβη στην αρχή σε 
σχέση με τις ενέργειες του πρώτου του έτους, που παραλείφθηκαν από τους άλλους 
Ευαγγελιστές. Το υπόλοιπο της ιστορίας του από αυτή την εποχή και μετά εξιστορείται 
πληρέστερα από τους άλλους Ευαγγελιστές παρά από τον Ιωάννη· και όσα αυτοί 
διηγούνται, αυτός τα παραλείπει. 
 
Από τότε, ο Ιησούς δίδαξε στις Συναγωγές της Γαλιλαίας στις ημέρες του Σαββάτου, και 
δοξάστηκε από όλους· και ήρθε στην πόλη της Ναζαρέτ και κήρυξε στη Συναγωγή τους, 
προσβλήθηκαν και τον έβγαλαν έξω από την πόλη τους και τον οδήγησε στο φρύδι του 
λόφου πάνω στο οποίο η πόλη ήταν χτισμένη για να τον ρίξουν απ’ τον γκρεμό· αλλά 
περνάει ανάμεσα  τους, και συνέχισε το δρόμο του, και ήρθε και κατοίκησε στο 
Καπερναούμ, Λουκάς δ. Και από αυτή τη στιγμή μπορούμε να υπολογίσουμε ότι το δεύτερο 
Πάσχα ήταν ήδη στο παρελθόν ή πολύ κοντά.  
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 Καὶ αὐτὸς ἦν Ἰησοῦς ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα, ὢν υἱός, ὡς ἐνομίζετο, Ἰωσὴφ τοῦ Ἠλὶ 
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 οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι Ἔτι τετράμηνός ἐστιν καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται; ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς 

ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμόν· ἤδη 
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 Πορεύου· ὁ υἱός σου ζῇ. ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐπορεύετο… καὶ 
ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη 
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Όλο αυτό το χρόνο ο Ματθαίος τον περνάει με λίγα λόγια, και εδώ αρχίζει να διηγείται το 
κήρυγμα και τα θαύματα του Χριστού. Ο Ματθαίος μας λέει, έμαθε ο Ιησούς πως 
συνέλαβαν τον Ιωάννη, έφυγε για τη Γαλιλαία. Εγκατέλειψε  όμως τη Ναζαρέτ και πήγε κι 
έμεινε στην Καπερναούμ, και από αυτή τη στιγμή άρχισε να κηρύττει και να λέει, 
Μετανοείτε γιατί έφτασε η βασιλεία του Θεού, Ματθ. iv. 12. Κατόπιν κάλεσε τους μαθητές 
του Πέτρο, Ανδρέα, Ιάκωβο και Ιωάννη· και στη συνέχεια πήγε σε όλη τη Γαλιλαία, Δίδασκε 
στις Συναγωγές, - και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε  ασθένεια και κάθε αδυναμία. Η 
φήμη του απλώθηκε σ’ όλη τη Συρία, και εκεί τον ακολουθούσαν μεγάλα πλήθη ανθρώπων 
από τη Γαλιλαία και από τη Δεκάπολη, τα Ιεροσόλυμα και την Ιουδαία και από την Περαία , 
Ματθ,δ. 18, 25. Όλα αυτά έγιναν πριν από το κήρυγμα στο όρος: και επομένως σίγουρα 
μπορούμε να πιστέψουμε ότι το δεύτερο Πάσχα ήταν πριν από το κήρυγμα αυτής της 
ομιλίας. Τα πλήθη που τον ακολουθούσαν από την Ιερουσαλήμ και την Ιουδαία, δείχνουν 
ότι είχε περάσει πρόσφατα από εκεί  στη γιορτή. Το κήρυγμα στο όρος έγινε όταν έφτασαν 
μεγάλα πλήθη από όλα τα μέρη, και τον ακολούθησαν στις πεδιάδες· που είναι ένα 
επιχείρημα για το ότι ήταν καλοκαιρινή  περίοδος : και σε αυτό το κήρυγμα επεσήμανε τα 
κρίνα της πεδιάδας στα λουλούδια που ήταν μπροστά στα μάτια των ακροατών του. Ας σας 
διδάξουν τα αγριόκρινα πως μεγαλώνουν· δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν· όμως σας 
βεβαιώνω πω ούτε ο Σολομών σε οη του τη μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από 
αυτά… Αν όμως ο Θεός ντύνει έτσι το αγριόχορτο, που σήμερα υπάρχει και αύριο θα το 
ρίξουν στη φωτιά, δε θα φροντίσει πολύ περισσότερο για σας, ολιγόπιστοι;. Μάτθ. στ. 28. 
Έτσι λοιπόν το αγριόχορτο της πεδιάδας  ήταν τώρα ανθισμένο, και κατά συνέπεια ο μήνας 
Μάρτιος με το Πάσχα ήταν παρελθόν, 
  
Ας δούμε, λοιπόν, με ποια σειρά ακολουθούν οι υπόλοιπες εορτές με τη σειρά στο 
Ευαγγέλιο του Ματθαίου: γιατί ήταν μάρτυρας του τι αναφέρεται και έτσι λέει όλα τα 
πράγματα με τη σωστή σειρά του χρόνου, τα οποία ο Μάρκος και ο Λουκάς δεν το κάνουν. 
 
Λίγο καιρό μετά την επί του Όρους Ομιλία, όταν ήρθε η ώρα που έπρεπε να γίνει 
αποδεκτός, δηλαδή, όταν ήρθε ο χρόνος μιας γιορτής όπου έπρεπε να γίνει αποδεκτός από 
τους Ιουδαίους, πήρε την απόφαση να πάει στην Ιερουσαλήμ: και όπως αυτός πήγε με τους 
μαθητές του με τον τρόπο, όταν οι Σαμαρείτες στο πέρασμα του μέσα από τη Σαμάρεια 
είχαν αρνηθεί την διαμονή του, και κάποιος Γραμματέας και του είπε Διδάσκαλε, θα σε 
ακολουθήσω όπου κι αν πάς, Ο Ιησούς του λέει, οι αλεπούδες έχουν καταφύγιο, και τα 
πουλιά έχουν φωλιές, αλλά ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει πού να γείρει το κεφάλι του, 
Ματθαίος η 19· Λουκάς θ 51, 57. Ο Γραμματέας είπε στον Χριστό ότι θα τον συνοδέψει στο 
ταξίδι του, και ο Χριστός απάντησε ότι ήθελε διαμονή. Τώρα εγώ θεωρώ αυτό αυτή η εορτή 
ήταν η εορτή της Σκηνοπηγίας, γιατί σύντομα βρίσκω τον Χριστό και τους Αποστόλους του 
στη θάλασσα της Τιβεριάδας σε μια τόσο μεγάλη καταιγίδα, όπου το πλοίο καλύπτονταν με 
νερό και κινδύνευε να βυθιστεί, έως ότου ο Χριστός επιτίμησε  τους ανέμους και τη 
θάλασσα, Ματθ. η. 23-27. Και αυτή η καταιγίδα, δείχνει ότι ο χειμώνας  ήταν τώρα κοντά. 
 
Μετά από αυτό, ο Χριστός έκανε πολλά θαύματα και περιόδευε σ’ όλες τις πόλεις και τα 
χωριά της Γαλιλαίας, δίδασκε στις Συναγωγές τους και κήρυττε το χαρμόσυνο μήνυμα για 
τον ερχομό της βασιλείας του Θεού και γιάτρευε κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία στο 
λαό, Ματθ. θ · έστειλε έπειτα τους δώδεκα να κάνουν τα παρόμοια, Ματθ.  ι· και τελικά 
όταν έλαβε ένα μήνυμα από τον Ιωάννη και είπε στο πλήθος, από τότε που εμφανίστηκε ο 
Ιωάννης ο Βαπτιστής μέχρι τώρα, η βασιλεία του Θεού κερδίζεται με προσπάθεια· και μετά 
επιτίμησε τις πόλεις, Χοραζίν, Βηθσαϊδά, και Καπερναούμ, όπου το έγινε το μεγαλύτερο 
μέρος από τα δυνατά  του έργα, επειδή δεν μετανοούσαν, Μάτθ.ια.  Από διάφορες 
περικοπές φαίνεται, ότι από τη φυλάκιση του Ιωάννη μέχρι τώρα πέρασε ένα σημαντικό 
χρονικό διάστημα: ο χειμώνας ήταν τώρα παρελθόν, και το επόμενο Πάσχα ήταν κοντά· 
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γιατί αμέσως μετά από αυτό, ο Ματθαίος, στο κεφάλαιο ιβ·  προσθέτει, ότι ο Ιησούς 
περνούσε ένα Σάββατο μέσα από σπαρμένα χωράφια και οι μαθητές του πείνασαν κι 
άρχισαν να τρίβουν τα στάχυα και να τρώνε σπόρους –τους έτριβαν, προσθέτει ο Λουκάς, 
στα χέρια τους: έτσι τα σιτηρά ήταν όχι μόνο στο στάχυ, αλλά ώριμο σιτάρι ή κριθάρι· και 
κατά συνέπεια το Πάσχα, στο οποίο προσφερόντουσαν πάντα τα πρωτογεννήματα πριν από 
τη συγκομιδή, ήταν πολύ κοντά ή είχε περάσει. Ο Λουκάς ονομάζει αυτό το Σάββατο, το 
δεύτερο μετά το Πάσχα44, δηλαδή το δεύτερο από τις δύο μεγάλες εορτές του Πάσχα. Όπως 
καλούμε Πάσχα το υψηλό Πάσχα και χαμηλή οκτάβα45 Πάσχα ή χαμηλή Κυριακή 46: ο 
Λουκάς καλεί τη γιορτή την έβδομη ημέρα του άζυμου ψωμιού δεύτερο από τα δύο 
πρωταρχικά Σάββατα. 
 
Σε ένα από τα επόμενα Σάββατα πήγε σε μια Συναγωγή και θεράπευσε έναν άνθρωπο με 
ένα παράλυτο χέρι, Ματθαίος ιβ. 9· Λουκάς στ 6. Και όταν οι Φαρισαίοι συμβουλεύτηκαν 
μεταξύ τους για να τον εξοντώσουν, ο Ιησούς όμως το έμαθε κι έφυγε από ‘κει. Κόσμος 
πολύς ακολούθησε τον Ιησού, κι αυτός θεράπευσε όλους τους πάσχοντες  αλλά τους 
διέταξε να μην τον διαφημίζουν, Ματθαίος  ιβ. 14. Στη συνέχεια, μπήκε σε ένα πλοίο, και το 
πλήθος στέκονταν στην ακτή, μίλησε σε αυτούς τρεις παραβολές, που λήφθηκαν από τους 
άντρες που σπέρνανε τα χωράφια, Ματθαίος ιγ· και με αυτό μπορούμε να γνωρίσουμε ότι 
ήταν τώρα η εποχή της σποράς , και κατά συνέπεια ότι η γιορτή της Σκηνοπηγία είχε 
περάσει. Μετά από αυτό έφυγε από ‘κει. Πήγε στην πατρίδα του και τους δίδασκε στη 
συναγωγή, …έτσι δεν έκανε εκεί πολλά θαύματα εξαιτίας της απιστίας τους. Στη συνέχεια, 
οι δώδεκα που ήταν σε περιοδεία ένα χρόνο, επέστρεψαν και είπαν στον Ιησού όλα αυτά 
που είχαν κάνει: και την ίδια στιγμή ο Ηρώδης αποκεφάλισε τον Ιωάννη στη φυλακή και οι 
μαθητές του ήρθαν και το είπαν στον Ιησού. και όταν ο Ιησούς το άκουσε, πήρε τα δώδεκα 
και έφυγε από εκεί με πλοίο σε ένα έρημο τόπο που ανήκει στη Βηθσαϊδά και ο κόσμος 
όταν το μάθανε, τον ακολουθούσαν με τα πόδια από τις πόλεις, τώρα που πέρασε ο 
χειμώνας· και θεράπευσε τους άρρωστους, και στην έρημο τους έθρεψε, ο αριθμός τους 
ήταν πέντε χιλιάδες άντρες, εκτός από γυναίκες και παιδιά, με μόνο πέντε ψωμάκια  και 
δύο ψάρια, Ματθαίος ιδ· Λουκάς θ· κατά την εκτέλεση του θαύματος αυτού, το Πάσχα των 
Εβραίων ήταν κοντά, Ιωάννης δ. Αλλά ο Ιησούς δεν πήγε προς τη γιορτή· αλλά ύστερα απ’ 
αυτά  ο Ιησούς εξακολούθησε να περιοδεύει ση Γαλιλαία, επειδή οι Ιουδαίοι στο 
προηγούμενο Πάσχα πριν είχαν λάβει την απόφαση να τον εξοντώσουν και ακόμα  
ζητούσαν να τον σκοτώσουν,  Ιωάννης ζ  1. Ως εκ τούτου, βρέθηκε πρώτα στην 
παραθαλάσσια περιοχή της Τύρου και της Σιδώνας, μετά στη θάλασσα της Γαλιλαίας, μετά 
στην  παραθαλάσσια πόλη Καισάρεια Φιλίππου· και τέλος στην Καπερναούμ, Ματθαίος ιε 
21, 29· ιστ 13· ιζ 34. 
 
Στη συνέχεια, όταν πλησίασε  η γιορτή της Σκηνοπηγίας, οι αδελφοί του τον παρακάλεσαν 
να πάει κρυφά, και τον παρότρυναν να πάει μέχρι στην γιορτή. Αλλά δεν πήγε μέχρι που 
είχαν φύγει, και στη συνέχεια ανέβηκε μόνος του, Ιωάννης ζ 2. Και όταν οι Εβραίοι 
επεδίωξαν να τον λιθοβολήσουν, δραπέτευσε, Ιωάννης η 59. Μετά από αυτό, ήταν στη 
γιορτή των Εγκαινίων το χειμώνα, Ιωάννης ι 22. και όταν προσπάθησαν ξανά να τον 
συλλάβουν, έφυγε πέρα από τον Ιορδάνη, Ιωάννης ι. 39, 40· Ματθαίος ιθ 1· όπου έμεινε 
μέχρι το θάνατο του Λαζάρου, και έπειτα ήρθαν στη Βηθανία κοντά στην Ιερουσαλήμ και 
τον ανέστησαν, Ιωάννης ια 7,18. Οπότε οι Εβραίοι έλαβαν απόφαση να τον σκοτώσουν: και  
γι 'αυτό ο Ιησούς δεν κυκλοφορούσε πια ελεύθερα ανάμεσα των Ιουδαίων, και πήγε στην 

                                                           
44

 Ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ δευτεροπρώτῳ διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ τῶν σπορίμων· καὶ ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ 
αὐτοῦ τοὺς στάχυας, καὶ ἤσθιον, ψώχοντες ταῖς χερσίν. 
45

 "Οκτάβα" έχει δύο έννοιες στη Χριστιανική Λειτουργική χρήση έχει δύο χρήσεις, α) την όγδοη μέρα μετά τη 
γιορτή, στη δεύτερη έννοια αφορά όλη την περίοδο αυτών των οχτώ ημερών  
46

 Low Sunday, όρος που χρησιμοποιεί η Αγγλικανική ομολογία  
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περιοχή κοντά στην έρημο, σε μια πόλη που λεγόταν Εφραΐμ·  Εκεί έμεινε με τους μαθητές 
του μέχρι το τελευταίο Πάσχα, στο οποίο το  οι Ιουδαίοι τον θανάτωσαν ,  Ιωάννης ια. 53, 
54. 
 
Έχουμε λοιπόν, στα Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Ιωάννη, σε σύγκριση μεταξύ τους, την 
ιστορία των πράξεων του Χριστού σε συνεχή σειρά κατά τη διάρκεια πέντε Πάσχα.  Ο 
Ιωάννης είναι πιο ξεχωριστός στην αρχή και στο τέλος. Ο Ματθαίος στη μέση: και αυτό που 
είτε ο ένας ή ο άλλος παραλείπει, ο άλλος μας τα προμηθεύει. Το πρώτο Πάσχα ήταν 
μεταξύ του βαπτίσματος του Χριστού και τη φυλάκιση του Ιωάννη, Ιωάννης β 13· το 
δεύτερο μέσα σε τέσσερις μήνες μετά τη φυλάκιση του Ιωάννη και της έναρξης των 
κηρυγμάτων του  Χριστού στη Γαλιλαία,  Ιωάννης δ 35· και ως εκ τούτου ήταν σε εκείνη την 
γιορτή στην οποία ο Ιησούς ανέβαινε, όταν ήθελε ο Γραμματέας να τον  ακολουθήστε, 
Ματθαίος η 19· Λουκάς θ 51, 57· ή την γιορτή που ήταν προηγουμένως. Το τρίτο ήταν στην 
επόμενη  γιορτή μετά από αυτό, όταν το σιτάρι ήταν και ώριμα,  Ματθαίος ιβ 1· Λουκάς vi. 
1. Το τέταρτο ήταν αυτό που ήταν κοντά στην ημέρα που ο Χριστός έκανε το θαύμα των 
πέντε άρτων, Ματθαίος ιδ 15· Ιωάννης στ 4, 5 και το πέμπτο ήταν αυτό στο οποίο ο Χριστός 
έπαθε,  Ματθαίος κ 17· Ιωάννης ιβ. 1. 
 
Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου Πάσχα ο Ιωάννης και ο Χριστός  βάφτιζαν μαζί, μέχρι 
τη φυλάκιση του Ιωάννη, η οποία ήταν τέσσερις μήνες πριν από το δεύτερο. Τότε ο Χριστός 
άρχισε να κηρύττει και κάλεσε τους μαθητές του· και μετά από αυτό τους δίδασκε για ένα 
χρόνο, τους έδωσε τη δυνατότητα να κηρύξουν στις πόλεις των Ιουδαίων: την ίδια στιγμή ο 
Ιωάννης άκουσε τη φήμη του Χριστού, και έστειλε για να γνωρίσει ποιος ήταν. Και το τρίτο 
Πάσχα, όταν οι αρχιερείς άρχισαν να συσκέπτονται για το θάνατο του Χριστού. Λίγο πριν 
από το τέταρτο Πάσχα, οι δώδεκα μαθητές μετά που είχαν κηρύξει για ένα χρόνο σε όλες 
τις πόλεις, επέστρεψαν στον Χριστό· και στην ίδια στιγμή ο Ηρώδης αποκεφάλισε τον 
Ιωάννη στη φυλακή, αφού είχε μείνει στη φυλακή δύο χρόνια και ένα τέταρτο: και μετά ο 
Χριστός έφυγε στην έρημο από το φόβο του Ηρώδη. Το τέταρτο Πάσχα ο Χριστός δεν πήγε 
στην Ιερουσαλήμ από το φόβο των Ιουδαίων, οι οποίοι πριν από το Πάσχα είχαν συσκεφθεί 
για το θάνατό του και γιατί δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του. Από εκείνο τον καιρό μέχρι την 
γιορτή της Σκηνοπηγίας περιόδευσε στη Γαλιλαία και αυτό κρυφά από το φόβο του Ηρώδη: 
και μετά την γιορτή της Σκηνοπηγίας δεν επέστρεψε πλέον στη Γαλιλαία, αλλά μερικές 
φορές ήταν στην Ιερουσαλήμ, και μερικές φορές αποσύρθηκε στον Ιορδάνη  ή την πόλη 
Εφραΐμ κοντά στην έρημο μέχρι το Πάσχα που προδόθηκε, συνελήφθη και σταυρώθηκε. 
 
Ο Ιωάννης βάφτισε λοιπόν δύο καλοκαίρια και ο Χριστός κήρυξε τρία·  στο πρώτο καλοκαίρι 
ο Ιωάννης κήρυξε για να τον κάνει γνωστό, για να δώσει μαρτυρία για τον Χριστό. Τότε, 
αφού ο Χριστός ήρθε στον Ιωάννη για το βάπτισμα του και τον γνώρισε, ο Ιωάννης βάφτισε 
ένα άλλο καλοκαίρι, για να κάνει τον Χριστό γνωστό με τη μαρτυρία του· και ο Χριστός 
βάφτιζε το ίδιο καλοκαίρι, για να γίνει ο ίδιος πιο γνωστός: και λόγω της μαρτυρίας του 
Ιωάννη ήρθαν περισσότεροι στο βάπτισμα του Χριστού απ 'ό, τι στο βάπτισμα του Ιωάννη. 
Το χειμώνα που ακολούθησε τη φυλάκιση του  Ιωάννη· και που τώρα η πορεία του 
τελείωσε, ο Χριστός μπήκε στην κυριότερη δική του διακονία δηλαδή του  κηρύγματος στις 
πόλεις. Στην αρχή του κηρύγματος του ολοκλήρωσε τον αριθμό των δώδεκα Αποστόλων και 
τους δίδασκε το πρώτο έτος για να τους  στείλει σε αποστολή. Πριν από το τέλος αυτού του 
έτους, η φήμη του κηρύγματος και των θαυμάτων του μέχρι τώρα είχε εξαπλωθεί σε όλη 
την περιοχή,  έτσι ώστε οι Ιουδαίοι στο ακόλουθο  Πάσχα συσκέφθηκαν για το πώς να τον 
σκοτώσουν. Στο δεύτερο έτος του κηρύγματος του, που δεν ήταν πλέον ασφαλές για αυτόν 
να κυκλοφορεί ανοιχτά στην Ιουδαία, έστειλε τους δώδεκα να κηρύξουν σε όλες τις πόλεις 
τους και στο τέλος του χρόνου επέστρεψαν σε αυτόν και του είπαν όσα είχαν κάνει. Όλα το 
τελευταίο έτος οι δώδεκα συνέχισαν μαζί του για να τους δοθούν πιο τέλεια περισσότερες 
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οδηγίες, για να κηρύξουν σε όλα τα έθνη μετά το θάνατό του. Και με την είδηση του 
θανάτου του Ιωάννη, φοβούμενος τον Ηρώδη καθώς και τους Ιουδαίους, περιόδεψε αυτήν  
την χρονιά πιο κρυφά από πριν· συχνά πήγαινε σε ερήμους, και ξόδεψε το τελευταίο 
εξάμηνο του χρόνου στην Ιουδαία, έξω από την περιοχή κυριαρχίας του Ηρώδη.  
 
Έχουμε λοιπόν στα Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Ιωάννη όπου όλα τα πράγματα τα 
διηγούνται με τάξη, από την αρχή του κηρύγματος του Ιωάννη μέχρι το θάνατο του 
Χριστού, και τα χρόνια διακρίνονται το ένα από το άλλο από τέτοια βασικά χαρακτηριστικά 
που δεν μπορούμε να έχουμε λάθος. Το δεύτερο Πάσχα διακρίνεται από το πρώτο, από την 
παρεμβολή της φυλάκισης του Ιωάννη. Το τρίτο διακρίνεται από το δεύτερο,  με διπλό 
χαρακτηριστικό:  το πρώτο, από την παρεμβολή της γιορτής στην οποία ανέβηκε ο Χριστός, 
Ματθαίος η 19· Λουκάς θ 57· και δεύτερον, από την απόσταση του χρόνου από την αρχή 
του κηρύγματος του Χριστού: γιατί το δεύτερο ήταν στην αρχή του κηρύγματος  του, και το 
τρίτο τόσο πολύ καιρό μετά από το προηγούμενου, ότι πριν έρθει το Πάσχα ο Χριστός είπε, 
από τις ημέρες του Ιωάννη του Βαπτιστή μέχρι τώρα, κτλ.· και επιτίμησε τις πόλεις της 
Γαλιλαίας για το ότι δεν μετανοούσαν στο κήρυγμά του και τα θαύματα που έκανε σε όλο 
αυτό το διάστημα. Το τέταρτο διακρίνεται από το τρίτο, από την αποστολή των δώδεκα από 
τον Χριστό να κηρύξει στις πόλεις της Ιουδαίας μέσα σε όλο το διάστημα. Το πέμπτο 
διακρίνεται από όλα τα πρώτα από το ότι οι δώδεκα αφού επέστρεψαν από το κήρυγμα και 
συνέχισαν με τον Χριστό κατά τη διάρκεια όλο το διάστημα, μεταξύ του τέταρτου και του 
πέμπτου Πάσχα, και το πάθος και άλλα αλάνθαστα χαρακτηριστικά. 
 
Τώρα από το πρώτο καλοκαίρι του βαπτίσματος του Ιωάννη έπεσε στο δέκατο πέμπτο έτος 
του Αυτοκράτορα Τιβερίου και κατά συνέπεια το πρώτο από αυτά τα πέντε Πάσχα  στο 
δέκατο έκτο έτος· το τελευταίο Πάσχα, στον οποίο ο Ιησούς έπαθε, θα πέσει στο εικοστό 
έτος του ίδιου αυτοκράτορα. και κατά συνέπεια στην Υπατεία του Φαβίου και του Βιτελίου, 
στο 79ο  Ιουλιανό έτος και το έτος του Χριστού 34 μ.Χ, το οποίο ήταν το σαββατικό έτος για 
τους Ιουδαίους. Και το έπραξε, επιβεβαιώνω από αυτά τα επιχειρήματα. 
 
Θεωρώ δεδομένο ότι το πάθος ήταν την Παρασκευή της 14ης  ημέρας του μήνα Νισάν, η 
μεγάλη γιορτή του Πάσχα το Σάββατο την 15η ημέρα του  Νισάν, και η ανάσταση την 

επόμενη ημέρα. Τώρα η 14η ημέρα του  Νισάν 
έπεφτε πάντα στην πανσέληνο έπειτα από την 
εαρινή ισημερία· και ο μήνας άρχιζε με το νέο 
φεγγάρι, όχι στην πραγματική σύζευξη, αλλά στην 
πρώτη εμφάνιση της νέας σελήνης: διότι οι 
Ιουδαίοι ανέφεραν όλη την ώρα το σιωπηλό 
φεγγάρι, όπως το διατύπωσαν, δηλαδή την 
εξαφάνιση του φεγγαριού,  ως προς το παλιό 
φεγγάρι. και επειδή η πρώτη εμφάνιση μπορεί να 
είναι περίπου 18ώρες μετά την αληθινή σύζευξη, 
άρχιζαν τον μήνα τους από την έκτη ώρα το 
βράδυ, δηλαδή, στη δύση του ήλιου, έπειτα από 

τη δέκατη όγδοη ώρα από τη σύζευξη. Και αυτός ο κανόνας ονόμαζαν יה Jah, σχεδιάζοντας 

με τα γράμματα י  [Εβραϊκά: Y] και ה [Εβραϊκά: H] τον αριθμό 18. 

 
Ξέρω ότι ο Επιφάνειος μας λέει, αν κάποιοι ερμηνεύσουν σωστά τα λόγια του, ότι οι 
Ιουδαίοι χρησιμοποίησαν έναν φαύλο κύκλο και έτσι προέβλεπαν το νόμιμο νέο φεγγάρι 
κατά δύο ημέρες. Αλλά αυτός σίγουρα δεν μίλησε ως μάρτυρας, γιατί αυτός ούτε 
κατανοούσε την Αστρονομία ούτε τη ραβινική μάθηση, αλλά ως το επιχείρημα από την 
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εσφαλμένη υπόθεση του για το χρόνο της σταύρωσης. Γιατί οι Ιουδαίοι δεν επιτάχυναν, 
αλλά ανέβαλλαν τους μήνες τους: νόμιζαν ότι ήταν νόμιμο να αρχίζουν τους μήνες τους μια 
ημέρα αργότερα από την πρώτη εμφάνιση της νέας σελήνης, γιατί η νέα σελήνη συνεχίζεται 
για περισσότερες ημέρες από μία· αλλά όχι μια μέρα νωρίτερα, μήπως θα έπρεπε να 
γιορτάσουν το νέο φεγγάρι πριν υπάρξει κάποιο. Και οι Εβραίοι διατηρούν ακόμη μια 
παράδοση στα βιβλία τους, που χρησιμοποίησε επιμελώς το Συνέδριο  για να ορίζει τα νέα 
φεγγάρια με την παρατήρηση: στέλνοντας τους μάρτυρες σε ορεινές περιοχές, και 
εξετάζοντάς τους ουρανούς για την εμφάνιση του φεγγαριού, και μεταφέροντας τη νέα 
σελήνη από την ημέρα που είχαν συμφωνήσει μέχρι την προηγούμενη ημέρα, καθώς συχνά 
οι μάρτυρες που προέρχονταν από απομακρυσμένες περιοχές, που την είχαν δει μια μέρα 
νωρίτερα από ό, τι την είδανε στην Ιερουσαλήμ. Κατά συνέπεια, ο Ιώσηπος, ένας από τους  
Ιουδαίους Ιερείς που υπηρέτησαν στο ναό, μας λέει [2] ότι εθεωρείτο ότι το Πάσχα  ήταν 

την 14η ημέρα του Νισάν, [κατά σεληνην] σύμφωνα με το φεγγάρι, όταν ο ήλιος ήταν στον 
Κριό. Αυτό επιβεβαιώνεται επίσης από δύο περιπτώσεις, που καταγράφονται από αυτόν, οι 
οποίες ανατρέπουν πλήρως  την υπόθεση των Εβραίων που χρησιμοποιούσαν έναν φαύλο 
κύκλο. Για εκείνο το έτος κατά το οποίο καταλήφθηκε και καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ, 
λέει, το Πάσχα ήταν στις 14ημέρα του μήνα Ξανθικού, η οποία σύμφωνα με τον Ιώσηπο 
είναι στο δικό μας Απρίλη· και ότι πέντε χρόνια πριν, έπεσε την 8η ημέρα του ίδιου μήνα.  
Οι οποίες δύο περιπτώσεις συμφωνούν με την πορεία της σελήνης. 
 
Υπολογίζοντας ως εκ τούτου τα νέα φεγγάρια του πρώτου μήνα σύμφωνα με την πορεία 
του φεγγαριού και τον κανόνα Jah, και από εκεί υπολογίζοντας 14 ημέρες, βρίσκω ότι η 14η 
ημέρα αυτού του μήνα στο έτος του Χριστού 31, έπεσε την Τρίτη  27 Μαρτίου. κατά το έτος 
32, την Κυριακή 13 Απριλίου. στο έτος 33, την Παρασκευή  3 Απριλίου. κατά το έτος 34, την 
Τετάρτη 24 Μαρτίου, ή μάλλον, για αποφυγή της Ισημερίας που έπεσε την ίδια μέρα και για 
να έχεις πιο κατάλληλο χρόνο για τη συγκομιδή, την Πέμπτη 22 Απριλίου και το έτος 35, την 
Τρίτη 12 Απριλίου· και το έτος 36, το Σάββατο 31 Μαρτίου.  
 
Αλλά επειδή η 15η και η 21η μέρα του Νισάν, και μια ημέρα ή δύο από την Πεντηκοστή, και 
η 10η, 15η και 22η ημέρα του Τισρί, ήταν πάντοτε σαββατικές ημέρες ή ημέρες ανάπαυσης, 
και ήταν ενοχλητικό να πέφτουν σε δύο Σάββατα μαζί  όπου απαγορευόταν  να θάβουν 
τους νεκρούς τους και να ετοιμάζουν φρέσκο κρέας, γιατί σε αυτή τη  ζεστή περιοχή το 
κρέας τους θα ήταν έτοιμο να σαπίζει σε δύο ημέρες: για να αποφευχθούν αυτά και 
κάποιες παρόμοιες δυσκολίες, οι Εβραίοι αναβάλλουν τους μήνες τους μια μέρα, όπως 
συχνά όπως την πρώτη ημέρα του μήνα Tisri, ή, το οποίο είναι το ίδιο , τον τρίτο του μήνα 
Nisan, ήταν η Κυριακή, την Τετάρτη ή την Παρασκευή: και αυτός ο κανόνας ονομαζόταν 

 που σημαίνουν τους αριθμούς 1, 4, 6, δηλαδή['W, D :א , ד ] Adu, με τα γράμματα [DW' :אדו]

την 1η, την 4η και την 6η ημέρα της εβδομάδας·  που τις ημέρες αυτές τις καλούμε 
Κυριακή, Τετάρτη και Παρασκευή. Αναβάλλοντας ως εκ τούτου με αυτόν τον κανόνα τους 
μήνες που αναφέρθηκαν παραπάνω. η 14η ημέρα του μήνα Nisan θα έπεφτε στο έτος του 
Χριστού 31, την Τετάρτη 28 Μαρτίου· κατά το έτος 32,την Πέμπτη 14 Απριλίου· στο έτος 33, 
την Παρασκευή 3 Απριλίου· κατά το έτος 34, στην Παρασκευή 23 Απριλίου· το έτος 35, την 
Τετάρτη 13 Απριλίου και το έτος36, το Σάββατο 31 Μαρτίου. 
 
Με αυτόν τον υπολογισμό επομένως το έτος 32 αποκλείεται απολύτως, επειδή το Πάθος 
δεν μπορεί να πέσει την Παρασκευή χωρίς να το κάνει πέντε ημέρες μετά από την 
πανσέληνο ή δυο μέρες πριν από αυτήν· ενώ θα έπρεπε να είναι από την ημέρα της 
πανσέληνου ή την επόμενη μέρα. Για τον ίδιο λόγο τα έτη 31 και 35 εξαιρούνται, διότι σε 
αυτά το Πάθος δεν μπορεί να πέσει την Παρασκευή χωρίς να κάνει τρεις μέρες μετά την 
πανσέληνο, ή τέσσερις μέρες πριν: σφάλματα τόσο τεράστια, που  θα ήταν πολύ εμφανή 
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για τους ουρανούς και στο πιο κοινό μάτι. Το έτος 36 υποστηρίζεται από λίγους ή καθόλου, 
και τόσο και αυτό το έτος 35 μπορεί συνεπώς να αποκλειστεί. 
 
Ο Τιβέριος στην αρχή της βασιλείας του έκανε τον Βιτέλιο Gratus κυβερνήτη της Ιουδαίας· 
και μετά από 11 χρόνια, τον αντικατέστησε με τον Πόντιο Πιλάτο, ο οποίος κυβερνούσε10 
χρόνια. Στη συνέχεια, ο Βιτέλιος, που ήταν νέος Κυβερνήτης της Συρίας, του στέρησε την 
τιμής, αντικαθιστώντας με τον Μάρκελλο και τον έστειλε στη Ρώμη: αλλά, λόγω 
καθυστερήσεων, ο Τιβέριος πέθανε πριν ο Πιλάτος να πάει εκεί. Εν τω μεταξύ ο Βιτέλιος, 
αφού είχε καθαιρέσει τον Πιλάτο, ήρθε στην Ιερουσαλήμ την εποχή του Πάσχα, για να 
επισκεφθεί την επαρχία, καθώς και άλλοι στην αρχή της ηγεμονίας του· και στη θέση του 
Καϊάφα, που ήταν τότε Αρχιερέας,  έθεσε τον Ιωνάθαν  τον γιο του Ανάνου ή του Άννα όπως 
ονομάζεται στη γραφή. Στη συνέχεια, όταν επέστρεψε ο Βιτέλιος στην Αντιόχεια, έλαβε 
επιστολές από τον Τιβέριο για να κάνει ειρήνη με τον Αρτάβανο βασιλιά των Πάρθων. Την 
ίδια στιγμή οι Αλανοί , από παρότρυνση του Τιβερίου, εισέβαλαν στο βασίλειο του 
Αρτάβανου· και οι  δικό του υπήκοοι, επίσης, με την βοήθεια του Βιτέλιου, σύντομα 
επαναστάτησαν: γιατί ο Τιβέριος πίστευε ότι ο Αρτάβανος, που πιέστηκε με δυσκολίες, θα 
το έκανε αποδεκτές πιο εύκολα τις συνθήκες της ειρήνης. Ο Αρτάβανος ως εκ τούτου 
αμέσως συγκεντρώνοντας ένα μεγαλύτερο στρατό, εφόρμησε τους αντάρτες· και στη 
συνέχεια είχε συνάντηση με το Βιτέλιο στον Ευφράτη, έκαμε συνθήκη με τους Ρωμαίους. 
Μετά από αυτό ο Τιβέριος διέταξε τον Βιτέλιο να πολεμήσει τον βασιλιά Αρέτα της 
Αραβίας. Συνεπώς, οδήγησε τον στρατό του ενάντια στον Αρέτα, πήγε μαζί με τον Ηρώδη 
στην Ιερουσαλήμ, για να θυσιάσει στην γιορτή που επρόκειτο να τελεσθεί. Όταν τον 
δέχτηκαν τιμητικά, έμεινε τρεις ημέρες, και εν τω μεταξύ μετέφερε το αξίωμα του Αρχιερέα 
από τον Ιωνάθαν στον αδελφό του Θεόφιλο: και την τέταρτη ημέρα, παίρνοντας επιστολές 
για το θάνατο του Τιβερίου, έκανε τους ανθρώπους να ορκιστούν υπακοή στον Γάιο το νέο 
Αυτοκράτορα· και ανακαλώντας το στρατό του, τους έστειλε στα στρατόπεδα τους. Όλα 
αυτά σχετίζονται με τον Ιώσηπο Antiq. lib. 18. γ. 6, 7. Έτσι βασίλεψε ο Τιβέριος 22 έτη και 7 
μήνες και πέθανε στις 16 Μαρτίου, στις αρχές του έτους 37 μ. Χ· και η γιορτή του Πάσχα 
έπεσε στις 20 Απριλίου, μετά δηλαδή 35 ημέρες από τον θάνατο του Τιβερίου: έτσι 
υπήρχαν περίπου 36 ή 38 ημέρες, για να έρθει η είδηση του  θανάτου του από τη Ρώμη 
στον Βιτέλιο στην Ιερουσαλήμ. που είναι μια κατάλληλη στιγμή για αυτό το μήνυμα, το 
επιβεβαιώνει η γιορτή που ο Βιτέλιος και ο Ηρώδης στο οποίο πήγαν τώρα ήταν το Πάσχα. 
Διότι αν ήταν η Πεντηκοστή, όπως συνήθως υποτίθεται, ο Βιτέλιος θα έπρεπε να συνέχιζε  
για τρεις μήνες να έχει άγνοια του θανάτου του αυτοκράτορα: το οποίο δεν μπορούμε να 
υποθέσουμε. Ωστόσο, τα πράγματα που έγιναν μεταξύ αυτής της γιορτής και του Πάσχα 
που ο Βιτέλιος ήταν πριν, δηλαδή, η υποκίνηση της εξέγερσης στην Πάρθια, η κατάπνιξη 
αυτής της εξέγερσης, η δημιουργία  μιας συμμαχίας μετά με τους Πάρθους, η αποστολή 
ειδήσεων αυτής της συμμαχίας στη Ρώμη, η παραλαβή νέων εντολών από εκεί για να 
προχωρήσει εναντίον των Αράβων κα η εφαρμογή αυτών των εντολών · χρειάστηκε πολύ 
περισσότερο χρόνο από τις πενήντα ημέρες μεταξύ του Πάσχα και της Πεντηκοστής του 
ίδιου έτους: και επομένως το Πάσχα το οποίο ο Βιτέλιος πήγε για πρώτη φορά, που ήταν το 
προηγούμενο έτος. Ως εκ τούτου, ο Πιλάτος καθαιρέθηκε πριν από το Πάσχα Α.Χ. 36, και 
κατά συνέπεια το πάθος του Χριστού ήταν πριν από αυτό το Πάσχα: γιατί δεν έπαθε ούτε 
κάτω από τον Βιτέλιο ούτε κάτω από τον Βιτέλιο και τον Πιλάτο αλλά μόνο κάτω από τον 
Πιλάτο. 
 
Τώρα έχει παρατηρηθεί ότι το αξίωμα του Αρχιερέα ήταν αυτή τη στιγμή ένα ετήσιο 
αξίωμα, και το Πάσχα ήταν η στιγμή του διορισμού ενός νέου Αρχιερέα. Για τον Γράτους  
τον  προκάτοχο του Πιλάτου, λέει ο Ιώσηπος, έκανε τον Ισμαήλ Αρχιερέα μετά τον Ανάνο· 
και λίγο αργότερα, ας υποθέσουμε ότι μετά ένα χρόνο, τον καθαίρεσε και τον 
αντικατέστησε  με τον Ελεάζαρ και ένα χρόνο μετά με τον Σίμωνα και μετά από άλλο χρόνο 
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με τον Καϊάφα· και όταν ο Πιλάτος ήρθε  έδωσε τη θέση του.  Έτσι ο Βιτέλιος σε ένα Πάσχα 
έκανε τον Ιωνάθαν διάδοχο στον Καϊάφα και στο επόμενο τον Θεόφιλο διάδοχο στον 
Ιωνάθαν. Έτσι λοιπόν ο Λουκάς μας λέει ότι στο 15ο έτος του Τιβερίου, ο Άννας και ο 
Καϊάφας ήταν Αρχιερείς, δηλαδή ο Άννας μέχρι το Πάσχα και ο Καϊάφας στη συνέχεια. 
Συνεπώς, ο Ιωάννης μιλάει για το αξίωμα του Αρχιερέα ως ετήσιο αξίωμα: διότι μας λέει 
ξανά και ξανά, κατά το τελευταίο έτος του κηρύγματος του Χριστού, ότι ο Καϊάφας ήταν 
Αρχιερέας για εκείνο το έτος, Ιωάννης ια. 49, 51· ιη 13. Και τον επόμενο χρόνο ο Λουκάς σας 
λέει ότι ο Άννας ήταν Αρχιερέας, Πράξεις δ. 6. Ο Θεόφιλος έγινε επομένως Αρχιερέας κατά 
το πρώτο έτος του Γαΐου, ο Ιωνάθαν στο 22ο έτος του Τιβέριου και ο Καϊάφας στο 21ο έτος 
του ίδιου αυτοκράτορα: και ως εκ τούτου, διανέμοντας ένα χρόνο σε κάθε ένα, το Πάθος 
που έλαβε χώρα,  όταν ο Άννας διαδέχτηκε τον Καϊάφα , δεν θα μπορούσε να είναι 
αργότερα από τη 20η χρονιά του Τιβερίου, 34 μ.Χ. 
 
Έτσι, παραμένουν μόνο τα έτη 33 και 34 που πρέπει να ληφθούν υπόψη· και το έτος33 το 
εξαιρώ με το εξής επιχείρημα. Στο Πάσχα δύο χρόνια πριν από το Πάσχα του Πάθους· όταν 
ο Χριστός περνούσε από τα σπαρτά , και οι μαθητές του κόβανε τα στάχυα, και μετά τα 
τρίβανε με τα χέρια τους για να τα φάνε· αυτή η ωριμότητα των σιτηρών  δείχνει ότι το 
Πάσχα έπεσε αργά: και το ίδιο έγινε το Πάσχα του 32,  14 Απριλίου, ενώ το Πάσχα του 31, 
έπεσε στις 28 Μαρτίου, και ήταν πολύ νωρίς. Ήταν επομένως, δύο χρόνια μετά το έτος 31, 
αλλά δύο χρόνια μετά από το 32 αυτό  είναι το Πάσχα που έπαθε ο  Χριστός. 
 
Έτσι όλοι οι χαρακτήρες του Πάθους συμφωνούν ότι το Πάθος έγινε το έτος 34· και είναι η 
μόνη χρονιά για την οποία συμφωνούν όλοι. 
 
ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI. 
[1]Παρατηρώ ότι ο Χριστός και ο πρόδρομος Ιωάννης στις παραβολικές τους ομιλίες συνηθίζονταν να 
αναφέρουν τα παρόντα πράγματα. Οι παλαιοί Προφήτες, όταν περιγράφουν τα πράγματα εμφατικά, 
όχι μόνο εφάρμοζαν παραβολές από τα πράγματα που προσέφεραν οι ίδιοι, όπως Ησα. λζ. από τα 
δοχεία ενός κεραμέα, Ιερ. ιη, κτλ. αλλά και όταν αυτά τα κατάλληλα αντικείμενα ήθελαν, τα 
προσέφεραν με τις δικές τους ενέργειες, όπως σκίζοντας ένα μανδύα, Α’Βας.  ια· με βολή βέλους, Β’ 
Βασιλέων ιγ· με γύμνωση του σώματος τους, Ησα.  κ· με το να ονομάζουν τους γιους τους με 
ονόματα με σημασία, Ησα. ή Ωσηέ α· με το να κρύβει μια ζώνη στην όχθη του Ευφράτη (ή Φάρα), 
Ιερ. ιγ. με το σπάσιμο του δοχείου ενός αγγειοπλάστη, Ιερ. Ιθ· με την τοποθέτηση δεσμών και ζυγών, 
Ιερ. Κζ· με το δέσιμο ενός βιβλίου σε μια πέτρα και ρίχνοντας και τα δύο στον Ευφράτη, Ιερ. Λα· με 
την πολιορκία μιας ζωγραφισμένης πόλης, Ιεζ.  δ· διαιρώντας τα μαλλιά σε τρία μέρη, Ιεζ. ε· 
κάνοντας μια αλυσίδα, Ιεζ. Ζ (Στον Βάμβα κάμε άλυσον,  στη Νέα Μετάφραση θα κάνουν μεγάλη 
σφαγή, Στους εβδομήκοντα 23 καὶ ποιήσουσι φυρμόν )· με το κουβάλημα περιουσιακών στοιχείων 
όπως σε μια αιχμαλωσία με τρόμο, Ιεζ. ιβ, κοκ. Με τέτοιους τύπους οι Προφήτες αγαπούσαν να 
μιλάνε. Και ο Χριστός είναι υποταγμένος με ένα ευγενέστερο προφητικό πνεύμα απ 'ό, τι οι 
υπόλοιποι, διακρίθηκε και σε αυτό το είδος ομιλίας, αλλά δεν μίλησε με δικές του ενέργειες, αυτό 
ήταν λιγότερο σοβαρό και αξιοπρεπές, αλλά με το να μετατραπεί σε παραβολές αυτά που είχε 
πρόσφορα. Με την ευκαιρία της πλησιέστερης συγκομιδής, προειδοποιεί ξανά και ξανά τους 
μαθητές του για την πνευματική συγκομιδή, ο Ιωάννης. 35· Ματθ. θ 37. Βλέποντας τα αγριόκρινα, 
συμβουλεύει τους μαθητές του για τα ακριβά ρούχα, Ματθ στ 28. Σε σχέση με την παρούσα εποχή 
φρούτων, προτρέπει τους μαθητές του να γνωρίζουν τους ανθρώπους από τους καρπούς τους, 
Ματθ. ζ. 16. Κατά την διάρκεια του Πάσχα, όταν τα δέντρα δίνουν φύλλα, δίνεται στους μαθητές του 
να μάθουν μια παραβολή από τη συκιά: όταν το κλαδί της είναι ακόμα τρυφερό και βάζετε φύλλα, 
ξέρετε ότι το καλοκαίρι είναι κοντά, κτλ. Ματθ. κδ 32· Λουκάς κα 29. Την ίδια μέρα, αναφερόμενος 
τόσο στην εποχή του χρόνου όσο και στο πάθος του, που επρόκειτο να είναι δύο μέρες μετά, έδωσε 
μια παραβολή για την εποχή της καρποφορίας που πλησιάζει και τη δολοφονία του κληρονόμου, 
Ματθ. κα 33. Αναφερόμενος ταυτόχρονα, τόσο στους αργυραμοιβούς που είχε πρόσφατα εκδιώξει 
από το Ναό, όσο και στο πάθος που πλησίαζε· έδωσε μια παραβολή ενός ευγενή ανθρώπου που 
πήγε σε μια μακρινή χώρα για να πάρει ένα βασίλειο και να επιστρέψει και να δώσει τα αγαθά του 
στους υπηρέτες του και όταν επέστρεψε καταδικάζοντας τον τεμπέλη υπηρέτη επειδή δεν έβαλε τα 
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λεφτά του στους τραπεζίτες Ματθ. κε 14· Λουκάς κθ 12. Όντας κοντά στον Ναό, όπου τα πρόβατα 
φυλάσσονταν σε περιορισμένους χώρους για να πωληθούν για τις θυσίες, μιλούσε πολλά πράγματα 
παραβολικά για τα πρόβατα, για τον ποιμένα και για την πόρτα των προβάτων· και ανακαλύπτει ότι 
μιλούσε για τους μισθωτούς που επρόκειτο να προσληφθούν στην αγορά, μιλώντας για τέτοιες 
στάνες, όπου ένας κλέφτης δεν μπορούσε να εισέλθει από στην πόρτα, που ούτε ο ίδιος ο βοσκός 
δεν άνοιγε, αλλά ένας θυρωρός άνοιγε την θύρα στον ποιμένα, Ιωάννης ι   1, 3. Όντας στο όρος των 
Ελαιών, Ματθ. κστ 30· Ιωάννηςιδ31. Ένας τόπος τόσο εύφορος που δεν έλειπαν τα αμπέλια, μιλούσε 
πολλά πράγματα μυστικιστικά για τον Αμπελουργό, για το αμπέλι και τα κλαδιά του, Ιωάννης ιε. Με 
τη συνάντηση με έναν τυφλό, προειδοποίησε για πνευματική τύφλωση, Ιωάννης θ 39. Στο θέαμα 
μικρών παιδιών, περιέγραψε ξανά και ξανά την αθωότητα των εκλεκτών, Ματθ. ιη 2. ιθ 13. 
Γνωρίζοντας ότι ο Λάζαρος ήταν νεκρός και έπρεπε να αναστηθεί ξανά, μίλησε για την ανάσταση και 
την αιώνια ζωή,  Ιωάννης ια. 25, 26. Ακούγοντας τη σφαγή ορισμένων ανθρώπων που είχε σκοτώσει 
ο Πιλάτος, προειδοποίησε για τον αιώνιο θάνατο, Λουκάς ιγ 1. Στους ψαράδες του, μιλούσε για 
ψαράδες ανθρώπων, Ματθ. δ 10. και είπε μια άλλη παραβολή για τα ψάρια. Ματθ. ιγ47. Όντας 
κοντά στο ναό, μίλησε για το ναό του σώματός του, Ιωάννης β 19. Στο δείπνο μίλησε μια παραβολή 
για το Στο δείπνο μίλησε μια παραβολή για το μυστικό δείπνο για να έρθει στη βασιλεία των 
ουρανών, Λουκάς ιδ. Με την ευκαιρία της προσωρινής τροφής, προειδοποίησε τους μαθητές του για 
την πνευματική τροφή και για να τρώει τη σάρκα του και να πιει το αίμα του μυστικά, Ιωάννης στ 27, 
53. Όταν οι μαθητές του ήθελαν ψωμί, τους προειδοποίησε για τη ζύμητων Φαρισαίων, Ματθ. ιστ 6. 
Επειδή οι μαθητές του επιθυμούσαν να φάει, απάντησε ότι είχε άλλο φαγητό, Ιωάννης δ 31. Την 
μεγάλη ημέρα της γιορτής της Σκηνοπηγίας, όταν οι Ιουδαίοι, όπως έθιμο τους, έφεραν μεγάλη 
ποσότητα υδάτων από τον ποταμό Σιλωάμ ένα στο Ναό, ο Χριστός στάθηκε και φώναξε λέγοντας: 
Όποιος διψάει, να έρθει  σε μένα και να πιει. Μέσα από κείνον που πιστεύει σ’ εμένα, καθώς λέει η 
Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό, θα τρέξουν, Ιωάννης ζ. 37. Την επόμενη μέρα, με τη μαρτυρία στους 
υπηρέτες, οι οποίοι, λόγω του σαββατικού έτους, απελευθερώθηκαν πρόσφατα, είπε: Αν συνεχίσετε 
με το λόγο μου, η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και οι Ιουδαίοι καταλαβαίνοντας κυριολεκτικά σε 
σχέση με τη τότε απελευθέρωση των υπηρετών, απάντησαν: Εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ και 
ποτέ δεν υπήρξαμε δούλοι κανενός. Πώς εσύ λες, θα ελευθερωθείτε; Ιωάννης η. Διακηρύσσουν την 
ελευθερία τους με ένα διπλό επιχείρημα: πρώτον, επειδή ήταν απόγονοι του Αβραάμ και, ως εκ 
τούτου, πρόσφατα απελευθερώθηκαν, είχαν ποτέ δουλέψει. και τότε, επειδή ποτέ δεν ήταν σε 
δουλεία. Στο τελευταίο Πάσχα, όταν ο Ηρώδης οδήγησε το στρατό του μέσω της Ιουδαίας εναντίον 
του Αρέτα βασιλιά της Αραβίας, επειδή ο Αρέτας ήταν επιτιθέμενος και ισχυρότερος στις 
στρατιωτικές δυνάμεις, όπως φάνηκε από το γεγονός. Ο Χριστός υπαινίχθηκε σε αυτή την κατάσταση 
των πραγμάτων, είπε την παραβολή ενός πιο αδύναμου βασιλιά που οδηγούσε το στρατό του 
ενάντια σε έναν ισχυρότερο που τον έβαλε τον πόλεμο, Λουκά ιε. 31. Και δεν αμφιβάλλω, αλλά και 
άλλες παραβολές σχηματίστηκαν σε άλλες περιπτώσεις, η ιστορία των οποίων δεν είχαμε.  
[2] Ιώσηπος, Αρχαιότητες βιβλίο 3, c 10 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII. 
 

Για την Προφητεία της Γραφής της Αλήθειας 
  
Τα βασίλεια που εκπροσωπούνται από το δεύτερο και το τρίτο θηρίο, ή η αρκούδα και η 
λεοπάρδαλη, περιγράφονται και πάλι από τον Δανιήλ στην τελευταία του προφητεία που 
γράφτηκε στο τρίτο έτος του Κύρου μετά από την Βαβυλώνα, το έτος κατά το οποίο 
κατάκτησε  νίκησε την Περσία. Για αυτή την Προφητεία ένα σχόλιο για το Όραμα του Κριού 
και του Τράγου. 
Ιδού, λέει ότι,[1] Τρεις ακόμη βασιλιάδες θα βασιλέψουν στους Πέρσες,[ ο Κύρος, ο 
Καμβύσης και ο Δαρείος Υστάσπις ] κι ένας τέταρτος [Ξέρξης] θα πλουτίσει περισσότερο 
από όλους τους προηγούμενους. Κι αφού γίνει δυνατός με τον πλούτο του, θα ξεσηκώσει 
τους πάντες εναντίον του  βασιλείου των Ελλήνων. Τότε όμως θα εμφανιστεί ένας γενναίος 
Έλληνας βασιλιάς [ο μέγας Αλέξανδρος] που θα εξουσιάζει με μεγάλη δύναμη και θα 
πραγματοποιήσει όλα τα σχέδιά του. Αλά πάνω στο κορύφωμα της δύναμής του το βασίλειο 
του θα συντριφτεί και θα διαμοιραστεί στους τέσσερις ανέμους, του ουρανού και όχι στους 
απογόνους του. (αλλά μετά το θάνατό τους) Κανένας όμως δε θα έχει την εξουσία που  είχε 
αυτός, γιατί η βασιλεία του θα ξεριζωθεί και θα μοιραστεί σε άλλους εκτός από τους 
απογόνους του. Ο μέγας Αλέξανδρος που κατέκτησε όλη την Περσική Αυτοκρατορία και 
κάποιο μέρος της Ινδίας πέθανε στη Βαβυλώνα ένα μήνα πριν από το καλοκαιρινό 
Ηλιοστάσιο το έτος του Ναβονάσαρ 425 και οι στρατηγοί του έδωσαν τη μοναρχία στον 
αδελφό του Φίλιππο Αριδαίο, που ήταν με διαταραγμένες τις φρένες· ο Περδίκκας, με τη 
συγκατάθεσή τους, κατέστησε διοικητή του στρατού τον Μελέαγρο, αρχηγό του ιππικού 
τον Σέλευκο, ως θησαυροφύλακα τον Κρατερό βασιλείου, τον Αντίπατρο ως κυβερνήτη της 
Μακεδονίας, τον Πτολεμαίο  ως διοικητής της Αιγύπτου, τον Αντίγονο ως κυβερνήτη της 
Παμφυλίας, της Λυκίας, της Λυκαονίας και της μεγάλης Φρυγίας· τον Λυσίμαχο ως 
κυβερνήτη της Θράκης, και άλλοι αξιωματικοί έγιναν  κυβερνήτες άλλων επαρχιών. όπως 
πολλοί είχαν προηγουμένως στις ημέρες του μεγάλου Αλέξανδρου. Οι Βαβυλώνιοι άρχισαν 
τώρα να υπολογίζουν μία νέα Εποχή, την οποία ονόμασαν το Εποχή του Φιλίππου, 
χρησιμοποιώντας τα χρόνια του Ναβονάσαρ και υπολογίζοντας το 425ο έτος του 
Ναβονάσαρ ως το πρώτο έτος του Φιλίππου. Η Ρωξάνη, η σύζυγος του Αλεξάνδρου, ήταν 
έγκυος και περίπου τρεις ή τέσσερις μήνες έπειτα έφερε στο κρεβάτι έναν γιο, τον κάλεσαν 
Αλέξανδρο, τον χαιρέτισαν ως βασιλιά και τον ένωσαν με τον Φίλιππο, τον οποίο είχαν 
προηγουμένως τοποθετήσει στο θρόνο. 
Ο Φίλιππος βασίλεψε τρία χρόνια υπό τη διοίκηση του Περδίκκα, δύο χρόνια ακόμα κάτω 
από τη διοίκηση του Αντίπατρου, και πάνω από ένα χρόνο ακόμη κάτω από το καθεστώς 
του Πολυσπέρχονα· σύνολο έξι έτη και τέσσερις μήνες· και στη συνέχεια σκοτώθηκε με τη 
Βασίλισσα Ευρυδίκη τον Σεπτέμβριο από την διοίκηση της Ολυμπίας της μητέρας του 
Αλέξανδρου του μεγάλου. Οι Έλληνες ήταν αηδιασμένοι από τις σκληρότητες της 
Ολυμπιάδας, εξεγέρθηκαν κατά του Κάσσανδρου, τον γιο και τον διάδοχο του Αντίπατρου. 
Ο Κάσσανδρος, που επηρέασε την κυριαρχία της Ελλάδας,  σκότωσε την Ολυμπιάδα και  
αφού έκλεισε τον νεαρό βασιλιά Αλέξανδρο, με τη μητέρα του, τη Ρωξάνη, στο κάστρο της 
Αμφίπολης, υπό την ευθύνη του Γλαυκία Α. Nabonass 432· την επόμενη χρονιά ο 
Πτολεμαίος, ο Κάσσανδρος και ο Λυσίμαχος, μέσω του  Σέλευκου, σχημάτισαν μια 
συμμαχία εναντίον του Αντιγόνου. και μετά από κάποιους πολέμους έκαναν ειρήνη μαζί 
του, An. Ναβονάς. 438, υπό αυτές τις συνθήκες: ότι ο Κάσσανδρος θα έπρεπε να διοικεί τις 
δυνάμεις της Ευρώπης έως ότου ο Αλέξανδρος, ο γιος της Ρωξάνης, να ενηλικιωνόταν· και 
ότι ο Λυσίμαχος πρέπει να κυβερνήσει τη Θράκη, ο Πτολεμαίος την Αίγυπτο και τη Λιβύη 
και ο Αντίγονος σε όλη την Ασία. Ο Σέλευκος είχε να εγκατασταθεί στη Μεσοποταμία, τη 
Βαβυλωνία, τα Σούσα να και τη Μηδία, το προηγούμενο έτος. Περίπου τρία χρόνια μετά τον 
θάνατο του Αλεξάνδρου έγινε διοικητής της Βαβυλώνας από τον Αντίπατρο. τότε 
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εκδιώχθηκε από τον Αντίγονο· αλλά τώρα την ανακτά και διευρύνει την κυβέρνησή του σε 
ένα μεγάλο μέρος της Ανατολής: η οποία έδωσε την ευκαιρία σε μια νέα εποχή, που 
ονομάζεται εποχή του Σέλευκου. Δεν πέρασε πολύς καιρός μετά την ειρήνη που έγινε με 
τον Αντίγονο, ο Διόδωρος λέει την ίδια Ολυμπιακή χρονιά. Ο Κάσσανδρος, όταν μεγάλωσε ο 
Αλέξανδρος ο γιος της Ρωξάνης, και όταν συζητήθηκε σε όλη τη Μακεδονία ότι ήταν 
σκόπιμο να ελευθερωθεί και να πάρει επάνω του την κυβέρνηση της βασιλείας του πατέρα 
του, διέταξε τον Γλαυκία τον κυβερνήτη του κάστρου να σκοτώσει τη Ρωξάνη και τον νεαρό 
βασιλιά Αλέξανδρο τον γιο της και να κρύψουν τους θανάτους τους. Τότε ο Πολυσπέρχων 
έβαλε τον Ηρακλή, τον γιο του Αλέξανδρου του Μεγάλου από την Βαρσίνη, να γίνει 
βασιλιάς· και σύντομα μετά, κατά παραγγελία του Κασσάνδρου, τον σκότωσαν. Λίγο 
αργότερα, μετά από μια μεγάλη νίκη στη θάλασσα που πήρε ο Δημήτριος ο γιος του 
Αντιγόνου πάνω στον Πτολεμαίο, ο Αντίγονος πήρε ο ίδιος τον τίτλο του βασιλιά, και έδωσε 
τον ίδιο τίτλο στον γιο του. Αυτό ήταν στο An. Ναβονάς. 441. Μετά το παράδειγμά του, ο 
Σέλευκος, ο Κάσσανδρος, ο Λυσίμαχος και ο Πτολεμαίος ανέλαβαν τον τίτλο και την 
αξιοπρέπεια των βασιλιάδων, απέχοντας από την τιμή αυτή, ενώ παρέμεινε κάποιος από 
τους απογόνους του Αλεξάνδρου να κληρονομήσει το στέμμα. Έτσι, η μοναρχία των 
Ελλήνων από την έλλειψη ενός κληρονόμου χωρίστηκε σε πολλά βασίλεια· τέσσερις από 
τους οποίους, καθισμένοι στους τέσσερις ανέμους του ουρανού, ήταν πολύ επιφανείς. Ο 
Πτολεμαίος βασίλεψε στην Αίγυπτο, στη Λιβύη και την Αιθιοπία. Ο Αντίγονος στη Συρία και 
τη Μικρά Ασία·  ο Λυσίμαχος πάνω στη Θράκη. και ο Κάσσανδρος πάνω στη Μακεδονία, την 
Ελλάδα και την Ήπειρο, όπως παραπάνω. 
Ο Σέλευκος τότε κυριάρχησε πάνω στα έθνη που ήταν πέρα από τον Ευφράτη που ανήκαν 
στα σώματα των δύο πρώτων θηρίων. αλλά μετά από έξι χρόνια νίκησε τον Αντίγονο, και 
έτσι κατέκτησε ένα από τα τέσσερα βασίλεια. Γιατί ο Κάσσανδρος φοβόταν τη δύναμη του 
Αντιγόνου, και σε συνδυασμό με τον Λυσίμαχο, τον Πτολεμαίο και τον Σέλευκο, ενώθηκαν 
κατά αυτού: και ενώ ο Λυσίμαχος εισέβαλε στα τμήματα της Ασίας δίπλα στον Ελλήσποντο, 
ο Πτολεμαίος υπέταξε  τη Φοινίκη και την Κοίλη Σύρια, με τις ακτές της Ασίας. 
 
 Ο Σέλευκος εισέβαλε με ισχυρό στρατό στην Καππαδοκία και εντάχθηκε στις συμμαχικές 
δυνάμεις, πολέμησε τον Αντίγονο στη Φρυγία και τον έτρεψε σε φυγή και κατέλαβε το 
βασίλειό του, Α. Ναβονάς. 447. Στη συνέχεια, ο Σέλευκος δημιούργησε την Αντιόχεια, τη 
Σελεύκεια, τη Λαοδίκεια, την Απάμεια, τη Βέροια της Συρίας, την Έδεσσα και άλλες πόλεις 
στη Συρία και την Ασία· και στους Ιουδαίους έδωσε ίσα προνόμια με τους Έλληνες. 
 
Ο Δημήτριος ο γιος του Αντιγόνου διατήρησε ένα μικρό κομμάτι των κτήσεων του πατέρα 
του και, τελικά, έχασε την Κύπρο στον Πτολεμαίο. αλλά στη συνέχεια σκοτώνοντας τον 
Αλέξανδρο, τον γιο και τον διάδοχο του Κάσσανδρου βασιλιά της Μακεδονίας, κατέλαβε το 
βασίλειό του, Α. Ναβονάς. 454. Κάποτε αργότερα, προετοιμάζοντας έναν πολύ μεγάλο 
στρατό για να ανακτήσει τα κυριαρχία του πατέρα του στην Ασία· ο Σέλευκος, ο 
Πτολεμαίος, ο Λυσίμαχος και ο Πύρρος βασιλιάς της Ηπείρου, συνεργάστηκαν μεταξύ τους 
του. και ο Πύρρος εισέβαλε στη Μακεδονία, κατέστρεψε τον στρατό του Δημητρίου, τον 
καταδίωξε , κατέλαβε το βασίλειό του και το μοιράστηκε με τον Λυσίμαχο. Μετά από επτά 
μήνες, ο Λυσίμαχος νίκησε τον Πύρρο, πήρε τη Μακεδόνα από αυτόν και την κράτησε πέντε 
και μισό χρόνια, ενώνοντας τα βασίλεια της Μακεδονίας και της Θράκης. Ο Λυσίμαχος 
στους πολέμους του με τον Αντίγονο και τον Δημήτριο, είχε πάρει από αυτούς την Καρία, τη 
Λυδία και τη Φρυγία. και είχε ένα θησαυροφυλάκιο στην Πέργαμο, ένα κάστρο στην 
κορυφή ενός κωνικού λόφου στη Φρυγία, στον ποταμό Κάικο, την οποία είχε εμπιστευθεί 
σε ένα Φιλέταιρο, ο οποίος ήταν αρχικά πιστός σε αυτόν, αλλά κατά το τελευταίο έτος της 
βασιλείας του επαναστάτησε. Ο Λυσίμαχος, έχοντας υποκίνηση από  τη σύζυγό του 
Αρσινόη, σκότωσε πρώτα τον γιο του Αγαθοκλή, και έπειτα αρκετούς που τον θρηνούσαν. η 
σύζυγος του Αγαθοκλή έφυγε με τα παιδιά και τους αδελφούς της και με μερικούς από τους 
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φίλους τους και παρεκάλεσε τον Σέλευκο για να πολεμήσει τον Λυσίμαχο· οπότε και ο 
Φιλέταιρος, που θρηνούσε τον θάνατο του Αγαθοκλή και τον κατηγορούσε η Αρσινόη, πήρε 
τα όπλα και πήρε το μέρος του Σέλευκου. Με αυτή την ευκαιρία οι Σέλευκος και Λυσίμαχος 
συναντήθηκαν και πολέμησαν ο ένας τον άλλο στη Φρυγία. και ο Λυσίμαχος σκοτώθηκε στη 
μάχη, έχασε το βασίλειο του στον Σέλευκο, An. Ναβονάς. 465. Έτσι, η Αυτοκρατορία των 
Ελλήνων, που αρχικά χωρίστηκε σε τέσσερα βασίλεια, τώρα μειώθηκε σε δύο 
αξιοσημείωτα, που έκτοτε καλούνται από τον Δανιήλ τα βασίλεια του Νότου και του Βορρά. 
Ο Πτολεμαίος τώρα βασιλεύει στην Αίγυπτο, τη Λιβύη, την Αιθιοπία, την Αραβία, τη 
Φοινίκη, την Κοίλη Συρία και την Κύπρο. και ο Σέλευκος, έχοντας ενώσει τρία από τα 
τέσσερα βασίλεια, είχε μια κυριαρχία ελάχιστα κατώτερη από αυτήν της Περσικής 
Αυτοκρατορίας, που κατέκτησε ο μεγάλος Αλέξανδρος. Όλα τα οποία εκπροσωπούνται έτσι 
από τον Δανιήλ: [2] Και ο βασιλιάς του Νότου [Πτολεμαίος] θα αποκτήσει δύναμη και ένας 
από τους στρατηγούς του (Σέλευκος, ένας από τους στρατηγούς του Αλεξάνδρου) θα γίνει 
ισχυρότερος απ’ αυτόν και θα καταλάβει την εξουσία. 
 
Αφού ο Σέλευκος είχε βασιλεύσει επτά μήνες στη Μακεδονία, την Ελλάδα, τη Θράκη, την 
Ασία, τη Συρία, τη Βαβυλωνία, τη Μηδία και όλη την Ανατολή μέχρι την Ινδία· ο Πτολεμαίος 
Κεραυνός, ο μικρότερος αδελφός του Πτολεμαίου Φιλαδέλφου, βασιλιά της Αιγύπτου, τον 
σκότωσε προδοτικά και κατέλαβε τις κτήσεις του στην Ευρώπη: ενώ ο Αντίοχος Σωτήρ, γιος 
του Σέλευκου, διαδέχτηκε τον πατέρα του στην Ασία, στη Συρία και στο μεγαλύτερο μέρος 
της Ανατολής· και μετά από δεκαεννέα ή είκοσι χρόνια τον διαδέχθηκε ο γιος του Αντίοχος 
Θεός· ο οποίος είχε έναν μακροχρόνιο πόλεμο με τον Πτολεμαίο Φιλάδελφο, αλλά 
σταμάτησαν τον πόλεμο και ο ίδιος παντρεύτηκε την Βερενίκη, θυγατέρα του Φιλάδελφου: 
όμως, μετά από δεκαπέντε χρόνια, η πρώτη του γυναίκα Λαοδίκεια την δηλητηρίασε και 
έβαλε τον γιο της Σέλευκο Καλλίνικο στο θρόνο.  Ο Καλλίνικος  στην αρχή της βασιλείας του, 
με την παρότρυνση της μητέρας του της Λαοδίκειας, πολιόρκησε την Βερενίκη  στη Δάφνη  
κοντά στην Αντιόχεια, και την σκότωσε με το μικρό της γιο και πολλές από τις γυναίκες της. 
Τότε ο ο Πτολεμαίος Ευεργέτης, ο γιος και διάδοχος του Φιλάδελφου, έκανε πόλεμο 
εναντίον του Καλλίνικου· και πήρε απ’ αυτόν την Φοινίκη την Συρία, την Κιλικία την 
Μεσοποταμία, την Βαβυλωνία, τη Βαβυλωνία, τα Σούσα και κάποιες άλλες περιοχές και 
έφερε πίσω στην Αίγυπτο  40000 τάλαντα ασημιού, και 2500 αγάλματα Θεών, ανάμεσα στα 
οποία ήταν οι Θεοί της Αιγύπτου που είχε πάρει μαζί του ο Καμβύσης.  Ο Αντίοχος Ιέραξ  
κατ’ αρχήν βοήθησε τον αδελφό του Καλλίνικο, αλλά μετά τον πολέμησε για την Ασία. Εν 
τω μεταξύ ο Ευμένης κυβερνήτης της Περγάμου νίκησε τον Αντίοχο και του πήρε όλη την 
Ασία  δυτικά του όρους Ταύρος.  
 
Αυτό ήταν το πέμπτο έτος του Καλλίνικου, τον οποίο μετά από μια   άδοξη βασιλεία 20 ετών 

διαδέχτηκε ο γιος του Σέλευκος Κεραυνός· και τον Ευεργέτη μετά από άλλα τέσσερα χρόνια, 

An. Ναβονάς 527, τον διαδέχτηκε ο γιος του Πτολεμαίος Φιλοπάτορας. Όλα αυτά τα 

σηματοδοτούνται από τον Δανιήλ: [3] 'Μετά από χρόνια τα δύο βασίλεια [ο βασιλιάς του 

Βορρά και ο βασιλιάς του Νότου] θα ενωθούν, γιατί η κόρη αυτού του βασιλιά [Βερενίκη] 

θα παντρευτεί το βασιλιά του βορρά, για να συνάψουν συμμαχία. Αυτή όμως δεν θα 

διατηρήσει τη δύναμή της. Ο άντρας της δεν θα μείνει για πολύ ζωντανός ούτε τα παιδιά 

τους. Θα εξοντωθεί κι αυτή, την ίδια εποχή που θα εξοντωθεί το περιβάλλον της, [ή την 

υπερασπίστηκαν στην πολιορκία της Δάφνης.] ο πατέρας της και ο άντρας της. Εκείνη την 

εποχή θ’ αναδειχθεί κάποιος άλλος, συγγενής της, στη θέση του πατέρα της [ο 

αδελφός της Ευεργέτης] και θα απειλήσει το στρατό του βασιλιά του βορρά μέσα στα 

ίδια του τα οχυρώματα [ή περιφραγμένες πόλεις]. Θα επιτεθεί στο στρατό του και θα 

τον νικήσει. Θα επιτεθεί στο στρατό του και θα τον νικήσει. Επίσης θα φέρει λάφυρα στην 
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Αίγυπτο τα αγάλματα των θεών της χώρας μαζί με τα πολύτιμά τους σκεύη, τα ασημένια και 

τα χρυσά. Και για μερικά χρόνια δε θα ξαναεπιτεθεί εναντίον του βασιλιά του βορρά. ' 

Ο Σέλευκος Κεραυνός, κληρονομώντας τα ερείπια της βασιλείας του πατέρα του και 
σκεπτόμενος να ανακτήσει τα υπόλοιπα, μάζεψε ένα μεγάλο στρατό εναντίον του 
κυβερνήτη της Περγάμου, τώρα βασιλιά της, αλλά πέθανε στο τρίτο έτος της βασιλείας του. 
Ο αδελφός του και ο διάδοχός του, ο Αντίοχος ο Μεγάλος, που ανέλαβε τον πόλεμο, πήρε 
από τον βασιλιά της Περγάμου σχεδόν όλη τη  Μικρά Ασία, ανακτώντας επίσης τις επαρχίες 
της Μηδίας, της Περσίας  και της Βαβυλωνίας από τους κυβερνήτες που είχαν 
επαναστατήσει: και στο πέμπτο έτος της βασιλείας του εισβάλει στην Κοίλη Σύρια,  και 
συναντά μικρή αντίσταση και κατακτά από ένα μεγάλο τμήμα της· και το επόμενο έτος που 
επέστρεψε για να εισβάλει στην υπόλοιπη Κοίλη Συρία και στη Φοινίκη, νίκησε τον στρατό 
του Πτολεμαίου Φιλοπάτορα κοντά στον Βηρυτό· έπειτα εισέβαλε στην Παλαιστίνη και στα 
γειτονικά μέρη της Αραβίας και το τρίτο έτος επέστρεψε  με έναν στρατό 78000: αλλά ο 
Πτολεμαίος βγήκε από την Αίγυπτο με έναν στρατό 75000, πολέμησε και τον έτρεψε σε 
φυγή στη Ραφία κοντά στη Γάζα, ανάμεσα στην Παλαιστίνη και την Αίγυπτο. και ανέκτησε 
όλη τη Φοινίκη και την Κοίλη Συρία, Ann. Ναβονάς. 532. Έχοντας φουσκώσει με αυτή τη 
νίκη, και ζώντας με κάθε πολυτέλεια, οι Αιγύπτιοι εξεγέρθηκαν και είχαν μαζί του 
πολέμους, αλλά νικήθηκαν· και στις ταραχές εξήντα χιλιάδες Αιγύπτιοι Εβραίοι 
σκοτώθηκαν. Όλα αυτά περιγράφονται από τον Δανιήλ: [4]   'Οι γιοι του βασιλιά του βορρά, 
[Σέλευκος Κεραυνός και Αντίοχος ο Μέγας] όμως, θα προετοιμαστούν για πόλεμο και θα 
συγκεντρώσουν πάρα πολλές δυνάμεις. Ένας απ’ αυτούς [Αντίοχος ο Μέγας]  θα προελάσει 
με το στρατό του εναντίον των εχθρών του και θα επιτεθεί στα οχυρά τους σαν χείμαρρος 
που υπερχειλίζει. Και καθώς θα επιστρέφει στη χώρα του  θα επιτεθεί σε μια οχυρή εχθρική 
πόλη. Τότε ο βασιλιάς του νότου θα οργιστεί και θα βγει να πολεμήσει εναντίον του βασιλιά 
του βορρά· ο τελευταίος θ’ αντιπαρατάξει πολυάριθμο στρατό, αλλά θα παραδοθεί 
ολόκληρος στην εξουσία του πρώτου. Ο βασιλιάς του νότου μετά απ’ αυτή τη νίκη του θα 
υπερηφανευθεί πολύ· αλλά παρ’ όλο που θα εξουδετερώσει μυριάδες εχθρών του, τελικά 
δεν θα επικρατήσει. ' 
 
Περίπου δώδεκα χρόνια μετά τη μάχη μεταξύ του Φιλοπάτορος και του Αντιόχου, ο 
Φιλοπάτωρ πέθανε· και άφησε τη βασιλεία του στον νεαρό γιο του Πτολεμαίο Επιφανή, ένα 
παιδί πέντε ετών. ο Αντίοχος ο Μέγας συνασπίστηκε με τον Φίλιππο, τον βασιλιά της 
Μακεδονίας, για να εισβάλουν στις επικράτειες του Επιφανή που βρίσκονται δίπλα τους. Ως 
εκ τούτου προέκυψε ένας νέος πόλεμος μεταξύ του Αντιόχου και του Επιφανή, ο καθένας 
από τους οποίους κατέλαβε τη Φοινίκη και την Κοίλη Συρία εναλλάξ· και έτσι αυτές οι 
χώρες πλήττονται πολύ από τα δύο μέρη. Πρώτα ο Αντίοχος τις κατέλαβε· μετά ένας Σκόπας 
που στάλθηκε με τον στρατό της Αιγύπτου, τις ανέκτησε από τον Αντίοχο: τον επόμενο 
χρόνο, ο Α. Ναβονάς. 550, ο Αντίοχος πολέμησε και διέλυσε τον Σκόπα κοντά στις πηγές του 
Ιορδάνη, και τον πολιόρκησε στη Σιδώνα, πήρε την πόλη και ανακατάλαβε τη Συρία και τη 
Φοινίκη από την Αίγυπτο, οι Ιουδαίοι ήρθαν σ αυτόν οικειοθελώς. Αλλά περίπου τρία 
χρόνια μετά,  στην προετοιμασία για έναν πόλεμο εναντίον των Ρωμαίων, ήρθε στην Ραφία 
στα σύνορα της Αιγύπτου· έκανε ειρήνη με τον Επιφανή και του έδωσε την κόρη του 
Κλεοπάτρα: το επόμενο φθινόπωρο πέρασε τον Ελλήσποντο για να εισβάλει στις πόλεις της 
Ελλάδας που ήταν κάτω από τη Ρωμαϊκή προστασία, και πήρε μερικές από αυτές· αλλά 
νικήθηκε από τους Ρωμαίους το καλοκαίρι που ακολούθησε και αναγκάστηκε να 
επιστρέψει με τον στρατό του στην Ασία. Πριν από το τέλος του έτους, ο στόλος του 
Αντιόχου νικήθηκε από το στόλο των Ρωμαίων κοντά στην Φώκαια: και συγχρόνως ο 
Επιφανής και η Κλεοπάτρα έστειλαν μια πρεσβεία στη Ρώμη για να συγχαρούν τους 
Ρωμαίους για την επιτυχία εναντίον του πατρός τους Αντιόχου και να τους προτρέψουν να 
συνεχίσουν τον πόλεμο εναντίον του στην Ασία. Οι Ρωμαίοι νίκησαν εκ νέου τον Αντίοχο 
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στη θάλασσα κοντά στην Έφεσο, πέρασαν τον στρατό τους πάνω από τον Ελλήσποντο και 
κέρδισαν μεγάλη νίκη εναντίον του στην ξηρά, πήραν από αυτόν όλη την Ασία δυτικά του 
όρους Ταύρος, την έδωσαν στον βασιλιά της Περγάμου, ο οποίος τους βοήθησε στον 
πόλεμο· και επέβαλαν ένα μεγάλο φόρο στον Αντίοχο. Έτσι, ο βασιλιάς της Περγάμου, με τη 
δύναμη των Ρωμαίων, ανάκτησε αυτά που είχε πάρει ο Αντίοχος από αυτόν· και ο Αντίοχος 
αποσύρθηκε στο υπόλοιπο του βασιλείου του, σκοτώθηκε δυο χρόνια μετά από τους 
Πέρσες, καθώς λήστευε το ναό του Δία Βῆλου στην Ἐλυμαΐδα, για να συγκεντρώσει 
χρήματα για τους Ρωμαίους. Όλα αυτά είναι έτσι που περιγράφεται από τον Δανιήλ. [5]  
Γιατί ο βασιλιάς του βορρά [Αντίοχος ]θα γυρίσει και θ’ αντιπαρατάξει πολυάριθμο στρατό, 
περισσότερον απ’ ό,τι την πρώτη φορά και καλά εξοπλισμένον, και το δίχως άλλο θα κάνει 
επίθεση στον κατάλληλο καιρό. Εκείνη την εποχή πολλοί θα ξεσηκωθούν εναντίον του 
βασιλιά του Νότου [ιδιαίτερα οι Μακεδόνες] κι επίσης βίαιοι επαναστάτες από το λαό σου 
[οι Σαμαρείτες], Δανιήλ, θα κάνουν εξέγερση για να πραγματοποιήσουν το όραμα, αλλά θα 
νικηθούν. Ο βασιλιάς του βορρά, λοιπόν, θα έρθει και θα κατασκευάσει ανάχωμα εναντίον 
μιας οχυρής πόλης και θα την καταλάβει. Ο βασιλιάς του νότου δεν θ’ αντέξει και οι 
επίλεκτοι του στρατού του δεν θα έχουν τη δύναμη ν’ αντισταθούν. Ο εισβολέας θα κάνει 
ό,τι θέλει και κανείς δεν θα μπορεί να του αντισταθεί. Θα εγκατασταθεί στη δοξασμένη 
χώρα, αφού στο πέρασμά του θα έχει προκαλέσει καταστροφές. Μετά θ’ αποφασίσει να 
εισβάλει με όλο το στρατό του βασιλείου του στη χώρα και θα προσποιηθεί ότι 
συμπεριφέρεται με ειλικρίνεια: [στη Ραφία] θα δώσει μια από τις κόρες του σε γάμο με το 
βασιλιά του νότου, με απώτερο στόχο να ερημώσει τη χώρα του εχθρού του. Δε θα 
μπορέσει, όμως, να επιτύχει το σκοπό το Τότε θα στραφεί ενάντια στις παράκτιες περιοχές 
και θα κυριέψει πολλές απ’ αυτές. Αλλά ένας ηγεμόνας θα βάλει τέλος στην υπερηφάνεια 
του, ώστε να μην την επαναλάβει. Τότε θα στραφεί ενάντια στις οχυρές πόλεις της δικής του 
χώρας, αλλά θα νικηθεί και θα εξαφανιστεί τελείως. ' 
 
 Ο Σέλευκος Φιλοπάτορας διαδέχτηκε τον πατέρα του Αντίοχο, τον   Anno Nabonas. 561, και 

βασίλεψε δώδεκα χρόνια, αλλά δεν έκανε τίποτα αξιομνημόνευτο, που ήταν υποτονικός, 

και πρόθεση του ήταν να συγκεντρώσει χρήματα για τους Ρωμαίους στους οποίους ήταν 

φόρου υποτελής. Τον σκότωσε ο Ηλιόδωρος, τον οποίο είχε στείλει για να ληστέψει το ναό 

της Ιερουσαλήμ. Ο Δανιήλ έτσι περιγράφει τη βασιλεία του. [6] Στη θέση του θα εμφανιστεί 

άλλος βασιλιάς, που θα στείλει κάποιον να καταπιέσει το λαό με βαριά φορολογία αλλά 

μετά από λίγον καιρό αυτός ο βασιλιάς θα φονευθεί ύπουλα και όχι στη μάχη».  

Λίγο πριν από το θάνατο του Φιλοπάτορα, ο γιος του Δημήτριος απεστάλη όμηρος στη Ρώμη, 
στη θέση του Αντιόχου Επιφανή, αδελφού του Φιλοπάτορα. και ο Αντίοχος βρισκόταν στην 
Αθήνα στο δρόμο προς την πατρίδα του από τη Ρώμη, όταν πέθανε ο Φιλοπάτορας, οπότε ο 
Ηλιόδωρος ο ταμίας της βασιλείας ανέβηκε ύπουλα στο θρόνο. Αλλά ο Αντίοχος κατάφερε να 
χειριστεί τις υποθέσεις του, στο ότι οι Ρωμαίοι κράτησαν τον Δημήτριο στη Ρώμη. και ο 
σύμμαχός τους, ο βασιλιάς της Περγάμου, έβγαλε τον Ηλιόδωρο και έβαλε τον Αντίοχο στο 
θρόνο, ενώ ο κανονικός κληρονόμος Δημήτριος παρέμεινε όμηρος στη Ρώμη. Ο Αντίοχος, που 
έγινε έτσι βασιλιάς από τη φιλία του Βασιλιά της Περγάμου, βασίλευσε δυναμικά στη Συρία και 
τα γειτονικά  έθνη: όμως συμπεριφέρθηκε πολύ κάτω από την αξιοπρέπειά του, βγαίνοντας 
κρυφά από το παλάτι του, τριγυρνώντας στην πόλη πάνω - κάτω μεταμφιεσμένος με έναν ή δύο 
από τους συντρόφους του· συζητώντας και πίνοντας με ανθρώπους χαμηλότερης βαθμίδας, 
ξένους και αλλοδαπούς· συχνάζοντας με ανήθικα άτομα για γιορτή και διασκέδαση. Βάζοντας 
ρούχα στον εαυτό του όπως οι Ρωμαίοι υποψήφιοι και αξιωματικοί, ενεργώντας τα μέρη τους 
σαν μίμος και σε δημόσιες γιορτές χορεύοντας με υπηρέτες και ελαφρούς ανθρώπους, 
εκθέτοντας τον εαυτό του με κάθε είδους γελοίες χειρονομίες. Αυτή η συμπεριφορά έκανε 
ορισμένους να τον θεωρήσουν για έναν τρελό και να τον αποκαλούν Αντίοχο Επιμένη 
(μανιακό). Κατά το πρώτο έτος της βασιλείας του καθαίρεσε τον Ονία  από Αρχιερέα και 
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πούλησε το αξίωμα του Αρχιερέα στον Ιάσωνα, τον μικρότερο αδερφό του Ονία: επειδή ο 
Ιάσονας είχε υποσχεθεί να του δώσει 440 ταλέντα αργύρου γι 'αυτό το αξίωμα και 15 επιπλέον 
για άδεια να δημιουργήσουνε ένα χώρο άσκησης για την εκπαίδευση των νέων στη μόδα των 
ειδωλολατρών· η οποία άδεια χορηγήθηκε από τον βασιλιά, και τέθηκε σε εκτέλεση από τον 
Ιάσονα. Τότε ο βασιλιάς που έστειλε έναν Απολλώνιο στην Αίγυπτο για την στέψη του 
Πτολεμαίου Φιλομήτορος, του νεώτερο γιου του Φιλομήτορος και της Κλεοπάτρας, και 
γνωρίζοντας ότι ο Φιλομήτωρ δεν θα του άρεσαν  πολύ οι ενέργειες του στη Φοινίκη, 
προέβλεψε για την ασφάλειά του σε αυτά τα μέρη· και για το σκοπό αυτό ήρθε στην Ιόππη και 
στην Ιερουσαλήμ, όπου έγινε δεκτός με τιμές· από εκεί έπεσε με τον μικρό στρατό του στις 
πόλεις της Φοινίκης, για να εδραιωθεί εναντίον της Αιγύπτου, κάνοντας διάφορες χάρες στο 
λαό και διανέμοντας εξαιρετικές τιμές μεταξύ τους. Όλα αυτά παρουσιάζονται στον Δανιήλ. [7]  
Το βασιλιά αυτόν θα τον διαδεχθεί ένας μισητός άνθρωπος [τον μισούσαν οι Σύριοι που 
εγκατέστησαν τον Ηλιόδωρο]., ο οποίος δεν θα είναι νόμιμος διάδοχος. Σε καιρό ειρήνης θα 
έρθει αιφνίδια και θα καταλάβει το βασίλειο με διάφορες δολοπλοκίες [που έγιναν κατά κύριο 
λόγο με τον βασιλιά της Περγάμου]  Κανένας στρατός δεν θα μπορεί να εισβάλει στη χώρα του· 
θα τους κατατροπώνει όλους. Αυτός θα φονεύσει ακόμα και τον αρχιερέα. [τον Ονία] Σε κάθε 
συμμαχία του [με το βασιλιά της Αιγύπτου, στέλνοντας του τον Απολλώνιο στη στέψη του] με 
άλλους λαούς θα μεταχειρίζεται απάτη [εναντίον του βασιλιά της Αιγύπτου] · έτσι η δύναμή του 
θα αυξάνει όλο και περισσότερο, μολονότι οι άντρες του θα είναι λίγοι. Σε καιρό ειρήνης θα 
εισβάλει στα ευφορότερα μέρη της επαρχίας [τη Φοινίκη] και θα κάνει ό,τι δεν έκαναν οι 
πρόγονοί του ούτε οι πρόγονοι των προγόνων του. Θα λεηλατήσει εκείνους τους τόπους και θα 
μοιράσει στους οπαδούς του λάφυρα και αγαθά [που άρπαξε από άλλα μέρη]  κι επίσης θα 
καταστρώσει σχέδια εναντίον οχυρών πόλεων· αλλά αυτό δεν θα διαρκέσει για πολύν καιρό. 
Με τη δύναμή του και την τόλμη του θα φύγει με πολύ στρατό εναντίον του βασιλιά του νότου. 
Ο βασιλιάς του νότου θα εμπλακεί μαζί του σε πόλεμο με μεγάλο και ισχυρό στρατό, αλλά δε θα 
μπορέσει να του αντισταθεί, γιατί κάποιοι θα έχουν καταστρώσει σχέδια εναντίον του. 
 
Αυτά τα πράγματα έγιναν κατά το πρώτο έτος της βασιλείας του, Α. Nabonas. 573. Και από 
εκεί και πέρα  προετοίμασε τα σχέδια του ενάντια στα οχυρά της Αιγύπτου, μέχρι το έκτο 
έτος. Για τρία χρόνια μετά, δηλαδή στο τέταρτο έτος της βασιλείας του, ο Μενέλαος 
αγόρασε την Ιεροσύνη από τον Ιάσονα, αλλά δεν πληρώθηκε η τιμή που ζητούσε ο 
βασιλιάς· και ο βασιλιάς, πριν από να μπορέσει να τον ακούσει την αιτία, πήγε στην Κιλικία 
για να κατευνάσει μια εξέγερση εκεί, και άφησε τον Ανδρόνικο τον αναπληρωτή του στην 
Αντιόχεια· εν τω μεταξύ ο αδελφός του Μενελάου, για να βρει τα χρήματα, μετέφερε από 
το Ναό πολλά σκεύη, πουλούσε μερικά από αυτά στην Τύρο και έστειλε άλλα στον 
Ανδρόνικο. Όταν ο Μενέλαος κατηγορήθηκε για αυτό από τον Ονία, προκάλεσε τον Ονία να 
θανατωθεί από τον Ανδρόνικο: γι 'αυτό ο βασιλιάς στην επιστροφή του από την Κιλικία 
προκάλεσε τον θάνατο του Ανδρόνικου. Τότε ο Αντίοχος προετοίμασε τη δεύτερη 
εκστρατεία του εναντίον της Αιγύπτου, την οποία εκτέλεσε στο έκτο έτος της βασιλείας του, 
Α. Nabonass. 578: επειδή, κατά τον θάνατο της Κλεοπάτρας, οι κυβερνήτες του γιου της, 
του νεαρού βασιλιά της Αιγύπτου, ζήτησαν από αυτήν την Φοινίκη και την Κοίλη Συρία ως 
την προίκα της. και για να ανακτήσουν  αυτές τις χώρες συγκέντρωσαν ένα μεγάλο στρατό. 
Ο Αντίοχος θεωρώντας ότι ο πατέρας του δεν είχε εγκαταλείψει την κατοχή των χωρών 
αυτών [8], αρνήθηκε ότι ήταν η προίκα της· και με έναν άλλο μεγάλο στρατό συναντήθηκαν 
και πολέμησαν τους Αιγυπτίους στα σύνορα της Αιγύπτου, μεταξύ του Πηλουσίου και του 
όρους Κασίου. Τους νίκησε εκεί, και θα μπορούσε να είχε καταστρέψει ολόκληρο το στρατό 
τους, αλλά τριγυρνώντας πάνω και κάτω, διέταζε τους στρατιώτες του να μην τους 
σκοτώσουν, αλλά να τους αφήσουν να ζουν· με αυτήν την ανθρωπιά του κέρδισε το 
Πηλούσιο, και σύντομα μετά από όλη την Αίγυπτο· με ένα τεράστιο πλήθος πεζών και 
αρμάτων, ελεφάντων και ιππέων, και ένα μεγάλο ναυτικό. Στη συνέχεια, κατέλαβε τις 
πόλεις της Αιγύπτου ως φίλος, πήγε στη Μέμφιδα, έβαλε όλη την ευθύνη για του  πολέμου 
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στον κυβερνήτη του βασιλιά Ευέλαιο, και έκανε μια επιφανειακή φιλία με τον νεαρό  
βασιλιά και τον ανέλαβε να διατάξει τις υποθέσεις του βασιλείου. Ενώ ο Αντίοχος ήταν 
απασχολημένος, μια φήμη εξαπλώθηκε στη Φοινίκη ότι ήταν νεκρός, ο Ιάσονας για να 
ανακτήσει το αξίωμα του Αρχιερέα επιτέθηκε με την Ιερουσαλήμ με πάνω από χίλιους 
άνδρες και πήρε την πόλη: ο βασιλιάς που σκέφτηκε ότι η Ιουδαία είχε εξεγερθεί, βγήκε 
από την Αίγυπτο εξοργισμένος, πήρε πάλι την πόλη, σκότωσε σαράντα χιλιάδες 
ανθρώπους, έπιασε όσο περισσότερους αιχμαλώτους μπορούσε και τους πούλησε για να 
συγκεντρώσει χρήματα. πήγε στον Ναό, το άρπαξε θησαυρούς, κοσμήματα, σκεύη και 
αγγεία από χρυσό και ασήμι, αξίας 1800 ταλάντων·  και τα έφερε στην Αντιόχεια, πράγματα 
που περιγράφονται στο Δανιήλ. [9]  Με τη δύναμή του και την τόλμη του θα φύγει με πολύ 
στρατό εναντίον του βασιλιά του νότου. Ο βασιλιάς του νότου θα εμπλακεί μαζί του σε 
πόλεμο με μεγάλο και ισχυρό στρατό, αλλά δε θα μπορέσει να του αντισταθεί, γιατί κάποιοι 
θα έχουν καταστρώσει σχέδια εναντίον του. Πράγματι, άνθρωποι του περιβάλλοντός του θα 
τον προδώσουν, ο στρατός του θα κατατροπωθεί και θα σκοτωθούν πολλοί στρατιώτες του. 
Και οι δύο αυτοί βασιλιάδες θα έχουν στο νου τους πώς να κάνουν κακό ο ένας στον άλλο. 
Ενώ θα τρώνε στο ίδιο τραπέζι, θα λένε ψέματα ο ένας στον άλλο. Τα σχέδιά τους όμως δε 
θα πετύχουν, γιατί δεν θα έχει έρθει ακόμα ο κατάλληλος καιρός. Ο βασιλιάς του βορρά, θα 
επιστρέψει στη χώρα του με πολλά πλούτη. Επιστρέφοντας θα πραγματοποιήσει τα σχέδιά 

του εναντίον της ιουδαϊκής θρησκείας. ' 
 
Οι Αιγύπτιοι της Αλεξάνδρειας, που είδαν τον Φιλομήτορα  ότι πρώτα έμαθε στην 

πολυτέλεια από τον Ευνούχο Ευλαίο, και τώρα να είναι στα χέρια του Αντιόχου, έδωσαν τη 

βασιλεία στον Ευεργέτη, τον μικρότερο αδελφό του Φιλομήτορα. Οπότε ο Αντίοχος 

προσποιούμενος ότι θα αποκαταστήσει τον Φιλομήτορα, έκανε πόλεμο εναντίον του 

Ευεργέτη· τον νίκησαν στη θάλασσα και τον  πολιορκούσαν μαζί με την αδερφή του 

Κλεοπάτρα στην Αλεξάνδρεια: ενώ οι πολιορκημένοι πρίγκιπες έστειλαν στη Ρώμη για να 

ζητήσουν τη βοήθεια της Γερουσίας. Ο Αντίοχος που βρέθηκε ανίκανος να πάρει την πόλη 

εκείνη τη χρονιά, επέστρεψε στη Συρία, αφήνοντας τον Φιλομήτορα στη Μέμφιδα να 

κυβερνήσει την Αίγυπτο κατά την απουσία του. Όμως ο Φιλομήτωρ συμφιλιώθηκε με τον 

αδερφό του εκείνο το χειμώνα. και ο Αντίοχος, επιστρέφοντας την επόμενη άνοιξη 

An.Nabonas 580, για να πολιορκήσει και τους δύο αδελφούς στην Αλεξάνδρεια, 

συναντήθηκε με τους Ρωμαίους Πρέσβεις, Ποπίλιους Λένα, Κ. Δεκίμιο και Χ. Χωστήλιο: τους 

πρόσφερε το χέρι του να το φιλήσουν, αλλά ο Ποπίλιος παραδίδοντας σε αυτόν τις  

πινακίδες με το γραπτό μήνυμα της Γερουσίας· του είπε να τις διαβάσει πρώτα. Όταν τις 

διάβασε, απάντησε ότι θα εξετάσει με τους φίλους του τι πρέπει να γίνει· αλλά ο Ποπίλιος 

σχεδίασε έναν κύκλο γι 'αυτόν, και του είπε να  απαντήσει πριν βγει από αυτόν: ο Αντίοχος, 

έκπληκτος με αυτήν την απότομη και ασυνήθιστη απάντηση, απάντησε ότι θα έκανε αυτό 

που ζητούσαν οι Ρωμαίοι. και έπειτα ο Πόπηλιος έδωσε στο βασιλιά το χέρι του να φιλήσει 

και επέστρεψε από την Αίγυπτο. Την ίδια χρονιά, η An. Nabonass  580, οι αρχηγοί του με 

την διαταγή  του λεηλάτησαν και σφάξανε τους Ιουδαίους· λεηλάτησαν τον Ναό  και 

εγκατέστησαν την λατρεία των ειδωλολατρικών θεών σε όλη την Ιουδαία και άρχισαν να 

διώκουν και να πολεμούν εκείνους που δεν θα τους προσκυνήσουν· αυτές  οι πράξεις 

περιγράφονται έτσι από τον Δανιήλ. [10] Την εποχή που διορίστηκε, θα έρθει ξανά προς το 

Νότο, αλλά ο τελευταίος δεν θα είναι όπως ο πρώτος. Διότι τα πλοία των  θα έρθουν μαζί 

του με πρεσβεία από τη Ρώμη. Γι 'αυτό θα θρηνήσει, και θα επιστρέψει, και θα έχει 

αγανάκτηση ενάντια στην ιερή διαθήκη. Έτσι θα το κάνει. θα επιστρέψει, και θα έχει 

νοημοσύνη μαζί με εκείνους που εγκαταλείπουν την ιερή διαθήκη. 
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Την ίδια χρονιά που ο Αντίοχος με τη διαταγή των Ρωμαίων αποσύρθηκε από την Αίγυπτο 
και οργάνωσε τη λατρεία των Ελλήνων στην Ιουδαία. οι Ρωμαίοι κατέκτησαν το βασίλειο 
της Μακεδονίας, το θεμελιώδες βασίλειο της Αυτοκρατορίας των Ελλήνων, και το μείωσαν 
σε ρωμαϊκή επαρχία. και έτσι άρχισε να τερματίζει η βασιλεία του τρίτου θηρίου του 
Δανιήλ. Αυτό εκφράζεται από τον Δανιήλ. Και μετά από αυτόν και θα έρθει ο στρατός του, 
αυτοί είναι οι Ρωμαίοι, και θα βεβηλώσει το ναό πάνω στο φρούριο. Όπως [Εβραϊκά: 

 μπορεί να σημάνει [ממנו :εβραϊκά] σημαίνει μετά από το βασιλιά, Δαν. ια. 8; έτσι [ממלך

μετά από αυτόν. Ο Στρατός στην Προφητεία του Δανιήλ αφορά τη στρατιωτική δύναμη ενός 
βασιλείου: και στέκονται όταν κατακτούν και γίνονται ισχυροί. Μέχρι τώρα ο Δανιήλ 
περιγράφει τις ενέργειες των Βασιλέων του Βορρά και του Νότου. αλλά κατά την κατάκτηση 
της Μακεδονίας από τους Ρωμαίους, σταματά να  περιγράφει τις ενέργειες των Ελλήνων 
και άρχισε να περιγράφει εκείνες των Ρωμαίων στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του 
Ναβονάσαρ 580 κατέκτησαν τη Μακεδονία, το Ιλλυρικό και την Ήπειρο. 35 χρόνια 
αργότερα, από την τελευταία διαθήκη και απόδειξη του Αττάλου, ο τελευταίος βασιλιάς της 
Περγάμου, κληροδότησε αυτό το πλούσιο και ανθηρό βασίλειο, που είναι, όλη η Ασία 
δυτικά του όρους Ταύρος· 69 χρόνια μετά την κατάκτηση του βασιλείου της Συρίας και την 
μείωσή του σε μια επαρχία και 34 χρόνια μετά την ίδια εμφάνιση στην Αίγυπτο· Με όλα 
αυτά τα βήματα τα ρωμαϊκά όπλα στάθηκαν πάνω από τους Έλληνες: και μετά από 95 
χρόνια, κάνοντας πολέμους εναντίον των Εβραίων, μολύνουν το ιερό στο φρούριο και 
σταματούν την καθημερινή θυσία, και στη συνέχεια βάζουν το βδέλυγμα της ερήμωσης. 
Γιατί αυτό το βδέλυγμα τοποθετήθηκε μετά τις ημέρες του Χριστού, του Μαθηματικού. 
xxiv. 15. Στο 16ο έτος του Αυτοκράτορα Αδριανού, το . 132, τοποθέτησαν αυτό το βδέλυγμα 
κατασκευάζοντας ένα ναό στον Καπιτώλιο Δία, όπου είχε στέκεται ο ναός του Θεού στην 
Ιερουσαλήμ. Στη συνέχεια, οι Εβραίοι υπό την οδηγία του Βαρ Κοχεβά ξεσηκώθηκαν 
ενάντια στους Ρωμαίους και στον πόλεμο καταστράφηκαν 50 φρούρια, 985 από τις 
καλύτερες κωμοπόλεις τους καταστράφηκαν και 580000 άνθρωποι εξοντώθηκαν με το 
σπαθί. και στο τέλος του πολέμου,  το 136 μ.Χ., εξορίστηκαν από την Ιουδαία υπό την ποινή 
του θανάτου και από εκεί καιρό η γη παρέμεινε έρημη των παλιών κατοίκων της. 
 
Στην αρχή του εβραϊκού πολέμου στη βασιλεία του Νέρωνος, οι Απόστολοι έφυγαν από την 

Ιουδαία με τα «ποίμνια» τους. κάποιοι πέρα από τον Ιορδάνη στην Πέλλα και άλλες 

περιοχές, μερικές στην Αίγυπτο, τη Συρία, τη Μεσοποταμία , την Μικρή Ασία και αλλού. Ο 

Πέτρος και ο Ιωάννης ήρθαν στην Ασία και ο Πέτρος πήγε από εκεί στην Κόρινθο και μετά 

στη Ρώμη· αλλά ο Ιωάννης που μένει στην Ασία, εξορίστηκε από τους Ρωμαίους στην 

Πάτμο, ως επικεφαλής μιας ομάδας Ιουδαίων, των οποίων το έθνος βρισκόταν σε πόλεμο 

με τους Ρωμαίους. Με τη διασπορά των χριστιανών Εβραίων, η χριστιανική θρησκεία, η 

οποία είχε ήδη μεταδοθεί προς τα δυτικά μέχρι τη Ρώμη, εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη τη 

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και υπέστη πολλούς διωγμούς μετά από αυτήν μέχρι τις ημέρες του 

μεγάλου Κωνσταντίνου και των γιων του: όπως περιγράφεται από τον Δανιήλ. [11] 'Ο 

βασιλιάς αυτός με τις δολοπλοκίες του θα παρασύρει αυτούς που παραβαίνουν τη 

διαθήκη. Ο λαός όμως που γνωρίζει το Θεό του, θα παραμείνει σταθερός στον 

τρόπο ζωής του. Οι πιο μυαλωμένοι ανάμεσα στο λαό θα συνετίσουν και τους 

άλλους· αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα άλλοι θα σκοτώνονται στη μάχη, άλλοι 

θα καίγονται, άλλοι θα αιχμαλωτίζονται ή οι περιουσίες τους θα λεηλατούνται. Και 

μετά απ’ όλους αυτούς τους διωγμούς ο λαός του Θεού θα έχει μικρή βοήθεια, 

δηλαδή από τον μεγάλο Κωνσταντίνο, · και εκείνη τη στιγμή λόγω της ευημερίας τους, 

πολλοί θα έρθουν σε αυτούς από τους λαούς, γιατί πολλοί απ’ αυτούς που θα τους 
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συμπαρασταθούν, θα τους φερθούν υποκριτικά. Από τους συνετούς μερικοί θα 

σκοτωθούν κι ο θάνατός τους θα έχει ως αποτέλεσμα ο λαός να εξαγνιστεί, να 

καθαριστεί και να τελειοποιηθεί, ώσπου να ’ρθεί το τέλος στον ορισμένο καιρό.  

Μέχρι τώρα η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία συνέχισε ολόκληρη. και κάτω από αυτή την κυριαρχία, το 

μικρό κέρατο του Τράγου συνέχισε να είναι ισχυρό, αλλά όχι με τη δική του δύναμη. Τώρα, 

όμως, από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης, και προικισμένο με μια Γερουσία και άλλα 

παρόμοια προνόμια με τη Ρώμη· και από τη διαίρεση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στις δύο 

αυτοκρατορίες των Ελλήνων και των Λατίνων, με επικεφαλής τις δύο αυτές πόλεις· ξεκινά μια 

καινούργια σκηνή των πραγμάτων, στην οποία [12]ένας  Βασιλιάς, της Αυτοκρατορίας των 

Ελλήνων, »Ο βασιλιάς αυτός του βορρά θα φέρεται αυταρχικά και θα υπερηφανευθεί ότι είναι 

ανώτερος από κάθε άλλον θεό· ακόμα κι εναντίον του υπέρτατου Θεού θα κομπορρημονεί. Όλα 

αυτά θα τα κάνει μέχρις ότου ξεσπάσει η οργή του Θεού, γιατί ό,τι έχει οριστεί, θα εκπληρωθεί.  

Δε θα υπολογίζει τους θεούς των προγόνων του ούτε τον αγαπημένο θεό των γυναικών· θα 

θεωρεί τον εαυτό του ανώτερον από όλους τους θεούς και κανένα δε θα σέβεται47.. Ενώ, στον 

τόπο του θα δοξάσει τον θεό Mαουζείμ· και θα τιμήσει έναν θεό, με χρυσάφι και ασήμι, και με 

πολύτιμες πέτρες, και με επιθυμητά πράγματα, που οι πατέρες του δεν γνώρισαν. Έτσι θα κάνει 

στα οχυρώματα Mαουζείμ μαζί με έναν ξένο θεό· όσοι τον γνωρίσουν, σ’ αυτούς θα πληθύνει τη 

δόξα· και θα τους κάνει να εξουσιάσουν επάνω σε πολλούς, και θα διαμοιράσει τη γη με τιμή.. 

Όλα όσα σχετίζονται με την υπερφόρτωση της ελληνικής αυτοκρατορίας με τους μοναχούς και 

τις καλόγριες, οι οποίες έβαλαν την αγιότητα στην αποχή από το γάμο. καθώς και στην 

επίκληση των αγίων και την εκτίμησή τους, όπως και οι δεισιδαιμονίες που εισήγαγαν αυτοί οι 

άνθρωποι τον 4ο και 5ο αιώνα. [13] Και στον έσχατο καιρό, ο βασιλιάς τού νότου ή ο 

Αυτοκρατορία των Σαρακηνών, θα τον ωθήσει. θα συγκρουστεί μαζί του· και ο βασιλιάς τού 

βορρά ή η Αυτοκρατορία των Τούρκων θα ‘ρθει εναντίον του σαν ανεμοστρόβιλος, με άμαξες, 

και με καβαλάρηδες, και με πολλά πλοία· και θα ‘ρθουν στους και θα ‘ρθουν στους τόπους των 

Ελλήνων, και θα πλημμυρίσουν, και θα διαβούν· 'Θα εισβάλει και στη δοξασμένη χώρα και θα 

εξολοθρέψει μυριάδες· αλλά οι Εδωμίτες, οι Μωαβίτες και ένα μέρος των Αμμωνιτών θα 

διαφύγουν. Κι όταν θα έχει εισβάλει σ’ όλες αυτές τις χώρες δεν θα διστάσει να επιτεθεί και 

εναντίον της Αιγύπτου και ν’ αρπάξει το χρυσάφι και το ασήμι της κι όλους τους πολύτιμους 

θησαυρούς της. Επίσης θα υποτάξει τους Λίβυες και τους Αιθίοπες.. Όλα αυτά τα έθνη 

συνθέτουν την Αυτοκρατορία των Τούρκων και επομένως αυτή η Αυτοκρατορία είναι εδώ για 

να γίνει κατανοητή ως ο Βασιλιάς του Βορρά. Συνθέτουν επίσης το σώμα του Τράγου· και ως εκ 

τούτου, ο Τράγος εξακολουθεί να βασιλεύει στο τελευταίο κέρατο του, αλλά όχι με τη δική του 

δύναμη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII. 

[1] Κεφάλαιο ια 2,3, 
[2] Κεφάλαιο ια 5 
[3] Κεφάλαιο ια 6,7,8  
[4] Κεφάλαιο ια 10 και εξής 
[5] Κεφάλαιο ια 13-19 
[6] Κεφάλαιο ια 20 
[7] Κεφάλαιο ια 21 και εξής 

                                                           
47

 Από εδώ μετάφραση Φίλου που αποδίδει τους Μαουζείμ 
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[8] Β Μακκαβ. γ. 5, 8. & δ 4. 
[9] Δανιήλ κεφάλαιο ια 25 και εξής 
[10] Κεφάλαιο ια 29,30 
[11] Κεφάλαιο ια 32 και παρακάτω 
[12] Κεφάλαιο ια36 κοκ. 
[13] Κεφάλαιο ια 40 
 

 
       ******************************** 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII. 
 
Για τον Βασιλιά που έκανε όπως ήθελε, και εξύψωσε τον εαυτό του πάνω από κάθε Θεό, 

και τίμησε τους  Μαουζείμ, και δε θεωρούσε τις επιθυμίες των γυναικών 
 
Στις πρώτες εποχές της χριστιανικής θρησκείας οι χριστιανοί κάθε πόλης είχαν διοίκηση 
από μία Σύνοδο Πρεσβυτέρων και ο Πρόεδρος της  Συνόδου ήταν ο Επίσκοπος της πόλης. Ο 
Επίσκοπος και οι Πρεσβύτεροι της πόλης δεν μιλούσαν για τις υποθέσεις μιας άλλης πόλης· 
εκτός από τα επιτιμητικά γράμματα ή μηνύματα. Ούτε οι συνάδελφοι πολλών πόλεων 
συναντιόντουσαν στη Σύνοδο πριν από την εποχή του αυτοκράτορα Κόμοδου: επειδή δεν 
μπορούσαν να συναντηθούν μαζί χωρίς την άδεια των Ρωμαίων διοικητών των επαρχιών. 
Αλλά στις ημέρες αυτού του αυτοκράτορα άρχισαν να συναντώνται στις Επαρχιακές 
Συνόδους, από την άδεια των διοικητών· πρώτα στην   Ασία , για αντιμετώπιση της  
Καταφρυγικής48 Αίρεσης, και σύντομα μετά σε άλλα μέρη και σε άλλες περιστάσεις. Ο 
Επίσκοπος της κύριας πόλης ή της Μητρόπολης της Ρωμαϊκής Επαρχίας, γινόταν συνήθως ο 
Πρόεδρος της Συνόδου· και ως εκ τούτου ήρθε η αρχή των επισκόπων –Μητροπολιτών 
πάνω από εκείνη των άλλων επισκόπων στο εσωτερικό της ίδιας επαρχίας. Ως εκ τούτου, 
αυτό συνέβη και όταν ο  επίσκοπος της Ρώμης στις μέρες του Κυπριανού49 ονόμασε τον 
εαυτό του «Επίσκοπος Επισκόπων». Μόλις έγινε η αυτοκρατορία χριστιανική, οι Ρωμαίοι 
αυτοκράτορες άρχισαν να καλούν γενικά τις Συνόδους στις επαρχίες της αυτοκρατορίας· και 
να τους υποδείξει ποια σημεία θα πρέπει να σκεφτούν και να τους επηρέαζαν με τα 
συμφέροντα τους και με τη δύναμή τους και κανόνιζαν ποιο κόμμα ΘΑ ευχαριστούσαν. Με 
την Ελληνική αυτοκρατορία , κατά την διαίρεση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Ελληνική 
και Λατινική  Αυτοκρατορία, έγινε ο Βασιλιάς αυτός ο οποίος, σε θέματα θρησκείας, έκανε 
σύμφωνα με το θέλημά του.   και στη νομοθεσία, εξελίχθηκε και μεγεθύνθηκε πάνω από 
κάθε Θεό: και στο από την έβδομη γενική Σύνοδο, καθιέρωσε τη λατρεία των εικόνων και 
των ψυχών των νεκρών, που ονομάζονται   Μαουζείμ. ] 
 
Ο ίδιος βασιλιάς έθεσε ως αγιότητα την αποχή από το γάμο. Ο Ευσέβιος μέσα στην 

Εκκλησιαστική Ιστορία του [1] μας λέει ότι ο Μουσανός50 έγραψε ένα φυλλάδιο εκείνων 

που έπεσαν στην αίρεση των Εγκρατιτών51, που τότε πρόσφατα εμφανίστηκε, και είχε 

εισαγάγει ολέθρια λάθη· και ότι ο ἀπὸ Σατορνίνου καὶ Μαρκίωνος οἱ καλούμενοι ᾿Εγκρατεῖς 

ἀγαμίαν ἐκήρυξαν, ἀθετοῦντες τὴν ἀρχαίαν πλάσιν τοῦ θεοῦ καὶ ἠρέμα κατηγοροῦντες τοῦ 

ἄρρεν καὶ θῆλυ εἰς γένεσιν ἀνθρώπων πεποιηκότος, καὶ τῶν λεγομένων παρ' αὐτοῖς 

ἐμψύχων ἀποχὴν εἰσηγήσαντο, ἀχαριστοῦντες τῷ πάντα πεποιηκότι θεῷ, ἀντιλέγουσί τε τῇ 

τοῦ πρωτοπλάστου σωτηρίᾳ. καὶ τοῦτο νῦν ἐξευρέθη παρ' αὐτοῖς Τατιανοῦ τινος πρώτως 

ταύτην εἰσενέγκαντος τὴν βλασφημίαν· ὃς ᾿Ιουστίνου ἀκροατὴς γεγονώς, ἐφ' ὅσον μὲν 

                                                           
48

 Οι απόψεις του Μοντάνου από τη Φρυγία στον 2
ου

 αιώνα tπου πίστευε ότι το Άγιο Πνεύμα ή 

Παράκλητος, κατοικούσε μέσα του και τον έκανε ένα όργανο για καθοδήγηση των ανθρώπων στο 
Χριστιανικό Δρόμο 
49

 Ο Θάσκιος Καικίλιος Κυπριανός (Thascius Caecilius Cyprianus, 210 - 14 Σεπτεμβρίου 258) ήταν επίσκοπος 
Καρχηδόνας και σημαντικός συγγραφέας της πρωτοχριστιανικής περιόδου, του οποίου σώζονται πολλά έργα 
στη λατινική γλώσσα. 
50

 Καὶ Μουσανοῦ δέ, ὃν ἐν τοῖς φθάσασιν κατελέξαμεν, φέρεταί τις ἐπιστρεπτικώτατος λόγος, πρός τινας αὐτῷ 
γραφεὶς ἀδελφοὺς ἀποκλίναντας ἐπὶ τὴν τῶν λεγομένων Ἐγκρατιτῶν αἵρεσιν, ἄρτι τότε φύειν ἀρχομένην ξένην 
τε καὶ φθοριμαίαν ψευδοδοξίαν εἰσάγουσαν τῷ βίῳ.(Ευσεβίου Καισαρείας, Εκκλησιαστική Ιστορία Βιβλίο Δ) 
51 Οι Εγκρατίτες ή Εγκρατευτές ή Εγκρατείς ήταν μια αίρεση που εμφανίστηκε μεταξύ των πρώτων Χριστιανών. 

Υπήρχαν μεταξύ 2ου και 4ου αιώνα μ.Χ. Οι Εγκρατίτες απέρριπταν τον γάμο, την ιδιοκτησία και δεν έτρωγαν 

ορισμένες τροφές. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/258
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82
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συνῆν ἐκείνῳ, οὐδὲν ἐξέφηνεν τοιοῦτον, μετὰ δὲ τὴν ἐκείνου μαρτυρίαν ἀποστὰς τῆς 

ἐκκλησίας, οἰήματι διδασκάλου ἐπαρθεὶς καὶ τυφωθεὶς ὡς διαφέρων τῶν λοιπῶν, ἴδιον 

χαρακτῆρα διδασκαλείου συνεστήσατο, αἰῶνάς τινας ἀοράτους ὁμοίως τοῖς ἀπὸ 

Οὐαλεντίνου μυθολογήσας γάμον τε φθορὰν καὶ πορνείαν παραπλησίως Μαρκίωνι καὶ 

Σατορνίνῳ ἀναγορεύσας, τῇ δὲ τοῦ ᾿Αδὰμ σωτηρίᾳ παρ' ἑαυτοῦ τὴν ἀντιλογίαν 

ποιησάμενος».      ταῦτα μὲν ὁ Εἰρηναῖος  

 Αυτά όσον αφορά τον Ευσέβιο Αλλά αλλιώς οι οπαδοί του Τατιανού πρώτα 

καταδικάστηκαν με το όνομα του  Εγκρατίτες ή Continentes· οι αρχές τους δεν θα 

μπορούσαν να είναι ακόμα αρκετά ανεπτυγμένες: ο Μοντάνος τις επεξεργάστηκε, και έκανε 

μόνο τους δεύτερους γάμους παράνομος· εισήγαγε επίσης συχνές νηστείες και ετήσιες 

ημέρες νηστείας, τη τήρηση της Σαρακοστής και τη σίτιση στα αποξηραμένα κρέατα. Οι 

Αποστολικοί, περίπου στα μέσα του τρίτου αιώνα, καταδίκασαν τον γάμο και ήταν ένας 

κλάδος των μαθητών του Τατιανού. Οι Hierocitæ στην Αίγυπτο, στα τέλη του τρίτου αιώνα, 

επίσης καταδίκαζαν τον γάμο. Ο Παύλος ο  Ο Ερημίτης κατέφυγε στην έρημο στο διωγμό 

του Δέκιου  και έζησε εκεί μια μοναχική ζωή μέχρι την βασιλεία του μεγάλου Κωνσταντίνου, 

αλλά δεν έκαναν μαθητές. Ο Αντώνιος έκανε τα παρόμοια στο διωγμό του  Διοκλητιανού, ή 

λίγο πριν, και έκανε μαθητές· και πολλοί άλλοι σύντομα ακολούθησαν το παράδειγμα του. 

 
Μέχρις αυτό το σημείο οι αρχές των Εγκρατιτών είχαν απορριφθεί από τις Εκκλησίες; αλλά 

τώρα εξευγενισμένες από τους μοναχούς, και καθώς δεν επιβλήθηκαν σε όλους τους 

ανθρώπους, αλλά μόνο σε εκείνους που θα αναλάμβαναν οικειοθελώς μια μοναστική ζωή, 

αυτές άρχισαν  να είναι αντικείμενο θαυμασμού και να πλημμυρίζουν , σαν χείμαρρος 

πρώτα την Ελληνική Εκκλησία και στη συνέχεια την  Λατινική επίσης. Ο Ευσέβιος μας λέει 

[2] ότι ο μέγας Κωνσταντίνος θεωρούσε εκείνους τους ανθρώπους με την υψηλότερη τιμή, 

οι οποίοι αφιερώθηκαν εντελώς στη θεία φιλοσοφία· και ότι σχεδόν λάτρευε την πλέον 

αγία συντροφιά των Παρθένων που αφιερώνονται συνεχώς στον Θεό· βεβαιώνοντας ότι ο 

Θεός για τον οποίο έχουν αφιερώσει τον εαυτό τους έμενε στο μυαλό τους. Στην εποχή του 

και στην εποχή  των γιων του, αυτή η ομολογία μιας άγαμης ζωής διαδόθηκε μέσα  στην 

Αίγυπτο από τον Αντώνιο και στη Συρία από τον Ιλαρίωνα. και εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα, 

ώστε λίγο μετά την εποχή του Ιουλιανού του Αποστάτη το ένα τρίτο των Αιγυπτίων πήγαν 

στην έρημο της Αιγύπτου. Ζούσαν πρώτα ξεχωριστά σε κελιά, που στη συνέχεια συνδέονται 

σε κοινόβια ή σε μονές· και τελικά ήρθαν στις πόλεις, και γέμισαν τις Εκκλησίες με 

Επισκόπους, Πρεσβυτέρους και Διακόνους.  Ο Αθανάσιος στα νιάτα του έχυνε νερό στα 

χέρια του κυρίου του  Αντωνίου; και βρίσκοντας τους μοναχούς ότι είναι πιστοί σ’ αυτόν, 

έκανε πολλούς από αυτούς Επισκόπους και Πρεσβύτερους στην Αίγυπτο: και αυτοί οι 

επίσκοποι δημιούργησαν νέα Μοναστήρια και από τα οποία επέλεγαν τους Πρεσβυτέρους 

των δικών τους πόλεων και έστελναν Επισκόπους σε άλλες. Τα παρόμοια έγιναν στη Συρία, 

με τη δεισιδαιμονία να διαδίδεται γρήγορα από την Αίγυπτο από τον Ιλαρίωνα μαθητή του 

Αντωνίου.  Ο Σπυρίδωνος και ο Επιφάνειος από την Κύπρο, ο Ιάκωβος από τη Νίσιβη, ο 

Κύριλλος από την  Ιερουσαλήμ, ο Ευστάθιος από τη Σεβάστεια στην Αρμενία, ο Ευσέβιος 

από την  Έμεσα52· ο Τίτος από τη Μπόσρα53, ο Βασίλειος της Αγκύρας, ο Ακάκιος από τη 
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 Το σημερινό Χομς 
53

 Πόλη της Νότιας Συρίας 
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Καισάρεια στην Παλαιστίνη, ο Ελπίδιος από τη  Λαοδίκεια, οι Μελίτιος και   ο Φλαβιανός 

από την Αντιόχεια, ο Θεόδωρος από την Τύρο, ο Πρωτογενής από τας Κάρρας
54,  ο Ακάκιος 

από τη Βέροια, ο Θεόδοτος από την Ιεράπολη, ο Ευσέβιος από την  Χαλκηδόνα, ο 

Αμφιλόχιος από το Ικόνιο, ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός,ο  Γρηγόριος ο  Νύσσης και ο Ιωάννης ο 

Χρυσόστομος της Κωνσταντινούπολης ήταν και επίσκοποι και μοναχοί τον 4ο αιώνα. Οι 

Ευστάθιος, Γρηγόριος Ναζιανζηνός, Γρηγόριος Νύσσης, Βασίλειος, κ.α. είχαν μοναστήρια 

κληρικών στις πόλεις τους, από όπου στάλθηκαν Επίσκοποι σε άλλες πόλεις· που με όμοιο 

τρόπο ανήγειραν μοναστήρια εκεί, μέχρις ότου οι εκκλησίες απέκτησαν τους επισκόπους 

τους από αυτά τα Μοναστήρια. Ως εκ τούτου ο Ιερώνυμος, σε μια επιστολή γραμμένη για 

το έτος 385,[3] μιλά για τους κληρικούς:  Καθώς αυτοί δεν ήταν παρά μόνο μοναχοί, έτσι 

ώστε ότι και αν λέγεται εναντίον των μοναχών δεν αντανακλά κάτι για τους κληρικούς, που 

είναι οι πατέρες των μοναχών. Κάθε ζημία στο ποίμνιο είναι μια ύβρη στον ποιμένα. Και στο 

βιβλίο του εναντίον του Vigilantius : Αυτά που κάνουν οι Ανατολικές Εκκλησίες, που 

δέχονται μόνο άγαμους κληρικούς, ή από τους Εγκρατιτές· και αν αυτοί είναι έγγαμοι  

παύουν να είναι σύζυγοι.   Αργότερα ακόμη και οι αυτοκράτορες διέταξαν τις Εκκλησίες να 

εκλέγουν τους Κληρικούς από τα Μοναστήρια με αυτόν τον Νόμο.  

Αυτοκράτορες Αρκάδιος και Ονώριος και Καισάριος PF. P.  [4] Αν οι επίσκοποι έχουν ανάγκη 
για περισσότερους κληρικούς, θα είναι πιο σωστό αν τους εκλέγουν από τους μοναχούς — 
ας μην κρατούνε για κάποια αιτία είτε δημόσια είτε ιδιωτική αδύναμους (αν και οι ενέργεια 
τους δε θα είναι δημοφιλής)· αλλά να έχουν άνδρες που έχουν δοκιμαστεί. Δόθηκε στην 7η 
Αυγούστου, Ονώριος και Ευτυχιανός Ύπατοι 310  
Όντας τώρα η Ελληνική Αυτοκρατορία  στα χέρια αυτών των Εγκρατιτών, και έχοντας τους 
σε μεγάλο θαυμασμό,  ο Δανιήλ  δείχνει ότι έχει τα χαρακτηριστικά του Βασιλέα που κάνει 
αυθαίρετα πράγματα, και που δεν υπολογίζει την επιθυμία των Γυναικών. 
 
Έτσι, η αίρεση  των Εγκρατιτών, που ξεκινάει με τους Γνωστικούς, και που διαδόθηκε από 
τον Τατιανό και τον Μοντάνο κοντά στα τέλη του δεύτερου αιώνα· που καταδικάστηκε από 
τις εκκλησίες του δεύτερου και του τρίτου αιώνα, και εξευγενίστηκε από τους οπαδούς της · 
υπερέβη  τις ανατολικές εκκλησίες στον τέταρτο αιώνα, και πριν από το τέλος του άρχισε να 
εισχωρεί και στις Δυτικές. Συνεπώς, οι χριστιανικές εκκλησίες που έχουν μια μορφή 
ευσέβειας, αλλά αρνούνται τη δύναμή της, έπεσαν στα χέρια των Εγκρατιτών· και των 
Ειδωλολατρών, οι οποίοι τον 4ο αιώνα ήρθαν σε μεγάλο αριθμό στο Χριστιανισμό, και οι 
οποίοι αγκάλιασαν πιο εύκολα αυτό το είδος χριστιανισμού, έχοντας μια  μεγαλύτερη 
συγγένεια με τις παλιές δεισιδαιμονίες τους, από αυτή των ειλικρινών Χριστιανοί· που με 
τις λυχνίες (λυχνοστάτες στη νέα Μετάφραση της Βίβλου) των επτά Εκκλησιών της Ασίας, 
και όχι από τους λυχνίες των Μοναστηριών, είχαν φωτίσει την Καθολική Εκκλησία κατά τη 
διάρκεια των τριών πρώτων αιώνων 
. 
Οι Καταφρύγιοι έφεραν επίσης πολλές άλλες δεισιδαιμονίες: όπως το δόγμα των Ψυχών 

(Πνευμάτων) και η τιμωρία τους στο Καθαρτήριο, με προσευχές και προσφορές για την 

ελάττωση αυτής της τιμωρίας, όπως διδάσκει ο Τερτυλλιανός στα βιβλία του Περί Ψυχής 

(De Anima) και Περί μονογαμίας (De Monogamia). Χρησιμοποίησαν επίσης το σημείο του 

σταυρού ως μαγεία. Ο Τερτυλλιανός στο βιβλίο του:  Το Στέμα ενός Στρατιώτη (de Corona 

militis) Σε κάθε στάδιο της προόδου μας, σε κάθε  αναχώρηση και επιστροφή, στο να 

βάζουμε ή να βγάζουμε τα παπούτσια μας ή τα ρούχα μας, στο λούσιμο, στα φαγητά, στο 
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ξύπνημα, στο να πλαγιάζουμε για ανάπαυση, στο να καθόμαστε, εν συντομία σε κάθε μέρος 

της καθημερινής μας ζωής, πρέπει να βάζουμε το σημείο του σταυρού στο μέτωπο μας. Ο 

Απόστολος αναφέρεται σε όλες αυτές τις δεισιδαιμονίες  όταν λέγει:   'TO ΠNEYMA, 

μάλιστα, λέει με σαφήνεια, ότι στους έσχατους καιρούς μερικοί θα αποστατήσουν από την 

πίστη, προσέχοντας σε πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες δαιμονίων, για τα δαιμόνια 

που λατρεύονται από τους Ειδωλολάτρες  διαμέσου τής υπόκρισης ψευδολόγων,  οι οποίοι 

λένε για εμφανίσεις, για εμφανίσεις και θαύματα που γίνονται  από αυτούς και τα λείψανα 

τους και για το σημείο του σταυρού που έχουν τη συνείδησή τους καυτηριασμένη, οι οποίοι 

εμποδίζουν τον γάμο, προστάζοντας αποχή από ορισμένα φαγητά, τα οποία ο Θεός τα 

έκτισε για να τα παίρνουν με ευχαριστία οι πιστοί και εκείνοι που γνώρισαν την αλήθεια. 

'Eπειδή, κάθε κτίσμα τού Θεού είναι καλό, και κανένα δεν είναι απορρίψιμο, όταν παίρνεται 

με ευχαριστία Α’ Τιμόθεον δ:1,2,3 Από τους Καταφρύγιους αυτές οι αρχές και οι πρακτικές 

μεταδόθηκαν στην επόμενη γενεά. Γιατί το μυστήριο της ανομίας ήδη εργαζόταν στις μέρες 

των Αποστόλων με τους Γνωστικούς, συνέχισε να εργάζεται πολύ έντονα στους απογόνους 

τους Τατιανούς και τους Καταφρύγιους, 'Επειδή, το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται· 

μονάχα μέχρις ότου βγει από τη μέση αυτός που τώρα εμποδίζει· και, τότε, ο άνομος θα 

αποκαλυφθεί, τον οποίο ο Kύριος θα τον απολέσει με το πνεύμα τού στόματός του, και θα 

τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του· ο οποίος θα ‘ρθει με ενέργεια του 

σατανά με κάθε δύναμη και σημεία και τέρατα ψεύδους, και με κάθε απάτη τής αδικίας, 

ανάμεσα σ’ αυτούς που χάνονται· επειδή, δεν δέχθηκαν την αγάπη τής αλήθειας για να 

σωθούν. Θεσσαλονικείς β, 7-10 Αν και αναχαιτίστηκαν κάπως οι Καταφρύγιοι  από τον 

Χριστιανισμό με τις Επαρχιακές Συνόδους, μέχρι τον τέταρτο αιώνα, όμως όταν οι Ρωμαίοι 

αυτοκράτορες έγιναν Χριστιανοί, και μεγάλα πλήθη από ειδωλολάτρες έκαναν μια 

εξωτερική ομολογία πίστης, αυτοί βρήκαν τον Χριστιανισμό των Καταφρυγίων  πιο 

ταιριαστό στις παλιές τους αρχές και δόγματα για Πνεύματα, αντί για τη θρησκεία των 

ειλικρινών Χριστιανών: έτσι με προθυμία πήραν το μέρος των Καταφρυγίων Χριστιανών, και 

από τον τέταρτο αιώνα είχαν γίνει ο επίσημος Χριστιανισμός πριν το τέλος του τετάρτου 

αιώνα. Με αυτήν την κατανόηση αυτοί που είχαν διωχθεί για την πίστη τους στους τρεις 

πρώτους αιώνες, είχαν μια μικρή βοήθεια, όταν μεταστράφηκε ο μέγας  Κωνσταντίνος και 

οι γιοί του στη Χριστιανική θρησκεία, και τώρα πέσανε σε νέους διωγμούς, για να τους 

καθαρίσουν από τους υποκριτές, να τους λευκάνει μέχρι τον καιρό του τέλους.  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII 
[1] Lib. 4. c. 28, 29. 
[2]  In vita Constantini, l. 4. c. 28. 
[3]  Επιστολή 10 
[4]  L. 32. de Episcopis 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV. 
 

Για τους Μαουζειμ, που τους τιμά ο βασιλιάς που κάνει αυθαιρεσίες 
 
Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε ότι κάποιοι εμπιστεύονται τον Θεό και άλλους ότι 

εμπιστεύονται τα είδωλα, και ότι ο Θεός είναι το καταφύγιό μας, η δύναμή μας, η 

υπεράσπισή μας. Με αυτή την έννοια ο Θεός είναι ο βράχος του λαού του και οι ψευδοί 

Θεοί ονομάζονται βράχος για εκείνους που εμπιστεύονται σε αυτούς, Δευτερονόμιο λβ 4, 

15, 18, 30, 31, 37. Με την ίδια έννοια οι Θεοί του Βασιλιά που θα κάνουν σύμφωνα με το 

θέλημά του είναι Μαουζείμ, που σημαίνει  πολεμοφόδια, φρούρια, προστάτες, κηδεμόνες, 

ή υπερασπιστές. Στο κτήμα του, λέει [1] ο Δανιήλ, 'Eνώ, στον τόπο του θα δοξάσει τον θεό 

Mαουζείμ· και θα τιμήσει έναν θεό, με χρυσάφι και ασήμι, και με πολύτιμες πέτρες, και με 

επιθυμητά πράγματα, που οι πατέρες του δεν γνώρισαν. Έτσι θα κάνει στα οχυρώματα 

Mαουζείμ μαζί με έναν ξένο θεό· όσοι τον γνωρίσουν, σ’ αυτούς θα πληθύνει τη δόξα· και 

θα τους κάνει να εξουσιάσουν επάνω σε πολλούς, και θα διαμοιράσει τη γη με τιμή.' 

Τώρα αυτά συνέβησαν βαθμιαία με τον ακόλουθο τρόπο. 
Ο Γρηγόριος Νύσσης [2] μας λέγει ότι ύστερα από το διωγμό του αυτοκράτορα Δεκίου ο 
Γρηγόριος, επίσκοπος της Νεοκαισάρειας του Πόντου όρισε ότι οι άνθρωποι  σαν  κάτι 
πρόσθετο ή  επακόλουθο της αφιέρωσης στο Θεό, ότι θα πρέπει να κάνουν εορτές και  
συναθροίσεις για αυτούς που αγωνίστηκαν για την πίστη, δηλαδή για τους Μάρτυρες. Και 
προσθέτει το λόγο γι’ αυτά την νέα διάταξη: Παρατηρήσαμε, λέγει ο Νύσσης   ότι το απλό 
και απαίδευτο πλήθος για να έχει σωματικές απολαύσεις, παρέμεινε στην πλάνη των 
ειδώλων· ώστε το κύριο θέμα που πρέπει να διορθωθεί ανάμεσα τους, δηλαδή, ότι αντί να 
έχουν μια μάταιη λατρεία να μπορέσουν να στρέψουνε  τα μάτια τους στο Θεό· που 
επέτρεψε στα μνημόσυνα των αγίων Μαρτύρων να μπορούν να ευθυμήσουν και να χαρούν. 
Οι ειδωλολάτρες χαίρονται όταν έχουν εορτές για τους Θεούς τους, και δε θέλουν να 
χάσουν αυτές τις χαρές· και έτσι ο Γρηγόριος  για να διευκολύνει τη μεταστροφή τους όρισε 
να γίνονται ετήσιες εορτές για τους  Αγίους και τους Μάρτυρες. Έτσι έφθασε στο σημείο ότι 
για να πάψουν οι εορτές των ειδωλολατρών, έπρεπε να αντικατασταθούν με εορτές των 
Χριστιανών στο δικό τους χώρο: με την εορτή των Χριστουγέννων με κισσό και άλλες 
εορταστικές εκδηλώσεις, με παιχνίδια και αθλητικά αγωνίσματα, στη θέση  των βακχικών 
γιορτών και των Σατουρναλίων· να γιορτάζουν την Πρωτομαγιά με λουλούδια, και στη θέση 
των ανθεστηρίων, με την τήρηση των εορτών για την Παρθένο Μαρία τον Ιωάννη Βαπτιστή 
και διαφόρων Αποστόλων στη θέση των ιεροπρεπών εορτών για την είσοδο του Ηλίου στα 
σημεία του Ζωδιακού Κύκλου στο παλαιό Ιουλιανό ημερολόγιο.  Κατά τον ίδιο διωγμό του 
Δέκιου, ο Κυπριανός διέταξε την καταραφή των παθών των Μαρτύρων στην Αφρική, 
προκειμένου να γιορτάσουν τις αναμνήσεις τους ετησίως με προσφορές και θυσίες: και ο 
Φήλιξ Επίσκοπος της Ρώμης, λίγο μετά, όπως αναφέρει ο Πλατίνα, Martyrum gloria 
consulens, constituit at quotannis sacrificia eorum nomine celebrarentur· «με τη σκέψη στη 
δόξα των μαρτύρων, καθοδήγησε ότι οι θυσίες πρέπει να εορτάζονται ετησίως στο όνομά 
τους». Με τις απολαύσεις αυτών των εορτών οι χριστιανοί αυξήθηκαν πολύ σε αριθμό και 
μειώθηκαν τόσο στην αρετή, μέχρι να καθαριστούν και να γίνουν λευκοί από το διωγμό του 
Διοκλητιανού. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα που έγινε στη χριστιανική θρησκεία προς το 
σεβασμό των μαρτύρων: και αυτό δεν σήμαινε ακόμα μια παράνομη λατρεία· αλλά διέθεσε 
τους χριστιανούς σε μια τέτοια περαιτέρω εκδήλωση του σεβασμού για τους νεκρούς, 
καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέληξε στην επίκληση των Αγίων. 
 
Το επόμενο βήμα ήταν η συγκίνηση που προκαλούσε η προσευχή στους τάφους των 

μαρτύρων: η οποία πρακτική ξεκίνησε με το διωγμό του Διοκλησιανού. Η Σύνοδος της  
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Ελιμπέρια στην Ισπανία, γιόρτασε στο τρίτο ή τέταρτο έτος του διωγμού του Διοκλητιανού   

Ο το ,. 305, με αυτούς τους Κανόνες. ." Κανόνας 34. Αποφασίστηκε να μη καίγονται κεριά 

στο κοιμητήριο κατά τη διάρκεια της ημέρας· γιατί τα πνεύματα των αγίων δεν θα πρέπει να 

διαταράζονται. Αυτοί που δεν τα τηρούν αυτά τα πράγματα θα αποκοπούν από την 

κοινωνία της εκκλησίας. Κανόνας 35  Αποφασίζεται ότι θα απαγορεύεται στις γυναίκες να 

κάνουν αγρυπνίες στο κοιμητήριο, γιατί με την πρόφαση της προσευχής, μυστικά 

διαπράττουν αμαρτίες. Αμέσως μετά το διωγμό, μπορούμε να υποθέσουμε περί το 314, η 

Σύνοδος της Λαοδίκειας στη Φρυγία , που συγκλήθηκε για να αποκαταστήσει την πειθαρχία 

στην εκκλησία, εξέδωσε τους ακόλουθους κανόνες: Κανόνας 9. Αυτοί που ανήκουν στην 

εκκλησία δε θα πρέπει να πηγαίνουν στα κοιμητήρια ή μαρτύρια , όπως αποκαλούνται των 

αιρετικών, για να προσευχηθούν για αποκατάσταση της υγείας: αν όμως συμβεί αυτό και 

είναι από τους πιστούς τότε θα αφοριστούν προσωρινά.  Κανόνας 34 «Ένας Χριστιανός δεν 

θα πρέπει να αφήνει τους  μάρτυρες του Χριστού και να πηγαίνει σε ψεύτικους μάρτυρες,» 

γιατί αυτοί είναι ξένοι προς το Θεό: και έτσι ας είναι ανάθεμα όσοι πηγαίνουν σ’ αυτούς.» 

Κανόνας 51 Τα γενέθλια των μαρτύρων δεν θα γιορτάζονται στην σαρακοστή αλλά οι 

τελετές ανάμνησης για αυτούς, θα γίνεται στις ημέρες Σαββάτου και στις Κυριακές. 

Η Σύνοδος της Παφλαγονίας, η οποία γιορτάστηκε το έτος 324, έκανε αυτό το κανόνα: Αν 
κάποιος είναι αλαζονικός, βδελύσσεται τις συναθροίσεις των Μαρτύρων ή τις λειτουργίες 
που εκτελούνται εκεί, ή τις αναμνήσεις των Μαρτύρων, ας είναι ανάθεμα. Από όλα αυτά 
είναι προφανές ότι οι χριστιανοί κατά τη διάρκεια του διωγμού του Διοκλητιανού 
συνήθιζαν να  προσεύχονται στα Κοιμητήρια ή στις ταφές των νεκρών· για την αποφυγή 
τούτου του κινδύνου του διωγμού και λόγω της έλλειψης Εκκλησιών, που όλες 
γκρεμίστηκαν: και μετά τελείωσε ο διωγμός, συνέχισαν αυτή την πρακτική προς τιμή των 
Μαρτύρων, μέχρι να χτιστούν νέες εκκλησίες: και με τη χρήση της θεωρήθηκε σαν κάτι 
επωφελές για την ευσέβεια και για την ανάκτηση της υγείας όσων ήταν άρρωστοι. Φαίνεται 
επίσης ότι σε αυτούς τους τόπους ταφής  μνημονεύονται οι μάρτυρες ετησίως κατά τις 
ημέρες που τους αφιερώνονταν και θεωρούσαν όλες αυτές τις  πρακτικές ως ευσεβείς και 
θρησκευτικές, και αναθεμάτισαν αυτούς τους ανθρώπους που αντιτασσόντουσαν σ’ αυτές 
ως αλαζονικούς ή προσευχήθηκαν στα «μαρτύρια» των αιρετικών. Αυτοί επίσης άναβαν 
δαυλούς στους μάρτυρες κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως έκαναν οι ειδωλολάτρες 
στους Θεούς τους· που το έθιμο αυτό κυριάρχησε, πριν από το τέλος του τέταρτου αιώνα 
πολύ στη Δύση. Ραντίζανε τους λατρευτές των Μαρτύρων με αγιασμένο νερό, όπως οι 
έκαναν οι ειδωλολάτρες τους προσκυνητές των θεών τους· και πήγαιναν για προσκύνημα 
στην Ιερουσαλήμ και άλλα ιερά μέρη, σαν αυτά τα μέρη να έδιναν αγιασμό στους 
επισκέπτες τους. Από το έθιμο της προσευχής στο στα κοιμητήρια και στα «μαρτύρια», 
ήρθε το έθιμο της μεταφοράς των σωμάτων των Αγίων και των Μαρτύρων σε τέτοιες 
Εκκλησίες όπως αυτές που χτίστηκαν εκείνη την εποχή: ο Αυτοκράτορας  Κωνστάντιος 
ξεκίνησε αυτή την πρακτική στο έτος 359, προκαλώντας τα σώματα του Ανδρεία του 
Αποστόλου, του Λουκά και του Τιμοθέου, να μεταφερθούν σε μια νέα Εκκλησία στην 
Κωνσταντινούπολη: και πριν από αυτή την πράξη του Κωνστάντιου,  οι Αιγύπτιοι κρατούσαν 
τα σώματα των μαρτύρων και των Αγίων τους χωρίς να θάβονται πάνω σε κρεβάτια στα 
ιδιωτικά σπίτια τους, και έλεγαν ιστορίες για τις ψυχές τους που εμφανίζονταν μετά θάνατο 
και ανέβαιναν μέχρι τον ουρανό, όπως αναφέρεται ο Αθανάσιος στον βίο του Αντωνίου. 
Όλα τα οποία έδωσαν την αφορμή στον αυτοκράτορα Ιουλιανό, όπως αναφέρει ο Κύριλλος, 
να κατηγορήσει τους Χριστιανούς με αυτόν τον τρόπο: Προσθέτετε σε αυτόν τον παλιό 
νεκρό άνθρωπο, Ιησού, πολλούς νέους νεκρούς, ποιος  μπορεί να κάνει ποιο επαρκή 
βδελύγματα; Έχετε γεμίσει όλα τα μέρη με τάφους και μνημεία, ενώ ποτέ δεν σας ζητήθηκε 
να προσκυνάτε σε τάφους και μνημεία, και να δείχνετε επίσημο σεβασμό. Και λίγο μετά: 
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Αφού ο Ιησούς είπε ότι είναι οι τάφοι είναι γεμάτοι ακαθαρσίες, πώς εσείς επικαλείστε τον 
Θεό πάνω τους; και σε άλλη θέση λέει, ότι αν οι Χριστιανοί είχαν τηρήσει τις αρχές των 
Εβραίων, θα λάτρευαν έναν Θεό αντί για πολλούς και όχι έναν άνθρωπο, ή μάλλον όχι 
πολλούς δυστυχισμένοι ανθρώπους: Και ότι λάτρευαν το ξύλο του σταυρού, κάνοντας τις 
εικόνες του στα μέτωπά τους και μπροστά στα σπίτια τους. 
 
Μετά τη μετατροπή των τάφων των Αγίων και των Μαρτύρων σε τόπους λατρείας, όπως 

τους ναούς των ειδωλολατρών, και οι εκκλησίες σε τάφους, και μια ορισμένη αγιότητα  

αποδόθηκε στα νεκρά σώματα των Αγίων και των μαρτύρων που θάφτηκαν μέσα σε αυτές, 

και τις ετήσιες εορτές που γινόντουσαν σε αυτές, με θυσίες που προσφέρονταν στον Θεό 

στο όνομά τους· το επόμενο βήμα προς την κατεύθυνση της επίκλησης των Αγίων, ήταν η 

απονομή στο νεκρό σώμα τους, οστά και άλλα λείψανα, μια δύναμη των θαυμάτων, μέσω 

των ξεχωριστών ψυχών, που υποτίθεται ότι γνωρίζουν τι κάνουμε ή τι λέμε και που 

μπορούν να μας κάνουν καλό ή κακό, και να κάνουν αυτά τα θαύματα. Αυτή ήταν ακριβώς 

η ιδέα των ειδωλολατρών, ότι οι θεοί είχαν τις ξεχωριστές ψυχές των αρχαίων τους 

βασιλιάδων και ηρώων τους, τους οποίους λάτρευαν κάτω από τα ονόματα του Κρόνου, της 

Ρέας, του Δία, της Juno (Ήρας), του Άρη, της Αφροδίτης, του Βάκχου, της Ceres (Δήμητρας), 

του Όσιρη, της Ίσιδας, του Απόλλωνα, της Diana (Αρτέμιδος),και  των υπόλοιπων Θεών 

τους. Γιατί αυτοί οι Θεοί είναι αρσενικοί και θηλυκοί, σύζυγοι, γιος και κόρη, αδελφός και 

αδελφή, αποκαλύπτονται έτσι ότι είναι αρχαίοι άνδρες και γυναίκες. Τώρα ως το πρώτο 

βήμα προς την επίκληση των Αγίων εμφανίστηκαν μετά το διωγμό του Δεκίου, και το 

δεύτερο μετά το διωγμό του Διοκλητιανού· ενώ το τρίτο φαίνεται να οφείλεται στις 

ενέργειες του Κωνστάντιου και του Ιουλιανού του Αποστάτη. Όταν ο Ιουλιανός άρχισε να 

αποκαθιστά τη λατρεία των ειδωλολατρικών θεών και να εξευτελίζει τους Αγίους και 

μάρτυρες· οι Χριστιανοί της Συρίας και της Αιγύπτου φαίνεται ότι έκαναν μεγάλο θόρυβο 

για τα θαύματα που έκαναν τα λείψανα των Χριστιανών Αγίων και Μαρτύρων, σε αντίθεση 

με τις δυνάμεις που αποδίδονται από τον Ιουλιανό και τον ειδωλολάτρες στα Είδωλα τους. 

Γιατί ο Σωζόμενος και ο Ρουφίνος55, μας λένε ότι όταν άνοιξε τους ναούς των Ειδωλολατρών 

και συμβουλεύτηκε το Μαντείο του Απόλλωνα Δαφναίου στα προάστια της Αντιόχειας, και 

κάνοντας πολλές θυσίες για μια απάντηση· το μαντείο του είπε ότι τα οστά του Μάρτυρα 

Βαβύλα που είχε ταφεί εκεί τον εμπόδισαν να μιλήσει. Με την οποία απάντηση που ίσως 

καταλάβουμε, ότι κάποιοι χριστιανοί μπήκαν στον τόπο όπου οι ειδωλολάτρες Ιερείς είχαν 

μιλήσει μέσω ενός σωλήνα για την παράδοσή του χρησμού: και πριν από αυτό ο Ιλάριος 

στο βιβλίο του ενάντια στον Κωνστάντιο, που γράφτηκε τον τελευταίο χρόνο του 

αυτοκράτορα, κάνει την ακόλουθη αναφορά τι έκανε τότε στην Ανατολή, όπου ήταν. Χωρίς 

μαρτύριο έκανε διωγμό.  Θα πετύχεις χωρίς ένα μαρτύριο, οφείλουμε μεγαλύτερο χρέος 

στην σκληρότητα του Νέρωνα, του Δέκιου και του Μαξιμιανού. Γιατί νικήσαμε το διάβολο 

μέσα από αυτούς. Το άγιο αίμα των ευλογημένων μαρτύρων όπου έγινε δεκτό, ενώ αυτό 

των διαβόλων ωρύεται, οι αρρώστιες  θεραπεύονται, θαύματα γίνονται, όπως για 

παράδειγμα σώματα ανασταίνονται χωρίς να υπάρχουν κάποια κόλπα, τα ρούχα των 

γυναικών που τις κρεμούνε από τα πόδια τους δεν πέφτουν στα πρόσωπα τους,  

οινόπνευμα καίγεται χωρίς φωτιά και ομολογίες δίδονται χωρίς ο κατηχητής να δείξει 

κάποια μεγαλύτερη δύναμη πίστης  

                                                           
55

 Ρουφίνος ο Σύρος, συγγραφέας του 4ου αιώ 
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 Και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός , στον πρώτο του Λόγο εναντίον του τότε αυτοκράτορα 

Ιουλιανού που τότε βασίλευε, γράφει έτσι: Δεν φοβήθηκες τους μάρτυρες, που προς τιμήν 

τους αποδίδονται μεγάλες τιμές και έχουν οριστεί εορτές· από τους οποίους οι διάβολοι 

διώχτηκαν, οι αρρώστιες θεραπεύτηκαν· που οι εμφανίσεις τους και οι προβλέψεις τους 

είναι πολύ γνωστές, που τα σώματα τους μόνο έχουν την ίδια δύναμη με τα άγια τους 

πνεύματα, είτε τα εγγίζει το χέρι, ή λατρεύονται· μία μόνο σταγόνα από το αίμα τους, ένα 

παραμικρό λείψανο του πάθους τους, έχει το ίδιο αποτέλεσμα με τα σώματα τους. Αυτά τα 

πράγματα έκαναν οι ειδωλολάτρες στη βασιλεία του ίδιου αυτοκράτορα ,κατεδάφισαν τον 

τάφο του Ιωάννη του Βαπτιστή στη Φοινίκη, και έκαψαν τα οστά του· όταν πολλοί 

χριστιανοί αναμίχθηκαν με τους ειδωλολάτρες, συγκέντρωσαν μερικά από τα υπολείμματα 

του, τα οποία στάλθηκαν στον Αθανάσιο, που τα έκρυψε στον τοίχο μιας εκκλησίας. 

προβλέποντας με προφητικό πνεύμα, όπως μας λέει  ο Ρουφίνος ότι μπορεί να είναι 

επικερδείς για τις μελλοντικές γενιές. 

Η κραυγή αυτών των θαυμάτων όταν άρχισε, συνεχίστηκε για πολλά χρόνια, και αυξήθηκε 

και γενικεύτηκε· ο Χρυσόστομος, στη δεύτερη ομιλία στον Άγιο Βαβύλα, είκοσι χρόνια μετά 

που σίγασε το Μαντείο του Δαφναίου Απόλλωνα [3]που αναφέρθηκε πιο πριν, δηλαδή το 

382, μιλά για τα θαύματα των Αγίων και των λειψάνων τους:  Δεν υπάρχει καμία περιοχή, ή 

έθνος, ή πόλη στον κόσμο μας, όπου αυτά τα νέα και που ποτέ δεν έχουν ιδωθεί θαύματα, 

δεν είναι  το συνεχές θέμα συζήτησης · που αν πράγματι ήταν μυθεύματα δε θα μπορούσαν 

να θαυμάζονται από όλους τους ανθρώπους. Και μετά από λίγο: Τα καθημερινά θαύματα 

που γίνονται από τους μάρτυρες επιβεβαιώνουν με πολύ εμφαντικό τρόπο τον Λόγο μας, 

και μεγάλο πλήθος ανθρώπων συρρέουν στα εκθέματα των λειψάνων.  Και στην 66η Ομιλία 

του, περιγράφοντας το πώς οι Διάβολοι βασανίζονται και εκδιώκονται από τα οστά των 

Μαρτύρων, προσθέτει: Εξαιτίας αυτού πολλοί βασιλιάδες έχουν ταξιδέψει μακριά για να 

χαρούν να δουν αυτό το θέαμα. Αφού οι ναοί των ευλογημένων μαρτύρων δείχνουν τα ίχνη 

και τα σημάδια της μελλοντικής κρίσης, ενώ οι διάβολοι μαστιγώνονται με πληγές, και οι 

άνθρωποι βασανίζονται από αυτούς, και μετά ελευθερώνονται. Βλέπετε  πόση είναι η 

δύναμη των αγίων που αναχώρησαν;  Και ο Ιερώνυμος στον επιτάφιο στην Πάουλα [4] 

αναφέρει τα ίδια πράγματα. Η  Πάουλα είδε την Σαμάρεια, όπου κείτονται οι προφήτες 

Ελισαίος και Αβδιού, και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής· όπου έτρεμε τρομαγμένη από τα πολλά 

θαύματα. Γιατί αντιλήφτηκε τους διαβόλους να ωρύονται κάτω από διάφορα βασανιστήρια, 

και τα ουρλιαχτά μπροστά στους τάφους των αγίων, που ακουγόταν σαν το ούρλιασμα των 

λύκων γαυγίζοντας σαν σκυλιά, και βρυχώνται ως λέοντες, και σφύριζαν σαν φίδια  και 

μούγκριζαν σαν βόδια, και άλλοι στρέφοντας τα κεφάλια τους, και αγγίζοντας τη γη με τα 

κεφάλια τους να στρέφονται προς τα πίσω, και με τα ενδύματα των γυναικών που 

κρεμόντουσαν να μη πέφτουν στα πρόσωπα τους. Αυτό ήταν περίπου το έτος 384: και ο 

Χρυσόστομος στην Ομιλία του στους Αιγύπτιους φαίνεται να κάνει την Αίγυπτος να είναι ο 

ηγέτης σε αυτά τα θέματα, λέγοντας: [5] Ας είναι ευλογητός ο Θεός γιατί κι’ από την 

Αίγυπτο αναδείχτηκαν μάρτυρες, από την Αίγυπτο που πολέμησε το Θεό κι’ έδειξε τόσο 

μανία κι’ από όπου οι βλάστημες γλώσσες· από την Αίγυπτο μάρτυρες· και όχι  μόνο από την 

Αίγυπτο αλλά και από γειτονικές περιοχές, αλλά και σε κάθε ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ. Και 

όπως γίνεται στις καλές σοδειές, που όταν δουν  οι κάτοικοι μιας πόλης την παραγωγή τις 

ανάγκες τις δικές τους, να αποστέλλουν και στις άλλες πόλεις, φανερώνοντας έτσι τη φιλική 

τους διάθεση και παίρνοντας σ’ αντάλλαγμα πάλι αυτά που χρειάζονται από κείνους·  το 
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ίδιο έχουν κάμει και οι Αιγύπτιοι με τους αθλητές της ευσέβειας, Σαν είδαν νάχει γίνει, με 

τη χάρη του Θεού, μεγάλη παραγωγή  σ’ αυτούς δεν απόκλεισαν στην πόλη τους τα μεγάλα 

δώρα του Θεού, αλλά παντού Σ’ ΌΛΗ ΤΗ ΓΗ έστειλαν τους θησαυρούς με τα’ αγαθά, κι’ έτσι 

και τη φιλαδέλφεια τους φανερώνουν και τον Κύριο όλων μας δοξάζουν και τη πόλη τους 

κάνουν να την τιμούν όλοι και ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ όλης της ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ της αναδείχνουν. Γιατί 

αφού ψυχρές και ασήμαντες αφορμές, και χάρες που έχουν σημασία για την παρούσα μόνο 

ζωή, μπόρεσαν να προσφέρουν αυτό το τιμητικό όνομα σε πολλές πόλεις, εκείνη που δεν 

προσφέρει κάτι τέτοιο πρόσκαιρο και φθαρτό, αλλά άντρες που και μετά το θάνατό τους 

παρέχουν μεγάλη ασφάλεια στις πολιτείες που βρέθηκαν, πως δεν είναι δίκαιο να πάρουν 

την τιμητική αυτή διάκριση πάνω απ’ όλες; Τα σώματα των αγίων τούτων προστατεύουν την 

πόλη μας με ασφάλεια μεγαλύτερη από κάθε τείχος κι είναι πιο στερεά από διαμάντι.  

Αυτός ο Λόγος γράφτηκε στην Αντιόχεια, ενώ η Αλεξάνδρεια ήταν ακόμη η Μητρόπολη της 

Ανατολής, δηλαδή, πριν από το έτος 381, οπότε έγινε η Κωνσταντινούπολη Μητρόπολις : 

και ήταν ένα έργο μερικών ετών για τους Αιγυπτίους να μοιράσουν τα θαυματουργά 

λείψανα των Μαρτύρων τους σε όλο τον κόσμο, όπως είχαν κάνει το προηγούμενο έτος. Η 

Αίγυπτος είχε αφθονία από τέτοια λείψανα Αγίων και Μαρτύρων, οι Αιγύπτιοι που τους 

κρατούσαν βαλσαμωμένους σε κρεβάτια ακόμη και στις ιδιωτικές τους κατοικίες· και η 

Αλεξάνδρεια ήταν έξοχη  πάνω απ 'όλες τις άλλες πόλεις για τη διασπορά τους, έτσι ώστε 

για το σκοπό αυτό να αποκτήσουν δόξα με όλους τους ανθρώπους, και να δηλωθεί ότι είναι 

η Μητρόπολη του κόσμου. Η Αντιόχεια ακολούθησε το παράδειγμα της Αιγύπτου, 

διασκορπίζοντας τα λείψανα των σαράντα μαρτύρων: και τα παραδείγματα της Αιγύπτου 

και της Συρίας το ακολούθησαν σύντομα στον υπόλοιπο κόσμο. 

Τα λείψανα των σαράντα μαρτύρων στην Αντιόχεια διανεμήθηκαν μεταξύ των Εκκλησιών 
πριν από το έτος 373. για τον Αθανάσιο που πέθανε εκείνο το έτος, έγραψε μια Ομιλία για 
αυτούς. Αυτός ο Λόγος δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη, αλλά ο Gerard Vossius τον είδε σε ένα 
χειρόγραφο· στη βιβλιοθήκη του Καρδιναλίου Ascanius στην Ιταλία, ως λέει στο σχόλιό του 
για το λόγο του Εφραιμ Σύρου για τους ιδίους σαράντα μάρτυρες. Τώρα που οι μοναχοί της 
Αλεξάνδρειας έστειλαν τα λείψανα της Αιγύπτου σε όλα τα μέρη της γης, και έτσι 
απέκτησαν δόξα για την πόλη τους, και την διακήρυξαν όσον αφορά αυτά τα θέματα ως τη 
Μητρόπολη σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως παρατηρήσαμε από τον Χρυσόστομο· μπορεί να 
συναχθεί, ότι πριν η Αλεξάνδρεια να λάβει τους σαράντα μάρτυρες από την Αντιόχεια, αυτή 
άρχισε  να στέλνει τα λείψανα των δικών της μαρτύρων σε όλα τα μέρη, δίνοντας το πρώτο 
παράδειγμα σε άλλες πόλεις. Η πρακτική αυτή άρχισε λοιπόν στην Αίγυπτο μερικά χρόνια 
πριν από το θάνατο του Αθανασίου. Ξεκίνησε όταν τα οστά του Ιωάννη του Βαπτιστή 
μεταφέρθηκαν στην Αίγυπτο και τα κρύψανε στον τοίχο μιας Εκκλησίας, ώστε να είναι 
ωφέλιμα στις μελλοντικές  γενεές. Ήταν συγκρατημένη υπό τη βασιλεία του Ιουλιανού του 
Αποστάτη: και μετά εξαπλώθηκε από την Αίγυπτο σε όλη την αυτοκρατορία, η Αλεξάνδρεια 
ήταν η Μητρόπολη όλου του κόσμου, σύμφωνα με τον Χρυσόστομο, για τη  διάδοση αυτού 
του είδους της αφοσίωσης, και η Αντιόχεια και άλλες πόλεις σύντομα το παράδειγμα της. 
 
Στην προώθηση αυτών των δεισιδαιμονιών, οι ηγέτες ήταν οι μοναχοί, και ο Αντώνιος ήταν 
ο ηγέτης τους: γιατί στο τέλος της ζωής του Αντώνιου, ο Αθανάσιος αναφέρει ότι αυτά ήταν 
τα λόγια του ακριβώς πριν πεθάνει στους μαθητές του, που  τότε τον παρακολούθησε. 
Φροντίζετε, είπε ο Αντώνιος, να είστε προσκολλημένοι στο Χριστό, και στη συνέχεια στους 
Αγίους, έτσι ώστε μετά το θάνατο να σας δεχτεί ως φίλους και γνωστούς στις αιώνιες 
σκηνές, σκεφτείτε αυτά τα πράγματα, αντιλαμβάνονται αυτά τα πράγματα. και εάν εσείς 
έχετε σεβασμό σε μένα, να με θυμάστε σαν πατέρα. Αυτό παραδίδεται ότι  το άφησε σαν 
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παρακαταθήκη στους μοναχούς ο Αντώνιος στο θάνατό του, το  356· δεν μπορούσε παρά 
να τους φλόγισε σε αφοσίωση στους Αγίους, ως τον έτοιμο δρόμο για να τους δεχτούν στις 
αιώνιες Σκηνές μετά τον θάνατο. Ως εκ τούτου ξεκίνησε ο θόρυβος για τα θαύματα, που 
έγιναν από τα λείψανα των Αγίων στην εποχή του Κωνστάντιου: εξ ου και η διασπορά των 
θαυματουργών λειψάνων σε όλη την αυτοκρατορία: με την Αλεξάνδρεια να θέτει το 
παράδειγμα και είναι έγινε διάσημη, για αυτό σε όλες τις άλλες πόλεις. Ως εκ τούτου, κατά 
τη διάρκεια των ημερών του Ιουλιανού, το  362, ότι ο Αθανάσιος με προφητικό πνεύμα, 
όπως μας λέγει ο Ραυφίνος, έκρυψε τα οστά του Ιωάννη του Βαπτιστή από τους 
ειδωλολάτρες, όχι στο έδαφος για να ξεχαστεί, αλλά στο κοίλο τοίχο μιας εκκλησίας 
μπροστά στους κατάλληλους μάρτυρες, για να μπορεί να είναι επωφελές στις μελλοντικές  
γενεές. Ως εκ τούτου, ήρθε και η επίκληση των Αγίων για κάτι τέτοιο τα θαύματα, και για 
την υποβοήθηση των ανθρώπων στην αφοσίωσή τους και τη διαμεσολάβηση τους  με το 
Θεό. Ο Αθανάσιος, ακόμα και από τα νιάτα του, θεωρούσε τους νεκρούς Αγίους και  
μάρτυρες ως διαμεσολαβητές των προσευχών μας· στην επιστολή του προς τον Μαρκελίνο, 
που γράφτηκε στις ημέρες του μεγάλου Κωνσταντίνου, λέει ότι τα λόγια των  Ψαλμών δεν 
πρέπει να μεταφερθούν ή να αλλάξουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο , αλλά πρέπει να 
απαγγέλλονται και να τραγουδιούνται χωρίς καμία τεχνική, όπως έχουν γραφτεί, ότι οι άγιοι 
άνδρες που τους παρέδωσαν, γνωρίζοντάς τους ότι είναι τα δικά τους λόγια, μπορούν να 
προσεύχονται με μας· ή μάλλον, ότι το Άγιο Πνεύμα που μίλησε στους αγίους ανθρώπους, 
βλέποντας τα ίδια του τα λόγια με τα οποία τους ενέπνευσε, μπορεί να ενωθεί μαζί τους 
βοηθώντας μας. 
 
Ενώ η Αίγυπτος είχε μια αφθονία μοναχών περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, ο 

σεβασμός των Αγίων άρχισε νωρίτερα και εξαπλώθηκε πιο γρήγορα εκεί απ 'ότι σε άλλα 

μέρη. Ο Παλλάδιος που πήγε στην Αίγυπτο το 388 για να επισκεφθεί τα Μοναστήρια, και 

τους τάφους του Απολλώνιου και των άλλων Μαρτύρων στην Θηβαΐδα  που υπέφεραν 

κάτω από τον Μαξιμίνο, είπε για αυτούς:  Γι αυτούς όλοι οι Χριστιανοί έκαναν έναν ναό 

όπου τώρα φαίνονται όλες οι αρετές. Γιατί τόσο μεγάλη ήταν η χάρη για αυτόν τον 

άνθρωπο, που αμέσως άκουγε για αυτά τα πράγματα για τα οποία προσευχόταν, τόσο πολύ 

τον τίμησε ο Σωτήρας· και εμείς, ενώ προσευχόμαστε στις εκκλησίες του μάρτυρα, και 

έχουμε δει αυτούς που υπέφεραν το μαρτύριο μαζί του· λατρεύοντας το Θεό, χαιρετούμε τα 

σώματα τους.  Ο Ευνάπιος56 επίσης, ένας παγανιστής, αλλά ήταν ικανός μάρτυρας για το τι 

έγινε στους χρόνους τούτους, σχετικά με το πώς οι στρατιώτες παρέδωσαν τους ναούς της 

Αιγύπτου στα χέρια των μοναχών, πράγμα που έγινε το έτος 389, και κοροϊδεύει με έναν 

ασεβή τρόπο τους μάρτυρες, ότι διαδέχτηκαν τους Αρχαίους θεούς της Αιγύπτου στο χώρο 

του. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, δηλαδή οι στρατιώτες, επίσης τοποθέτησαν τους μοναχούς 

της Αιγύπτου, έτσι ώστε αντί για θεούς που τους αντιλαμβανόμαστε με το μάτι, τώρα θα 

λατρεύουν με θείες τιμές  δούλους και παλιανθρώπους,  δεσμεύοντας τα μυαλά των 

ανθρώπων σε μια εξωτερική λατρεία και τελετές. Γιατί έχουν συνηθίσει να επιδεικνύουν, 

αντί για τους θεούς τους, τα διατηρημένα και αλατισμένα κεφάλια αυτών, που εξαιτίας του 

πλήθους των εγκλημάτων τους έχουν τιμωρηθεί από τους δικαστές με την ακραία ποινή· 

συνήθισαν να γονατίζουν σ’ αυτούς, και να τους δέχονται στον αριθμό των θεών του, 

έχοντας μολυνθεί με το χώμα και τη βρωμιά των τάφων τους. Γι’ αυτό συνήθως τους 

αποκαλούν μάρτυρες, λειτουργούς και πρεσβευτές, και μεσίτες μεταξύ των προσευχών τους 

και του Θεού, ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν παρά άπιστοι δούλοι, που τους 

                                                           
56

 Ο Ευνάπιος (347 - μετά το 414) ήταν Έλληνας σοφιστής και ιστορικός του 4ου αιώνα από τις Σάρδεις της 
Λυδίας. Ήταν φιλόσοφος της νεοπλατωνικής Περγαμηνής σχολής 

https://el.wikipedia.org/wiki/347
https://el.wikipedia.org/wiki/414
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κρατούσαν σε υπακοή με πληγές, που έχουν πάνω τους τις πληγές των εγκλημάτων τους και 

τα απομεινάρια της κακίας τους, όμως η γη παράγει τέτοιους θεούς όπως αυτούς.  Από 

αυτές τις  περιπτώσεις μπορούμε να καταλάβουμε ότι η επίκληση των Αγίων ήταν τώρα 

κάτι αποδεκτό στην Αίγυπτο και ότι έχει ήδη γίνει γενικά δεκτό και ασκείται εκεί από τον 

κοινό λαό. 

Έτσι, ο Βασίλειος ένας Μοναχός, ο οποίος έγινε Επίσκοπος της Καισάρειας το έτος 369, και 
πέθανε το έτος 378, στην Ομιλία του για τον μάρτυρα Μάμα, λέει: "Εσείς έχοντας υπόψη το 
μάρτυρα· όπως πολλοί από σας όπως τον έχετε απολαύσει στα όνειρά σας, όσοι σε αυτό τον 
τόπο έχουν βοηθηθεί από αυτόν με την προσευχή, όπως πολλοί εσείς, όπως τον επικαλείστε 
ονομαστικά, τον έχετε παρόντα στα έργα σας, όπως πολλοί σας έχει δείξει το δρόμο από την 
περιπλάνηση, όσοι  έχετε αποκατασταθεί στην υγεία, καθώς πολλοί έχουν την 
αποκατάσταση των νεκρών παιδιών τους απ’ αυτόν στη ζωή, όσοι είχαν μια παράταση στη 
ζωή τους απ’ αυτόν: και λίγο μετά, εκφράζει έτσι την οικουμενικότητα αυτής της 
δεισιδαιμονίας στις περιοχές της Καππαδοκίας και της Βιθυνίας: Στην Ανάμνηση των 
μαρτύρων, λέει αυτός, ολόκληρη η περιοχή κινείται· στην εορτή του είναι όλη η πόλη που 
νιώθει τη χαρά. Ούτε οι συγγενείς των πλουσίων στρέφονται προς τους τάφους των 
προγόνων τους, αλλά όλοι πάνε στον τόπο του προσκυνήματος. Πάλι, στο τέλος της Ομιλίας 
προσεύχεται, ότι ο Θεός να διαφυλάξει την Εκκλησία, που οχυρώθηκε με τους μεγάλους 
πύργους των Μαρτύρων και με το λόγο του για τους σαράντα μάρτυρες: Αυτοί  είναι οι 
οποίοι, λέει ο ίδιος, που έχοντας αποκτήσει τη χώρα μας, όπως ορισμένοι πύργοι μας 
παρέχουν ασφάλεια εναντίον των εχθρών μας. Ούτε είναι κλεισμένοι μόνο σε ένα μόνο 
μέρος, αλλά διανέμονται και αποστέλλονται σε πολλές περιοχές, και να κοσμούν πολλές 
χώρες. – Έχετε συχνά προσπαθήσει, έχετε συχνά εργαστεί για να βρείτε κάποιον που θα 
μπορούσε να προσευχηθεί για σας: εδώ είναι σαράντα, που εκπέμπουν μια φωνή 
προσευχής. –  Αυτός που βρίσκεται σε ταλαιπωρία πετά προς αυτούς, αυτός χαίρεται έχει 
βοήθεια σ 'αυτούς: η πρώτη είναι , ότι μπορεί να απελευθερωθεί από το κακό, η τελευταία 
είναι ότι μπορεί να συνεχίσει στην ευτυχία. Εδώ μια γυναίκα που προσεύχεται για τα παιδιά 
της ακούγεται· παίρνει μια ασφαλή επιστροφή για το σύζυγό της από το μακρινό του ταξίδι, 
και την υγεία για αυτόν την ασθένειά του. –  Ω εσείς  κοινοί φύλακες της ανθρωπότητας, και 
οι καλύτεροι σύντροφοι στις φροντίδες μας, υπέρμαχοι και των σύντροφοι στις  προσευχές 
μας, οι πιο ισχυροί πρεσβευτές στον Θεό, κτλ. Από όλα όσα είναι προφανές, ότι πριν από το 
έτος 378, οι Λόγοι και τα κηρύγματα για τους Αγίους πήγαν πολύ πιο πέρα από τα όρια των 
απλών ομιλιών για τις αρετές τους, και ότι ο κοινός λαός στην Ανατολή είχαν ήδη γενικώς 
διαφθαρεί από τους Μοναχούς με τη λατρεία των Αγίων. 
 
 Ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός ένας Μοναχός, στην έκτη Ομιλία του, γραμμένη στο  373, όταν 
αυτός είχε γίνει πρόσφατα επίσκοπος στα Σάσιμα, λέει: Ας καθαρίσουμε τους εαυτούς 
στους Μάρτυρες μας, ή μάλλον στο Θεό των Μαρτύρων: και λίγο μετά καλεί τους μάρτυρες 
μεσολαβητές για να αποκτήσουμε πρόσβαση στη θεότητα. Το ίδιο έτος, στο τέλος της 
Ομιλίας του επί του Αθανασίου, τότε νεκρού, τον επικαλείται έτσι: Κοίταξε  κάτω σε μας 
ευνοϊκά και κυβέρνησε αυτό το  ανθρώπους, ως τέλειους λατρευτές της τέλειας Τριάδας, η 
οποία στον Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, θεωρείται και λατρεύεται: αν υπάρχει ειρήνη, 
διατήρησε με, και να θρέψεις το ποίμνιό μου μαζί μου. αλλά αν υπάρχει πόλεμος, να με 
φέρεις στην πατρίδα, να με τοποθετήσεις  δίπλα σου, και δίπλα σε εκείνους που είναι σαν 
εσένα· όσο μεγάλη είναι η αίτηση μου. Και στο τέλος του Λόγου στην κηδεία επάνω στον 
Βασίλειο, γραμμένο στον 378, του απευθύνεται έτσι: Αλλά εσύ, θεία και Αγία Κεφαλή, 
κοιτάς κάτω πάνω μας από τον ουρανό· και με τις προσευχές σου είτε να αφαιρέσεις αυτό 
το αγκάθι από τη σάρκα που μας δίνεται από τον Θεό για άσκηση, ή να αποκτήσουμε ότι 
μπορούμε να το αντέξουμε με θάρρος και κατεύθυνε  όλη τη ζωή μας σε αυτό που μας 
ταιριάζει περισσότερο. Όταν αναχωρούμε από αυτήν τη ζωή, λάβετε μας εκεί στις Σκηνές 
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σου, που ζούμε μαζί και να βλέπουμε την άγια και ευλογημένη Τριάδα πιο καθαρά και 
απόλυτα, για την οποία έχουμε τώρα, μια ατελής θέαση, και να μπορέσουμε να έρθουμε  
στο στόχο των επιθυμιών μας και να λάβουμε αυτή την ανταμοιβή των πολέμων που έχουμε 
διεξάγει ή υποφέρει: και στον Λόγο του για τον Κυπριανό, όχι για τον Επίσκοπο της 
Καρχηδόνας, αλλά έναν Έλληνα, τον επικαλείται με τον ίδιο τρόπο. και μας λέει επίσης πώς 
μια ευσεβής Παρθένος ονόματι Ιουστίνη,  προστατεύτηκε με την επίκληση της Παρθένου 
Μαρίας και πόσα θαύματα έγιναν από τις στάχτες του Κυπριανού. 
 
Ο Γρηγόριος Νύσσης, άλλος επιφανής Μοναχός και Επίσκοπος, στη ζωή του Εφραιμ του 
Σύρου, λέει πώς ένας συγκεκριμένος άνθρωπος που επέστρεφε από μια μακρινή χώρα ήταν 
σε μεγάλο κίνδυνο, γιατί όλοι οι δρόμοι είχαν αποκοπεί από τα στρατεύματα  των 
βάρβαρων εθνών· αλλά επικαλούμενος ονομαστικά τον Εφραίμ και λέγοντας: Άγιε Εφραίμ 
βοήθησε με, ξέφυγε  από τον κίνδυνο, και αγνόησε το φόβο του θανάτου και πέρα από 
κάθε ελπίδα έφτασε ασφαλής στο σπίτι. Στο τέλος αυτής της Ομιλίας ο Γρηγόριος 
επικαλείται τον Εφραίμ με τον ακόλουθο τρόπο: Αλλά εσύ, ω Εφραίμ, βοηθώντας τώρα  στο 
θείο βωμό, και θυσιάζοντας στον Άρχοντα της ζωής, και στην Αγιότατη Τριάδα, μαζί με τους 
Αγγέλους. θυμήσου όλους μας, και λάβε για μας χάρη για τις αμαρτίες μας, να 
απολαύσουμε την αιώνια ευτυχία του βασιλείου του παραδείσου. Ο ίδιος ο Γρηγόριος, στο 
λόγο του για τον μάρτυρα Θεόδωρο που γράφτηκε το 381, περιγράφει έτσι τη δύναμη 
εκείνου του μάρτυρα και την πρακτική των ανθρώπων. Αυτός ο μάρτυρας, λέγει ο ίδιος, το 
τελευταίο έτος ηρέμησε τη βάρβαρη θύελλα, και σταμάτησε τον τρομερό πόλεμο των 
σκληρών και άγριων Σκύθων. - Αν σε κάποιον επιτραπεί να μεταφέρει τη σκόνη με την 
οποία καλύπτεται ο τάφος, όπου αναπαύεται το σώμα του μάρτυρα·  η σκόνη είναι 
αποδεκτή ως δώρο, και μαζεύεται για να αποτεθεί ως ένα πράγμα εξαιρετικής τιμής. Γιατί 
το  να αγγίξτε τα ίδια τα λείψανα, αν οποιαδήποτε τέτοια ευνοϊκή τύχη υπάρξει συμβεί. 
πόσο μεγάλη είναι η χάρη, και δεν πρέπει να ληφθεί χωρίς τις πιο σοβαρές προσευχές, 
γνωρίζοντας καλά ποιος το έχει πετύχει. Γιατί σε ένα ζωντανό και ανθισμένο σώμα, εκείνοι 
που το βλέπουν και το αγκαλιάζουν, εφαρμόζοντας σε αυτό τα μάτια, το στόμα, τα αυτιά και 
όλα τα όργανα των αισθήσεων· και έπειτα με τρυφερότητα χύσουν αγάπης δάκρυα επάνω 
στον Μάρτυρα, σαν να ήταν υγιής και να τους είχε φανεί: προσφέρουν προσευχές με 
ικεσία, ότι θα παρέμβει γι' αυτούς ως δικηγόρος, προσευχόμενος για  αυτούς ως ένας 
Αξιωματούχος  που βρίσκεται κοντά στον Θεό και τον επικαλείται σαν να λαμβάνει δώρα 
όποτε το θέλει. Σε γενικές γραμμές ο Γρηγόριος καταλήγει στο συμπέρασμα του Λόγου με 
την προσευχή: Ω Θεόδωρε, θέλουμε πολλές ευλογίες· μεσολάβησε σε παρακαλώ για τη 
χώρα σου μπροστά  στον κοινό βασιλιά και τον Κύριο: γιατί η χώρα του Μάρτυρα  είναι ο 
τόπος του πάθους του, και είναι οι πολίτες του, αδελφοί και συγγενείς σου, που σε τον 
έχουν, σε υπερασπίζονται, σε κοσμούν και σε τιμούν .Φοβόμαστε θλίψεις, αναμένουμε 
κινδύνους: οι κακοί Σκύθες δεν είναι πολύ μακριά, έτοιμοι να πολεμήσουν εναντίον μας. Ως 
στρατιώτης πολέμησε για μας, ως μάρτυρας χρησιμοποίησε  την ελευθερία του λόγου για 
τους συναδέλφους σου υπηρέτες. Προσευχήσου για ειρήνη, ώστε να μη σταματήσουν αυτές 
οι δημόσιες συναντήσεις, γιατί ο άγριος και κακός βάρβαρος να λυσσομανά ενάντια στους 
ναούς και τους βωμούς, ώστε οι ασεβείς και οι άδικοι να μην μπορούν να καταπατήσουν τα 
ιερά πράγματα. Αναγνωρίζουμε ότι ένα όφελος λαμβάνουμε από εσένα και ότι 
διατηρούμαστε  ασφαλείς  και ακέραιοι, προσευχόμαστε για την ελευθερία από τον κίνδυνο 
για το μέλλον: και αν υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης μεσολάβησης και δεήσεων,  να καλέσεις 
τη χορωδία των αδελφών σου, των Μαρτύρων, και σε συνδυασμό με όλους να  
παρεμβαίνετε για μας. Να γίνει ώστε οι προσευχές πολλών δικαίων να εξαγοράσουν τις 
αμαρτίες μεγάλου πλήθους και των λαών· παρότρυνε τον Πέτρο, διέγειρε τον Παύλο και 
επίσης τον Ιωάννη τον θεϊκό και αγαπημένο μαθητή, ότι αυτοί μπορεί να κάνουν αιτήματα 
για τις εκκλησίες που αυτοί έχουν ιδρύσει, για τις οποίες έχουν βρεθεί σε αλυσίδες, για τις 
οποίες έχουν υποστεί κινδύνους και θανάτους· ότι η λατρεία των ειδώλων να μην μπορεί να 
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ανυψώσει το κεφάλι της εναντίον μας, οι αιρέσεις να μη φυτρώσουν σαν αγκάθια στον 
αμπελώνα, ότι τα ζιζάνια που μεγαλώνουν να μην μπορέσουν να καταπνίξουν το σιτάρι,  να 
μην μπορέσει ένα χαλάζι που στερείται από το λίπος της αληθινής δροσιάς να είναι 
εναντίον μας, και να καταστήσει την καρποφόρο δύναμη του λόγου χωρίς ρίζα· αλλά με τη 
δύναμη των προσευχών των δικών σου και των συντρόφων σου, ω θαυμάσιε  άνθρωπε και 
έξοχε μεταξύ των Μαρτύρων, είθε η κοινότητα των Χριστιανών να γίνει ένα χωράφι με σίτο. 
Ο ίδιος ο Γρηγόριος Νύσσης, στο κήρυγμα του κατά τον θάνατο του Μελετίου Επίσκοπου 
της Αντιόχειας, κήρυξε στην Κωνσταντινούπολη το ίδιο έτος, 381, πριν από την επίσκεψη 
των Επισκόπων όλης της Ανατολής στη δεύτερη Γενική Σύνοδο, μίλησε έτσι για τον Μελέτιο. 
Είπε: Ο Νυμφίος,  δεν έχει ληφθεί από μας: στέκεται ανάμεσα μας, αν και δεν τον 
βλέπουμε: είναι ιερέας στις πιο εσωτερικές θέσεις και μεσιτεύει πρόσωπο με πρόσωπο 
ενώπιον του Θεού για μας και για τις αμαρτίες του λαού. Αυτό δεν ήταν ένα ρητορικό 
στόλισμα, αλλά η πραγματική γνώμη του Γρηγορίου, όπως μπορεί να γίνει κατανοητό από 
αυτό που εμείς αναφέραμε από αυτόν σχετικά με τον Εφραιμ και τον Θεόδωρο: και ως 
Γρηγόριος το κήρυξε αυτό ενώπιον της Συνόδου της Κωνσταντινούπολης, λέει [6] ο 
Βαρόνιος, ότι δήλωσε ότι ολόκληρη η Σύνοδος, και με αυτόν τον τρόπο πίστευε ολόκληρη η 
Εκκλησία εκείνων των μερών, δηλαδή ότι οι Άγιοι στον ουρανό προσφέρουνε προσευχές 
για μας ενώπιον του Θεού. 
 
Ο Εφραίμ ο Σύρος, που ήταν ένας άλλος εξέχων μοναχός, και που ήταν σύγχρονος με το 
Βασίλειο, και που είχε πεθάνει την ίδια χρονιά· στο τέλος του Εγκωμίου ή Λόγου  για τον 
Βασίλειο  που πρόσφατα είχε πεθάνει,  τον επικαλείται με τον ακόλουθο τρόπο: Μεσίτεψε 
για μένα, τον αθλιότατο άνθρωπο, και επανέφερε με τις μεσιτείες σου, ω πατέρα· εσύ που 
είσαι δυνατός για μένα που είμαι αδύναμος· εσύ που είσαι επιμελής για μένα που είμαι  
αμελής· εσύ που είσαι χαρούμενος για μένα που έχω βαριά διάθεση· εσύ που είσαι σοφός, 
για μένα που είμαι ανόητος. Εσύ έχεις αποθησαυρίσει ένα θησαυρό από όλες τις αρετές, να 
με οδηγείς εμένα που είμαι άδειος από κάθε καλό έργο Στην αρχή του Εγκωμίου του για 
τους Σαράντα Μάρτυρες,  που γράφτηκε κατά τον ίδιο καιρό, τους επικαλείται με τον 
ακόλουθο τρόπο: Βοηθήστε με ω εσείς Άγιοι, με τη μεσολάβηση σας, ω εσείς αγαπητοί με 
τις προσευχές σας· ώστε ο Χριστός με τη χάρη του να κατευθύνει τη γλώσσα μου να μιλά 
κτλ και μετά αναφέρει τη μητέρα ενός από αυτούς τους σαράντα Μάρτυρες και κλείνει το 
Λόγο του με αυτήν την προσευχή: Σε θερμοπαρακαλώ, ω αγία, πιστή και ευλογημένη 
γυναίκα, προσευχήσου για μένα στους  Αγίους  λέγοντας· μεσολαβήστε εσείς που 
θριαμβεύετε εν Χριστώ, για τον ελάχιστο και άθλιο Εφραίμ, ώστε να βρει έλεος, και με τη 
χάρη του Χριστού να σωθεί.  Ξανά στο δεύτερο του κήρυγμα ή Λόγο  για τις δόξες των 
αγίων Μαρτύρων του Χριστού, τους απευθύνεται με τα εξής λόγια: Σας παρακαλούμε 
αγιότατοι Μάρτυρες να μεσολαβήσετε στον Κύριο για μας τους  άθλιους αμαρτωλούς, που 
είμαστε γεμάτοι βρωμιά λόγω της αμέλειας μας, ότι να χύσεις τη θεία σου χάρη μέσα μας: 
και ξανά: και ξανά στο τέλος του ίδιου Λόγου· Τώρα εσείς οι πλέον άγιοι άνδρες και ένδοξοι 
Μάρτυρες του Θεού, βοηθήστε με εμένα που είμαι ένας άθλιος αμαρτωλός με τις 
προσευχές σας, ώστε κατά τη φοβερή ώρα να κερδίσω χάρη, όταν γίνονται φανερά τα 
μυστικά όλων των καρδιών. Σήμερα έρχομαι σε εσάς, που είστε οι πιο άγιοι μάρτυρες του 
Χριστού, καθώς είμαι ένας άχρηστος  και ανίκανος οινοχόος· επειδή έδωσα στους υιούς και 
τους αδελφούς σας στην πίστη, ένα ποτήρι του εξαιρετικού κρασιού του πολέμου σας, με 
την εξαιρετική τράπεζα της νίκης σας, γεμάτο με όλα τα είδη των λεπτών γεύσεων. Έχω 
προσπαθήσει, με όλη την αγάπη και την επιθυμία του μυαλού μου, να δώσω ευχαρίστηση  
τους πατέρες και τους αδελφούς σας, τους συγγενείς σας και τους γνωστούς σας, οι οποίοι 
καθημερινά συχνάζουν στο τραπέζι. Διότι ιδού τραγουδούν με αγαλλίαση και εορτάζουν 
δοξάζοντας το Θεό, ο οποίος έχει στεφανώσει τις αρετές σας, τοποθετώντας στα πιο ιερά 
σας κεφάλια άφθαρτα και ουράνια στέμματα· αυτοί με υπερβολική χαρά στέκονται γύρω 
από τα ιερά λείψανα του μαρτυρίου σας, που εύχονται για μια ευλογία και επιθυμούν να 
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πάρουν τα ιερά φάρμακα τόσο για το σώμα όσο και για το μυαλό. Ως καλοί μαθητές και 
πιστοί υπηρέτες του αγαθού Κυρίου και Σωτήρα μας, δώστε ως εκ τούτου μια ευλογία σε 
όλους αυτούς: και για μένα επίσης, τον ασθενή και αδύναμο ο όποιος έχω λάβει δύναμη 
από τις αρετές  και τη μεσολάβηση σας, έχω με όλη την αφοσίωση του μυαλού μου, 
τραγουδήσει έναν ύμνο για τον έπαινο και τη δόξα σας μπροστά στα άγια σας λείψανα. Για 
αυτό σας παρακαλώ να σταθείτε μπροστά στο θρόνο του θείας Μεγαλειότητας για μένα τον 
Εφραΐμ, έναν κακό και άθλιο αμαρτωλό, που με τις προσευχές σας να μπορέσω να αξιωθώ 
να αποκτήσω τη σωτηρία και με σας να απολαμβάνω την αιώνια ευδαιμονία με τη χάρη και 
την καλοσύνη και το έλεος του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, για τον οποίο με τον 
Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα ανπήεκι ο έπαινος, η τιμή και η δόξα για πάντα και παντοτινά. 
Αμήν. 
 
Με όσα αναφέρθηκαν από τον Βασίλειο, τους δύο Γρηγορίους και τον Εφραίμ, εμείς 
μπορούμε να καταλάβουμε  ότι η λατρεία των αγίων ξεκίνησε ανάμεσα στους μοναχούς και 
τους θαυμαστές τους στην Αίγυπτο, τη Φοινίκη, τη Συρία και την Καππαδοκία, πριν από το 
έτος378, αυτό ήταν το έτος κατά το οποίο πέθανε ο Βασίλειος και ο Εφραΐμ. Ο 
Χρυσόστομος δεν ήταν πολύ αργότερα· κήρυττε στην Αντιόχεια σχεδόν όλη την εποχή του 
Θεοδόσιου του μεγάλου, και στα κηρύγματα του δίνει πολλές προτροπές για αυτό το είδος 
της δεισιδαιμονίας, όπως μπορεί να φανεί στο τέλος των Λόγων για την Αγία  Ιουλία, την 
Αγία Πελαγία, για τον Μάρτυρα Ιγνάτιο, για τους Αιγύπτιους Μάρτυρες, για την Τύχη και 
την Πρόνοια, για τους Μάρτυρες γενικά, για την Αγία Βερενίκη και την Άγια Προσδόκη, για 
τον Ιουβεντίνο και τον Μάξιμο, για το όνομα του Κοιμητηρίου, κά. Έτσι στο Κήρυγμα του για 
την Βερενίκη και την Προσδόκη: Λέει ο ίδιος,  Ίσως να νοιώσατε μεγάλο σεβασμό γι αυτές 
τις αγίες. Ας γονατίσουμε λοιπόν μπροστά στα λείψανά τους με το μεγάλο αυτό σεβασμό. 
Ας αγκαλιάσουμε τους τάφους τους γιατί μπορούν κι οι τάφοι ακόμα των μαρτύρων να 
έχουν μεγάλη δύναμη, όπως ακριβώς έχουν τεράστια επίδραση και τα οστά τους. Και να 
μην τις επισκεπτόμαστε μονάχα την ημέρα της γιορτής τους, μα κι άλλες μέρες, και να τις 
παρακαλούμε, και να ζητούμε απ’ αυτές να μας προστατέψουν. Γιατί είχαν μεγάλο θάρρος 
όχι μονάχα όταν ήταν ζωντανές, μα έχουν και τώρα που τελείωσε η επίγεια ζωή τους. Τώρα 
έχουν τα σημάδια του Χριστού. Δείχνοντας λοιπόν αυτά τα σημάδια μπορούν να πείσουν 
για τα πάντα το βασιλιά του κόσμου. Αφού λοιπόν είναι τόση η δύναμη και η αγάπη τους 
προς το Θεό, ας ερχόμαστε πολλές φορές εδώ κι ας μένουμε αδιάκοπα κοντά τους, για να 
μας βοηθήσουν να κερδίσουμε την αγάπη του Θεού.. 
 
Η Κωνσταντινούπολη ήταν ελεύθερη από αυτές τις δεισιδαιμονίες μέχρι που ο Γρηγόριος ο  
Ναζιανζηνός  ήρθε το 379 αλλά σε λίγα χρόνια είχε επίσης «ανάψει με» αυτές. Ο 
Ρουφίνος[7] μας λέει ότι όταν ο αυτοκράτορας Θεοδοσίος ξεκινούσε εναντίον του τύραννου 
Ευγένιου, και ο Θεοδόσιος το έτος 394, πήγε με τους Ιερείς και τους ανθρώπους σε όλους 
τους τόπους προσευχής· έπεσε μπρούμυτα  μέσα σε τρίχινο ένδυμα μπροστά στα ιερά των 
Μαρτύρων και Αποστόλων και προσευχήθηκε για  βοήθεια με τη μεσολάβηση των Αγίων. Ο 
Σωζόμενος [8] προσθέτει ότι όταν ο αυτοκράτορας βγήκε επτά μίλια από την 
Κωνσταντινούπολη  εναντίον του Ευγενίου, πήγε σε μια εκκλησία που είχε χτίσει στον 
Ιωάννη τον Βαπτιστή, και επικαλέστηκε τον Βαπτιστή για τη βοήθειά του. Ο Χρυσόστομος 
[9] λέει: Αυτός που ήταν ντυμένος με την πορφύρα, προχώρησε για να αγκαλιάσει αυτούς 
τους τάφους· και άφησε στην άκρη την αξιοπρέπειά του, στέκεται και ζητάει από τους 
Αγίους να παρεμβαίνουν μαζί του στο Θεό: και αυτός που προχωρά με ένα διάδημα, 
προσφέρει τις προσευχές του στον σκηνοποιό και τον ψαρά ως προστάτες του. Και σε [10] 
άλλο σημείο: Οι πόλεις τρέχουν μαζί στους τάφους των μαρτύρων και οι άνθρωποι 
φλέγονται από την αγάπη τους. 
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Αυτή η πρακτική της αποστολής λειψάνων από τόπο σε τόπο για να κάνουν θαύματα, και 

με τον τρόπο αυτό έκαναν ναανάβει ο ενθουσιασμό των εθνών προς τους νεκρούς Αγίους 

και των λειψάνων τους, και την εγκαθίδρυση της θρησκείας όπου επικαλούνται την ψυχή 

τους, διήρκεσε μόνο μέχρι τη μέση της αυτοκρατορίας του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του 

μεγάλου· γιατί τότε το απαγόρευσε με τον ακόλουθο Διάταγμα Κανένας 'Όταν ένα σώμα 

έχει ταφεί , να μη το  μεταφέρει κανείς σε άλλο μέρος, και κανείς να μην προσφέρει για 

πώληση ή για αγορά ένα μάρτυρα. Αλλά δίνετε η δικαιοδοσία σε όποιο μέρος έχει ταφεί 

ένας μάρτυρας, να κτιστεί εκεί ένα κτίριο όπως επιθυμούνε, για να τους δείξουνε σεβασμό 

προς αυτόν, και το κτίριο να ονομαστεί Μαρτύριον (ή ναός του μάρτυρα) Δόθηκε στο 

Μάρτιο του 386 στην Κωνσταντινούπολη, με υπάτους τους ευγενέστατους νέους Ονώριο 

και Ευώδιο. Μετά από αυτό γέμισαν τα χωράφια και οι λεωφόροι με βωμούς που 

ανεγέρθηκαν στους μάρτυρες, τους οποίους προσποιούσαν ότι ανακάλυψαν  από όνειρα 

και από αποκαλύψεις: και αυτό προκάλεσε τη δημιουργία του δέκατου τέταρτου Κανόνα 

στη πέμπτη Σύνοδο της Καρχηδόνας, το 398. Φαίνεται σωστό, ότι οι βωμοί που έχουν 

ανεγερθεί σε όλη τη χώρα, ή σε  δρόμους, στη μνήμη μαρτύρων, των οποίων δεν υπάρχει 

σώμα ή λείψανο μάρτυρα που να μπορεί να αποδειχτεί χειροπιαστά, τότε αυτοί θα 

γκρεμιστούν αν είναι δυνατόν από τους Επισκόπους που προεδρεύουν σ’ αυτήν την 

περιοχή.  Αν όμως αυτό δεν γίνει δυνατόν λόγω ταραχών του πληθυσμού· να 

προειδοποιηθούν οι άνθρωποι, να μη συχνάζουν σ’ αυτά τα μέρη, και όποιος είναι συνετός 

ας μην μπλεχτεί σε κάποια δεισιδαιμονία.  Και να μη γίνεται δεκτό κάποιο μνημείο για 

μάρυρες ως αξιόπιστο παρά μόνο αν  βρεθεί ένα σώμα ή κάποια λείψανα που υπάρχουν 

εκεί, ή αλλιώς μια πολύ πιστευτή παράδοση αναφέρει το σπίτι, ή την ιδιοκτησία, ή το 

μαρτύριο κάποιου αγίου. Για αυτούς τους βωμούς που αναγέρθηκαν λόγω ονείρων, ή από 

κάποιες ασθενικές αποκαλύψεις κάποιων ανθρώπων, θα πρέπει με όλους τους τρόπους να 

περιφρονηθούν.  

Σ’ αυτούς τους βωμούς επρόκειτο να επικαλούνται τους  Αγίους ή τους Μάρτυρες που ήταν 
θαμμένοι ή ήταν δήθεν  θαμμένοι κάτω από αυτούς. Πρώτα γέμιζαν τις εκκλησίες σε όλους 
τους τόπους με τα λείψανα ή τα δήθεν λείψανα των μαρτύρων, για τις επικλήσεις τους στις 
Εκκλησίες. και έπειτα γέμισαν  τα χωράφια και τους μεγάλους δρόμους με βωμούς, για να 
τους επικαλούνται παντού: και αυτή η νέα θρησκεία δημιουργήθηκε από τους μοναχούς σε 
όλη την ελληνική αυτοκρατορία πριν από την εκστρατεία του αυτοκράτορα  Θεοδόσιου 
εναντίον του Ευγένιου και νομίζω ότι πριν από τα προαναφερθέν Διάταγμα του 386. 
 
Η ίδια θρησκεία της λατρείας των Μαουζείμ  γρήγορα εξαπλώθηκε και στη Δυτική 
Αυτοκρατορία·: αλλά ο Δανιήλ στην Προφητεία του περιγράφει κυρίως τα πράγματα που 
έγιναν ανάμεσα στα έθνη που περιλαμβάνονται στο σώμα του τρίτου θηρίου 
. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV. 
[1] Δανιήλ κεφάλαιο ια 38,39 
[2] Orat. de vita Greg. Thaumaturg. T. 3. p. 574. 
[3] Vide Hom. 47. in. S. Julian 
[4]  Epist. 27. ad Eustochium.  
[5]  Edit. Frontonis Ducæi, Tom. 1. 
[6]  Ad. an. 381, Sect. 41. 
[7]   Hist. Eccl. l. 2. c. 23. 
[8]  L. 4. c. 24. 
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[9] Hom. 66. ad. populum, circa finem. & Hom. 8, 27. in Matth. Hom. 42, 43. in Gen. Hom. 1. in 1 

Thess. 
 [10] Exposit. in Psal. 114. sub finem. 
 
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 
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Παρατηρήσεις στην Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννη 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ. I. Εισαγωγή, όσον αφορά το χρόνο που γράφτηκε η Αποκάλυψη  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ . II. Για τη σχέση που έχει η Αποκάλυψη του Ιωάννη προς το     
και τη λατρεία του Θεού στο Ναό. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ. III. ια τη σχέση που έχει η προφητεία του Ιωάννη με τις προφητείς του Δανιήλ· 
και για το θέμα της προφητείας 
       *       *       *       *       * 
 
 
ΚΕΡΦΑΛΑΙΟ. I.  

Εισαγωγή, όσον αφορά το χρόνο που γράφτηκε η Αποκάλυψη 
. 
 
 Ο Ειρηναίος παρουσίασε τη γνώμη ότι η Αποκάλυψη γράφτηκε στον καιρό του Δομιτιανού· 
όμως αυτός είχε  θέσει και την ημερομηνία άλλων βιβλίων  της Καινής Διαθήκης σε πιο 
κατοπινούς χρόνους από άλλους, κι έτσι έθεσε την Αποκάλυψη μετά από αυτά: ίσως είχε 
ακούσει από το δάσκαλο του τον Πολύκαρπο ότι είχε πάρει το βιβλίο του Ιωάννη στον 
καιρό του θανάτου του Δομιτιανού· και ίσως ο Ιωάννης στον χρόνο αυτό να είχε κάνει μια 
νέα έκδοση του βιβλίου, από το οποίο ο Ειρηναίος θα φαντάστηκε ότι ήταν μόλις τότε 
γραμμένο.  Ο Ευσέβιος στο Χρονικό της Εκκλησιαστικής Ιστορίας ακολουθεί τον Ειρηναίο· 
αλλά μετά [1] στις Αποδείξεις  Των Ευαγγελίων συνδέει την εξορία του Ιωάννη στην Πάτμο, 
με το θάνατο του Πέτρου και Παύλου: και το ίδιο [2] κάνουν ο Τερτυλλιανός και ο Ψευδο-
Πρόχωρος, το ίδιο και ο πρώτος συγγραφέας, όποιος και αν ήταν, που έδωσε τον αρχαίο 
θρύλο ότι ο Νέρων έβαλε τον  Ιωάννη σε ένα δοχείο με καυτό λάδι, και όταν βγήκε από εκεί 
χωρίς να βλαφτεί τον εξόρισε στην Πάτμο.  Ίσως αυτή η ιστορία να είναι μόνο φανταστική, 
όμως βασίζεται σε μια παράδοση των πρώτων εκκλησιών, ότι ο Ιωάννης εξορίστηκε στην 
Πάτμο στις ημέρες του Νέρωνος. Ο Επιφάνειος παρουσιάζει την άποψη ότι το Ευαγγέλιο 
του Ιωάννη γράφτηκε στην εποχή του Δομιτιανού, και ότι η Αποκάλυψη γράφτηκε ακόμη 
νωρίτερο από το Νέρωνα. [3] Ο Αρέθας στην αρχή του Σχολίου του αναφέρει τη γνώμη του 
Ειρηναίου από τον Ευσέβιο, αλλά δεν την ακολουθεί: γιατί μετά επιβεβαιώνει ότι η 
Αποκάλυψη γράφτηκε πριν από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, και πρότεροι σχολιαστές 
είχαν εξηγήσει την έκτη σφραγίδα με αυτήν την καταστροφή. Με τη γνώμη των πρώτων 
Σχολιαστών να συμφωνεί με την παράδοση των εκκλησιών στη Συρία, που διαφυλάχθηκε 
μέχρι σήμερο από την Συριακή έκδοση της Αποκάλυψης που ο τίτλος της είναι: Η 
Αποκάλυψη που έγινε στον Ιωάννη το Ευαγγελιστή από το Θεό στο Νησί της Πάτμου, στο 
οποίο είχε εξοριστεί από τον Νέρωνα τον Καίσαρα. Η φήμη επιβεβαιώνεται από μία ιστορία 
που την έδωσε [4] ο Ευσέβιος από το Κλήμεντα τον Αλεξανδρινό, και από άλλους 
συγγραφείς, όσον αφορά κάποιο νέο, τον οποίο ο Ιωάννης κάποια στιγμή μετά την 
επιστροφή του από την Πάτμο τον έδωσε στη φροντίδα του Επισκόπου κάποιας πόλης. Ο 
Επίσκοπος τον εκπαίδευσε, τον δίδαξε και στο τέλος τον βάπτισε· όμως φεύγοντας από την 
φροντίδα του ο νέος άνδρας έμπλεξε με κακή παρέα, και άρχισε να γλεντοκοπά και να 
χειροτερεύει, και μετά να βρίζει και να κάνει ζημία σ’ αυτούς που συναντούσε τη νύκτα, και 
τέλος έγινε τόσο απελπισμένος, που οι σύντροφοι του έγιναν μια συμμορία ληστών, και τον 
έκαναν αρχηγό τους: και είπε [5] , ότι συνέχισαν να τον έχουν αρχηγό τους για πολύ καιρό. 
Τελικά επιστρέφοντας ο Ιωάννης σ’ αυτήν την πόλη και αφού έμαθε τι είχε γίνει, πήγε με το 
υποζύγιο του προς τον κλέφτη· και αυτός από σεβασμό προς τον παλιό του δάσκαλο έφυγε, 
όμως ο Ιωάννης έτρεξε από πίσω του, τον φώναξε και τον αποκατέστησε στην εκκλησία.  
Αυτή η ιστορία απαιτεί πολλά χρόνια, και θα πρέπει να επέστρεψε ο Ιωάννης από την 
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Πάτμο μάλλον κατά τον θάνατο του Νέρωνα και όχι στο θάνατο του Δομιτιανού· γιατί από 
τον θάνατο του Δομιτιανού μέχρι το θάνατο του Ιωάννη πέρασαν μόνο δυόμιση χρόνια· και 
ο Ιωάννης στα γεράματα του [6] ήταν τόσο ανάπηρος ώστε έπρεπε να τον μεταφέρουν στην 
Εκκλησία, και πέθανε πάνω από 90 ετών, άρα δεν θα μπορούσε να υποτίθεται ότι έτρεχε 
καβάλα κυνηγώντας τον κλέφτη. 
 
Αυτή η γνώμη υποστηρίζεται περαιτέρω από τις αναφορές στην Αποκάλυψη για το ναό και 
το βωμό, και την άγια πόλη, που τότε δεν είχαν ακόμη καταστραφεί· και στους Εθνικούς, 
που σύντομα θα καταπατούσαν την Αγία Πόλη και την εξωτερική αυλή. Αυτό 
επιβεβαιώθηκε και από το ύφος της ίδιας της Αποκάλυψης, που είναι πιο γεμάτη από 
Εβραϊσμούς από το Ευαγγέλιό του. Γιατί μπορεί να βγει το συμπέρασμα, ότι γράφτηκε όταν 
ο Ιωάννης ήρθε πρόσφατα από την Ιουδαία, όπου είχε συνηθίσει στη συριακή γλώσσα. και 
ότι δεν έγραψε το Ευαγγέλιό του, μέχρι που είχε συνομιλήσει πολύ με τους Έλληνες της 
Μικράς Ασίας και έτσι είχε αφήσει τους περισσότερους από τους Εβραϊσμούς. Αυτό 
επιβεβαιώνεται και από τις πολλές ψεύτικες Αποκαλύψεις, όπως αυτές του Πέτρου, του 
Παύλου, του Θωμά, του Στέφανου, του Ηλία και τον Κηρίνθου,57 γραμμένες σε απομίμηση 
της  αληθινής. Γιατί όπως πολλά ψευδή Ευαγγέλια, ψευδείς Πράξεις και ψευδείς Επιστολές 
προκλήθηκαν από τα αληθινά· και τη συγγραφή πολλών ψευδών Αποκαλύψεων, και 
αποδίδοντας τις στους Αποστόλους και Προφήτες, υποστηρίζει ότι υπήρχε μια πραγματική 
Αποστολική σε μεγάλη ζήτηση  στους πρώτους χριστιανούς: έτσι αυτή η αληθινή μπορεί να 
υποτεθεί ότι θα γράφτηκε νωρίς, ότι μπορεί να υπάρχει χώρος στην Αποστολική εποχή για 
το να γραφτούν τόσα πολλά ψεύτικα μετά, και  να αποδίδεται η πατρότητα τους στον 
Πέτρο, τον Παύλο, τον Θωμά και άλλους, που ήταν νεκροί πριν από τον Ιωάννη. Ο Γάιος58 
(Caius), ο οποίος ήταν σύγχρονος με τον Τερτυλλιανό, [7] μας λέει ότι ο Κήρινθος έγραψε 
την Αποκάλυψη ως ένας μεγάλος Απόστολος, και προσποιήθηκε ότι τα οράματα του τα 
έδειξαν Άγγελοι, υποστηρίζοντας μια χιλιετία καρναβαλικών απολαύσεων στην Ιερουσαλήμ 
μετά την ανάσταση· έτσι ώστε η Αποκάλυψη του ήταν καθαρά γραμμένη σε απομίμηση του 
Ιωάννη: και όμως έζησε τόσο νωρίς, ότι αντιστάθηκε στους αποστόλους[8] στην Ιερουσαλήμ 
κατά ή πριν από το πρώτο έτος του Κλαυδίου, δηλαδή 26 χρόνια πριν από το θάνατο του 
Νέρωνα, και [9] πέθανε πριν από τον Ιωάννη. 
 
Αυτοί οι λόγοι μπορεί να επαρκούν για τον προσδιορισμό του χρόνου· και όμως υπάρχει 
ένας ακόμη, τον οποίο ορισμένοι τον θεωρούν καλό λόγο, ενώ για άλλους δεν είναι. Εγώ θα 
τον εκθέσω και θα τον αφήσω στην κρίση του κάθε ανθρώπου. Η Αποκάλυψη φαίνεται να 
μνημονεύεται στις Επιστολές του Πέτρου και στην προς Εβραίους και κατά συνέπεια έχει 
γραφτεί πριν από αυτές. Τέτοιες νύξεις στην Επιστολή προς Εβραίους, θεωρώ ότι είναι η 
συζήτηση για τον Αρχιερέα στην ουράνια σκηνή του Μαρτυρίου, που είναι και ιερέας και 
βασιλιάς, όπως και ο Μελχισεδέκ· και εκείνες οι λέξεις  που αφορούν το λόγο του Θεού, με 
το αιχμηρό δίκοπο σπαθί, το σαββατισμο ή τη χιλιετή ανάπαυση, τη γη που έχει ως τέλος 
της να καεί59, να υποθέσω από τη λίμνη του πυρός, την κρίση και η φλογερή οργή που θα 
καταβροχθίσει τους αντιπάλους, την πόλη που έχει τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και 
δημιουργός είναι ο Θεός, το σύννεφο των μαρτύρων, το όρος Σιών, την ουράνια 
Ιερουσαλήμ, το πανηγύρι και εκκλησία των πρωτοτόκων, τα πνεύματα των δίκαιων ανδρών 
που  έκανε τέλεια, δηλαδή. με την ανάσταση και το σάλεμα του ουρανού και της γης και την 
εξάλειψή τους, τον νέο ουρανό, τη νέα γη και τη νέα ασάλευτη βασιλεία, που δεν μπορούν 
να σαλευτούν 

                                                           
57

 Ο Κήρινθος ήταν Ιουδαίος γνωστικός που έζησε κι έδρασε στο τέλος του 1ου χριστιανικού αιώνα 
58

 Γάιος, Πρεσβύτερος της Ρώμης ήταν ένας Χριστιανός συγγραφέας που έζησε και έγραψε στην αρχή του 3
ου

 
αιώνα   
59

 ἡ γῆ τῷ αὐτοῦ λόγῳ τεθησαυρισμένοι εἰσὶ πυρὶ τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν 
ἀνθρώπων. 
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Στην Α’ Πέτρου υπάρχουν τα ακόλουθα: [10]  ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ60, επαναλαμ-
βάνεται δύο ή τρεις φορές· [11]το αίμα του Χριστού ως Αμνού που έχει οριστεί προ της 
θεμελίωσης του κόσμου61·[12] ο πνευματικός οίκος του ουρανού, Α’ Πέτρου β 562· εἰς 
κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς 
τοὺς ἐν δυνάμει θεοῦ φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι 
ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ, Α’Πέτρου α 4,5· [13] ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ θεῷ, [14] ἱερεῖς 
τοῦ θεοῦ, [15]  η κρίση63 64που αρχίζει από τον οίκο του Θεού, και [16]  η εκκλησία στη 
Βαβυλώνα. Αυτές είναι πράγματι πιο ασαφείς υπαινιγμοί. αλλά στη Δεύτερη Επιστολή, από 
το 19ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου μέχρι το τέλος, φαίνεται να είναι ένα συνεχές Σχόλιο 
σχετικά με την Αποκάλυψη. Εκεί, γράφει προς τις εκκλησίες στην Ασία, στους οποίους ο 
Ιωάννης διατάχθηκε να στείλει αυτήν Προφητεία, τους λέει, καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν 
προφητικὸν λόγον· και τους λέγει να προσέξουν ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως 
οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν,, δηλαδή μέχρι να 
αρχίσουν να το καταλάβουν: γιατί καμία πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ 
γίνεται. οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη ποτὲ προφητεία, ἀλλ᾿ ὑπὸ Πνεύματος Ἁγίου 
φερόμενοι ἐλάλησαν ἅγιοι Θεοῦ ἄνθρωποι. Ο ίδιος ο Δανιήλ   [17] μας λέγει ότι δεν 
καταλάβαινε τις ίδιες του τις Προφητείες· έτσι λοιπόν οι Εκκλησίες δεν θα έπρεπε να 
περιμένουν την ερμηνεία από τον δικό τους τον Προφήτη Ιωάννη, αλλά να μελετήσουν 
μόνες τους τις Προφητείες. Αυτή είναι η ουσία των όσων λέγει ο Πέτρος  στο πρώτο 
κεφάλαιο· και στο δεύτερο προχωρά για να περιγράψει τον ασφαλή λόγο των προφητειών, 
και ότι στην εκκλησία θα εμφανιστούν ψευδοπροφήτες, ή ψευδο—διδάσκαλοι, που 
εκφράζονται συλλογικά στην Αποκάλυψη με το όνομα του Ψευδοπροφήτη·  ο οποίος θα 
φέρει καταδικαστέες αιρέσεις, και θα φθάνουν στο σημείο να αρνούνται τον Κύριο που 
τους αγόρασε, και που είναι το χαρακτηριστικό του Αντίχριστου: ἐν ὑμῖν ἔσονται 
ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς 
δεσπότην ἀρνούμενοι ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν: καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν 
αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις, [18]· καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα 
προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον [19] με εξαπάτηση από τον ψευδοπροφήτη, και θα 
πιουν το κρασί της πορνείας της πόρνης, καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς 
ἀσελγείαις, δι᾿ οὓς ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται· γιατί [20] το θηρίο είναι γεμάτο 
βλασφημίες: και αυτοί μέσα από την απληστία τους θα χρησιμοποιήσουν προσποιητά 
λόγια για να κάνουν εμπόριο μαζί σας· γιατί αυτοί είναι οι έμποροι της Γης, που 
εμπορεύονται με την μεγάλη Πόρνη, και τα εμπορεύματα τους [21] με όλα τα πολύτιμα 
πράγματα, και με τα σώματα και τις ψυχές των ανθρώπων: των οποίων η καταδίκη δε θα 
αργοπορήσει και η καταδίκη τους [22] δεν κοιμάται αλλά στο τέλος θα έρθει με σιγουριά 
και ξαφνικά όπως ήρθε ο κατακλυσμός στον παλιό κόσμο, και σαν το θειάφι με τη φωτιά 
στα Σόδομα και Γόμορρα, όταν οι δίκαιοι θα ελευθερωθούν [23] όπως τον Λοτ· γιατί ο 
Κύριος γνωρίζει πώς να ελευθερώσει τους ευσεβείς από τους πειρασμούς, και πώς να 
διαφυλάξει τους άδικους μέχρι την ημέρα της κρίσης για να τιμωρηθούν στη λίμνη του 
πυρός· αλλά αυτούς που περπατούν σύμφωνα με τη σάρκα, μέσα στην ασέλγεια κα τις 
ακαθαρσίες,65 66[24] αφού μέθυσαν με τον οίνο της πορνείας της Πόρνης· που περιφρονούν 
την κυριαρχία του Θεού (κυριότητα δὲ ἀθετοῦσι, δόξας δὲ βλασφημοῦσιν Ιούδας α 8)· γιατί 
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το θηρίο [25]  ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίαν πρὸς τὸν Θεόν, βλασφημῆσαι τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας..  Αυτοί  ὡς τὰ ἄλογα 
ζῷα (Ιούδας α 10), το θηρίο με τα δέκα κέρατα και το θηρίο με τα δύο κέρατα, ο 
ψευδοπροφήτης, συλλαμβάνονται και καταστρέφονται στη λίμνη του πυρός, ὅσα μὲν οὐκ 
οἴδασι βλασφημοῦσιν (Ιούδας α 10):--το θεωρούν ευχαρίστηση να ασωτεύουν μέρα-
μεσημέρι, συνευωχούμενοι μέσα στη δική τους αυταπάτη, ενώ είναι μαζί σας [26],  έχουν 
τα μάτια τους γεμάτα με Μοιχεία [27] (οἱ μετ᾿ αὐτῆς πορνεύσαντες): γιατί τα βασίλεια του 
θηρίου ζούνε ευχάριστα με τη μεγάλη Πόρνη, και τα έθνη μεθούνε με τον οίνο της πορνείας 
της. Έχουν πλανηθεί, με το να ανήκουν στους κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, του υιού 
του Βεόρ,  που προτίμησε το μισθό της αδικίας· και έγινε ψευδοπροφήτης [28] και 
καθοδήγησε τον Βαλάκ  να βάλει ένα λίθο προσκόμματος μπροστά στο λαό Ισραήλ. Αυτοί 
δεν είναι πηγές ζωντανού νερού· αλλά οὗτοί εἰσι πηγαὶ ἄνυδροι,· όχι νεφέλη Αγίων όπως 
αυτή στην οποία ανέβηκαν οι δύο μάρτυρες μέσα σε θύελλα κοκ Έτσι ο συγγραφέας αυτής 
της επιστολής ξόδεψε ολόκληρο κεφάλαιο για να περιγράψει τα χαρακτηριστικά των 
Αποκαλυπτικών Θηρίων και του Ψευδοπροφήτη: και στο τρίτο κεφάλαιο προχώρα για να 
περιγράψει την καταστροφή τους πληρέστερα, καθώς και τη μέλλουσα βασιλεία. Λέγει ότι 
επειδή η έλευση του Χριστού καθυστερεί, αυτοί χλευάζουν λέγοντας οῦ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία 
τῆς παρουσίας αὐτοῦ;  Μετά περιγράφει τον ξαφνικό ερχομό της ημέρας του Κυρίου πάνω 
τους, σαν κλέφτης (Ἥξει δὲ ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτί,)  που είναι η 
Αποκαλυπτική φράση· και η χιλιετία, που για το Θεό είναι σαν μία ημέρα· και την 
εξαφάνιση των ουρανών (οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται) , και της γης (γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ 
ἔργα κατακαήσεται) μέσα στη λίμνη του πυρός, ενώ εμείς καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν 
καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν εν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ.. 
 
Βλέποντας επομένως ότι ο Πέτρος και ο Ιωάννης ήταν απόστολοι της περιτομής, μου 
φαίνεται ότι έμειναν με τις εκκλησίες τους στην Ιουδαία και τη Συρία μέχρις ότου οι 
Ρωμαίοι έκαναν πόλεμο με το έθνος τους, δηλαδή μέχρι το δωδέκατο έτος του Νέρωνος· ότι 
ακολούθησαν το κύριο σώμα των Εκκλησιών τους που κατέφυγαν στην Ασία και ότι ο 
Πέτρος πήγε εκεί περνώντας από την Κόρινθο στη Ρώμη. ότι η η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 
έβλεπε εκείνες τις Εκκλησίες ως εχθρούς, διότι ήταν Εβραίοι από την καταγωγή τους· και ως 
εκ τούτου για την πρόληψη των εξεγέρσεων, έθεσε υπό κράτηση τους ηγέτες τους, και 
εξόρισαν τον Ιωάννη στην Πάτμο. Φαίνεται επίσης πιθανό ότι γράφτηκε εκεί  η Αποκάλυψη, 
και ότι σύντομα μετά γράφτηκε η Επιστολή προς Εβραίους και οι επιστολές του Πέτρου 
γράφτηκαν προς αυτές τις Εκκλησίες, με αναφορά σε αυτή την Προφητεία ως κάτι που τους 
απασχολούσε ιδιαίτερα. Φαίνεται από τις επιστολές αυτές ότι γράφτηκαν σε γενικές 
περιόδους θλίψης και παθημάτων κάτω από τους ειδωλολάτρες, και κατά συνέπεια όταν η 
αυτοκρατορία πολέμησε τους Ιουδαίους· διότι μέχρι τότε οι ειδωλολάτρες ήσαν ειρηνικοί 
με τους Ιουδαίους που ήταν Χριστιανοί, καθώς και με τους υπόλοιπους. Η Επιστολή προς 
Εβραίους, δεδομένου ότι αναφέρει τον Τιμόθεο στο ότι σχετίζεται με αυτούς τους 
Εβραίους, πρέπει να τους γράφτηκε μετά από την καταφυγή τους στην Ασία, όπου ήταν ο 
Τιμόθεος Επίσκοπος; και κατά συνέπεια μετά την έναρξη του πολέμου, ενώ οι Εβραίοι στην 
Ιουδαία  δεν γνώριζαν τον Τιμόθεο. Ο Πέτρος φαίνεται να καλεί επίσης τη Ρώμη Βαβυλώνα, 
καθώς επίσης και σε σχέση με τον πόλεμο που έγινε στην Ιουδαία και τον επερχόμενη 
αιχμαλωσία, όπως αυτή που έγινε κάτω από την παλιά Βαβυλώνα, όπως γράφεται στην 
Αποκάλυψη σε σχέση με αυτό το όνομα: και γραπτά προς τους παρεπίδημους που είναι 
διάσπαρτοι σε όλο τον Πόντο, τη Γαλατία, την Καππαδοκία, την Ασία και τη Βιθυνία, 
φαίνεται να υπονοεί ότι ήταν οι παρεπίδημοι που πρόσφατα διασκορπίστηκαν από το 
Ρωμαϊκό πόλεμο· γιατί αυτοί ήταν οι μόνοι ξένοι που ανήκαν στη φροντίδα του. 
 
Αυτή η εξιστόρηση των πραγμάτων συμφωνεί καλύτερα με την ιστορία όταν διορθώνεται 
δεόντως. Διότι [29] ο Ιουστίνος και ο  [30]Ειρηναίος λένε ότι ο Σίμων ο Μάγος ήρθε στη 
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Ρώμη στη βασιλεία του Κλαυδίου, και ασκούν εκεί τα κόλπα με ταχυδακτυλουργίες. Ο 
Ψευδο – Κλήμης προσθέτει ότι προσπάθησε να πετάξει, αλλά έσπασε το λαιμό του μέσω 
των προσευχών του Πέτρου. Από εκεί [31] ο Ευσέβιος, ή μάλλον o Ιερώνυμος  με την 
παρεισαγωγή , έχει καταγράψει, ότι ο Πέτρος ήρθε στη Ρώμη το δεύτερο έτος του 
Κλαυδίου: αλλά [32] ο Κύριλλος επίσκοπος της Ιερουσαλήμ, ο Φιλάστριος67, ο Σουλπίτιος68, 
ο Πρόσπερος, ο Maximus Taurinensis69, και ο Ηγήσιππος70 ο νεώτερος, τοποθετήστε τη 
νίκη71 του Πέτρου κατά την εποχή του Νέρωνος. Πράγματι, η αρχαία παράδοση ήταν ότι ο 
Πέτρος ήρθε στη Ρώμη τις μέρες αυτού του αυτοκράτορα, όπως φαίνεται στον [33] 
Λακτάνιο72· Ο Χρυσόστομος [34]μας λέει ότι οι Απόστολοι συνέχισαν  για αρκετό καιρό στην 
Ιουδαία και ότι όταν  εκδιώχθηκαν από τους Ιουδαίους, πήγαν στους Εθνικούς. Αυτή η 
διασπορά ήταν κατά το πρώτο έτος του Ιουδαϊκού πολέμου, όταν οι Ιουδαίοι, όπως λέει ο 
Ιώσηπος, άρχισαν να είναι ταραχώδεις και βίαιοι σε όλα τα μέρη. Γιατί  όλοι συμφωνούν ότι 
οι Απόστολοι διασκορπίστηκαν σε διάφορες περιοχές ταυτόχρονα· και ο Ωριγένης έχει 
ορίσει το χρόνο, [35] που μας λέει ότι στην αρχή του Ιουδαϊκού  πόλεμου, οι Απόστολοι και 
οι μαθητές του Κυρίου μας διασκορπίστηκαν σε όλα τα έθνη· ο Θωμάς στην Παρθία, ο 
Ανδρέας στη Σκυθία, ο Ιωάννης στην Ασία και ο Πέτρος πρώτα στην Ασία, όπου κηρύττει 
στη διασπορά, και από εκεί στην Ιταλία. [36] Ο Διονύσιος ο Κορίνθιος λέει ότι ο Πέτρος 
πήγε από την Ασία δια μέσου Κορίνθου στη Ρώμη και όλη η αρχαιότητα το συμφωνεί ότι ο 
Πέτρος και ο Παύλος μαρτύρησαν εκεί στο τέλος της βασιλείας του Νέρωνος. Ο Μάρκος 
πήγε με τον Τιμόθεο στη Ρώμη, Β΄ Τιμόθεο δ. 11. Κολοσσαείς δ. 10.Ο Σιλουανός ήταν ο 
βοηθός του Παύλου. και από τους συντρόφους του Πέτρου, που αναφέρονται στην πρώτη 
του Επιστολή, ίσως να γνωρίζουμε ότι έγραψε από τη Ρώμη· και οι Αρχαίοι συμφωνούν 
γενικά ότι στην παρούσα επιστολή καταλαβαίνουμε ότι με Βαβυλώνα  υπονοεί τη Ρώμη. Η 
δεύτερη Επιστολή του ήταν γραμμένη στους ίδιους διασκορπισμένους παρεπίδημους με 
την πρώτη, Β’ Πέτρου γ 1. και εκεί λέει, ότι ο Παύλος είχε γράψει για τα ίδια τα πράγματα 
σε αυτά, αλλά και στις άλλες επιστολές του, βλ. εδάφια 15, 16. Τώρα όπως εκεί δεν υπάρχει 
επιστολή του Παύλου προς αυτούς τους παρεπίδημους εκτός από την προς Εβραίους, έτσι 
σ’ αυτήν την επιστολή, κεφάλαιο ι 11, 12· βρίσκουμε γενικά όλα αυτά τα πράγματα για τα 
οποία ο Πέτρος είχε μιλήσει, και εδώ αναφέρεται. ιδιαίτερα για την εξαφάνιση των 
παλαιών ουρανών και της γης και την ύπαρξη μίας ασάλευτης  κληρονομιάς, με προτροπή 
προς χάρη, γιατί ο Θεός, είναι πυρ καταναλίσκον, Εβ. ιβ. 25, 26, 28, 29. 
 
Έχοντας προσδιορίσει το χρόνο της συγγραφής της Αποκάλυψης, δεν χρειάζεται να πω 
πολλά για την αλήθεια της, δεδομένου ότι ήταν σε τέτοια ζήτηση με στην πρώτη εποχή της 
Εκκλησίας, που πολλοί προσπαθούσαν να τη μιμηθούν, υπονοώντας τις Αποκάλυψες κάτω 
από τα ονόματα των Αποστόλων· και οι ίδιοι οι Απόστολοι, όπως έδειξα τώρα, την 
μελέτησαν και χρησιμοποίησαν τις φράσεις της· πράγμα που σημαίνει το στυλ της 
επιστολής προς Εβραίους έγινε πιο μυστικιστικό από αυτό των άλλων επιστολών του 
Παύλου, και το ύφος του Ευαγγελίου του Ιωάννη πιο εικονιστικό και μεγαλοπρεπές από 
αυτό των άλλων Ευαγγελίων. Δεν αντιλαμβάνομαι ότι ο Χριστός ονομάστηκε Λόγος  του 
Θεού σε οποιοδήποτε βιβλίο της Καινής Διαθήκης που γράφτηκε πριν από την Αποκάλυψη· 
και ως εκ τούτου είμαι της γνώμης, ότι η γλώσσα ελήφθη από αυτή την Προφητεία, όπως 
ήταν επίσης πολλές άλλες φράσεις σε αυτό το Ευαγγέλιο, όπως αυτές του Χριστού που 
είναι το φως που φωτίζει τον κόσμο, ο αμνός του Θεού που αίρει από τις αμαρτίες του 
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κόσμου, ο νυμφίος, αυτός που μαρτυράει, αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του 
Θεού, κά. Ο Ιουστίνος  ο Μάρτυρας, ο οποίος μέσα σε τριάντα χρόνια μετά το θάνατο του 
Ιωάννη έγινε Χριστιανός, γράφει ρητά ότι ένας συγκεκριμένος άνθρωπος ανάμεσα στους 
χριστιανούς, το όνομα του οποίου ήταν ο Ιωάννης, ένας από τους δώδεκα Αποστόλους του 
Χριστού, στην Αποκάλυψη που του έδειξε, προφήτευσε ότι όσοι πίστευαν στον Χριστό θα 
έπρεπε να ζήσουν χίλια χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και λίγες γραμμές πριν λέει: Αλλά εγώ, και 
όσοι είναι Χριστιανοί, σε όλα τα πράγματα σωστοί στις απόψεις τους, πιστεύουν και τα θα 
υπάρξει ανάσταση της σάρκας και χίλια χρόνια ζωής στην Ιερουσαλήμ που θα χτιστεί, θα 
στολιστεί  και θα  διευρυνθεί. Αυτό είναι το ίδιο που λέω ότι όλοι οι αληθινοί Χριστιανοί σε 
αυτή την πρώιμη εποχή έλαβαν αυτή την Προφητεία: γιατί σε όλες τις εποχές, όσοι 
πίστευαν στα χίλια χρόνια, έλαβαν την Αποκάλυψη ως το θεμέλιο της άποψής τους: και δεν 
γνωρίζω μια περίπτωση το αντίθετο. Ο Παπίας επίσκοπος της Ιεράπολης, ένας άνθρωπος 
της αποστολικής εποχής, και ένας από τους μαθητές του Ιωάννη, δεν διδάσκει μόνο το 
δόγμα της χιλιετίας, αλλά και [37] επιβεβαίωσαν την Αποκάλυψη όπως γράφτηκε από θεία 
έμπνευση. Ο Μελίτων73, ο οποίος άκμασε μετά τον Ιουστίνο, [38]έγραψε ένα σχόλιο πάνω 
σε αυτή την Προφητεία. και αυτός, ο οποίος ήταν Επίσκοπος Σάρδεωνμίας από τις επτά 
Εκκλησίες, δεν μπορούσε ούτε να αγνοεί την παράδοσή τους ούτε να τους επιβάλει. Ο 
Ειρηναίος, ο οποίος ήταν σύγχρονος με τον Μελίτονα ,έγραψε πολλά για αυτό, και είπε, ότι 
ο αριθμός 666 ήταν σε όλα τα  παλαιά και εγκεκριμένα αντίγραφα. και ότι είχε επίσης 
επιβεβαιωθεί σε αυτόν από εκείνους που είχαν δει τον Ιωάννη πρόσωπο με πρόσωπο, που 
σημαίνει χωρίς αμφιβολία ο δάσκαλος του Πολύκαρπος ήταν ένας από αυτούς. Την ίδια 
στιγμή [39] ο Θεόφιλος Επίσκοπος της Αντιόχειας το επιβεβαίωσε· και ο Τερτυλλιανός, ο 
Κλήμης Αλεξάνδρειας και ο Ωριγένης λίγο καιρό μετά· και ο σύγχρονος τους Ιππόλυτος ο 
μάρτυρας, Μητροπολίτης των Αράβων, [40] έγραψαν ένα σχόλιο επ 'αυτού. Όλοι αυτοί 
ήταν αρχαίοι άνδρες, που άκμασαν μέσα στα εκατόν είκοσι χρόνια μετά το θάνατο του 
Ιωάννη και ήταν πολύ γνωστοί στις Εκκλησίες εκείνων των χρόνων. Λίγο αργότερα ο 
Victorinus  Pictaviensis74 γράφει ένα άλλο σχόλιο πάνω του. και έζησε στην εποχή του 
Διοκλητιανού. Αυτό μπορεί να αρκεί για να δείξει πώς ήταν η Αποκάλυψη εμφανίστηκε και 
μελετήθηκε στην πρωτοχριστιανική εποχή: και δεν βρίσκω πράγματι άλλο βιβλίο της Καινής 
Διαθήκης τόσο τεκμηριωμένο, ή σχολιασμένο τόσο νωρίς όπως αυτό. Η Προφητεία είπε: 
Μακάριος ο αναγνώστης κι όσοι ακούνε τα λόγια τούτης της Προφητείας, και τηρούν όσα 
λέει αυτό το βιβλίο. Αυτό ώθησε τους πρώτους Χριστιανούς να το μελετήσουν τόσο πολύ, 
μέχρι που η δυσκολία τους έκανε να εμβαθύνουν σ’ αυτό, και να το σχολιάσουν 
περισσότερο τα άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Αυτή ήταν η κατάσταση της 
Αποκάλυψης, μέχρι το έτος χίλια έμεινε παρεξηγημένη, έφερε μια προκατάληψη εναντίον 
της: και ο Διονύσιος της Αλεξάνδρειας, σημείωσε ότι είχε πολλούς Βαρβαρισμούς, δηλαδή 
Εβραϊσμούς, προώθησε την προκατάληψη τόσο πολύ, ώστε να κάνει πολλούς Έλληνες τον 
τέταρτο αιώνα να αμφιβάλλουν για το βιβλίο. Αλλά ενώ οι Λατίνοι, και μεγάλο μέρος των 
Ελλήνων, πάντα διατήρησε την Αποκάλυψη ενώ οι  υπόλοιποι την αμφισβητούσαν μόνο 
από προκατάληψη, και αυτό δεν έχει σημασία στην εξουσία της. 
 
Αυτή η Προφητεία ονομάζεται Αποκάλυψη, σε σχέση με τη γραφή την αλήθεια, την οποία ο 
Δανιήλ [41] είχε εντολή να κλείσει και να κράτησε το μυστικό το περιεχόμενο του, μέχρι τον 
καιρό του τέλους. Ο Δανιήλ το σφράγισε μέχρι την ώρα του τέλους. και μέχρι έρχεται η 
ώρα, ο Αρνός ανοίγει τις σφραγίδες: και μετά οι  δύο μάρτυρες προφητεύουν έξω από αυτό 
για μεγάλο χρονικό διάστημα φορώντας σάκο, προτού ανέβουν μέχρι τον ουρανό σε ένα 
σύννεφο. Όλα τα οποία είναι όσο και να πω, ότι αυτές οι προφητείες του Δανιήλ και του 
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 O Μελίτων Σάρδεων (... - 190) ήταν επίσκοπος Σάρδεων και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της 
πρωτοχριστιανικής περιόδου 
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 (πέθανε το 303 ή304) ήταν ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας της Πρωτοχριστιανικής περιόδου, που έδρασε 
περί το 270,  και μαρτύρησε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός, θεωρείται ότι ήταν Έλληνας  

https://el.wikipedia.org/wiki/190
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Ιωάννη δεν μπορούν να κατανοηθούν μέχρι την εποχή του τέλους: αλλά έπειτα ορισμένοι 
θα να προφητεύουν από αυτό σε μία  θλιμμένη και πικρή κατάσταση για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, και αυτό όμως με σκοτεινά λόγια, έτσι ώστε μόνο λίγοι να μετανοήσουν. Αλλά 
στο τέλος, η Προφητεία θα αρχίσει να ερμηνεύεται με τέτοιο τρόπο ώστε να πείσει 
πολλούς. Τότε, λέει ο Δανιήλ, πολλοί θα περιτρέχουν, και η  γνώσις θα αυξηθεί. Για το 
Ευαγγέλιο πρέπει να κηρύσσεται σε όλα τα έθνη πριν από τη μεγάλη θλίψη και το τέλος του 
κόσμου· το μεγάλο πλήθος που κρατά φύλλα φοίνικα που έρχεται από αυτή τη μεγάλη 
θλίψη, δεν μπορεί να είναι αμέτρητα από όλα τα έθνη, εκτός αν προέρχονται από το 
κήρυγμα του  Ευαγγελίου προτού έρθει. Πρέπει να υπάρχει μια πέτρα κομμένη από ένα 
βουνό χωρίς χέρια, πριν να πέσει πάνω στα δάχτυλα του Αγάλματος και γίνει ένα υπέροχο 
βουνό που θα γεμίσει όλη τη γη. Ένας Άγγελος πρέπει να πετάξει μέσα από τον ουρανό με 
το αιώνιο Ευαγγέλιο για να κηρύξει σε όλα τα έθνη, πριν πέσει η  Βαβυλώνα και ο Υιός του 
Ανθρώπου θερίσει τη συγκομιδή του. Οι δύο Προφήτες πρέπει να ανέβουν στον ουρανό σε 
ένα σύννεφο, πριν να τα βασίλεια αυτού του κόσμου να γίνουν τα βασίλεια του Χριστού. 
Αυτό είναι λοιπόν ένα μέρος αυτής της Προφητείας, ότι δεν μπορεί να γίνει κατανοητή πριν 
από το τέλος του κόσμου· και ως εκ τούτου, είναι αξιόπιστη η Προφητεία, παρόλο που δεν 
είναι ακόμα κατανοητή. Αλλά αν το τέλος του κόσμου, η εποχή ανοίγματος αυτών των 
πραγμάτων, είναι τώρα πλησίον, όπως με τις μεγάλες επιτυχίες των νεώτερων ερμηνευτών 
φαίνεται να είναι, έχουμε περισσότερη ενθάρρυνση από ποτέ να εξετάσουμε αυτά τα 
πράγματα. Αν το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο πλησιάζει να εκπληρωθεί, 
είναι για εμάς και για μας και για τους απογόνους μας που αυτοί  οι λόγοι κυρίως ανήκουν: 
[42] Κατά τον καιρό του τέλους μόνο οι συνετοί θα καταλάβουν, αλλά  από τους ασεβείς 
κανένας δεν θα καταλάβει. [43] Μακάριος ο αναγνώστης κι όσοι ακούνε τα λόγια  αυτής της 
Προφητείας, και τηρούν όσα λέει αυτό το βιβλίο. 
 
Η ανοησία  των ερμηνευτών ήταν,  να προβλέψουν  καιρούς και πράγματα από αυτήν την  
Προφητεία, σαν να σχεδίαζε ο Θεός να τους κάνει Προφήτες. Με αυτή την εξαθλίωση όχι 
μόνο εκτέθηκαν, αλλά έφεραν και στην Προφητεία περιφρόνηση. Ο σχεδιασμός του Θεού 
ήταν πολύ διαφορετικός. Έδωσε αυτήν και τις Προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, για να 
μην ικανοποιήσουν τις περιέργειες  των ανθρώπων με το να τους δώσει την ικανότητα να 
γνωρίζουν τα πράγματα, αλλά μετά την εκπλήρωσή τους να μπορούν να ερμηνευτούν από 
αυτά που συνέβησαν, και από τη δική του Πρόνοια, όχι από τους Ερμηνευτές, αλλά από τα 
συμβάντα που τότε θα συμβούν στον κόσμο. Γιατί τα πράγματα που προβλέφτηκαν πολλά 
χρόνια πριν, θα είναι τότε ένα πειστικό επιχείρημα ότι ο κόσμος κυβερνάται από την 
πρόνοια. Γιατί οι λίγες και σκοτεινές προφητείες σχετικά με την πρώτη έλευση του Χριστού 
ήταν για την ίδρυση της Χριστιανικής θρησκείας, την οποία όλα τα έθνη από τότε έχουν 
καταγράψει. έτσι οι πολλές και σαφείς Προφητείες σχετικά με τα πράγματα που πρέπει να 
γίνουν κατά τη δεύτερη έλευση του Χριστού, δεν είναι μόνο για την πρόβλεψη, αλλά και για 
την πραγματοποίηση μιας ανάκαμψης και την αποκατάσταση της μακρόχρονης αλήθειας 
και την ίδρυση ενός βασιλείου όπου βασιλεύει η δικαιοσύνη. Η εκδήλωση θα αποδείξει την 
Αποκάλυψη· και αυτή η  προφητεία, έτσι αποδεικνύεται και κατανοείται, θα ανοίξει τους 
παλιούς Προφήτες και όλοι μαζί θα κάνουν γνωστή την αληθινή θρησκεία και θα την 
καθιερώσουν. Γιατί αυτός που θα καταλάβει τους παλιούς Προφήτες, πρέπει να ξεκινήσει 
με αυτό· αλλά δεν ήρθε ο χρόνος για την τέλεια τους κατανόηση,  επειδή η κύρια 
επανάσταση που προβλέπεται από αυτούς δεν έχει ακόμη συμβεί. Αλλά Στις ημέρες που θα 
συμβεί ο έβδομος άγγελος, θα ολοκληρωθεί, το μυστικό σχέδιο  του Θεού σύμφωνα με το 
χαρμόσυνο άγγελμα που έδωσε στους δούλους του τους Προφήτες: και στη συνέχεια η 
κυριαρχία αυτού του κόσμου ανήκει πια στον Κύριο μας και στο Μεσσία του, και θα 
διαρκέσει για πάντα, Αποκ. ι 7. ια 15. Έχουν ήδη εκπληρωθεί τόσο πολλά από την 
Προφητεία, ότι όσοι θα κοπιάσουν σ αυτήν τη μελέτη, μπορεί να δουν αρκετές περιπτώσεις 
της πρόνοιας του Θεού: αλλά τότε η  πιο αξιοσημείωτη επανάσταση που προβλέπουν όλοι 
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οι άγιοι Προφήτες, θα στρέψει αμέσως τα βλέμματα και από τα δύο μάτια των ανθρώπων 
στο να  εξετάσουν τις προβλέψεις και να τις ερμηνεύσουν με απλό τρόπο. Μέχρι τότε 
πρέπει να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας με την ερμηνεία του τι έχει ήδη εκπληρωθεί. 
 
Μεταξύ των ερμηνευτών  της τελευταίας εποχής δεν υπάρχει κανένας δεν έχει κάνει κάποια 
ανακάλυψη που να αξίζει να γίνει γνωστή· και από εκεί μπορώ να καταλάβω ότι ο Θεός 
πρόκειται να ανοίξει αυτά τα μυστήρια. Η επιτυχία των άλλων με έβαλε στο ένα το σκεφτώ· 
και αν έχω κάνει κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο σε επόμενους συγγραφείς, έχω το 
σχέδιό μου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  II 
Για τη σχέση που έχει η Αποκάλυψη του Ιωάννη προς το Βιβλίο του Νόμου του Μωυσή, 

και τη λατρεία του Θεού στο Ναό. 
 
Η Αποκάλυψη του Ιωάννη γράφτηκε με το ίδιο στυλ και γλώσσα με τις προφητείες του 
Δανιήλ, και έχει την ίδια σχέση με αυτές που αυτές έχουν η μία με την άλλη, έτσι ώστε όλες 
μαζί να κάνουν μόνο μία ολοκληρωμένη Προφητεία· και με τον ίδιο τρόπο αποτελείται από 
δύο μέρη, μια εισαγωγική Προφητεία, και μια ερμηνεία της. 
 
Η Προφητεία διακρίνεται σε επτά διαδοχικά τμήματα, από το άνοιγμα των επτά σφραγίδων 
του βιβλίου που διατάχτηκε ο Δανιήλ να τις σφραγίσει: και επομένως ονομάζεται 
Αποκάλυψη ή Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. ο χρόνος της έβδομης σφραγίδας 
υποδιαιρείται σε οκτώ διαδοχικά τμήματα από τη σιωπή στον ουρανό για μισή ώρα, και το 
σάλπισμα από τις επτά σάλπιγγες διαδοχικά: και η έβδομη σάλπιγγα ακούγεται στη μάχη 
της μεγάλης ημέρας του Παντοδύναμου Θεού, όπου τα βασίλεια αυτού του κόσμου 
γίνονται η βασίλεια του Κυρίου  και του Χριστού του και καταστρέφονται αυτοί που 
κατέστρεψαν τογη. 
 

 Η ερμηνεία αρχίζει με τα λόγια, Και ηνοίχθη ο ναός του Θεού εν τω ουρανώ  και μέσα στον 
Ουρανό εφάνη η κιβωτός της διαθήκης αυτού 75: και συνεχίζει μέχρι το τέλος της 
Προφητείας. Ο Ναός είναι ο χώρος των οραμάτων, και τα οράματα στο Ναό σχετίζονται με 
τη γιορτή του έβδομου μήνα: γιατί οι εορτές των Ιουδαίων  ήταν τύποι πραγμάτων που θα 
έλθουν. Το Πάσχα σχετίζεται με την πρώτη έλευση του Χριστού, και οι εορτές του έβδομου 
μήνα με τη δεύτερη του έλευση: έτσι λοιπόν η πρώτη του έλευση έχει ολοκληρωθεί πριν να 
δοθεί η Προφητεία, και οι εορτές του έβδομου μήνα μόνο υπαινίσσονται.  
 
Την πρώτη μέρα αυτού του μήνα, το πρωί, ο Αρχιερέας έστηνε τις λυχνίες:  και σε 
υπαινιγμό, αυτή η Προφητεία αρχίζει με το όραμα ενός όμοιου με όμοιου με Υιόν του  
Ανθρώπου με στολή Αρχιερέα, και εμφανίζεται στο μέσον των επτά λυχνιών, και στο δεξί 
του χέρι κάτι που ήταν σαν μια ράβδος στο μέσον των επτά λυχνιών με εφτά αστέρια και η 
εμφάνιση προχωρούσε στην αποστολή εφτά Επιστολών στους Επισκόπους των εφτά 

, φώτιζαν το Ναό ή την Καθολική Εκκλησιών της Ασίας,  που στην πρωτοχριστιανική εποχή
Εκκλησία.  Αυτές οι Επιστολές περιέχουν νουθεσίες κατά της επερχόμενης Αποστασίας, και 
σχετίζονται με τους χρόνους που η Αποστασία άρχισε να δυναμώνει χωρίς ακόμη να 
υπερισχύσει.  Αυτή άρχισε να ενεργεί στις ημέρες των Αποστόλων, και συνέχισε έως ότου 
αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας (ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας). Άρχισε με 
τους μαθητές του Σίμωνος, Μενάνδρου, Καρποκράτη, Κηρίνθου, και άλλους παρόμοιους 
ανθρώπους που είχαν εμπνευστεί από την φιλοσοφία των Εθνικών και των Καβαλιστικών 
Ιουδαίων, και τους έλεγαν Γνωστικούς. Ο Ιωάννης  τους αποκαλεί Αντίχριστους, λέγοντας 
ότι στις μέρες του υπήρχαν πολλοί Αντίχριστοι, αλλά καθώς αυτοί καταδικάστηκαν από 
τους Αποστόλους και τους άμεσους τους μαθητές, δεν έθεταν τις εκκλησίες σε κίνδυνο κατά 
το άνοιγμα των τεσσάρων πρώτων σφραγίδων. Τα οράματα που σχετίζονται με το άνοιγμα 
αυτών των σφραγίδων έχουν σχέση μόνο με τις πολιτικές υποθέσεις της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας. Όσο καιρό υπερίσχυαν οι αποστολικές παραδόσεις και διατηρούσαν την 
Εκκλησία στην καθαρότητα της: και έτσι λοιπόν οι υποθέσεις της Εκκλησίας δεν αρχίζουν 
ακόμη να γίνονται θέμα θεώρησης σ’ αυτήν την Προφητεία πριν το άνοιγμα της Πέμπτης 
Σφραγίδας. Αυτή αρχίζει τότε να φθείρεται και να χρειάζεται νουθεσίες· και κατά συνέπεια 
νουθετείται απ’ αυτές τις Επιστολές, μέχρις ότου κυριάρχησε η Αποστασία και εδραιώθηκε 
κατά το άνοιγμα της έβδομης σφραγίδας. Οι νουθεσίες λοιπόν σ’ αυτές τις εφτά Επιστολές 
έχουν σχέση με την κατάσταση της Εκκλησίας στους χρόνους της πέμπτης  και της έκτης 
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 Καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τοῦ θεοῦ ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὤφθη ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης ⸀αὐτοῦ 
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σφραγίδας. Στο άνοιγμα της πέμπτης σφραγίδας, η εκκλησία καθαρίζεται από τους 
υποκριτές με έναν μεγάλο διωγμό. Στο άνοιγμα της έκτης, αυτό που γίνεται απομακρύνεται 
δηλαδή η ειδωλολατρική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Στο άνοιγμα της έβδομης σφραγίδας 
αποκαλύπτεται ο άνθρωπος της αμαρτίας.  Και έτσι οι εφτά επιστολές σχετίζονται με 
αυτούς τους χρόνους. 
 
Οι εφτά Άγγελοι προς οποίους γράφονται αυτές οι Επιστολές, ανταποκρίνονται στους εφτά 
Amarc – holim, που ήταν Ιερείς και κορυφαίοι αξιωματούχοι του Ναού, και κρατούσαν από 
κοινού τα κλειδιά των πυλών του Ναού, και επίσης του Θησαυροφυλακίου, και ήταν 
υπεύθυνοι για τη διεύθυνση, τακτοποίηση και επιστασία σε όλα τα πράγματα του Ναού.  
 
Μετά τις λυχνίες, ο Ιωάννης  είδε μια πύλη να είναι ανοιχτή στο Ναό· και μια φωνή ν’ 
αντηχεί σαν σάλπιγγα, και τον πρόσταξε στην ανατολική πύλη  για να δει τα οράματα: και 
είδε το θρόνο και το ιλαστήριο με την Κιβωτό της Διαθήκης του Θεού μεταξύ των Χερουβίμ, 
Έξοδος κε 2. Ψαλμός 99 1. (αυτός που κάθεται επάνω στα χερουβείμ). Και είδα ένα θρόνο 
στον ουρανό και κάποιον να κάθεται στο θρόνο. Είχε θωριά που άστραφτε όπως ο ίασπις 
και το σάρδιο  δηλαδή το Ιουδαϊκό έθνος που έχει αυτό το χρώμα. τα πολύτιμα πετράδια. 
Ένα φωτεινό τόξο περικύκλωνε το θρόνο, που λαμπύριζε σαν σμαράγδι.  Ο ήλιος ήταν 
ανατολικά για να φαίνεται το ουράνιο τόξο στο Θρόνο που ήταν το έμβλημα της δόξας.  
Είκοσι τέσσερις άλλοι θρόνοι σχημάτιζαν έναν κύκλο γύρω από το θρόνο· σ’ αυτούς τους 
θρόνους κάθονταν οι είκοσι τέσσερις πρεσβύτεροι ντυμένοι με λευκά ρούχα και με χρυσά 
στεφάνια στα κεφάλια τους·  αυτοί αντιπροσωπεύουν  τις είκοσι τέσσερεις τάξεις των 
ιερέων ντυμένων στα λινά. Από το θρόνο έβγαιναν αστραπές, φωνές και βροντές,  δηλαδή 
οι αστραπές πάνω στο βωμό  που έχει την πρωινή θυσία, και ο ήχος της βροντής οφείλεται 
σ’ αυτούς που ηχούσαν τις σάλπιγγες και έψαλλαν στην Ανατολική πύλη της αυλής των 
Ιερέων· και αυτοί όντας μεταξύ του Ιωάννη  και του θρόνου, του φαινόντουσαν  σαν να 
έρχονται από το θρόνο. Και ήταν εφτά πύρινες λαμπάδες, δηλαδή τα εφτά πύρινα 
πνεύματα του Θεού, ή Άγγελοι των εφτά Εκκλησιών που αντιπροσωπεύονται στην αρχή 
αυτής της προφητείας με εφτά αστέρια.  
 
 Μπροστά γύρω από το θρόνο απλωνόταν κάτι σαν θάλασσα από γυαλί, όμοια με 
κρύσταλλο·  η χάλκινη θάλασσα μεταξύ της πύλης του ναού και του Βωμού, γεμάτη με 
καθαρό νερό. Στο κέντρο γύρω από το θρόνο, βρίσκονταν τέσσερα όντα γεμάτα μάτια. Ένα 
ον μπροστά από το θρόνο και ένα από πίσω· και φαινόταν στον Ιωάννη ότι στο μέσο του 
θρόνου και από τις δύο πλευρές τους κύκλου γύρω του,  για να δείξουν με το πλήθος των 
ματιών τους τον λαό που στεκόταν στις τέσσερεις πλευρές της αυλής των εθνών.  Το πρώτο 
ον έμοιαζε με λιοντάρι, το δεύτερο με μοσχάρι, το τρίτο είχε όψη ανθρώπινη και το τέταρτο 
έμοιαζε με αετό που πετάει. Ο  Λαός Ισραήλ  στρατοπέδευαν γύρω από τη σκηνή του 
μαρτυρίου, ανατολικά ήταν τρεις φιλές κάτω από τη σημαία του Ιούδα, στη δυτική πλευρά 
ήταν τρεις φυλές κάτω από τη σημαία του Εφραΐμ, στη νότια πλευρά ήταν τρεις φυλές κάτω 
από τη σημαία του Ρουβήν¸ και στη βόρεια τρεις φυλές κάτω από τη σημαία του Δαν. 
Αριθμοί β. Η σημαία του Ιούδα  ήταν ένα Λιοντάρι· η σημαία του Δαν  ήταν ένας Αετός, η 
σημαία του Εφραΐμ  ήταν ένα Βόδι, και του Ρουβήν ήταν ένας άνθρωπος, όπως μας 
βεβαιώνουν οι Εβραίοι. Εκεί βρισκόντουσαν σε πλαίσια τα ιερογλυφικά των Χερουβείμ και 
των Σεραφείμ  για αντιπροσωπεύουν το λαό Ισραήλ. Ένα Χερουβείμ  είχε ένα σώμα με 
τέσσερα πρόσωπα, το πρόσωπο ενός Λιονταριού, ενός Βοδιού, ενός Ανθρώπου και ενός 
Αετού, με κατεύθυνση προς τους τέσσερις ανέμους του ουρανού, όπως περιγράφονται στο 
όραμα του Ιεζεκιήλ  κεφάλαιο α. Και τα τέσσερα Σεραφείμ, είχαν τα ίδια πρόσωπα με 
τέσσερα σώματα, ένα πρόσωπο για κάθε σώμα. Τα τέσσερα όντα είναι λοιπόν τα τέσσερα 
Σεραφείμ που στέκονται στις τέσσερεις πλευρές της αυλής των εθνών· το πρώτο στην 
ανατολική πλευρά με το κεφάλι του λιονταριού,  το δεύτερο στη δυτική πλευρά με το 
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πρόσωπο ενός βοδιού, το τρίτο στη νότια πλευρά με το  κεφάλι ενός Ανθρώπου, το τέταρτο 
στη βόρεια πλευρά με το κεφάλι ενός Αετού: και τα τέσσερα υποδηλώνουν όλα μαζί τις 
δώδεκα φυλές του Ισραήλ,  από τις οποίες εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες είχαν 
σφραγιστεί, Αποκάλυψη ζ 4.  Και κάθε ον είχε έξη φτερούγες, δύο ανά μία φυλή, σε σύνολο 
εικοσιτέσσερις πτέρυγες, που ανταποκρίνονται στους εικοσιτέσσερις σταθμούς του λαού. 
Ήταν γεμάτες με μάτια γύρω-γύρω κι από μέσα καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ 
νυκτὸς, ή στην πρωινή και εσπερινή θυσία, λέγοντας Ἅγιος ἅγιος ἅγιος κύριος, ὁ θεός, ὁ 
παντοκράτωρ, ὁ ἦν καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἐρχόμενος. Αυτά τα όντα (ζώα στο κείμενο) είναι τα 
Σεραφείμ, που εμφανίστηκαν στον Ησαΐα [1] σε ένα όραμα παρόμοιο με αυτό το όραμα της 
Αποκάλυψης. Γιατί εκεί ήταν επίσης ο Κύριος καθήμενος επί του θρόνου του ναού· και τα 
Σεραφείμ  είχαν το καθένα τους έξη φτερούγες και κραύγαζαν Ἅγιος ἅγιος ἅγιος κύριος 

σαβαωθ,  καὶ ὅταν ⸀δώσουσιν τὰ ζῷα δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ ⸂τῷ 
θρόνῳ, τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι 
ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ προσκυνήσουσιν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων, καὶ βαλοῦσιν τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου, λέγοντες·  Ἄξιος εἶ, ὁ 
κύριος καὶ ὁ θεὸς ἡμῶν, λαβεῖν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν, ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ 
πάντα, καὶ διὰ τὸ θέλημά σου ἦσαν καὶ ἐκτίσθησαν. Και κατά την πρωινή και την 
απογευματινή θυσία, μόλις η θυσία τοποθετούνταν στο Βωμό, και άρχιζαν να χύνουν τη  
σπονδή, ηχούσαν οι σάλπιγγες, και οι Λευίτες  έψαλαν με τη σειρά τους τρεις φορές· και 
κάθε φορά που ηχούσαν οι σάλπιγγες ο λαός έπεφτε κάτω και προσκυνούσε. Τρεις φορές 
προσκυνούσε ο λαός· για να εκφράσουν αυτό που έψαλαν τα όντα Άγιος, Άγιος, Άγιος και 
καθώς τέλειωνε η υμνωδία, ο λαός προσευχόταν ιστάμενος, μέχρις ότου τελείωνε αυτή η 
επίσημη τελετή, εν τω μεταξύ οι Ιερείς εισερχόντουσαν στο Ναό και έπεφταν στο έδαφος 
μπροστά στον καθήμενο στο Θρόνο και τον προσκυνούσαν. 
 
 Και ο Ιωάννης  είδε , στο δεξί [χέρι] εκείνου που καθόταν επάνω στον θρόνο ένα βιβλίο, 
γραμμένο από μέσα και από πίσω, κατασφραγισμένο με επτά σφραγίδες. Δηλαδή το βιβλίο 
που διατάχτηκε ο Δανιήλ  να το σφραγίσει, και που εδώ παρουσιάζεται με το προφητικό 
βιβλίο του Νόμου, που βρισκόταν στη δεξιά πλευρά της κιβωτού, καθώς βρισκόταν στα 
δεξιά Αυτού που καθόταν στο θρόνο·  και αναφέρεται στις εορτές και τελετές του Νόμου 
που δόθηκαν στο λαό αυτού του Νόμου, που σκιαγραφούν αυτά τα πράγματα που 
προφητεύονται στο βιβλίο του Δανιήλ· και το ότι το βιβλίο ήταν γραμμένο και από τη μέσα 
και από την έξω πλευρά, σχετίζεται με τις σύγχρονες προφητείες. [2] Και κανένας δεν 
μπορούσε μέσα στον ουρανό ούτε επάνω στη γη ούτε κάτω από τη γη, να ανοίξει το βιβλίο 
ούτε και να το βλέπει. Και εγώ έκλαιγα πολύ, ότι δεν βρέθηκε κανένας άξιος να το ανοίξει 
και να διαβάσει το βιβλίο, ούτε και να το βλέπει, εκτός από τον Αμνό του Θεού   και να! στο 
μέσον τού θρόνου και των τεσσάρων ζώων, και στο μέσον των πρεσβυτέρων, δηλαδή στη 
βάση του Βωμού είδα  ένα Αρνίο να στέκεται ως σφαγμένο, δηλαδή η πρωινή θυσία, 
έχοντας επτά κέρατα, που είναι οι εφτά εκκλησίες, και επτά μάτια· που είναι τα επτά 
πνεύματα του Θεού, τα οποία έχουν αποσταλεί σε ολόκληρη τη γη. Και ήρθε και πήρε το 
βιβλίο από το δεξί [χέρι] εκείνου που κάθεται επάνω στον θρόνο. Και όταν πήρε το βιβλίο, 
τα τέσσερα ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν μπροστά στο Αρνίο, έχοντας κάθε ένας 
κιθάρες, και χρυσές φιάλες γεμάτες από θυμιάματα, οι οποίες είναι οι προσευχές των 
αγίων· και ψάλλουν μια καινούργια ωδή, λέγοντας: Άξιος είσαι να πάρεις το βιβλίο, και να 
ανοίξεις τις σφραγίδες του· επειδή, σφάχτηκες, και μας αγόρασες στον Θεό με το αίμα σου, 
από κάθε φυλή και γλώσσα και λαό και έθνος· και μας έκανες βασιλιάδες και ιερείς στον 
Θεό μας· και θα βασιλεύσουμε επάνω στη γη. Τα όντα και οι Πρεσβύτεροι 
αντιπροσωπεύουν τους Χριστιανούς της Πρωτοχριστιανικής περιόδου από όλα τα έθνη· και 
η λατρεία αυτών των Χριστιανών στις Εκκλησίες τους δίνεται αντιπροσωπευτικά από τη 
λατρεία στο Ναό του Θεού και του Αμνού: Λατρεύουν το Θεό για τις ευεργεσίες του αφού 
έχει δημιουργήσει τα πάντα, και τον Αμνό για την ευεργεσία Του με το να μας έχει 
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λυτρώσει με το αίμα του:  Ο Θεός φαίνεται εδώ να κάθεται στο θρόνο και να ζει για πάντα, 
και ο Αμνός εξυψώνεται πάνω από το κάθε τι καθώς ο θάνατος του έχει τόσο μεγάλη αξία. 
Και είδα, λέγει ο Ιωάννης και άκουσα μια φωνή από πολλούς αγγέλους, ολόγυρα από τον 
θρόνο και από τα ζώα και από τους πρεσβύτερους· και ο αριθμός τους ήταν μυριάδες 
μυριάδων, και χιλιάδες χιλιάδων, λέγοντας με δυνατή φωνή: Το σφαγμένο Αρνίο είναι άξιο 
να πάρει τη δύναμη και πλούτο και σοφία και ισχύ και τιμή και δόξα και ευλογία. Και κάθε 
κτίσμα που είναι μέσα στον ουρανό, κι επάνω στη γη, και κάτω από τη γη, και όσα είναι 
μέσα στη θάλασσα, και όλα όσα [είναι] μέσα σ' αυτά, άκουσα ότι έλεγαν: Σ' αυτόν που 
κάθεται επάνω στον θρόνο, και στο Αρνίο, [ας είναι] η ευλογία και η τιμή και η δόξα και η 
κυριαρχική εξουσία στους αιώνες των αιώνων. Και τα τέσσερα ζώα έλεγαν: Αμήν· και οι 24 
πρεσβύτεροι έπεσαν και προσκύνησαν αυτόν που ζει στους αιώνες των αιώνων.  Αυτή ήταν 
η λατρεία των πρώτων Χριστιανών. 
 
Ήταν το έθιμο, εφτά μέρες πριν τη νηστεία του έβδομου μήνα, ο Αρχιερέας να μένει 
συνεχώς στο Ναό και να μελετά το βιβλίο του Νόμου, για να μπορεί να είναι τέλειος στη 
μέρα του εξιλασμού· στην οποία η λατρεία είχε πολλές λεπτομέρειες και ήταν περίπλοκη, 
και έπρεπε ο ίδιος να εκτελέσει όλα αυτά που ζητούσε ο Νόμος· μέρος της λατρείας ήταν η 
ανάγνωση του Νόμου για το Λαό: και για να προάγει τη μελέτη του, υπήρχαν μερικοί Ιερείς 
που τους διόριζε το Συνέδριο που ήταν μαζί του αυτές τις εφτά μέρες σε ένα από τα 
δωμάτια του Ναού, όπου θα συζητούσαν μαζί του για το Νόμο και θα του τον διάβαζαν, και 
θα τον βοηθούσαν να τον σκεφτεί και να τον διαβάσει μόνος του. Αυτό το άνοιγμα του 
βιβλίου και το διάβασμα του Νόμου, τις εφτά αυτές μέρες, είναι κάτι που το υπαινίσσεται 
το άνοιγμα των σφραγίδων από τον Αμνό. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι αυτές οι εφτά 
ημέρες, αρχίζουν το εσπέρας κάθε μέρας· γιατί οι Ιουδαίοι  αρχίζουν την επόμενη μέρα με 
το εσπέρας, και ιερότητα αυτής της νηστείας αρχίζει με το πρωινό της εβδόμης. 
 
Η έβδομη σφραγίδα άνοιξε λοιπόν την ημέρα του εξιλασμού, ΚΑΙ όταν άνοιξε την έβδομη 
σφραγίδα, έγινε σιωπή στον ουρανό μέχρι μισή ώρα. Και ήρθε ένας άλλος άγγελος, ο 
Αρχιερέας,  και στάθηκε μπροστά από το θυσιαστήριο, κρατώντας ένα χρυσό θυμιατήρι· και 
του δόθηκαν πολλά θυμιάματα, για να τα προσφέρει μαζί με τις προσευχές όλων των αγίων 
επάνω στο χρυσό θυσιαστήριο, που είναι μπροστά από τον θρόνο.  Το έθιμο εκείνη την 
εποχή ήταν ένας Ιερέας να παίρνει φωτιά από το μεγάλο Βωμό σε ένα ασημένιο θυμιατήρι· 
όμως εκείνη την ημέρα ο ίδιος ο Αρχιερέας θα έπαιρνε φωτιά από το μεγάλο θυσιαστήριο 
με ένα χρυσό θυμιατήρι: και ενώ κατέβαινε από το μεγάλο βωμό,  έπαιρνε θυμίαμα από 
ένα από τους ιερείς που του το έφεραν, και πήγαινε στο χρυσό Βωμό: και ενώ προσέφερε 
θυμίαμα, ο λαός προσευχόταν στην αυλή σιωπηλά, που είναι η σιωπή στον ουρανό για 
μισή ώρα. Όταν ο Αρχιερέας έβαζε το θυμίαμα στο Βωμό, έφερνε ένα θυμιατήρι που έκαιγε 
με τα χέρια του, και το πήγαινε στα Άγια των Αγίων μπροστά στην Κιβωτό, Και ο καπνός των 
θυμιαμάτων, με τις προσευχές όλων των αγίων, ανέβηκε από το χέρι τού αγγέλου μπροστά 
στον Θεό· Σε άλλες μέρες πάντα υπήρχε θυμίαμα στο χρυσό Βωμό: όμως αυτήν την ημέρα, 
υπήρχε μεγαλύτερη ποσότητα θυμιάματος στο χρυσό Βωμό: αυτήν την  ημέρα υπήρχε 
περισσότερη ποσότητα τόσο στο Βωμό όσο και στα Άγια των Αγίων, για αυτό μιλά για 
πολλά  θυμιάματα. Και ο άγγελος πήρε το θυμιατήρι, και το γέμισε από τη φωτιά τού 
θυσιαστηρίου, και [την] έριξε στη γη· δηλαδή με τα χέρια των Ιερέων που ανήκουν στο 
μυστικό του σώμα, το έριξε στη  γη έξω από το Ναό, για να καεί ο σφαγμένος Τράγος του 
Θεού. Και αυτή  η θυσία και οι άλλες που γινόντουσαν ταυτόχρονα, της εκτελούσαν μέχρις 
ότου τελείωναν οι βραδινές θυσίες, και έγιναν φωνές και βροντές και αστραπές και 
σεισμός· δηλαδή ακούγονταν η φωνή του Αρχιερέα που διάβαζε το Νόμο στο λαό,  καθώς 
και άλλοι ήχοι από τις σάλπιγγες και άλλα μουσικά όργανα για τις θυσίες, και 
σπινθηροβολούσε ο βωμός 
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Έχοντας τελειώσει όλη η ιερουργία της τελετής της ημέρας του εξιλασμού,  και αφού οι 
επτά άγγελοι έβρισκαν τις σάλπιγγες τους στις μεγάλες θυσίες των επτά ημερών της 
γιορτής της σκηνοπηγίας· και στις ίδιες θυσίες, οι επτά βροντές δίνουν ήχους, οι οποίοι 
είναι η μουσική του Ναού, και η ψαλμωδία των Λευιτών, στο οποίο αναμειγνύονται οι ήχοι 
των σαλπίγγων: και οι επτά άγγελοι ρίχνουν έξω τις φιάλες τους της οργής, που είναι οι 
σπονδες (ποτά - προσφορές). 
 
Όταν άνοιξαν οι έξη από τις σφραγίδες, ο Ιωάννης είπε: [3] ΚΑΙ ύστερα απ' αυτά είδα 
τέσσερις αγγέλους να στέκονται επάνω στις τέσσερις γωνίες της γης, που κρατούσαν τούς 
τέσσερις ανέμους της γης, για να μη πνέει ο άνεμος επάνω στη γη ούτε επάνω στη θάλασσα 
ούτε επάνω σε κάθε δέντρο. Και είδα έναν άλλον άγγελο που ανέβηκε από την ανατολή τού 
ήλιου, έχοντας τη σφραγίδα τού ζωντανού Θεού· και έκραξε με δυνατή φωνή προς τους 4 
αγγέλους, στους οποίους δόθηκε να βλάψουν τη γη και τη θάλασσα, λέγοντας: Μη βλάψετε 
τη γη ούτε τη θάλασσα ούτε τα δέντρα, μέχρις ότου σφραγίσουμε τους δούλους τού Θεού 
μας επάνω στα μέτωπά τους. Αυτό το σφράγισμα, υπαινίσσεται σε μία παράδοση των 
Ιουδαίων,  ότι την ημέρα του εξιλασμού, ο λαός Ισραήλ σφραγίζεται στα βιβλία της ζωής και 
του θανάτου. Το Ταλμούδ [4]76 μας λέγει ότι στην αρχή κάθε νέου έτους, στην πρώτη μέρα 
του μήνα Tisri , που είναι ο έβδομος μήνας του ιερού έτους, ανοίγονται τρία βιβλία στην 
κρίση· το βιβλίο της ζωής, στο οποίο καταγράφονται τα ονόματα αυτών που είναι τέλεια 
δίκαιοι· το βιβλίο του θανάτου, στο οποίο είναι γραμμένα τα βιβλία των Αθεϊστών ή των 
πολύ κακών· και ένα τρίτο βιβλίο, για αυτούς για τους οποίους η κρίση αναβάλλεται μέχρι 
την ημέρα του εξιλασμού, και των οποίων τα ονόματα δεν είναι γραμμένα ούτε στο βιβλίο 
της ζωής ή του θανάτου πριν από αυτήν την ημέρα. Οι πρώτες δέκα μέρες του μήνα αυτού 
ονομάζονται οι μέρες της μετάνοιας· και σ’ όλες αυτές τις ημέρες νηστεύουν και 
προσεύχονται πάρα πολύ, και είναι πολύ αφιερωμένοι, έτσι ώστε να αφεθούν οι αμαρτίες 
τους στη δέκατη μέρα, και έτσι τα ονόματα τους να γραφτούν στο βιβλίο της ζωής· που 
είναι η ημέρα που ονομάζεται ημέρα του εξιλασμού.  Σ’ αυτήν την ημέρα καθώς 
επιστρέφουν στο σπίτι τους από τις Συναγωγές, λένε ο ένας στον άλλο, Ο Θεός να σε 
σφραγίσει για μια καλή χρονιά. Γιατί έχουν την ιδέα ότι τα βιβλία τώρα έχουν σφραγιστεί, 
και ότι η απόφαση του Θεού παραμένει αναλλοίωτη από τώρα μέχρι το τέλος της χρονιάς.  
Το ίδιο πράγμα συμβόλιζαν οι δύο Τράγοι, που ο Αρχιερέας στην ημέρα του εξιλασμού, 
τοποθετεί πάνω στα μέτωπα τους  δύο κλήρους, τον κλήρο για το Θεό, και τον κλήρο για 
τον Αζαζήλ·  ο κλήρος για το Θεό συμβόλιζε τους ανθρώπους που σφραγίζονται με το όνομα 
του Θεού στα μέτωπα τους· και ο κλήρος για τον Αζαζήλ, που  τον έστελναν στην έρημο· 
αντιπροσώπευε αυτούς που θα πάρουν το σημάδια και το όνομα του Θηρίου, και θα πάνε 
στην έρημο με τη μεγάλη Πόρνη 
 
Έτσι λοιπόν οι δούλοι του Θεού, σφραγιζόντουσαν την ημέρα του εξιλασμού, και μπορούμε 
να σκεφτούμε ότι αυτό το σφράγισμα ήταν σύγχρονο με τα οράματα που εμφανίζονται  
καθώς ανοίγει  η έβδομη σφραγίδα· και αυτό συμβαίνει όταν ο Αμνός (Αρνίο) και κοίταξε 
στο πίσω μέρος του έβδομου φύλλου, και μετά είδε τέσσερις αγγέλους να στέκονται επάνω 
στις τέσσερις γωνίες της γης, που κρατούσαν τούς τέσσερις ανέμους της γης, και μετά  έναν 
άλλον άγγελο που ανέβηκε από την ανατολή τού ήλιου, έχοντας τη σφραγίδα τού ζωντανού 
Θεού. Αντιληφθείτε επίσης, ότι οι Άγγελοι που κρατούσαν τους τέσσερις ανέμους ήσαν οι 
πρώτοι τέσσερις από τους εφτά Αγγέλους, που στο άνοιγμα της εβδόμης σφραγίδας είχαν 
φανεί να στέκονται μπροστά στο Θεό· και τώρα καθώς κρατούσανε τους ανέμους·  έγινε 
σιωπή στον ουρανό μέχρι μισή ώρα·  και ενώ οι σφράγιζαν τους δούλους του Θεού, ο 
Άγγελος με το χρυσό θυμιατήρι πρόσφερε τις προσευχές τους με το θυμίαμα πάνω στον 
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 Οι πληροφορίες οφείλονται στον διάσημο Εβραϊστή Johannes Buxtorf (Δεκέμβριος 25 1564 –Σεπτέμβριος 13 
1629) και ανήκε σε οικογένεια μελετητών των Ανατολικών χωρών. Υπήρξε καθηγητής της Εβραϊκης για τριάντα 
χρόνια στη Βασιλεία 
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χρυσό Βωμό, και διάβασε το νόμο: και αμέσως μετά που σφραγίστηκαν, οι άνεμοι 
χτύπησαν την ξηρά με το σάλπισμα  της πρώτης σάλπιγγας και τη θάλασσα στο σάλπισμα 
της δεύτερης σάλπιγγας· που αυτά συμβολίζουν τους πολέμους, για τους οποίους ήχησαν 
οι πρώτες τέσσερις σάλπιγγες. Γιατί όπως οι πρώτες τέσσερις σφραγίδες διέφεραν από τις 
τρεις τελευταίες με την εμφάνιση των τεσσάρων καβαλάρηδων ενώ στις σάλπιγγες έχουμε 
τους τέσσερις ανέμους του ουρανού· έτσι οι πόλεμοι από τις τέσσερις πρώτες σάλπιγγες θα 
πρέπει να διακριθούν από τους πολέμους που εμφανίζονται με τις τρεις τελευταίες, γιατί οι 
πρώτες αναπαριστάνονται από τέσσερις ανέμους, και οι τελευταίες από τα τρία ουαί 
(αλλοίμονο) . 
 
Σε ένα από τα οράματα του Ιεζεκιήλ  όταν πλησίαζε να εκπληρωθεί η  Βαβυλωνιακή 
αιχμαλωσία, εμφανίστηκαν έξη άνδρες με όπλα σφαγής· και ένας τέταρτος ένας άνθρωπος 
ντυμένος λινά, με καλαμάρι γραμματέα στην οσφύ του, [5]και   διατάσσεται: κάνε ένα 
σημάδι επάνω στα μέτωπα των ανδρών, αυτών που στενάζουν και βοούν για όλα τα 
βδελύγματα που γίνονται ανάμεσά της Ιερουσαλήμ: και τότε οι έξη άνδρες, όπως οι Άγγελοι 
με τις πρώτες έξη σάλπιγγες, διατάσσονται να σκοτώσουν όλους όσοι δεν έχουν σημειωθεί. 
Έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες  σφραγίζονται για 
να  φυλαχθούν από τις πληγές των πρώτων έξη σαλπίγγων· και ότι  μετά από το κήρυγμα 
του αιωνίου ευαγγελίου, αυξάνονται σε  ένα μεγάλο πλήθος, το οποίο κανένας δεν 
μπορούσε να απαριθμήσει, από κάθε έθνος και φυλές και λαούς και γλώσσες: και καθώς 
ακούστηκε η έβδομη σάλπιγγα  ήρθαν από τη μεγάλη θλίψη και έχοντας στα χέρια τους 
φοίνικες: Οι βασιλείες τού κόσμου με τον πόλεμο που ο ήχος της έβδομης σάλπιγγας 
σημαίνει  έγιναν του Κυρίου μας, και του Χριστού του, και θα βασιλεύσει στους αιώνες των 
αιώνων.  Την ιερότητα του μεγάλου Ωσαννά την κρατούσαν οι Ιουδαίοι  για την έβδομη ή 
τελευταία ημέρα της εορτής της σκηνοπηγίας· και οι Ιουδαίοι  εκείνη την ήμερα κρατώντας 
φοίνικες στα χέρια τους φώναζαν Ωσαννά. 
 
Μετά τους έξη Αγγέλους που αντιστοιχούν στους έξη άνδρες με τα όπλα της σφαγής, 
ήχησαν τις σάλπιγγες τους, ο Αμνός κατεβαίνει με τη μορφή Αγγέλου. Λέει ο Ιωάννης: Και 
είδα έναν άλλον ισχυρό άγγελο που κατέβαινε από τον ουρανό, ντυμένο [με] νεφέλη· κι 
επάνω στο κεφάλι [του ήταν] το ουράνιο τόξο· και το πρόσωπό του ήταν σαν τον ήλιο, και τα 
πόδια του σαν στύλοι φωτιάς, που ήταν η μορφή με την οποία εμφανίστηκε ο Χριστός στην 
αρχή της Προφητείας· και στο χέρι του είχε ένα μικρό βιβλίο ανοιγμένο, το βιβλίο που μόλις 
πριν λίγο άνοιξε·  γιατί μόνο ένα βιβλίο πήρε από τον καθήμενον επί του θρόνου, και μόνο 
αυτός ήταν άξιος να το ανοίξει. Και έβαλε το δεξί του πόδι επάνω στη θάλασσα, ενώ το 
αριστερό του [το έβαλε] επάνω στη γη· και έκραξε με δυνατή φωνή όπως βρυχάται το 
λιοντάρι . Ήταν έθιμο την ημέρα του εξιλασμού να στέκεται ο Αρχιερέας σε ένα ανυψωμένο 
σημείο στην αυλή του λαού, στην Ανατολική πύλη της αυλής των Ιερέων, και να διαβάζει το 
Νόμο στο λαό,  ενώ η δάμαλις και ο Τράγος  στον οποίο έπεσε ο κλήρος του Θεού, 
καιγόντουσαν έξω από το Ναό. Μπορούμε λοιπόν να το θεωρήσουμε ότι στεκόταν με 
τέτοιο τρόπο ώστε το δεξί πόδι φαινόταν στον Ιωάννη ότι στεκόταν στη γυάλινη θάλασσα 
και το αριστερό του στο έδαφος του ναού· και φώναζε με δυνατή φωνή, διαβάζοντας το 
Νόμο την ημέρα του εξιλασμού. Και όταν έκραξε, μίλησαν οι επτά βροντές τις φωνές τους. 
Οι βροντές είναι ο ήχος που δίνει το σύννεφο, και το σύννεφο σημαίνει ένα πλήθος· και το 
πλήθος ίσως είναι οι Λευίτες οι οποίοι έψαλαν με βροντερές φωνές, και έπαιζαν τα 
μουσικά όργανα καθώς προσφέρονταν οι μεγάλες θυσίες, στην έβδομη μέρα της γιορτής 
της σκηνοπηγίας:  κατά την οποία ηχούσαν και οι σάλπιγγες. Γιατί ηχούσαν οι σάλπιγγες και 
οι Λευίτες έψαλλαν εναλλάξ, τρεις φορές σε κάθε θυσία. Έτσι λοιπόν η Προφητεία για τις 
εφτά βροντές δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια επανάληψη της Προφητείας των εφτά 
σαλπίγγων με διαφορετική μορφή. Και ο άγγελος που είδα να στέκεται επάνω στη θάλασσα 
κι επάνω στη γη, σήκωσε το χέρι του στον ουρανό, και ορκίστηκε σ' αυτόν που ζει στους 
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αιώνες των αιώνων, ο οποίος έκτισε τον ουρανό, και εκείνα που [είναι] μέσα σ' αυτόν, και 
τη γη, και εκείνα που [είναι] σ' αυτή, και τη θάλασσα, και εκείνα που [είναι] μέσα σ' αυτή, 
δηλαδή μετά τις εφτά βροντές ότι καιρός δεν θα υπάρχει πλέον· αλλά, κατά τις ημέρες της 
φωνής τού έβδομου αγγέλου, όταν πρόκειται να σαλπίσει, τότε θα πραγματοποιηθεί το 
μυστήριο του Θεού, όπως φανέρωσε στους δικούς του δούλους, τους προφήτες.  Ο ήχος 
των βροντών κρατά μέχρι το τέλος αυτού του κόσμου, το ίδιο συμβαίνει και με τις 
σάλπιγγες. 
 
 Και η φωνή που άκουσα από τον ουρανό, μιλούσε πάλι μαζί μου, και έλεγε: Πήγαινε, πάρε 
το μικρό ανοιγμένο βιβλίο, που είναι στο χέρι του αγγέλου, ο οποίος στέκεται επάνω στη 
θάλασσα κι επάνω στη γη. Και πήγα προς τον άγγελο, λέγοντας σ' αυτόν να μου δώσει το 
μικρό βιβλίο. Και μου λέει: Πάρε, και φάε το ολοκληρωτικά· και θα πικράνει την κοιλιά σου, 
όμως στο στόμα σου θα είναι γλυκό σαν μέλι. Και πήρα το μικρό βιβλίο από το χέρι τού 
αγγέλου, και το έφαγα ολοκληρωτικά· και στο στόμα μου [ήταν] γλυκό σαν μέλι· και όταν το 
έφαγα, πικράθηκε η κοιλιά μου. Και μου λέει: Πρέπει πάλι να προφητεύσεις για λαούς και 
έθνη και γλώσσες και πολλούς βασιλιάδες. Αυτό είναι η εισαγωγή σε μια νέα Προφητεία, σε 
μια επανάληψη της Προφητείας για ολόκληρο το βιβλίο· που μας θυμίζει τον Ιεζεκιήλ που 
τρώγει το βιβλίο που ανοίγεται μπροστά του, και που ήταν γραμμένο και μέσα και έξω, 
γεμάτο με θρήνους, πένθος και ουαί, όμως που ήταν γλυκό στο στόμα.  Το να τρως και να 
πίνεις σημαίνουν το να αποκτάς και να κατέχεις· και το να φας το βιβλίο είναι να παίρνεις 
έμπνευση με την Προφητεία που περιέχεται σ’ αυτό.  Υπονοεί ότι παίρνει μια έμπνευση με 
ένα δυναμικό και παράδοξο τρόπο με την προφητεία ολόκληρου του βιβλίου, και σημαίνει 
μια ζωντανή επανάληψη ολόκληρης της Προφητείας με την ερμηνεία, και δεν αρχίζει παρά 
μόνο όταν η πρώτη Προφητεία, δηλαδή των σφραγίδων και των σαλπίγγων έχει τελειώσει. 
Είναι γλυκιά η γεύση στο στόμα του Ιωάννη, και έτσι δεν αρχίζει με την πικρή Προφητεία 
της Βαβυλωνιακής  αιχμαλωσίας, αλλά με το ότι οι Εθνικοί  βρίσκονται στην εξωτερική αυλή 
του Ναού, και καταπατούν με τα πόδια τους την αγία πόλη· και ότι οι δύο μάρτυρες  
προφητεύουν ντυμένοι με τρίχινο σάκο και ότι χτυπάνε τη γη με όλες τις πληγές, και ότι 
σκοτώνονται από το Θηρίο· αλλά μόλις τελειώνει η Προφητεία των σαλπίγγων, αρχίζει με 
τη γλυκιά Προφητεία της ένδοξης Γυναίκας  στον ουρανό, και τη νίκη του Μιχαήλ  εναντίον 
του Δράκοντος· και μετά γίνεται πικρή στην κοιλιά του Ιωάννη  καθώς περιγράφει τους 
καιρούς της μεγάλης Αποστασίας.  
 
Και ο άγγελος στεκόταν, πάνω στη γη  λέγοντας: σήκω, και μέτρησε τον ναό τού Θεού, και το 
θυσιαστήριο, κι αυτούς που προσκυνούν μέσα σ' αυτόν, δηλαδή τις αυλές και τα κτίρια 
μέσα του, δηλαδή την τετράγωνη αυλή του Ναού που ονομάζεται  ο ξεχωριστός χώρος, και 
την τετράγωνη αυλή του θυσιαστηρίου που ονομάζεται η αυλή των ιερέων, και η αυλή 
αυτών που λατρεύουν στο Ναό, που ονομάζεται νέα αυλή· την αυλή, όμως, που [είναι] 
απέξω από τον ναό, άφησέ την έξω, και μη τη μετρήσεις, επειδή δόθηκε στα έθνη· και θα 
πατήσουν την άγια πόλη [για] 42 μήνες. Η μέτρηση αυτή είχε σχέση με τη μέτρηση του 
Ναού του Σολομώντα  από τον Ιεζεκιήλ:  που όμως όλος ο Ναός μετριέται, και σ’ αυτή τη 
μέτρηση συμπεριλαμβάνεται και η εξωτερική αυλή, που σημαίνει ότι θα χτιστεί εκ νέου 
στις έσχατες ημέρες. Εδώ μετριούνται μόνο οι αυλές του Ναού και ο Βωμός καθώς και 
αυτοί που λατρεύουν μέσα, που σημαίνει τον δεύτερο Ναό, και αυτούς που σφραγίστηκαν 
από τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ, και λατρεύουν στην εσωτερική αυλή της αλήθειας και 
της ειλικρίνειας: όμως ο Ιωάννης  διατάσσεται να αφήσει την εξωτερική αυλή, την 
εξωτερική μορφή  της θρησκείας και της Εκκλησίας –κυβέρνησης, γιατί έχει δοθεί στους 
Βαβυλώνιους Εθνικούς. Για την ένδοξη γυναίκα στον ουρανό, το υπόλοιπο του υγιούς 
σπέρματος που κράτησε τις εντολές του Θεού, και είχαν τη μαρτυρία του Ιησού, συνέχισαν 
με την ίδια γυναίκα σε εξωτερική μορφή μετά που φεύγει στην έρημο, όπου αφήνει την 
αρχική της ειλικρίνεια και ευσέβεια και γίνεται η μεγάλη Πόρνη· όμως κράτησε την 
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εξωτερική μορφή και σχήμα.  Και ενώ οι Εθνικοί καταπατούν την Αγία πόλη και λατρεύουν 
στην εξωτερική αυλή, οι δύο μάρτυρες,  που ίσως αντιπροσωπεύονται από τα δύο πόδια 
του Αγγέλου που στέκεται στη γη και τη θάλασσα , προφήτευσαν εναντίον τους και είχαν 
δύναμη,  όπως ο Ηλίας  και ο Μωυσής, βγαίνει από το στόμα τους φωτιά και κατατρώει 
τους εχθρούς τους· και αν κάποιος θέλει να τους βλάψει, έτσι πρέπει [κι] αυτός να 
θανατωθεί. Αυτοί έχουν εξουσία να κλείσουν τον ουρανό, για να μη βρέχει βροχή κατά τις 
ημέρες τής προφητείας τους· και έχουν εξουσία επάνω στα νερά, να τα μετατρέπουν σε 
αίμα, και να χτυπήσουν τη γη με κάθε πληγή, όσες φορές αν το θελήσουν.  Δηλαδή με τις 
πληγές των σαλπίγγων και με τις φιάλες της οργής· και τελικά τους σκοτώνουν, όμως 
ανίστανται από τους νεκρούς, και ανεβαίνουν στον ουρανό με ένα σύννεφο· και μετά 
έχουμε την έβδομη σάλπιγγα που ηχεί για την ημέρα της κρίσης. 
 
Αφού τέλειωσε η Προφητεία, ο Ιωάννης  εμπνέεται εκ νέου από το βιβλίο που έφαγε, και 
αρχίζει την ερμηνεία με αυτά τα λόγια:  Και ανοίχθηκε ο ναός τού Θεού μέσα στον ουρανό, 
και φάνηκε η κιβωτός της διαθήκης του μέσα στον ναό του· από του ότι υπάρχει η κιβωτός 
καταλαβαίνουμε ότι είναι ο πρώτος Ναός γιατί στο δεύτερο ναό δεν υπήρχε κιβωτός, και 
έγιναν αστραπές και φωνές και βροντές και σεισμός και μεγάλο χαλάζι.  Αυτά τα τελευταία 
αναφέρονται στους πολέμους στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, κατά τη βασιλεία των τεσσάρων 
καβαλάρηδων, που εμφανίστηκαν όταν άνοιξαν οι τέσσερις πρώτες σφραγίδες. ΚΑΙ ένα 
μεγάλο σημείο φάνηκε στον ουρανό· μια γυναίκα ντυμένη τον ήλιο. Στην Προφητεία, 
αρχίζουν να θεωρούνται οι υποθέσεις της Εκκλησίας με το άνοιγμα της πέμπτης σφραγίδας· 
και τώρα στην ερμηνεία, αρχίζουν ταυτόχρονα με το όραμα της Εκκλησίας με τη μορφή 
μιας γυναίκας στον ουρανό: μετά διώκεται και έχει ωδίνες τοκετού. Η ερμηνεία προχωρά 
πρώτα στο σφράγισμα των δούλων του Θεού, και μετά με το να μπαίνει το σημάδι του 
Θηρίου· και μετά στην ημέρα της κρίσης, που αναπαριστάνεται με το θερισμό και τον 
τρύγο.  Μετά ξαναεπιστρέφει με τον καιρό του ανοίγματος της έβδομης σφραγίδας,  και 
ερμηνεύει την Προφητεία των εφτά σαλπίγγων με το ότι χύνονται οι εφτά φιάλες της οργής.  
Οι Άγγελοι που τις χύνου, βγαίνουν από το Ναό της Σκηνής του Μαρτυρίου· δηλαδή από το 
δεύτερο Ναό,  γιατί η Σκηνή του Μαρτυρίου δεν έχει εξωτερική αυλή. Μετά ξαναεπιστρέφει 
στον καιρό της μέτρησης του Ναού και του Βωμού, και με τους Εθνικούς να λατρεύουν στην 
εξωτερική αυλή, και το Θηρίο που σκοτώνει τους δύο Μάρτυρες  στους δρόμους της 
μεγάλης πόλης· και τα ερμηνεύει αυτά με το όραμα της γυναίκας που κάθεται στο Θηρίο,  
που μεθούσε από το αίμα των αγίων, και από το αίμα των μαρτύρων τού Ιησού · και μετά 
προχωρά η ερμηνεία προς την πτώση της μεγάλης πόλης και την ημέρα της κρίσης. 
 
Η όλη Προφητεία του βιβλίου, αναπαριστάνεται από το βιβλίο του Νόμου, και 
επαναλαμβάνεται, και ερμηνεύεται με τα οράματα που ακολουθούν το σάλπισμα της  
έβδομης σάλπιγγας, και αρχίζουνε με το Ναό του Θεού που ανοίγει στον Ουρανό. Μόνο 
ένα πράγμα δεν καταγράφτηκε, αυτό που πρόφεραν οι εφτά βροντές και γι αυτό δεν 
ερμηνεύεται. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. 
[1] Ησαΐας στ 
[2] Αποκάλυψη ε 
[3]  Αποκάλυψις ζ 
[4] Buxtorf in Synogoga Judaica, c. 18, 21. 
[5] Ιεζεκιήλ θ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 
 
Για τη σχέση της Προφητείας του Ιωάννη και της προφητείας του Δανιήλ· και το Θέμα της  

Προφητείας 
 
Η όλη σκηνή της ιερής Προφητείας αποτελείται από τρία κύρια μέρη: οι περιοχές πέρα από 
τον Ευφράτη, που εκπροσωπούνται από τα δύο πρώτα θηρία του  Δανιήλ· η Αυτοκρατορία 
των Ελλήνων στην δυτική πλευρά του Ευφράτη, που αντιπροσωπεύεται από τη 
Λεοπάρδαλη και από τον  Τράγο. και η αυτοκρατορία των Λατίνων από την δυτική πλευρά 
της Ελλάδας, που εκπροσωπείται από το Θηρίο με δέκα κέρατα. Και σε αυτά τα τρία μέρη, 
οι φράσεις του τρίτου μέρους της γης, της θάλασσας, των ποταμιών, των δέντρων, των 
πλοίων, των αστεριών, του  ήλιου  και της σελήνης σχετίζονται μεταξύ τους. Τοποθετώ το 
σώμα του τέταρτου θηρίου από την δυτική πλευρά της Ελλάδας, επειδή τα τρία πρώτα από 
τα τέσσερα θηρία είχαν παράταση στη ζωή τους μετά που έχασαν την κυριαρχία τους, και 
ως εκ τούτου δεν ανήκουν στο σώμα του τέταρτου. Αυτό τα  καταπάτησε μόνο  με τα πόδια 
του. 
 
Με τη  λέξη γη, οι Εβραίοι καταλάβαιναν τη μεγάλη ήπειρο της Ασίας και της Αφρικής, στην 
οποία είχαν πρόσβαση μέσω της ξηράς και από τις Νήσους της Θάλασσας, εννοούσαν τους 
τόπους στους οποίους έπλεαν δια θαλάσσης, ιδιαίτερα όλη την  Ευρώπη: και επομένως σε 
αυτή την Προφητεία, η γη και η θάλασσα τοποθετούνται για τα έθνη της ελληνικής και 
λατινικής αυτοκρατορίας. 
 
Το τρίτο και το τέταρτο θηρίο του Δανιήλ είναι τα ίδια με τον Δράκοντα και με το θηρίο με 
τα δέκα κέρατα του Ιωάννη, αλλά με αυτή τη διαφορά: ο Ιωάννης τοποθετεί το Δράκοντα 
για όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όσο παρέμεινε ολόκληρη σαν ένα σώμα, γιατί ήταν 
ακέραιη όταν δόθηκε η Προφητεία· και το θηρίο που δεν το θεωρεί μέχρις ότου η 
αυτοκρατορία υποδιαιρεθεί και στη συνέχεια βάζει τον Δράκοντα για την αυτοκρατορία 
των Ελλήνων, και το Θηρίο για την αυτοκρατορία των Λατίνων. Ως εκ τούτου είναι ότι ο 
Δράκοντας και το Θηρίο έχουν κοινά κεφάλια και κοινά κέρατα: αλλά ο  Δράκοντας έχει 
στέμματα μόνο στα κεφάλια του και το θηρίο μόνο στα κέρατά του· επειδή το θηρίο και τα 
κέρατά του δε βασίλεψαν πριν να χωριστούν από το Δράκοντα: και όταν ο Δράκοντας 
έδωσε στο θηρίο το θρόνο του, τα δέκα κέρατα πήρανε εξουσία σαν βασιλιάδες, την ίδια 
ώρα με το Θηρίο. Τα κεφάλια είναι επτά διαδοχικοί βασιλιάδες. Τέσσερις από αυτούς ήταν 
οι τέσσερις ιππείς που εμφανίστηκαν στο άνοιγμα των πρώτων τεσσάρων σφραγίδων. Στο 
τελευταίο άκρο της έκτης κεφαλής, ή σφραγίδας, που θεωρείται ότι βρίσκεται στα 
οράματα, λέγεται, Και είναι επτά βασιλιάδες· οι πέντε έπεσαν, και ο ένας είναι, ο άλλος δεν 
ήρθε ακόμα, και όταν έρθει, πρέπει να μείνει για λίγο. και το θηρίο που ήταν και δεν είναι, 
τραυματίζεται θανάσιμα με ένα σπαθί, Και το θηρίο που ήταν, και δεν είναι, κι αυτός [είναι] 
ο όγδοος, και είναι από τους επτά, είναι ένα συμπληρωματικό για το έβδομο. Τα κέρατα 
είναι τα ίδια με αυτά του τέταρτου θηρίου του Δανιήλ, που περιγράφτηκαν παραπάνω. 
 
Οι τέσσερις ιππείς που εμφανίζονται στο άνοιγμα των πρώτων τεσσάρων σφραγίδων έχουν 
εξηγηθεί καλά από τον κ. Mede. εκτός από το ότι είχα μάλλον να συνεχίσω το τρίτο μέχρι το 
τέλος της βασιλείας των τριών Γορδιανών77 και του Φιλίππου78 του Άραβα, αυτοί ήταν 
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 Γορδιανός I (Caesar Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus Africanus Augustus; c. 159 AD
[5]

 – 12 
Απριλίου 238 ) Ρωμαίος αυτοκράτορας για 21  μέρες με το γιο του Γορδιανο ΙΙ το238, το έτος των έξη 
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βασιλιάδες από το Νότο, και μετά  ξεκινά το τέταρτο με τη βασιλεία του Δεκίου, και 
συνεχίζει μέχρι τη βασιλεία του Διοκλητιανού.  Για ο τέταρτος ιππέας καθόταν σε ένα 
άλογο, ωχρό, και εκείνος που καθόταν επάνω σ' αυτό ονομαζόταν Θάνατος, και ο Άδης 
ακολουθούσε μαζί του· και τους δόθηκε εξουσία επάνω στο ένα τέταρτο της γης να 
θανατώσουν με ρομφαία και με πείνα και με θάνατο, και με τα θηρία της γη, ή οι  στρατιές 
των εισβολέων και των επαναστατών: και τέτοιοι ήταν οι χρόνοι σε όλο αυτό το διάστημα. 
Μέχρι τώρα η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία συνέχισε σε μια αμιγώς μοναρχική μορφή, εκτός από 
τις εξεγέρσεις· και έτσι αντιπροσωπεύεται από τους τέσσερις ιππείς. Όμως ο Διοκλητιανός 
τη χωρίζει μεταξύ του και του Μαξιμιανού, το 295 και συνέχισε σε αυτό το διαιρεμένο 
κράτος, μέχρι τη νίκη του μεγάλου Κωνσταντίνου πάνω στον Λικίνιο, το 323,οι οποίες 
έθεσαν τέλος στου διωγμούς των ειδωλολατρών που ξεκίνησαν από το Διοκλητιανό και το 
Μαξιμιανό, και περιγράφονται στο άνοιγμα της πέμπτης σφραγίδας. Αλλά αυτή η διαίρεση 
της αυτοκρατορίας ήταν ατελής, γιατί ολόκληρη εξακολουθεί να είναι κάτω από μία και την 
ίδια Γερουσία. Η ίδια νίκη του Κωνσταντίνου πάνω στον Λικίνιο  τον ειδωλολάτρη, ξεκίνησε 
την πτώση της ειδωλολατρικής Αυτοκρατορίας, που περιγράφεται στο άνοιγμα της έκτης 
σφραγίδας: και τα οράματα αυτής της σφραγίδας  συνεχίζονται μέχρι και μετά τη βασιλεία 
του Ιουλιανού Αποστάτη, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης αυτοκράτορας, και βασίλευε σε 
ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. 
 
Οι υποθέσεις της Εκκλησίας αρχίζουν να λαμβάνονται υπόψη κατά το άνοιγμα της πέμπτης 
σφραγίδας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Στη συνέχεια εκπροσωπείται από μια γυναίκα 
στο Ναό του ουρανού, ντυμένη τον ήλιο, της δικαιοσύνης και το φεγγάρι των εβραϊκών 
τελετών κάτω από τα πόδια της κι επάνω στο κεφάλι της είχε ένα στεφάνι από δώδεκα 
αστέρια σχετικά με τους δώδεκα Αποστόλους και τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ. Όταν έφυγε 
από το Ναό στην έρημο, άφησε στο Ναό τους υπόλοιπους από το σπέρμα της, που τηρούν 
τις εντολές τού Θεού και έχουν τη μαρτυρία τού Ιησού Χριστού, και επομένως πριν από την 
πτήση της αντιπροσώπευε την αληθινή πρωτόγονη Εκκλησία του Θεού, όμως μετά 
εκφυλίστηκε σαν την Οολά και την Οολιβά. Κατά το διωγμό του Διοκλητιανού, έκραζε 
κοιλοπονώντας, και βασανιζόμενη για να γεννήσει. Και στο τέλος αυτού του διωγμού, με τη 
νίκη του Κωνσταντίνου εναντίον του Μαξεντίου το 312, έφερε ένα παιδί, γέννησε αρσενικό 
παιδί, το οποίο πρόκειται να ποιμάνει όλα τα έθνη με σιδερένια ράβδο, μια χριστιανική 
αυτοκρατορία. Και το παιδί της, από τοη νίκη του Κωνσταντίνου εναντίον του Λικινίου, το 
323, αρπάχτηκε προς τον Θεό και τον θρόνο του. Και η γυναίκα μετά τη διαίρεση της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην ελληνική και τη λατινική αυτοκρατορία, έφυγε από τον 
πρώτο ναό η έφυγε στην έρημο, ή την πνευματικά άγονη αυτοκρατορία των Λατίνων, όπου 
βρέθηκε στη συνέχεια καθισμένη πάνω στο θηρίο και στα επτά βουνά· και ονομάζεται είναι 
η μεγάλη πόλη, που έχει βασιλεία επάνω στους βασιλιάδες της γης, αυτό είναι, πάνω στους 
δέκα βασιλιάδες που δίνουν τη βασιλεία τους στο θηρίο της. 
 
Αλλά πριν από την πτήση της υπήρξε πόλεμος στον ουρανό μεταξύ του Μιχαήλ και του  
Δράκοντα, της Χριστιανικής και των ειδωλολατρικών θρησκειών· και ρίχτηκε ο μεγάλος 
δράκοντας, το αρχαίο φίδι, που αποκαλείται ο διάβολος, και ο σατανάς, που πλανάει 
ολόκληρη την οικουμένη, ρίχτηκε στη γη· και οι άγγελοί του ρίχτηκαν μαζί του. Και ο 
Ιωάννης άκουσε μια, μια δυνατή φωνή στον ουρανό που έλεγε: Τώρα έγινε η σωτηρία και η 
δύναμη και η βασιλεία τού Θεού μας, και η εξουσία τού Χριστού του· επειδή, ρίχτηκε κάτω 
ο κατήγορος των αδελφών μας, που τους κατηγορεί μπροστά στον Θεό μας ημέρα και 
νύχτα.: Κι αυτοί τον νίκησαν με το αίμα τού Αρνίου, και με τον λόγο της μαρτυρίας τους· και 
δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Γι' αυτό, ευφραίνεστε, οι ουρανοί, και εκείνοι 
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 Μάρκος Ιούλιος Φίλιππος( Marcus Julius Philippus Augustus   204 – Σεπτέμβριος 249 ), κοινώς γνωστός ως 

από το παρατσούκλι του Φίλιππος ο Άραβας( Philippus Arabus), ήταν Ρωμαίος Αυτοκράτορας από τον 
Φεβρουάριο 244 μέχρι το Σεπτέμβριο 249. 
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που κατοικείτε μέσα σ' αυτούς. Αλλοίμονο σ' αυτούς που κατοικούν στη γη και στη 
θάλασσα, ή οι λαοί της Ελληνικής και Λατινικής Αυτοκρατορίας  επειδή ο διάβολος 
κατέβηκε σε σας έχοντας μεγάλο θυμό, δεδομένου ότι γνωρίζει πως έχει λίγο καιρό.  
 
Και όταν ο δράκοντας είδε ότι ρίχτηκε στη γη, από το Ρωμαϊκό θρόνο, και το αρσενικό -παιδί 
αρπάχθηκε, καταδίωξε τη γυναίκα, η οποία γέννησε το αρσενικό· με τη διαίρεση της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μεταξύ των πόλεων της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης το 
330, και στη γυναίκα δόθηκαν δύο φτερούγες τού μεγάλου αετού, το σύμβολο της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας για να φύγει από τον πρώτο Ναό για να πετάξει στην έρημο,  της 
Αραβίας, στη θέση της Βαβυλώνας μυστικιστικά. Και το φίδι, από τη διαίρεση της ίδιας 
αυτοκρατορίας  μεταξύ των γιων του μεγάλου Κωνσταντίνου, το 337, έριξε από το στόμα 
του, πίσω από τη γυναίκα,  τη Δυτική αυτοκρατορία, νερό σαν ποταμό· για να κάνει να την 
παρασύρει ο ποταμός. Και η γη, ή η Ελληνική αυτοκρατορία, βοήθησε τη γυναίκα, και η γη 
άνοιξε το στόμα της, και κατάπιε τον ποταμό από τη νίκη του Κωνσταντίου επί του 
Μαγνέντιου79, Α.Χ. 353, και έτσι το Θηρίο τραυματίστηκε μέχρι θανάτου με σπαθί. Και ο 
δράκοντας οργίστηκε ενάντια στη γυναίκα,, υπό τη βασιλεία του Ιουλιανού του Αποστάτη το 
361, και από τη νέα διαίρεση της αυτοκρατορίας μεταξύ του Βαλεντινιανού και του  Ουάλη 
το 364, πήγαν από αυτήν στην Ανατολική Την αυτοκρατορία και πήγε να κάνει πόλεμο με 
τους υπόλοιπους από το σπέρμα της, το οποίο άφησε πίσω της όταν έφυγε: και έτσι το 
θηρίο αναβίωσε. Από την επόμενη διαίρεση της Αυτοκρατορία, η οποία ήταν μεταξύ του 
Γρατιανού και του Θεοδοσίου  το 379, το Θηρίο  με δέκα κέρατα ανέβηκε από τη θάλασσα, 
και το θηρίο με δύο κέρατα εμφανίστηκε στην τελευταία διαίρεση της, που έγινε μεταξύ 
των γιων του Θεοδόσιου, το 395, και ο δράκοντας έδωσε σ' αυτό τη δύναμή του, και τον 
θρόνο του, και μεγάλη εξουσία. 
  
Τέλος η γυναίκα έφτασε στο χώρο της τόσο προσωρινής όσο και πνευματικής κυριαρχίας 
πάνω στο πίσω μέρος του θηρίου, εκεί τρέφεται [για] καιρόν και καιρούς και μισόν καιρό, 
μακριά από το φίδι· όχι στο βασίλειό του, αλλά σε απόσταση από αυτό. Τράφηκε από τους 
εμπόρους της γης, τρεις χρόνους ή  τρία χρόνια και μισό, ή 42 μήνες, ή 1260 ημέρες: και σε 
αυτές τις προφητείες οι ημέρες τίθενται για χρόνια. Σε όλο αυτό το χρόνο το θηρίο 
ενεργούσε, και αυτή καθόταν επάνω του, δηλαδή, βασίλευε πάνω του, και πάνω από τους 
δέκα βασιλιάδες που έδωσαν τη ισχύ τους και τη δύναμή τους, δηλαδή τη βασιλεία τους 
στο θηρίο· και μεθούσε από το αίμα των αγίων, και από το αίμα των μαρτύρων. Σε όλες 
αυτές τις περιστάσεις αυτή  είναι το ενδέκατο κέρας του τέταρτου θηρίου του Δανιήλ, και 
το κέρατο εκείνο, το οποίο είχε μάτια, και στόμα που μιλούσε μεγάλα πράγματα, του 
οποίου η όψη [ήταν] ρωμαλαιότερη από τους συντρόφους του· είχε μάτια και στόμα σαν τη 
γυναίκα· έκανε πόλεμο με τους αγίους, και υπερίσχυε εναντίον τους· και θα διανοηθεί να 
μεταβάλλει καιρούς και νόμους· και θα δοθούν στο χέρι του μέχρι καιρόν και καιρούς, και 
μισόν καιρό. Αυτοί οι χαρακτήρες της γυναίκας, και του μικρού κέρατου του θηρίου, 
συμφωνούν απόλυτα: σε σχέση με τη χρονική της κυριαρχία, ήταν ένα κέρατο του θηρίου· 
σε σχέση με την πνευματική της κυριάρχησε, τον οδήγησε με τη μορφή γυναίκας και ήταν η 
Εκκλησία που διαπράττει πορνεία με τους δέκα βασιλιάδες. 
 
Το δεύτερο θηρίο , το οποίο ανέβηκε από τη γη, ήταν η Εκκλησία της Ελληνικής 

αυτοκρατορίας· επειδή είχε δύο κέρατα όπως αυτά του Αρνίου, και ήταν επομένως μια 

Εκκλησία· και είχε δύο κέρατα, όμοια με κέρατα αρνιού, και μιλούσε σαν δράκοντας, και ως 

εκ τούτου ήταν η  θρησκεία του·  και βγήκε από τη γη και κατά συνέπεια στο δικό του 

Βασίλειο. Ονομάζεται επίσης ο ψευδοπροφήτης που έκανε τα θαύματα μπροστά  στο 
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πρώτο θηρίο, με το οποίο εξαπάτησε εκείνους που έλαβαν το σημάδι του, και λάτρεψαν 

την εικόνα του. Όταν ο Δράκοντας πήγε από τη γυναίκα για να πολεμήσει το υπόλοιπο από 

το σπέρμα της, αυτό το θηρίο που προήλθε από τη γη, βοήθησε σ’ αυτόν τον πόλεμο αι 

ενεργούσε ολόκληρη την εξουσία τού πρώτου θηρίου μπροστά του, και έκανε τη γη και 

εκείνους που κατοικούν σ’ αυτή να προσκυνήσουν (την εξουσία) το πρώτο θηρίο, του 

οποίου η θανάσιμη πληγή θεραπεύθηκε· λέγοντας προς εκείνους που κατοικούσαν επάνω 

στη γη να κάνουν μία εικόνα στο θηρίο, δηλαδή να μαζευτεί ένα σώμα ανθρώπων σε μια 

θρησκεία. Και του δόθηκε [η ικανότητα] να δώσει πνεύμα στην εικόνα τού θηρίου, ώστε η 

εικόνα τού θηρίου να μιλήσει, και να κάνει, όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα τού θηρίου, 

να θανατωθούν μυστικά., Και έκανε όλους, τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους 

πλουσίους και τους φτωχούς, και τους ελεύθερους και τους δούλους, να πάρουν χάραγμα 

επάνω στο δεξί τους χέρι ή επάνω στα μέτωπά τους· όλοι οι υπόλοιποι εκδιώχθηκαν από το 

θηρίο με δύο κέρατα. Το σημάδι του είναι   και το όνομά του είναι ΛΑΤΕΙΝΟΣ και ο 

αριθμός του ονόματός του 666. 

 
Έτσι, το Θηρίο, αφού τραυματίστηκε μέχρι θανάτου με σπαθί και αναβίωσε, ήταν όπως οι 
έκαναν οι ειδωλολάτρες που θεοποιούσαν τους βασιλιάδες τους μετά το θάνατο, και 
έστηναν ένα είδωλο για το νεκρό τους βασιλιά· και οι προσκυνητές του γινόντουσαν οπαδοί 
σε αυτήν τη  νέα θρησκεία, λαμβάνοντας το σήμα ή το όνομα αυτού του νέου Θεού, ή τον 
αριθμό του ονόματος του. Με το φόνο όσων δεν θα προσκυνήσουν το Θηρίο και το άγαλμα 
του, ο πρώτος ναός, που φωτιζόταν από τις λυχνίες των επτά Εκκλησιών, κατεδαφίστηκε και 
ένας νέος Ναός χτίστηκε γι 'αυτούς που δεν θα τον λατρεύουν· και η εξωτερική αυλή  του 
νέου ναού, ή αλλιώς της εξωτερικής μορφής μιας Εκκλησίας, δίνεται στους Εθνικούς, που 
λατρεύουν το Θηρίο και την Εικόνα του: ενώ αυτοί που δεν θα το λατρεύουν, σφραγίζονται 
με το όνομα του Θεού στο μέτωπό τους και αποσύρονται στην εσωτερική αυλή του νέου 
αυτού ναού. Αυτοί είναι οι 144000 σφραγισμένα από όλες τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ, 
και κάλεσαν τους δύο Μάρτυρες, που προέρχονται από τις δύο πτέρυγες της γυναίκας ενώ 
πέταγε στην έρημο, και εκπροσωπείται από δύο από τα επτά λυχνίες. Αυτά εμφανίζονται 
στον Ιωάννη στο εσωτερικό του δευτέρου ναού, που στέκεται στο βουνό Σιών με το Αρνίο, 
και όπως ήταν στη θάλασσα από γυαλί. Αυτά είναι οι Άγιοι του Υψίστου, και του ουρανού 
και του αγίου λαού για τους οποίους μίλησε ο Δανιήλ, που και καταπατήθηκαν  κάτω από 
τα πόδια, και καταστράφηκαν στους τελευταίους χρόνους από το μικρό κέρατο του 
τετάρτου θηρίου και του Τράγου. 
 
Ενώ οι Εθνικοί καταπατούν  την Αγία πόλη κάτω από τα πόδια τους, ο Θεός δίνει εξουσία 
στους δύο μάρτυρές για να προφητεύσουν [για] 1.260 ημέρες, ντυμένοι [με] σάκους. 
Ονομάζονται τα δύο ελιόδεντρα, και οι δύο λυχνίες, που στέκονται μπροστά στον Θεό της 
γης., και έχουν σχέση με τα δύο ελαιόδεντρα, τα οποία είδε στο όραμα ο Ζαχαρίας  στο 
κεφάλαιο δ, και στέκονται στις δύο πλευρές της χρυσής λυχνίας για να τροφοδοτούν τις 
λυχνίες με λάδι: και οι ελιές, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, αντιπροσωπεύουν 
εκκλησίες, Ρωμ. ια. Προμηθεύουν τις λυχνίες με λάδι, διατηρώντας τους δασκάλους. Αυτοί 
καλούνται επίσης τα δύο λυχνοστάτες· που σημαίνει σ’ αυτή την Προφητεία  Εκκλησίες, οι 
επτά Εκκλησίες της Ασίας αντιπροσωπεύονται από επτά λυχνοστάτες. Πέντε από αυτές τις 
εκκλησίες βρέθηκαν προβληματικές και απειλούνταν αν δεν μετανοούσαν· οι άλλοι δύο 
ήταν χωρίς λάθος, και έτσι τους οι λυχνίες ήταν κατάλληλες για να τοποθετηθούν στο 
δεύτερο Ναό. Αυτές ήταν Εκκλησίες της Σμύρνης και της Φιλαδέλφειας. Βρισκόταν σε 
κατάσταση δοκιμασίας και υπό διωγμό, και είναι οι μόνες δύο από τις επτά σε μια τέτοια 
κατάσταση: και έτσι οι λυχνίες τους ήταν κατάλληλες να εκπροσωπούν τις Εκκλησίες σε 
θλίψη στην εποχή του δεύτερου ναού, και των μόνο δύο από τα επτά που ήταν κατάλληλες. 
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Οι δύο Μάρτυρες δεν είναι νέες εκκλησίες: είναι οι «απόγονοι» της πρωτόγονης Εκκλησίας, 
είναι οι απόγονοι από τις δύο πτέρυγες της γυναίκας και έτσι αντιπροσωπεύονται  σωστά 
από τις δύο από τα πρωτόγονες λυχνίες. Μπορεί να καταλάβουμε επομένως, ότι όταν 
καταστράφηκε ο πρώτος Ναός και ένας νέος ναός χτίστηκε για εκείνους που λατρεύουν 
στην εσωτερική  αυλή, δύο από τις επτά λυχνίες  τοποθετήθηκαν σε αυτό το νέο ναό. 
 
Οι υποθέσεις της Εκκλησίας δεν εξετάζονται κατά την έναρξη του  ανοίγματος των 
τεσσάρων  πρώτων σφραγίδων. Αρχίζουν να εξετάζονται κατά το άνοιγμα της πέμπτης 
σφραγίδας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω· και εξετάζονται περαιτέρω κατά το άνοιγμα της 
έκτης σφραγίδας· και η έβδομη σφραγίδα περιέχει τους χρόνους της μεγάλης αποστασίας. 
Και γι' αυτό θεωρώ ότι οι Επιστολές προς τις επτά Εκκλησίες αντιστοιχούν στις εποχές της 
πέμπτης και της έκτης σφραγίδας: επειδή σχετίζονται με την Εκκλησία όταν άρχισε να 
παρακμάζει, και να περιέχουν επιτιμήσεις ενάντια στη μεγάλη Αποστασία που τότε 
πλησίαζε. 
 
Όταν ο Ευσέβιος  έγραψε την Εκκλησιαστική του Ιστορία μέχρι τη βασιλεία του  
Διοκλητιανού,  περιγράφει με τον εξής τρόπο την κατάσταση της Εκκλησίας: Ὅσης μὲν καὶ 
ὁποίας πρὸ τοῦ καθ᾿ ἡμᾶς διωγμοῦ δόξης ὁμοῦ καὶ παρρησίας ὁ διὰ Χριστοῦ τῷ βίῳ 
κατηγγελμένος τῆς εἰς τὸν τῶν ὅλων θεὸν εὐσεβείας λόγος παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις, Ἕλλησί 
τε καὶ βαρβάροις, ἠξίωτο, μεῖζον ἢ καθ᾿ ἡμᾶς ἐπαξίως διηγήσασθαι· τεκμήρια δ᾿ ἂν γένοιτο 
τῶν κρατούντων αἱ περὶ τοὺς ἡμετέρους δεξιώσεις, οἷς καὶ τὰς τῶν ἐθνῶν ἐνεχείριζον 
ἡγεμονίας, τῆς περὶ τὸ θύειν ἀγωνίας κατὰ πολλὴν ἣν ἀπέσῳζον περὶ τὸ δόγμα φιλίαν 
αὐτοὺς ἀπαλλάττοντες80.  Και λίγο παρακάτω:  πῶς δ᾿ ἄν τις διαγράψειεν τὰς μυριάνδρους 
ἐκείνας ἐπισυναγωγὰς καὶ τὰ πλήθη τῶν κατὰ πᾶσαν πόλιν ἀθροισμάτων τάς τε ἐπισήμους 
ἐν τοῖς προσευκτηρίοις συνδρομάς; ὧν δὴ ἕνεκα μηδαμῶς ἔτι τοῖς πάλαι οἰκοδομήμασιν 
ἀρκούμενοι, εὐρείας εἰς πλάτος ἀνὰ πάσας τὰς πόλεις ἐκ θεμελίων ἀνίστων ἐκκλησίας. 
ταῦτα δὲ τοῖς χρόνοις προϊόντα ὁσημέραι τε εἰς αὔξην καὶ μέγεθος ἐπιδιδόντα οὐδεὶς 
ἀνεῖργεν φθόνος οὐδέ τις δαίμων πονηρὸς οἷός τε ἦν βασκαίνειν οὐδ᾿ ἀνθρώπων 
ἐπιβουλαῖς κωλύειν, ἐς ὅσον ἡ θεία καὶ οὐράνιος χεὶρ ἔσκεπέν τε καὶ ἐφρούρει, οἷα δὴ 
ἄξιον ὄντα, τὸν ἑαυτῆς λαόν. Ὡς δ᾿ ἐκ τῆς ἐπὶ πλέον ἐλευθερίας ἐπὶ χαυνότητα καὶ νωθρίαν 
τὰ καθ᾿ ἡμᾶς μετηλλάττετο, ἄλλων ἄλλοις διαφθονουμένων καὶ διαλοιδορουμένων καὶ 
μόνον οὐχὶ ἡμῶν αὐτῶν ἑαυτοῖς προσπολεμούντων ὅπλοις, εἰ οὕτω τύχοι, καὶ δόρασιν τοῖς 
διὰ λόγων ἀρχόντων τε ἄρχουσι προσρηγνύντων καὶ λαῶν ἐπὶ λαοὺς καταστασιαζόντων τῆς 
τε ὑποκρίσεως ἀφάτου καὶ τῆς εἰρωνείας ἐπὶ πλεῖστον ὅσον κακίας προϊούσης, ἡ μὲν δὴ 
θεία κρίσις, οἷα φίλον αὐτῇ, πεφεισμένως, τῶν ἀθροισμάτων ἔτι συγκροτουμένων, ἠρέμα 
καὶ μετρίως τὴν αὐτῆς ἐπισκοπὴν ἀνεκίνει, ἐκ τῶν ἐν στρατείαις ἀδελφῶν καταρχομένου 
τοῦ διωγμοῦ· ὡς δ᾿ ἀνεπαισθήτως ἔχοντες οὐχ ὅπως εὐμενὲς καὶ ἵλεω καταστήσεσθαι τὸ 
θεῖον προυθυμούμεθα, οἷα δέ τινες ἄθεοι ἀφρόντιστα καὶ ἀνεπίσκοπα τὰ καθ᾿ ἡμᾶς 
ἡγούμενοι ἄλλας ἐπ᾿ ἄλλαις προσετίθεμεν κακίας οἵ τε δοκοῦντες ἡμῶν ποιμένες τὸν τῆς 
θεοσεβείας θεσμὸν παρωσάμενοι ταῖς πρὸς ἀλλήλους ἀνεφλέγοντο φιλονεικίαις, αὐτὰ δὴ 
ταῦτα μόνα, τὰς ἔριδας καὶ τὰς ἀπειλὰς τόν τε ζῆλον καὶ τὸ πρὸς ἀλλήλους ἔχθος τε καὶ 
μῖσος ἐπαύξοντες οἷά τε τυραννίδας τὰς φιλαρχίας ἐκθύμως διεκδικοῦντες, τότε δή, τότε 
κατὰ τὴν φάσκουσαν τοῦ Ἱερεμίου φωνὴν ἐγνόφωσεν ἐν ὀργῇ αὐτοῦ κύριος τὴν θυγατέρα 

                                                           
80 Είναι πέρα από την ικανότητά μας να περιγράψουμε με κατάλληλο τρόπο την έκταση και τη φύση της δόξας 

και της ελευθερίας με την οποία τιμήθηκε ο λόγος της ευσέβειας προς τον Θεό του σύμπαντος, που 

διακηρύχθηκε στον κόσμο μέσω του Χριστού, μεταξύ όλων των ανθρώπων, τόσο των Ελλήνων όσο και των 

βαρβάρων, πριν από το διωγμό της εποχής μας. Η εύνοια που έδειξε ο λαός μας από τους ηγεμόνες μπορεί να 

προσαχθεί ως απόδειξη. καθώς δέσμευαν σε αυτούς την κυβέρνηση των επαρχιών, και λόγω της μεγάλης φιλία 

που ένιωθαν για το δόγμα τους, τους απελευθέρωναν από την ανησυχία όσον αφορά τη θυσία.  
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Σιὼν καὶ κατέρριψεν ἐξ οὐρανοῦ δόξασμα Ἰσραὴλ οὐκ ἐμνήσθη τε ὑποποδίου ποδῶν αὐτοῦ 
ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς αὐτοῦ.81 
 Αυτή ήταν η κατάσταση της Εκκλησίας λίγο πριν την ανατροπή των Εκκλησιών στην αρχή 
του διωγμού του Διοκλητιανού: και σε αυτήν την κατάσταση της Εκκλησίας συμφωνεί η 
πρώτη από τις επτά επιστολές στον Άγγελο των επτά Εκκλησιών [1] Ο Χριστός λέγει στον 
Άγγελο της Εκκλησίας στην Έφεσο  Όμως, έχω [κάτι] εναντίον σου, επειδή άφησες την 
πρώτη σου αγάπη. Θυμήσου, λοιπόν, από πού ξέπεσες, και μετανόησε, και κάνε τα πρώτα 
έργα· ειδάλλως, έρχομαι σε σένα γρήγορα, και θα κινήσω τη λυχνία σου από τον τόπο της, 
αν δεν μετανοήσεις. Έχεις, όμως, τούτο, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία μισώ 
και εγώ.. Οι Νικολαΐτες είναι οι Εγκρατιτές που περιγράφηκαν παραπάνω, οι οποίοι έβαλαν 
στη θρησκεία την αποχή από το γάμο, εγκαταλείποντας τις συζύγους τους αν είχαν. 
Καλούνται εδώ Νικολαΐτες, από τον Νικόλαο έναν από τους επτά διακόνους της 
πρωτόγονου Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ· ο οποίος είχε μια όμορφη σύζυγο και έχοντας μια 
υπερβολική προσκόλληση σ’ αυτήν, την εγκατέλειψε και της επέτρεψε να παντρευτεί 
όποιον ήθελε, λέγοντας ότι πρέπει να απορρίψουμε τη σάρκα· και έπειτα ζούσε μόνος του 
με εγκράτεια, όπως και τα παιδιά του. Στη συνέχεια, οι Εγκρατιτές ασπάσθηκαν τα δόγματα 
των Αιώνων και των Πνευμάτων αρσενικών και θηλυκών, και οι Εκκλησίες τους απέφευγαν 
μέχρι τον 4ο αιώνα· και η Εκκλησία της Εφέσου εδώ επαινείται γιατί μισεί τις  πράξεις τους. 
 
Ο Διωγμός του Διοκλητιανού ξεκίνησε το έτος του Χριστού 302 και διήρκεσε δέκα χρόνια 
στην Ανατολική Αυτοκρατορία και δύο χρόνια στη Δυτική. Προς αυτήν την κατάσταση της 
Εκκλησίας συμφωνεί η δεύτερη Επιστολή, στην Εκκλησία της Σμύρνης,. Ξέρω, λέει ο 
Χριστός, [2]τα έργα σου και τη θλίψη σου και τη φτώχεια σου, (είσαι, όμως, πλούσιος), 
[ξέρω] και τη βλασφημία αυτών που λένε [για] τον εαυτό τους ότι είναι Ιουδαίοι, και δεν 
είναι, αλλά [είναι] συναγωγή τού σατανά. Μη φοβάσαι τίποτε από όσα πρόκειται να πάθεις· 
πρόσεξε, ο διάβολος πρόκειται να βάλει μερικούς από σας σε φυλακή, για να δοκιμαστείτε· 
και θα έχετε θλίψη δέκα ημερών. Γίνε πιστός μέχρι θανάτου, και θα σου δώσω το στεφάνι 
της ζωής. Η θλίψη των δέκα ημερών δεν μπορεί να αντιστοιχήσει σε κανένα άλλο διωγμό 

                                                           
81 Αλλά πώς μπορεί κάποιος να περιγράψει αυτές τις τεράστιες συνελεύσεις και το πλήθος που συσσωρεύεται 

σε κάθε πόλη και τις περίφημες συγκεντρώσεις στα σπίτια της προσευχής· για τους οποίους δεν ήταν 

ικανοποιημένοι με τα αρχαία κτίρια που ανέθεσαν από την ίδρυση μεγάλες εκκλησίες σε όλες τις πόλεις; 

Κανένας φθόνος δεν εμπόδιζε την πρόοδο αυτών των υποθέσεων που προχώρησαν σταδιακά, αυξάνονταν και 

αυξάνονταν μέρα με τη μέρα. Ούτε θα μπορούσε να τους συκοφαντεί κανένα κακό δαιμόνιο ούτε να τους 

εμποδίζει με ανθρώπινες συμβουλές, αρκεί το θεϊκό και ουράνιο χέρι να προσέχει και να φυλάει το δικό του 

λαό ως άξιο. Όταν, όμως, λόγω της άφθονης ελευθερίας, έπεσαν σε χαλαρότητα και τεμπελιά και ζήλευαν και 

επικρίνανε ο ένας τον άλλον και σχεδόν πήρανε τα όπλα ο ένας ενάντια στον άλλο, οι κυβερνήτες επιτέθηκαν σε 

κυβερνήτες με λόγια που ήταν σαν δόρατα και οι άνθρωποι που σχηματίστηκαν κόμματα ενάντια στους άλλους  

ανθρώπους, και η τερατώδης υποκρισία και η διαφθορά που ανέβηκαν στο μέγιστο ύψος της κακίας, η θεία 

κρίση με ανεκτικότητα, όπως είναι η ευχαρίστησή της να δείχνει, ενώ τα πλήθη συνέχιζαν να συγκεντρώνονται, 

για να παρενοχλούν απαλά και μετριοπαθώς την επισκοπή. Αυτός ο διωγμός ξεκίνησε με τους αδελφούς στο 

στρατό. Αλλά σαν να μην είχαμε ευαισθησία, δεν ήμασταν πρόθυμοι να κάνουμε τη θεότητα ευνοϊκή και 

ευνοϊκή· και μερικοί, σα να ήταν  αθεϊστές, πίστευαν ότι οι υποθέσεις μας κρυφές από ο Θεό και χωρίς 

διακυβέρνηση· και έτσι προσθέσαμε τη μια κακία στην άλλη. Και αυτοί που θεωρούνται ως ποιμένες μας, 

διώχνοντας κάθε δεσμό ευσέβειας, είχαν διεγερθεί σε συγκρούσεις μεταξύ τους και δεν έκαναν τίποτα άλλο 

παρά να σωρεύουν φιλονικίες απειλές και τη ζήλια και την εχθρότητα και το μίσος ο ένας προς τον άλλο, όπως 

οι τύραννοι προσπαθούσαν με ανυπομονησία να διεκδικήσουν τη δύναμή τους. Τότε, αληθώς, σύμφωνα με τον 

λόγο του Ιερεμία, «πως ο Κύριος σκέπασε ολόγυρα με νέφος τη θυγατέρα Σιών μέσα στην οργή του, έριξε τη 

δόξα τού Ισραήλ από τον ουρανό στη γη, και δεν θυμήθηκε κατά την ημέρα της οργής του το υποπόδιο των 

ποδιών του! Ο Κύριος καταπόντισε όλες τις κατοικίες τού Ιακώβ, και δεν λυπήθηκε· μέσα στον θυμό του 

κατέστρεψε τα οχυρώματα της θυγατέρας τού Ιούδα·» (Θρήνοι β 1,2) 
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παρά στο διωγμό του Διοκλητιανού, η γιατί διάρκεσε δέκα χρόνια (1 μέρα = 1 έτος). Η 
βλασφημία αυτών που λένε ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά είναι συναγωγή του 
Σατανά, καταλαβαίνω την ειδωλολατρία των Νικολαϊτών,  που ψευδώς λέγανε ότι ήταν 
Χριστιανοί . 
 
Οι Νικολαΐτες αναφέρονται επίσης στην [3] την τρίτη επιστολή, ως άνδρες που κρατούσαν  
τη διδασκαλία του Βαλαάμ, ο οποίος δίδασκε τον Βαλάκ πως να  βάλει σκάνδαλο μπροστά 
στους γιους Ισραήλ, ώστε να φάνε ειδωλόθυτα και[4]  να πορνεύσουν πνευματικά.. Ο 
Βαλαάμ δίδασκε τους Μωαβίτες και τους Μαδιανίτες να δελεάσουν και να προσκαλέσουν 
χρησιμοποιώντας τις γυναίκες τους τον Ισραήλ να διαπράττουν πορνεία και να γιορτάζουν 
μαζί τους για τις θυσίες στους θεούς των. Ο Δράκοντας λοιπόν άρχισε τώρα να κατεβαίνει 
ανάμεσα στους κατοίκους της γης και της θάλασσας. 
 
Οι Νικολαΐτες αναφέρονται επιτιμητικά επίσης στην τέταρτη επιστολή, στο πλαίσιο τούτο 
με το όνομα της γυναίκας Ιεζάβελ, που λέει τον εαυτό της προφήτισσα, να διδάσκει και να 
πλανάει τούς δούλους του Ιησού Χριστού στο να πορνεύουν και να τρώνε ειδωλόθυτα. Η 
γυναίκα άρχισε τώρα να πετάει στην ερημιά.  
 
Η βασιλεία του μεγάλου Κωνσταντίνου από την εποχή της νίκης του  κατά του Λικινίου, 
ήταν μοναρχική σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τότε η αυτοκρατορία χωρίστηκε 
μεταξύ των γιων του Κωνσταντίνου: και μετά ενώθηκε και πάλι κάτω από τον Κωνστάντιο, 
με τη νίκη του πάνω στον Μαγνέντιο. Στις υποθέσεις της Εκκλησίας σε αυτές τις τρεις 
διαδοχικές χρονικές περιόδους, φαίνεται ότι ταιριάζουν η τρίτη, τέταρτη και πέμπτη 
Επιστολή, δηλαδή εκείνες προς τους Αγγέλους των Εκκλησιών της  Περγάμου των 
Θυατείρων και των  Σάρδεων.  Ο επόμενος αυτοκράτορας ήταν  Ο Ιουλιανός ο Αποστάτης. 
 
Στην έκτη Επιστολή [5] στον Άγγελο της Εκκλησίας στη Φιλαδέλφεια, Ο Χριστός λέει: Επειδή 
κατά την βασιλεία του ειδωλολάτρη αυτοκράτορα Ιουλιανού,  φύλαξες τον λόγο της 
υπομονής μου, και εγώ θα σε φυλάξω από την ώρα τού πειρασμού, που με τη γυναίκα που 
πετάει στην έρημο, και το Δράκοντα που  κάνει πόλεμο με το υπόλοιπο του σπέρματος της 
και τη δολοφονία όλων εκείνων  που δεν θα λατρεύουν την εικόνα του θηρίου, πρόκειται 
να ‘ρθει επάνω σε ολόκληρη την οικουμένη, για να δοκιμάσει αυτούς που κατοικούν επάνω 
στη γη· και να τους ξεχωρίσω σφραγίζοντας τους με το όνομα του Θεού στο μέτωπό τους 
και σημειώνοντας τους άλλους με το σημάδι του θηρίου Όποιος νικάει, θα τον κάνω στύλο 
μέσα στον ναό του Θεού μου, και δεν θα βγει πλέον έξω· και θα γράψω επάνω του το 
όνομα τού Θεού μου. Έτσι οι Χριστιανοί της Εκκλησίας της Φιλαδέλφειας, όπως πολλοί από 
αυτούς νίκησαν, σφραγίστηκαν με τη σφραγίδα του Θεού και τοποθετούνται στο δεύτερο 
Ναό και δεν πηγαίνουν περισσότερο έξω. Το ίδιο πρέπει να γίνει κατανοητό για την 
Εκκλησία στη Σμύρνη, η οποία διατήρησε επίσης το λόγο της υπομονής του Θεού και δεν 
είχε πέσει. Αυτές οι δυο εκκλησίες, με τους απογόνους τους, είναι επομένως οι δύο Στύλοι 
και οι δύο Λυχνίες και οι δύο Μάρτυρες στο δεύτερο Ναό. 
 
Μετά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Ιουλιανού, και του διαδόχου του Ιοβιανού ο οποίος 
βασίλεψε μόνο πέντε μήνες, η αυτοκρατορία ξανά διαιρέθηκε μεταξύ  Βαλεντινιανού και 
Ουάλη. Τότε η Καθολική Εκκλησία, στην επιστολή στον Άγγελο της Εκκλησίας της 
Λαοδικείας, θεωρείται ως χλιαρή, και[6] που απειλείται με τα λόγια: πρόκειται να σε 
ξεράσω από το στόμα μου. Είπε, ότι αυτή ήταν πλούσια και πλούτισα, και δεν έχω ανάγκη 
από τίποτε, ήταν μέσα σε εξωτερική ευημερία· και δεν ήξερε ότι ήταν εσωτερικά 
ταλαίπωρη, και  ελεεινή, και φτωχή, και ο τυφλή και ο γυμνή. Ξερνιέται αυτή από το στόμα 
του Χριστού στο άνοιγμα της έβδομης σφραγίδας: και αυτό θέτει τέλος στις εποχές του 
πρώτου Ναού. 
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Περίπου το ήμισυ της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στράφηκε στο Χριστιανισμό την εποχή του 

μεγάλου  Κωνσταντίνου και των γιων του. Αφού ο Ιουλιανός είχε ανοίξει τους Ναούς, και 

αποκατέστησε τη λατρεία των ειδωλολατρών, οι Αυτοκράτορες Βαλεντινιανός και Ουάλης 

την ανέχτηκαν σε όλη τη βασιλεία τους· και επομένως η προφητεία της έκτης σφραγίδας 

δεν ολοκληρώθηκε πλήρως πριν από τη βασιλεία του διάδοχου τους Γρατιανού. Ήταν το 

έθιμο των ειδωλολατρών Ιερέων, στην αρχή της βασιλείας κάθε κυρίαρχου αυτοκράτορα, 

για να του προσφέρουν το αξίωμα και το ένδυμα του Μεγάλου Ποντίφικα (Pontifex 

Maximus). Αυτό το αξίωμα όλοι αυτοί οι αυτοκράτορες είχαν μέχρι τώρα το έκαναν 

αποδεκτό: αλλά ο Γρατιανός το απέρριψε, έριξε τα είδωλα, διέκοψε τις θυσίες τους, και 

αφαίρεσε τα έσοδά τους μισθούς και την εξουσία από τους Ιερείς. Ο Θεοδόσιος ο μεγάλος 

ακολούθησε το παράδειγμά του. και η ειδωλολατρία δεν ξανασήκωσε κεφάλι πλέον, αλλά  

μειώθηκε τόσο γρήγορα, γι’ αυτό ο Προυδέντιος, περίπου δέκα χρόνια μετά το θάνατο του 

Θεοδοσίου, κάλεσε τους παγανιστές, οι ελάχιστοι χαρακτήρες (vix pauca ingenia) & σπάνιοι 

άνθρωποι (pars hominum rarissima). Από πού οι υποθέσεις της έκτης σφραγίδας τελείωσαν 

με τη βασιλεία του Ουάλη, ή μάλλον με την αρχή της βασιλείας του Θεοδοσίου, όταν αυτός, 

όπως και ο προκάτοχός του Γρατιανός, απέρριψαν το αξίωμα του Μεγάλου Ποντίφικα. Για 

τους Ρωμαίους ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα από τις εισβολές ξένων εθνών στη 

βασιλεία του Βαλεντινιανού και Ουάλη Σ ‘ αυτήν ην εποχή η σάλπιγγα έδινε ο σήμα του 

πολέμου σε όλο το Ρωμαϊκό κόσμο· και οι βαρβαρικές φυλές στα σύνορα μας κάνανε 

επιδρομές στις περιοχές που ήταν οι πιο κοντινές τους. Οι Αλαμανοί ερήμωσαν τη Γαλατία 

και τη Ραιτία την ίδια εποχή. Οι Σαρμάτες και οι Κουάδοι ερήμωσαν την Παννονία. Οι Πίκτοι, 

οι Σκώτοι, οι Σάξονες και οι Atacotti ,  ενοχλούσαν του Βρετανούς με ακατάπαυστες 

εισβολές· οι Austoriani και άλλες Μαυριτανικές φυλές επιτέθηκαν στην Αφρική με 

περισσότερη από τη συνηθισμένη βιαιότητα. Αρπακτικές ορδές Γότθων λεηλατούσαν τη 

Θράκη. Ο βασιλεύς της Περσίας έστειλε στρατεύματα στην Αρμενία. Και ενώ οι  

αυτοκράτορες ήταν απασχολημένοι με την απόκρουση αυτών των εχθρών, οι Ούννοι και οι 

Αλανοί και οι Γότθοι πέρασαν τον Δούναβη σε δύο σώματα, νίκησαν και σκότωσαν τον 

Ουάλη, και έκαναν τόσο μεγάλη σφαγή του ρωμαϊκού στρατού, που ο Αμμιανός λέει: Εκτός 

από τη μάχη στις Κάννες δεν υπήρξε τόσο μεγάλη καταστροφή που να έχει καταγραφεί στα 

χρονικά μας. Αυτοί οι πόλεμοι δεν σταμάτησαν τελείως από όλες τις πλευρές μέχρι την 

αρχή της βασιλείας του Θεοδόσιου, το 379 & 380: αλλά από εκείνο τον  καιρό η 

αυτοκρατορία παρέμεινε ήσυχη από τους ξένους στρατούς, μέχρι το θάνατό του, το 395. 

Τόσο καιρό κρατήθηκαν οι τέσσερις άνεμοι: και τόσο καιρό υπήρχε σιωπή στον ουρανό. Και 

η έβδομη σφραγίδα άνοιξε όταν άρχισε αυτή η σιωπή. 

Ο κ. Mede δεν εξήγησε πολύ την Προφητεία των πρώτων έξη σαλπίγγων, αλλά αν είχε 
παρατηρήσει, ότι η προφητεία της έκχυσης των φιαλών της οργής είναι σύγχρονη με αυτή 
για το σάλπισμα των σαλπίγγων, τότε η εξήγησή του θα ήταν ακόμη πιο πλήρης. 
 
Το όνομα Ουαί (αλίμονο)  δίνεται στους πολέμους στους οποίους οι τρεις τελευταίες 
σάλπιγγες ηχούν, για να τους ξεχωρίσουμε από τους πολέμους των πρώτων τεσσάρων. Οι 
θυσίες στις τέσσερις πρώτες ημέρες της γιορτής της  Σκηνοπηγίας, στις οποίες οι  πρώτες 
τέσσερις σάλπιγγες ηχούσαν, και οι πρώτες τέσσερεις φιάλες της οργής χυνόντουσαν, είναι 
σφαγές σε τέσσερις μεγάλους πολέμους· και αυτοί οι πόλεμοι αντιπροσωπεύονται από 
τέσσερις ανέμους από τις τέσσερις γωνιές της γης. Ο πρώτος ήταν ένας ανατολικός άνεμος, 
ο δεύτερος ένας δυτικός άνεμος, ο τρίτος ένας νότιος άνεμος, και ο τέταρτος ένας  βόρειος 
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άνεμος, σε σχέση με την πόλη της Ρώμης, της μητρόπολης της παλιάς Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας. Αυτές οι τέσσερις πληγές έπεσαν πάνω στο τρίτο μέρος της Γης, της 
Θάλασσας, των Ποταμών,  του Ήλιου,  της Σελήνης και των Αστεριών· δηλαδή, πάνω στη Γη, 
τη Θάλασσα, τα Ποτάμια, τον Ήλιο, τη Σελήνη και τα Αστέρια του τρίτου μέρους ολόκληρης 
της σκηνής αυτών των προφητειών του Δανιήλ και του  Ιωάννη.  
 
Η πληγή του ανατολικού ανέμου [7] κατά το ήχο της πρώτης σάλπιγγας, ήταν να πέσει 
πάνω στη Γη, δηλαδή στα έθνη των Ελλήνων Αυτοκρατόρων. Κατά συνέπεια, μετά το 
θάνατο του Θεοδόσιου του μεγάλου, του  οι Γότθοι, οι Σαρμάτες, οι Ούννοι, οι Ίσαυροι και 
οι Αυστουριανοί Μαυριτανοί εισέβαλαν και πλήγωσαν άσχημα την Ελλάδα, τη Θράκη, την 
Μικρά Ασία, την Αρμενία, τη Συρία,  την Αίγυπτο, τη Λιβύη και το Ιλλυρικό, για δέκα ή 
δώδεκα χρόνια μαζί. 
Η πληγή του δυτικού ανέμου κατά το ήχο της δεύτερης σάλπιγγας ήταν να πέσει πάνω στη 
Θάλασσα ή τη Δυτική Αυτοκρατορία μέσω ενός μεγάλου βουνού που καίγονταν  με μια 
μεγάλη πυρκαγιά σε αυτό, και μετατρέποντας το σε αίμα. Συνεπώς, στο έτος 407, όταν η 
Αυτοκρατορία άρχισε να δέχεται εισβολές από τους Βησιγότθους,  Βανδάλους, Αλανούς, 
Σουηβούς, Βουργουνδούς, Οστρογότθους, Ερούλους,  Κουάδους, Γέπιδες. και από αυτούς 
τους πολέμους χωρίστηκε σε δέκα βασίλεια, και ερημώθηκε άσχημα: και η ίδια η Ρώμη, το 
καιγόμενο βουνό, πολιορκήθηκε και καταλήφθηκε από τους Οστρογότθους, στην αρχή 
αυτής της δυστυχίας. 
 
Η  πληγή του νότιου ανέμου όταν ακούγεται η Τρίτη σάλπιγγα,  προκαλεί ένα μεγάλο 
αστέρι, και από τον ουρανό έπεσε ένα μεγάλο αστέρι που καιγόταν σαν λαμπάδα, και έπεσε 
επάνω στο ένα τρίτο των ποταμών, κι επάνω στις πηγές των νερών· η Δυτική αυτοκρατορία 
τώρα χωρίζεται σε πολλά βασίλεια και να τα νερά μετατρέπονται σε αψιθιά και αίμα, και 
να τα κάνουν πικρά. Επομένως, ο Γιζέριχος  (Γενσέριχος), ο Βασιλιάς των Βανδάλων και των 
Αλανών στην Ισπανία, το  427, εισβάλει στην Αφρική με έναν στρατό ογδόντα χιλιάδων 
ανδρών· όπου εισέβαλε στους Μαυριτανούς, και πολέμησε τους Ρωμαίους, και από εκεί και  
στις  παραθαλάσσιες ακτές της Ευρώπης, για πενήντα χρόνια, σχεδόν χωρίς διακοπή, 
καταλαμβάνοντας την Ιππώνη το  431, και την Καρχηδόνα πρωτεύουσα της  Αφρικής το 439· 
το 455, με πολυάριθμο στόλο και με ένα στρατό από τριακόσιες χιλιάδες Βανδάλους και 
Μαυριτανούς, εισέβαλε στην Ιταλία, όπου κατέλαβαν και λεηλάτησαν τη Ρώμη, τη 
Νεάπολη, την Καπούη και πολλές άλλες πόλεις· από εκεί αρπάξανε τον πλούτο τους με τους 
πιο εκλεκτούς από το λαού τους και τα έφεραν στην Αφρική· και την επόμενη χρονιά το 
456, απέσπασε όλη την Αφρική  από την Αυτοκρατορία, εκδιώκοντας τελείως τους 
Ρωμαίους. Μετά οι Βάνδαλοι εισέβαλαν  και κατέλαβαν τα νησιά της Μεσογείου, Σικελία, 
Σαρδηνία, Κορσική,  Ίμπιζα ,  Μαγιόρκα  και Μινόρκα κτλ  και ο  Ρίκιμερ  πολιόρκησε το 
Αυτοκράτορα Ανθέμιοι στη Ρώμη,  την κατέλαβε και την παρέδωσε στους στρατιώτες του 
για να τη διαρπάξουν, το 472. Οι Βησιγότθοι  περίπου την ίδια χρονιά διώξανε τους 
Ρωμαίους  από την Ισπανία:  και έτσι ο Δυτικός Αυτοκράτορας, το μεγάλο αστέρι που έπεσε 
από τον ουρανό καιόμενο σαν λαμπάδα, έχασε διαδοχικά με αυτούς τους πολέμους όλες 
του τις κτήσεις, υπέστη εισβολή και μια χρονιά κατακτήθηκε από τον  Οδόακρο  βασιλιά 
των Ερούλων, το έτος 476. Μετά από αυτό οι Μαυριτανοί  επαναστάτησαν κατά των 
Βανδάλων και τους εξασθένησαν με διάφορους πολέμους και τους απέσπασαν την 
Μαυριτανία  απ’ αυτούς. Αυτοί οι πόλεμοι συνέχισαν μέχρις ότου οι Βάνδαλοι  
κατακτήθηκαν από τον Βελισάριο  το 534  και με όλους αυτούς τους πολέμους η Αφρική 
σχεδόν έχασε τους πληθυσμούς της, σύμφωνα με τον Προκόπιο πάνω από πέντε 
εκατομμύρια άνθρωποι χάθηκαν σ’ αυτούς τους πολέμους.  Όταν οι Βάνδαλοι  εισέβαλαν 
την πρώτη φορά στην  Αφρική, αυτή η χώρα ήταν πολυπληθής, και αποτελούνταν από 700 
επισκοπές, περισσότερες από όσες υπήρχαν σε όλη τη Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία μαζί: 
όμως με τους πολέμους μεταξύ των Βανδάλων, Ρωμαίων και Μαυριτανών, έχασε τόσο 
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πολύ πληθυσμό,  ώστε όπως μας λέγει ο Προκόπιος, ήταν σχεδόν θαύμα για έναν ταξιδιώτη 
να δει έναν άνθρωπο. 
 
Χύνοντας την τρίτη φιάλη είπε [8] Είσαι δίκαιος, Κύριε, ο Ων και ο Ην και ο Όσιος, επειδή 
[τα] έκρινες αυτά· δεδομένου ότι, αίμα αγίων και προφητών ξέχυσαν, αίμα και τους έδωσες 
να πιουν· επειδή, είναι άξιοι.  Πως έχυσαν το αίμα των Αγίων μπορεί να γίνει κατανοητό 
από το ακόλουθο διάταγμα του αυτοκράτορα Ονωρίου, που πήραν τέσσερις Επίσκοποι που 
στάλθηκαν σ’ αυτόν από τη Σύνοδο των Αφρικανών Επισκόπων που συναντήθηκαν στην 
Καρχηδόνα  στις 14 Ιουνίου του 410  
 Impp. Honor. &. Theod. AA. Heracliano Com. Afric.  
 
Τώρα ο Βωμός, που τον έκλεψαν για να εξασκήσουν τα αιρετικά τους έθιμα της 
δεισιδαιμονίας, έχει γκρεμιστεί τελείως έτσι που οι εχθροί του Αγίου νόμου πρέπει να το 
προσέξουν ότι θα υποφέρουν την τιμωρία  και ταυτόχρονα θα θεωρηθούν ως 
προγραμμένοι και θα χύσουν το αίμα, αν από εδώ και στο εξής με την καταραμένη τους και 
εγκληματική τους ανοησία προσπαθήσουν να συγκεντρωθούν δημόσια Δόθηκε από την 
υπατεία του  VERANUS, 25 Αυγούστου. 410."  
 
Αυτό το διάταγμα ενισχύθηκε πέντε χρόνια αργότερα από το ακόλουθο 

Οι Αυτοκράτορες ΟΝΩΡΙΟΣ και ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ και ο κυβερνήτης της ΑΦΡΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΝΟΣ 

Ας γνωρίζουν όλοι οι εχθροί του Αγίου Νόμου, που έχουν με αιρετική δεισιδαιμονία, 

διεισδύσει για  να εκτελούν τις τελετές τους, ότι θα υποφέρουν την τιμωρία  με το να 

θεωρούνται προγραμμένοι και με το αίμα τους· εάν λοιπόν προσπαθήσουν να 

συγκεντρωθούν με αυθάδεια σε δημόσιο χώρο για να εξασκήσουν αυτό το βδέλυγμα. Αυτό 

δίνεται ως διαταγή μήπως κάπου μολυνθεί ο σεβασμός προς τον αληθινό Θεό και αυτό γίνει 

από επαφή με τους μολυσμένους. Δόθηκε στις 25 Αυγούστου υπό την Υπατεία του 

ΟΝΩΡΙΟΥ και ΘΕΟΔΟΣΟΥ, έτος 415  

Αυτά τα διατάγματα απευθυνόντουσαν στον κυβερνήτη της Αφρικής, και είχαν εφαρμογή 
μόνο στους Αφρικανούς. Πριν από αυτά υπήρχαν πολλά αυστηρά διατάγματα εναντίον των 
Δονατιστών82,  αλλά δεν έφθαναν μέχρι το χύσιμο αίματος. Αυτά τα δύο είναι τα πρώτα που 
έκαναν αυτές τις συναθροίσεις, και τις συναντήσεις όλων των διαφωνούντων  κολάσιμο με 
την ποινή του θανάτου: γιατί με αιρετικούς σ’ αυτά τα διατάγματα εννοούνται όλοι οι 
διαφωνούντες όπως φαίνεται από το διάταγμα εναντίον του Ευρεσίου Σατανιστή  
Επισκόπου {Euresius  a  Luciferan  Bishop). 

Αυτοκράτορες Αρκάδιος & Ονώριος, Αυρηλιανός ανθύπατος της Αφρικής 
Οι Αιρετικοί, όσον αφορά τις τιμωρίες, πρέπει να τις υπόκεινται με την πιο ελαφρά 
απόδειξη από την Καθολική θρησκεία και από τον σωστό δρόμο από τον οποίο 
αποπλανήθηκαν, κι έτσι έχουν την εμπειρία που γνωρίζουν του Ευρεσίου 
3 Σεπτεμβρίου Κωνσταντινούπολις, Ολύβριος & Προβίνος 395. 
  
Ο Έλληνας αυτοκράτορας Ζήνων υιοθέτησε  τον Θεοδώριχο Βασιλιά των Οστρογότθων να 

είναι γιος του, τον έκανε αρχηγό του ιππικού και Πατρίκιο, και Ύπατο στην 

Κωνσταντινούπολη· και να του σύστησε τον ρωμαϊκό λαό και τη Γερουσία, του έδωσαν τη 

                                                           
82

 Ο Δονατισμός αποτέλεσε εκκλησιαστικό σχίσμα της τοπικής εκκλησίας της Βορείου Αφρικής, με κεκαλυμμένη 

αιτία το ζήτημα επιστροφής των πεπτωκότων στην εκκλησία. Το όνομα του σχίσματος δόθηκε από το Μέγα 
Δονάτο, ο οποίος υπήρξε ευνοούμενος της Λουκίλλας, που ήταν η ηγέτιδα πίσω από την απόσχιση. Ο Δονάτος 
με την εύνοιά της αλλά και τη συνέργεια τοπικών επισκόπων και πρεσβυτέρων εξελέγη σχισματικώς, επίσκοπος 
Καρθαγένης. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%80%CF%84%CF%89%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%82_(%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82)
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δυτική αυτοκρατορία και τον έστειλαν στην Ιταλία εναντίον του Οδόακρου  βασιλιά των 

Ερούλων. Ο Θεοδώριχος στη συνέχεια οδήγησε το έθνος του στην Ιταλία, νίκησε τον 

Οδόακρο, και βασίλεψε στην Ιταλία, τη Σικελία, την Ραιτία, Νωρικό, Δαλματία, Λιβουρνία83, 

Ίστρια και μέρος της Σουηβίας, Παννονίας και Γαλλίας. Από πού είπε ο Ennodius, σε ένα 

πανηγυρικό για το Θεοδώριχο: Είχε αποκαταστήσει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στα αρχαία 

της όρια. Ως βασιλιάς βασίλεψε με μεγάλη σύνεση, μετριοπάθεια και ευτυχία· με τους 

Ρωμαίους μοναδική καλοσύνη, τους κυβέρνησε με τους δικούς τους νόμους και τους 

αποκατέστησε την κυβέρνηση υπό τη Γερουσία και τους Υπάτους τους, τον εαυτό του που 

είχε πάρει τη θέση του αυτοκράτορα, χωρίς να πάρει τον τίτλο. Λέει ο Προκόπιος, " Στην 

πραγματικότητα δεν του έλειπε καμιά δόξα που ταιριάζει σε έναν Αυτοκράτορα. Είχε 

μεγάλη αγάπη για τη Δικαιοσύνη και ήταν σταθερός στη προστασία που έδινε ο νόμος. 

Διατήρησε την επικράτεια ακέραιη έναντι των γειτονικών βαρβάρων»  Από όλα αυτά δεν 

υπολογίζω την βασιλεία αυτού του βασιλιά, ανάμεσα στις πληγές των τεσσάρων ανέμων. 

Οι πληγές του βόρειου ανέμου, όταν σαλπίζει η τέταρτη σάλπιγγα, ήταν να προκαλέσει τον 

Ήλιο, τη Σελήνη και τα Αστέρια, δηλαδή τον Βασιλιά, το βασίλειο και τους Πρίγκιπες της 

Δυτικής Αυτοκρατορίας, να σκοτεινιάσουν  και να συνεχίσει κάποια εποχή μέσα στο 

σκοτάδι. Κατά συνέπεια, ο Βελισάριος, έχοντας κατακτήσει τους Βανδάλους, εισέβαλε στην 

Ιταλία το 535, και πολέμησαν τους Οστρογότθους στη Δαλματία, Λιβουρνία, Βενετία, 

Λομβαρδία, Τοσκάνη και άλλες περιοχές προς βορρά από τη Ρώμη, σε ένα διάστημα είκοσι 

ετών. Σε αυτόν τον πόλεμο πολλές πόλεις κατελήφθησαν και ανακαταλήφθηκαν. Στην 

ανακατάληψη του Μιλάνου από τους Ρωμαίους, οι Οστρογότθοι έσφαξαν όλους τους 

άρρενες και τους γέρους και τους νέους, που ανήλθαν, σύμφωνα με τον Προκόπιο, σε 

τριακόσιες  χιλιάδες, και έστειλε τις γυναίκες αιχμάλωτους στους συμμάχους τους 

Βουργουνδούς. Η ίδια η Ρώμη κατελήφθη και ανακαταλήφθηκε αρκετές φορές, και έτσι οι 

άνθρωποι λιγόστεψαν· η παλιά κυβέρνηση υπό την Γερουσία σταμάτησε, και  οι ευγενείς 

καταστράφηκαν και όλη η δόξα της πόλης σβήστηκε: το  552, μετά από έναν πόλεμο 

δεκαεπτά ετών, το βασίλειο των Οστρογότθων έπεσε· αλλά το υπόλοιπο των Οστρογότθων, 

και ένας στρατός από Γερμανούς που κλήθηκαν να βοηθήσουν, συνέχισαν τον πόλεμο 

επιπλέον τρία ή τέσσερα χρόνια. Στη συνέχεια ακολούθησε ο πόλεμος των Ερούλων, ο 

οποίος, όπως μας λέει ο Αναστάσιος, perimebant cunctam  Italiam, σκότωσαν όλη την 

Ιταλία. Ακολούθησε ο πόλεμος των Λομβαρδών, ο πιο άγριος από όλους τους Βαρβάρους, ο 

οποίος ξεκίνησε το  568 και διήρκεσε στο σύνολο τριάντα οκτώ χρόνια· με τέτοια σφαγή 

,λέει ο Αναστάσιος, που δεν μπορούμε να θυμηθούμε στο παρελθόν· τελειώνοντας 

επιτέλους  στον Παπισμός του Σαβινιανού, το  605, από μια ειρήνη που έγινε τότε με τους 

Λομβαρδούς. Τρία χρόνια πριν ο πόλεμος τερματιστεί, ο Γρηγόριος ο μεγάλος, τότε 

επίσκοπος της Ρώμης μιλάει για αυτόν  Τα ίδια τα μάτια σας  βλέπουν πόσο λίγοι έχετε 

μείνει από εκεί που κάποτε είσαστε ένας αναρίθμητος λαός, και ακόμη και τώρα, μέρα με 

την ημέρα, η μια μάστιγα και η άλλη μας βασανίζουν· ξαφνικές δυστυχίες μας καταπνίγουν, 

νέες και απρόβλεπτες καταστροφές μας συντρίβουν. Σε ένα άλλο κήρυγμα του περιγράφει 

τις ερημώσεις: Οι πόλεις μας έχουν καταστραφεί, τα όπλα μας έχουν χαθεί: τα χωράφια μας 

μένουν έρημα: η χώρα μας έγινε μια ερημιά. Τώρα κανείς δε ζει στην ύπαιθρο και σχεδόν 

δεν έχει απομείνει ένας κάτοικος των πόλεων. Και όμως ακόμη και αυτό το υπόλοιπο των 

ανθρώπων είναι χωρίς σταματημό, καθημερινά, κάτω από το μαστίγιο και κάτω από άλλες 
                                                           
83

 Λιβουρνία: αντιστοιχεί στη περιοχή της σύγχρονης Κροατίας 



129 
 

πληγές της θείας οργής που δε βλέπουμε το τέλος. Και η Ρώμη που κάποτε εθεωρείτο η 

κυρία του κόσμου, βλέπουμε τώρα με τα μάτια μας τι της έχει απομείνει, ρημαγμένη με 

άπειρους τρόπους από αναρίθμητες λύπες, από το ρήμαγμα των πολιτών της, από τη βία 

του εχθρού και από τις επαναλήψεις των καταστροφών. Ιδού, όλοι οι ισχυροί άνδρες αυτής 

της γενεάς έχουν εξαφανιστεί απ’ αυτήν. Δείτε, οι λαοί  βρίσκονται σε επανάσταση. Που 

είναι η Γερουσία;  Που είναι ο Λαός; Τα κόκκαλα τους έχουν φθαρεί και η σάρκα τους έχει 

σαπίσει. Τώρα εξαφανίστηκε όλη η τάξη των λαϊκών αξιωματούχων. Και εμείς ακόμη οι 

λίγοι που έχουμε απομείνει, μας απειλεί κάθε μέρα το ξίφος και από άλλες αναρίθμητες 

θλίψεις. Είναι μια Ρώμη χωρίς κατοίκους που βρίσκεται στην αγωνία της. Αλλά γιατί να 

μιλάμε αυτά τα λόγια μόνο για τους ανθρώπους όταν βλέπουμε ότι τα ίδια τα σπίτια 

γκρεμίζονται καθώς πολλαπλασιάζονται οι καταστροφές; Ακόμη και τα τείχη πέφτουν 

καθώς οι άνθρωποι τα έχουν εγκαταλείψει. Δείτε τώρα! Η Ρώμη έχει ερημώσει! Δείτε πως 

έχει τσακιστεί· δείτε πόσο την έχει καταλάβει η λύπη. Όλα αυτά τα είπε  ο Γρηγόριος στους 

κατοίκους της Ρώμης, οι οποίοι ήταν μάρτυρες για την  αλήθεια των λόγων του. Έτσι, από 

τις πληγές των τεσσάρων ανέμων, η αυτοκρατορία των Ελλήνων κλονίστηκε και η 

αυτοκρατορία των Λατίνων έπεσε. και τη Ρώμη δεν έμεινε τίποτα περισσότερο από την 

πρωτεύουσα ενός φτωχού δουκάτου, υπαγόμενου στη Ραβέννα, έδρα των Εξαρχάτου. 

Η πέμπτη σάλπιγγα ακούστηκε στους πολέμους, τους οποίους ο βασιλιάς του Βορρά, όπως 
αυτός καλείται από τον Δανιήλ, έκανε στο τέλος του χρόνου, πιέζοντας το Βασιλιά που 
αναφέρθηκε θα κάνει σύμφωνα με τη θέλησή του Αυτή η πληγή  ξεκίνησε με το αστέρι να 
ανοίγει το πηγάδι της αβύσσου, το οποίο υποδηλώνει το ξεκίνημα μιας ψεύτικης 
θρησκείας: ο καπνός που βγήκε από την άβυσσο, που σήμαινε το πλήθος που αγκάλιασε 
αυτή τη θρησκεία. και οι ακρίδες που βγήκαν από τον καπνό, τους στρατούς που βγήκε από 
αυτό το πλήθος. Αυτός ο λάκκος ανοίχτηκε για να αφήσει καπνό και ακρίδες στις περιοχές 
των τεσσάρων μοναρχιών, ή μερικές από αυτές. Ο βασιλιάς  σ’ αυτές τις ακρίδες ήταν ο 
άγγελος της αβύσσου, που ήταν επικεφαλής κυβερνήτης τόσο σε θρησκευτικές όσο και σε 
πολιτικές υποθέσεις, όπως ήταν ο Χαλίφης που έχουν οι  Σαρακηνοί. Σμήνη από ακρίδες 
εμφανίζονται συχνά στην Ευδαίμονα Αραβία, και από εκεί μολύνουν τα γειτονικά έθνη: και 
έτσι είναι ένας πολύ κατάλληλος τύπος των πολλών στρατών των Αράβων που εισέβαλαν 
στους Ρωμαίους. Άρχισαν να εισβάλλουν στο  634 και να βασιλεύουν στη Δαμασκό το. 637. 
Οικοδόμησαν τη Βαγδάτη το. 766, και βασίλευσε στην Περσία, στη Συρία, στην Αραβία, 
στην Αίγυπτο, την Αφρική και στην Ισπανία. Αργότερα έχασαν την Αφρική στους Μαχάδες84, 
το  910. Μηδία, Υρκανία, Χορασάν, και όλη τη Περσία, στους Δαλαμίτες85, μεταξύ των ετών 
927 και 935. Η Μεσοποταμία και tο Μιάφαρεκιν στον Νααστροδούλα, το 930· τη Συρία και 

την Αίγυπτο στο Abubecre Achsijd86, το935, και τότε βρέθηκε σε μεγάλη αγωνία, ο Χαλίφης 
της Βαγδάτης, το936, παρέδωσε όλες τις υπόλοιπες κτήσεις του στην χρονική εξουσία του 
Μωάμεθ, του γιου του Ραγιίτ, βασιλιά της Wasit στην Χαλδαία, και τον έκανε αυτοκράτορα 
των αυτοκρατόρων. Αλλά ο Μωάμεθ μέσα σε δύο χρόνια έχασε τη Βαγδάτη στους 
Τούρκους. και από εκεί καιρό η Βαγδάτη έμενε μερικές φορές στα χέρια των Τούρκων, και 
μερικές φορές στα χέρια των Σαρακηνών, μέχρι τον Togrul-beig, που ονομάζεται επίσης 
Togra, Dogrissa, Tangrolipix, και Sadoc, κατέκτησε το Χορασάν και την Περσία· το Χ. 1055, 
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πρόσθεσε η Βαγδάτη στην αυτοκρατορία του, καθιστώντας την έδρα της. Οι διάδοχοί του 
Olub-Arflan και Melechschah, κατέκτησαν τις περιοχές στον Ευφράτη. και αυτές οι 
κατακτήσεις, μετά το θάνατο του Melechschah, διαιρέθηκαν στα βασίλεια της Αρμενίας, της 
Μεσοποταμίας, της Συρίας και της Καππαδοκίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια  που βασίλευαν οι 
Χαλίφες των Σαρακηνών με μια χρονική κυριαρχία στη Δαμασκό και Βαγδάτη μαζί, ήταν 300 
χρόνια, δηλαδή. από το έτος 637 έως το έτος 936 συμπεριλαμβανομένου. Τώρα οι ακρίδες 
ζουν μόνο πέντε μήνες· και ως εκ τούτου, επιπρόσθετα στην ιδιότητας  του είδους, αυτές οι 
ακρίδες λέγεται ότι βλάπτουν τους ανθρώπους για  πέντε μήνες και πέντε μήνες, σαν να 
είχαν ζήσει περίπου πέντε μήνες στη Δαμασκό και πάλι περίπου πέντε μήνες στη Βαγδάτη· 
σε δέκα μήνες ή σε 300 προφητικές ημέρες, που είναι χρόνια. 
 
Η έκτη σάλπιγγα ηχεί για τους πολέμους, που ο βασιλιάς του Δανιήλ του Βορρά εναντίον 
του προαναφερθέντος βασιλιά, ο οποίος έκανε σύμφωνα με τη θέλησή του. Στους 
πόλεμους του  ο Βασιλιάς του Βορρά, σύμφωνα με τον Δανιήλ, κατέκτησε την 
Αυτοκρατορία των Ελλήνων, αλλά και της Ιουδαίας, της Αιγύπτου, της Λιβύης και της 
Αιθιοπίας· και από αυτές τις κατακτήσεις δημιουργήθηκε η αυτοκρατορία των Τούρκων, 
όπως μπορεί να είναι γνωστό από την έκτασή της. Αυτοί οι πόλεμοι ξεκίνησαν την το 1258, 
όταν τα τέσσερα βασίλεια των Τούρκων που βρίσκονταν στον Ευφράτη, εκείνο στην 
Αρμενία με έδρα το Miyapharekin,  Megarkin ή Μαρτυρόπολη,  και εκείνο της 
Μεσοποταμίας με έδρα τη Μοσούλη, και εκείνο της Συρίας με έδρα το Χαλέπι, και εκείνο 
της Καππαδοκίας νε έδρα το Ικόνιο, υπέστησαν εισβολή από τους Τατάρους υπό τον 
Χουλάκου, και οδηγήθηκαν στα δυτικά μέρη της Μικράς Ασίας, όπου έκαναν πόλεμο 
ενάντια στους Έλληνες και άρχισαν να ιδρύουν την παρούσα Αυτοκρατορία των Τούρκων· 
Με τον ήχο της έκτης σάλπιγγας, ο Ιωάννης [9] Και ο έκτος άγγελος εσάλπισε· και ήκουσα 
μίαν φωνήν εκ των τεσσάρων κεράτων του θυσιαστηρίου του χρυσού του ενώπιον του 
Θεού, λέγουσαν προς τον έκτον άγγελον, όστις είχε την σάλπιγγα· Λύσον τους τέσσαρας 
αγγέλους τους δεδεμένους εις τον μέγαν ποταμόν Ευφράτην. Και ελύθησαν οι τέσσαρες 
άγγελοι, οι ητοιμασμένοι εις την ώραν και ημέραν και μήνα και ενιαυτόν, διά να 
θανατώσωσι το τρίτον των ανθρώπων. Με τα τέσσερα κέρατα του χρυσού Βωμού, σήμανε 
την κατάσταση των κεντρικών πόλεων των εν λόγω τεσσάρων βασιλείων, Miyapharekin, 
Μοσούλης, Χαλεπιού  και Ικονίου , τα οποία ήταν σε ένα τετράπλευρο. Σκότωσαν  το ένα 
τρίτο των ανθρώπων, όταν κατέκτησαν το Ελληνική Αυτοκρατορία, και κατέλαβαν την 
Κωνσταντινούπολη, το 1453. και άρχισαν να προετοιμάζονται για το σκοπό αυτό, όταν ο 
Olub-Arslan άρχισε να κατακτά τα έθνη στον Ευφράτη, το 1063. Το διάστημα ονομάζεται 
μία ώρα και ημέρα, και ένας μήνας και ένας χρόνος (εις την ώραν και ημέραν και μήνα και 
ενιαυτόν), ή 391 προφητικές ημέρες, που είναι χρόνια. Κατά την πρώτα τριάντα χρόνια, ο 
Olub-Arslan και ο Melechschah κατέκτησαν τα έθνη του  Ευφράτη και βασίλεψε στο σύνολο. 
Ο Melechschah πέθανε το 1092, και τον διαδέχτηκε ένα μικρό παιδί. και τότε αυτό το 
βασίλειο έσπασε στα τέσσερα προαναφερθέντα βασίλεια. 
       *       *       *       *       * 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Οι τελευταίες σελίδες αυτών των παρατηρήσεων είχαν γραφτεί με διαφορετική μορφή από 
τον συγγραφέα σε ένα άλλο αντίγραφο του έργου του· παρατίθενται όπως τα ακόλουθα 
μετά τη γραμμή 22 στη σελίδα 261  (σελίδα 112) 
 
       *       *       *       *       * 
 
 Δεν βρέθηκε κανένας άξιος να ανοίξει το βιβλίο μέχρι να εμφανιστεί ο Αρνίο του Θεού· ο 

μεγάλος ιερέας που εκπροσωπείται από ένα αρνί που σκοτώθηκε στους πρόποδες του 

Βωμού στην πρωινή θυσία. Και ήρθε και πήρε το βιβλίο από το δεξί χέρι εκείνου που 

κάθεται επάνω στον θρόνο. Για τον Αρχιερέα, στη γιορτή του έβδομου μήνα, πήγαινε 

στον ιερό τόπο και πήρε το βιβλίο του νόμου από τη δεξιά πλευρά της Κιβωτού, για να το 

διαβάσει στους ανθρώπους: και για να το διαβάσει καλά, το μελετούσε επτά ημέρες, 

δηλαδή, την τέταρτη, πέμπτη, την έκτη, την έβδομη, την όγδοη, την ένατη και την δέκατη 

μέρα, με τη συμμετοχή ορισμένων ιερέων να τον ακούσουν πόσο καλά το διάβαζε. Αυτές οι 

επτά μέρες υπαινίσσονται το Αρνίο που  ανοίγει διαδοχικά τις επτά σφραγίδες. 

 
Την δέκατη ημέρα του μήνα προσφερόταν ένας νεαρός ταύρος ως προσφορά αμαρτίας για 

τον Αρχιερέα και ένας τράγος ως προσφορά αμαρτίας για τον λαό: και έριχναν κλήρο για 

τους δύο τράγους για να προσδιορίσουν ποιος από αυτούς θα έπρεπε να είναι η κλήρος του 

Θεού για την προσφορά αμαρτίας· και ο άλλος τράγος ονομαζόταν του Αζαζήλ, η 

αποδιοπομπαίος τράγος. Ο Αρχιερέας με τα λινά του ρούχα  έπαιρνε ένα θυμιατήρι γεμάτο 

αναμμένα κάρβουνα από το βωμό και ψιλοκομμένο θυμίαμα και πήγαινε στα άγια των 

αγίων πίσω από το καταπέτασμα , έβαζε το θυμίαμα πάνω στα αναμμένα κάρβουνα και 

ράντιζε το αίμα του ταύρου με τα δάχτυλα του στο ιλαστήριο  και μπροστά του εφτά φορές· 

μετά έσφαζε τον τράγο στον οποίο έπεσε ο κλήρος του Θεού για προσφορά αμαρτίας και 

έφερνε το αίμα του πίσω από το καταπέτασμα , και έκανε εφτά ραντίσματα με το αίμα του 

τράγου στο ιλαστήριο και μπροστά του. Στη συνέχεια έβγαινε έξω στο βωμό, και τον ράντιζε 

επίσης επτά φορές με το αίμα του ταύρου και άλλες εφτά φορές με το αίμα του τράγου·  

Μετά από αυτό θα βάλει τα δυο του χέρια επάνω στο κεφάλι τού ζωντανού τράγου, και θα 

εξομολογηθεί επάνω σ’ αυτόν όλες τις αμαρτίες των γιων Ισραήλ, και όλες τις παραβάσεις 

τους σε όλες τους τις αμαρτίες· και θα τις βάλει στο κεφάλι τού τράγου· και θα τον 

εξαποστείλει, με διορισμένο άνθρωπο, στην έρημο.. Λευιτικό  κεφ. δ και κεφ. ιστ. Ενώ ο 

Αρχιερέας έκανε αυτά τα πράγματα στα Άγια των Αγίων και στο βωμό, οι άνθρωποι 

συνέχισαν να λατρεύουν ήσυχα και σιωπηλά. Στη συνέχεια, ο Αρχιερέας πήγαινε στα Άγια, 

έβγαζε τα ρούχα από λινό, και να έβαζε άλλα ενδύματα·  μετά έβγαινε  και έστελνε τον 

ταύρο και τον τράγο της προσφοράς για αμαρτία που πρέπει για να καούν έξω από το 

στρατόπεδο, με μια φωτιά που την έπαιρνε με ένα θυμιατήρι από το βωμό: και καθώς οι 

άνθρωποι επέστρεφαν στα σπίτια τους  από το ναό, έλεγαν ο ένας στον άλλο, ο Θεός 

σφραγίζει σε ένα καλό νέο έτος. 

Μπορούμε να σκεφτούμε αυτό υπονοείται KAI όταν άνοιξε την έβδομη σφραγίδα, έγινε 

σιωπή στον ουρανό μέχρι μισή ώρα. …Και ήρθε ένας άλλος άγγελος , και στάθηκε μπροστά 

στο θυσιαστήριο, κρατώντας ένα χρυσό θυμιατήριο· και του δόθηκαν πολλά θυμιάματα, για 

να τα προσφέρει μαζί με τις προσευχές όλων των αγίων επάνω στο χρυσό θυσιαστήριο , 
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που είναι μπροστά στο θρόνο. Και ο καπνός των θυμιαμάτων, με τις προσευχές όλων των 

αγίων, ανέβηκε από το χέρι τού αγγέλου μπροστά στον Θεό· και ο άγγελος πήρε το 

θυμιατήριο, και το γέμισε από τη φωτιά τού θυσιαστηρίου, και την έρριξε στη γη· μπορούμε 

να υποθέσουμε έξω από το στρατόπεδο, γιατί ήταν η θυσία του κλήρου του Θεού. 

Για τον Αρχιερέα που είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο ταύρος παραλείπεται. Σε αυτή τη θυσία 
υπήρχαν φωνές και βροντές, από τη μουσική στο ναό, και του φωτός από την ιερή φωτιά, 
και ένας σεισμός: και συγχρονικός σε αυτά τα πράγματα ήταν η σφράγιση των 144000 από 
όλες τις δώδεκα φυλές των Υιών Ισραήλ με τη σφραγίδα του  Θεού στα μέτωπά τους, ενώ οι 
υπόλοιπες από τις δώδεκα φυλές έλαβαν το σημάδι του θηρίου και η γυναίκα έφυγε από το 
ναό στην έρημο ενώ βρισκόταν επάνω σε αυτό το θηρίο. Για αυτή τη σφράγιση και τη 
σήμανση υπάρχει η αντιπροσώπευση από τους δύο τράγους, θυσιάζοντας την μερίδα του 
Θεού στο βουνό Σιών, και η αποστολή του αποδιοπομπαίου τράγου στην έρημο 
φορτωμένου με τις αμαρτίες των Ανθρώπων. 
 
Την δέκατη πέμπτη ημέρα του μήνα και τις επόμενες έξι ημέρες υπήρχαν πολύ μεγάλες 

θυσίες. Και σε αντιστοιχία για τον ήχο των σαλπίγγων, και της ψαλμωδίας με δυνατές 

φωνές, και του χυσίματος των σπονδών σ’ αυτές τις θυσίες ήχησαν οι εφτά σάλπιγγες 

μίλησαν οι επτά βροντές τις φωνές τους και χύθηκαν οι φιάλες της οργής. Άρα τα 

σαλπίσματα των εφτά σαλπίγγων, οι εφτά βροντές και το άδειασμα  των φιαλών είναι 

συγχρονισμένα και σχετίζονται με ένα και το αυτό τμήμα του χρόνου της έβδομης 

σφραγίδας μετά τη σιωπή, σε επτά διαδοχικά μέρη. Οι επτά ημέρες αυτής της γιορτής  που 

ονομάζεται γιορτή της Σκηνοπηγίας· και κατά τη διάρκεια αυτών των επτά ημερών οι Υιοί 

Ισραήλ μένανε σε σκηνές,  και κρατούσαν κλάδους  από φοίνικες στα χέρια τους. Σε αυτό 

αντιστοιχεί το πλήθος με τα κλαδιά φοινίκων στα χέρια τους, που  εμφανίστηκε μετά τη 

σφράγιση των 144000, και βγήκε από τη μεγάλη  θλίψη με θρίαμβο στη μάχη της μεγάλης 

ημέρας, στην οποία ακούγεται ο ήχος της εβδόμης σάλπιγγας. Επομένως, τα οράματα των 

144000 και το πλήθος με τα κλαδιά των φοινίκων, επεκτείνονται μέχρι τον ήχο της έβδομης 

σάλπιγγας και επομένως είναι συγχρονισμένα με τους χρόνους της έβδομης σφραγίδας. 

Όταν έχουν σφραγιστεί οι 144000 από τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ, και οι υπόλοιποι 

έχουν λάβει το σημάδι του θηρίου, και επομένως ο πρώτος ναός καταστράφηκε· ο Ιωάννης 

καλείται μετρήσει τον ναό τού Θεού, και το θυσιαστήριο, και αυτούς που προσκυνούν μέσα 

σ’ αυτόν δηλαδή, τους 144000 που στέκονται στο όρος Σιών και στη θάλασσα από γυαλί: 

αλλά η αυλή που είναι έξω από ναό, δηλαδή η αυλή του λαού, να την αφήσει και να μην τη 

μετρήσει, γιατί δίνεται στους Εθνικούς, εκείνους που λάβανε το σημάδι του Θηρίου· και θα 

καταπατούν την αγία πόλη σαράντα δύο μήνες, δηλαδή, όλο το χρόνο που το Θηρίο δρα 

κάτω από τη γυναίκα Βαβυλώνα: και οι δύο μάρτυρες προφητεύουν 1260 ημέρες, δηλαδή, 

την ίδια ώρα που είναι, ντυμένοι με σάκο. Αυτοί έχουν εξουσία να κλείσουν τον ουρανό, για 

να μη βρέχει βροχή όπως ο Ηλίας,  ατά το σάλπισμα της πρώτης σάλπιγγας· και, όπως τον 

Μωυσή, και έχουν εξουσία επάνω στα νερά, να τα μετατρέπουν σε αίμα, με τον ήχο της  

δεύτερης· και να χτυπήσουν τη γη με κάθε πληγή, όσες φορές αν το θελήσουν. Αυτοί 

προφητεύουν στο κτίριο του δεύτερου ναού, όπως ο Άγκαιος και ο Ζαχαρίας. Αυτοί είναι οι 

δύο ελιές, ή οι εκκλησίες, οι οποίες προμήθευσαν τις λυχνίες με λάδι, Ζαχαρίας δ. Αυτοί 

είναι οι δύο λυχνοστάτες ή Εκκλησίες, που στέκονται ενώπιον του Θεού της γης. Πέντε από 

τις επτά Εκκλησίες της Ασίας, οι ευημερούσες, βρέθηκαν ελλιπείς και παροτρύνονται να 

μετανοήσουν και απειλούνται να απομακρυνθούν από τις θέσεις τους, ή τις κάνει εμετό  
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από το στόμα του ο Χριστός, ή να τιμωρηθούν με το σπαθί  από το στόμα του Χριστού, 

εκτός αν μετανοήσουν: οι άλλες δύο, οι Εκκλησίες της Σμύρνης και της Φιλαδέλφειας, που 

βρίσκονταν υπό διωγμό, παραμένουν σε κατάσταση διωγμού, για να φωτίσουν το δεύτερο 

ναό. Όταν η πρωτόγονη  καθολική εκκλησία, εκπροσωπούμενη από την γυναίκα στον 

ουρανό, αποστάτησε  και χωρίστηκε σε δύο διεφθαρμένες Εκκλησίες, εκπροσωπούμενες 

από την Πόρνη της Βαβυλώνας και το θηρίο με τα δύο κέρατα, οι 144000 που 

σφραγίστηκαν από  όλες τις δώδεκα φυλές, έγιναν οι δύο Μάρτυρες, σε αντίθεση με αυτές 

τις δύο ψεύτικες εκκλησίες: και το όνομα δύο Μάρτυρες που τους δόθηκε κάποτε, 

παραμένει στην αληθινή Εκκλησία του Θεού σε όλες τις εποχές και τους τόπους μέχρι το 

τέλος της Προφητείας. 

Στην ερμηνεία αυτής της Προφητείας, η γυναίκα στον ουρανό ντυμένη με τον ήλιο, πριν 

πετάξει στην έρημο, αντιπροσωπεύει την πρωτόγονη Καθολική εκκλησία, φωτισμένη με τις 

επτά λυχνίες στους επτά χρυσούς λυχνοστάτες, οι οποίες είναι οι επτά εκκλησίες της Ασίας. 

Ο δράκοντας σημαίνει την ίδια αυτοκρατορία με τον Τράγο του Δανιήλ κατά την βασιλεία 

του τελευταίου του κέρατος, δηλαδή ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μέχρις ότου 

κατατμήθηκε στην Ελληνική και στη Λατινική αυτοκρατορία· και όλος ο χρόνος αυτού του 

διαχωρισμού σηματοδοτεί μόνο την  Ελληνική Αυτοκρατορία: και το θηρίο είναι το τέταρτο 

θηρίο του Δανιήλ, αυτό είναι, η Αυτοκρατορία των Λατίνων. Πριν από τη διαίρεση της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Ελληνική και τη Λατινική αυτοκρατορία, το θηρίο 

συμπεριλαμβάνεται στο σώμα του  δράκου·  και από την εποχή εκείνης της διαίρεσης, το 

θηρίο είναι η Λατινική Αυτοκρατορία μόνο. Ως εκ τούτου ο Δράκοντας και το θηρίο έχουν 

τα ίδια κεφάλια και κέρατα. Αλλά τα κεφάλια βρίσκονται πάνω στο δράκο και τα κέρατα 

πάνω στο θηρίο· τα κέρατα είναι δέκα βασίλεια, στα οποία χωρίστηκε το θηρίο  αμέσως 

μετά από το χωρισμό του από τον Δράκοντα, όπως περιγράφηκε παραπάνω· στα κεφάλια 

είναι επτά διαδοχικές δυναστείες, ή τμήματα, στα οποία η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία 

διαιρείται με το άνοιγμα των επτά σφραγίδων. Πριν να φύγει η γυναίκα στην έρημο μιας 

χριστιανικής αυτοκρατορίας, ήταν έγκυος, κοιλοπονούσε δηλαδή· στα δέκα χρόνια του 

διωγμού του Διοκλητιανού, και ο Δράκοντας, η παγανιστική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, 

στάθηκε μπροστά στη γυναίκα που επρόκειτο να γεννήσει, για να καταφάει το παιδί της 

όταν το γεννήσει. Και γέννησε ένα αρσενικό παιδί, το οποίο πρόκειται να ποιμάνει όλα τα 

έθνη με σιδερένια ράβδο μετά από καιρό· και το παιδί της αρπάχτηκε προς τον Θεό και τον 

θρόνο του. στο Ναό, με τη νίκη του μεγάλου Κωνσταντίνου εναντίον του Μαξεντίου: και η 

γυναίκα έφυγε από το ναό στην έρημο της Αραβίας Βαβυλώνα, όπου έχει μια θέση πλούτου 

και τιμής και κυριαρχία, επάνω στο πίσω μέρος του θηρίου, προετοιμασμένο από το Θεό, 

για να την τρέφουν εκεί1260 ημέρες. Kαι έγινε πόλεμος στον ουρανό, ανάμεσα στους 

ειδωλολάτρες  με ηγέτη τον Μαξιμίνο και τη νέα Χριστιανική Αυτοκρατορία. Kαι ρίχτηκε ο 

μεγάλος δράκοντας, το αρχαίο φίδι, που αποκαλείται ο διάβολος, και ο σατανάς, που 

πλανάει ολόκληρη την οικουμένη, ·  το πνεύμα της ειδωλολατρίας των παγανιστών· ρίχτηκε 

στη γη. Και αυτοί τον νίκησαν με το αίμα τού Aρνίου, και με τον λόγο τής μαρτυρίας τους· 

και δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου.    

Και όταν ο δράκοντας είδε ότι ρίχτηκε στη γη, καταδίωξε τη γυναίκα, η οποία γέννησε το 

αρσενικό· διεγείροντας εναντίον της νέο διωγμό με τον Λικίνιο  Και στη γυναίκα  με το 

κτίσιμο της Κωνσταντινούπολης  και την εξίσωση της με τη Ρώμη, δόθηκαν δύο φτερούγες 

τού μεγάλου αετού, για να πετάει στην έρημο, στον τόπο της, πάνω στο θηρίο της,  όπου 
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εκεί τρέφεται για καιρόν και καιρούς και μισόν καιρό, μακριά από το φίδι· και το φίδι με το 

θάνατο του μεγάλου Κωνσταντίνου   έριξε από το στόμα του, πίσω από τη γυναίκα, νερό 

σαν ποταμό, δηλαδή τη Δυτική αυτοκρατορία κάτω από τον Κωνσταντίνο το νεώτερο και το 

Κωνστάντιο,  για να κάνει να την παρασύρει ο ποταμός.  Και η γη  δηλαδή τα έθνη της Ασίας 

κάτω από την Κωνσταντινούπολη  με το να κατακτήσουν την Δυτική Αυτοκρατορία νικώντας 

τον Μαγνέντιο,  βοήθησε τη γυναίκα, και η γη άνοιξε το στόμα της, και κατάπιε τον ποταμό, 

τον οποίο ο δράκοντας έριξε από το στόμα του. Και ο δράκοντας οργίστηκε ενάντια στη 

γυναίκα, και πήγε να κάνει πόλεμο με τους υπόλοιπους από το σπέρμα της, που τηρούν τις 

εντολές τού Θεού και έχουν τη μαρτυρία τού Ιησού Χριστού, οι οποίοι σφραγίστηκαν από 

τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ, και παρέμειναν στο όρος Σιών  με το Αρνίο, και ο αριθμός 

του ήταν   144000, και είχαν το όνομα του πατέρα τους στα μέτωπα τους. 

Όταν η γη κατάπιε τον ποταμό που πλημμύρισε, και ο Δράκοντας πήγε να κάνει πόλεμο με 

το  υπόλοιπο του σπέρματος της γυναικός, Ο Ιωάννης λέγει και στάθηκα επάνω στην άμμο 

της θάλασσας· και είδα ένα θηρίο να ανεβαίνει από τη θάλασσα, το οποίο είχε επτά 

κεφάλια, και δέκα κέρατα· και επάνω στα κέρατά του ήσαν δέκα διαδήματα, και επάνω στα 

κεφάλια του υπήρχαν ονόματα βλασφημίας. Και το θηρίο που είδα, ήταν όμοιο με 

πάρδαλη, και τα πόδια του σαν αρκούδα, και το στόμα του σαν στόμα λιονταριού·  εδώ ο 

Ιωάννης αναφέρει τα ονόματα των τεσσάρων θηρίων του Δανιήλ, με την ίδια σειρά και 

βάζοντας το δικό του θηρίου στη θέση του τετάρτου θηρίου του Δανιήλ.  Και ο δράκοντας 

έδωσε   σ’ αυτό (στο θηρίο) τη δύναμή του, και τον θρόνο του, και μεγάλη εξουσία με το να 

του παραχωρήσει τη Δυτική Αυτοκρατορία . Και είδα ένα από τα κεφάλια του -  το έκτο - 

σαν να ήταν πληγωμένο για θάνατο·  από το ξίφος της γης που κατάπιε τα νερά που βγήκαν 

από το στόμα του Δράκοντα, και η θανάσιμη πληγή του θεραπεύτηκε· με τη νέα διαίρεση 

της αυτοκρατορίας μεταξύ Βαλεντινιανού και Ουάλεντα το 364,καιθαύμασε ολόκληρη η γη, 

που ήταν πίσω από το θηρίο. Ο Ιωάννης  είδε το θηρίο να βγαίνει από τη θάλασσα με τη 

νέα διαίρεση της αυτοκρατορίας μεταξύ Γρατιανού και Θεοδοσίου, το 379. Μετά ο 

Δράκοντας έδωσε στο θηρίο, το θρόνο του και μεγάλη εξουσία, κατά το θάνατο του 

Θεοδοσίου όταν ο Θεοδόσιος  έδωσε τη Δυτική Αυτοκρατορία στο γιο του τον Ονώριο.  

Μετά από αυτό οι δύο Αυτοκρατορίες δεν ενώθηκαν ξανά: αλλά η Δυτική  Αυτοκρατορία, 

τώρα διαιρέθηκε σε δέκα βασίλεια που αναφέρθηκαν προηγούμενα· και αυτά τα βασίλεια 

ενώθηκαν στη θρησκεία κάτω από τη γυναίκα, και βασίλεψαν μαζί της σαράντα δύο μήνες. 

Και είδα λέγει ο Ιωάννης ένα άλλο θηρίο να ανεβαίνει από τη γη, Όταν η γυναίκα διέφυγε 

από τον Δράκοντα στο βασίλειο του Θηρίου, και έγινε η εκκλησία του, αυτό το άλλο θηρίο 

αντιπροσωπεύει την Εκκλησία του Δράκοντα. Γιατί είχε δύο κέρατα, όμοια με κέρατα 

αρνιού, με τα πατριαρχεία της Αλεξάνδρειας και της Αντιόχειας:  και μιλούσε σαν 

δράκοντας  στα θέματα της  θρησκείας. Και ενεργούσε ολόκληρη την εξουσία τού πρώτου 

θηρίου μπροστά του, και έκανε τη γη, ή τα βασίλεια του βασιλείου του Δράκοντα και 

εκείνους που κατοικούν σ’ αυτή να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο, του οποίου η θανάσιμη 

πληγή θεραπεύθηκε  δηλαδή να αποκτήσουν την θρησκεία του. Και έκανε μεγάλα σημεία, 

ώστε έκανε να κατεβαίνει και φωτιά από τον ουρανό στη γη μπροστά στους ανθρώπους. 

Και ενεργούσε ολόκληρη την εξουσία τού πρώτου θηρίου μπροστά του, και έκανε τη γη και 

εκείνους που κατοικούν σ’ αυτή να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο, του οποίου η θανάσιμη 

πληγή θεραπεύθηκε. Δηλαδή αφόριζε όσους διαφωνούσαν για τη θρησκεία του  και 

χρησιμοποιούσαν να κατεβάζουν από ψηλά ένα αιωρούμενο δαυλό. Και πλανούσε αυτούς 
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που κατοικούσαν επάνω στη γη, εξαιτίας των σημείων που του δόθηκαν να κάνει μπροστά 

στο θηρίο, λέγοντας προς εκείνους που κατοικούσαν επάνω στη γη να κάνουν μία εικόνα 

στο θηρίο, που έχει την πληγή της μάχαιρας, και έζησε· δηλαδή να κάνουν μια Σύνοδο από 

ανθρώπους της θρησκείας αυτού του θηρίου  Και του δόθηκε η ικανότητα να δώσει πνεύμα 

στην εικόνα τού θηρίου, ώστε η εικόνα τού θηρίου να μιλήσει, και να κάνει, όσοι δεν 

προσκυνήσουν την εικόνα τού θηρίου, να θανατωθούν· δηλαδή μυστικά με τη διάλυση των 

Εκκλησιών τους. Και έκανε όλους, τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και 

τους φτωχούς, και τους ελεύθερους και τους δούλους, να πάρουν χάραγμα επάνω στο δεξί 

τους χέρι ή επάνω στα μέτωπά τους·  'και να μη μπορεί κανένας να αγοράσει ή να πουλήσει, 

παρά μονάχα αυτός που έχει το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό τού ονόματός 

του, δηλαδή τον αριθμό του ονόματος του· δηλαδή το σημείο  ή το όνομα του  ΛΑΤΕΙΝΟΣ 

ή χξς . Όλοι οι άλλοι αφορίστηκαν. Όταν οι επτά άγγελοι έχυσαν τις επτά φιάλες της οργής, 

και ο Ιωάννης είχε περιγράψει όλα αυτά στην παρούσα στιγμή, καλείται από την ώρα της 

έβδομης φιάλης μέχρι την έκτη σφραγίδα, για να λάβει μια άποψη για τοη γυναίκα και το 

θηρίο της, που θα βασιλεύονταν στις εποχές της έβδομης σφραγίδας. Σε όσον αφορά το 

τελευταίο τμήμα του χρόνου της έκτης σφραγίδας, τότε θεωρείται ως τώρα, ο Άγγελος λέει 

στον Ιωάννη: Το θηρίο που είδες, ήταν, και δεν είναι, και πρόκειται να ανέβει από την 

άβυσσο και να πάει σε απώλεια· δηλαδή ήταν στη βασιλεία του Κώνστα και του 

Μαγνέντιου , μέχρις ότου ο Κώνστας νίκησε τον Μαγνέντιο και ένωσε πάλι την Δυτική και 

την Ανατολική Αυτοκρατορία. Δεν είναι κατά τη διάρκεια της επανασύνδεσης, και θα 

ανέλθει από την άβυσσο ή τη θάλασσα στην επόμενη διαίρεση της αυτοκρατορίας. Ο 

Άγγελος του λέγει μετά:  Εδώ είναι ο νους που έχει σοφία. Τα επτά κεφάλια είναι επτά 

βουνά, όπου επάνω τους κάθεται η γυναίκα· Η Ρώμη είναι χτισμένη επτά λόφους, και από 

εκεί ονομάστηκε η Επτάλοφος πόλη. Και είναι επτά βασιλιάδες· οι πέντε έπεσαν, και ο ένας 

είναι, ο άλλος δεν ήρθε ακόμα, και όταν έρθει, πρέπει να μείνει για λίγο. Και το θηρίο που 

ήταν, και δεν είναι, και αυτός είναι ο όγδοος, και είναι από τους επτά, και πηγαίνει σε 

απώλεια. Πέντε έχουν πέσει, όταν οι χρόνοι των πέντε πρώτων σφραγίδων έχουν περάσει· 

και ένα είναι, ο χρόνος της έκτης σφραγίδας θεωρείται ως το παρόν· και ένας άλλος δεν 

είναι ακόμη, και έρχεται και όταν θα έρθει, που θα συμβεί στο άνοιγμα της έβδομης 

σφραγίδας, πρέπει να συνεχίσει για ένα μικρό διάστημα: και το θηρίο που ήταν και δεν 

είναι, ακόμη και αυτός είναι ο όγδοος, μέσω της διαίρεσης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε 

δύο παράλληλες αυτοκρατορίες. και είναι από τα επτά, που είναι το ήμισυ του έβδομου, 

και θα πάνε στο χαμό. Τα λόγια  οι πέντε έπεσαν, και ο ένας είναι, ο άλλος δεν ήρθε ακόμα 

θεωρούνται από τους ερμηνευτές να είναι ο χρόνος του Αποστόλου Ιωάννη,  όταν του 

δόθηκε η προφητεία: όμως αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να σκεφτούμε: ότι σ’ αυτήν την 

Προφητεία,  εκεί που μιλά για διάφορα πράγματα, ο τρόπος που τα λέει είναι σαν να είναι 

στο παρόν, που όμως δεν ήταν στο παρόν στο χρόνο που δόθηκε η Προφητεία, που όμως 

θα ήταν στο «παρόν» σε κάποιο κατοπινό χρόνο, που στο όραμα εμφανίζονται ως παρόν. 

Έτσι όταν λέγει ότι την ώρα που χύνεται η έβδομη φιάλη της οργής. Και η μεγάλη 

Βαβυλώνα ήρθε σε ενθύμηση μπροστά στον Θεό, για να δώσει σ’ αυτή το ποτήρι από το 

κρασί τού θυμού τής οργής του· δεν μιλά για κάτι που συνέβη όταν έγραφε ο Απόστολος 

Ιωάννης, αλλά στο χρόνο που χύνεται η έβδομη φιάλη της οργής,  Έτσι όταν λέγει: Έπεσε, 

έπεσε η Βαβυλώνα,.. και μετά  Στείλε το δρεπάνι σου, και θέρισε· επειδή, ήρθε για σένα η 

ώρα τού να θερίσεις,  και αλλού  και ήρθε η οργή σου, και ο καιρός των νεκρών, για να 

κριθούν·  και αλλού και είδα τούς νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, να στέκονται μπροστά 
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στον Θεό: όλα αυτά τα λόγια δεν αφορούν τις ημέρες του Ιωάννη του Αποστόλου,  αλλά σε 

κατοπινούς καιρούς που στα οράματα φαίνονται να είναι στο παρόν. Με παρόμοιο τρόπο 

οι πέντε έπεσαν, και ο ένας είναι, ο άλλος δεν ήρθε ακόμα  και Και το θηρίο που ήταν, και 

δεν είναι, και αυτός είναι ο όγδοος, δεν αναφέρονται στην εποχή του Αποστόλου Ιωάννη, 

αλλά στο χρόνο που το Θηρίο πληγώθηκε θανάσιμα με ξίφος, και αυτή η πληγή δόθηκε στο 

έκτο του κεφάλι: και χωρίς αυτή την αναφορά δεν μας λέει ποιο κεφάλι του Θηρίου 

πληγώθηκε. Και τα δέκα κέρατα, που είδες, είναι δέκα βασιλιάδες, οι οποίοι ακόμα δεν 

πήραν βασιλεία, αλλά παίρνουν εξουσία, για μία ώρα, σαν βασιλιάδες μαζί με το θηρίο. 

Αυτοί έχουν μία γνώμη, και θα παραδώσουν στο θηρίο τη δύναμη και τη δική τους εξουσία. 

Αυτοί θα πολεμήσουν με το Αρνίο και στο σάλπισμα της έβδομης σάλπιγγας Αυτοί θα 

πολεμήσουν με το Αρνίο, και το Αρνίο θα τους νικήσει, επειδή είναι Κύριος κυρίων και 

Βασιλιάς βασιλιάδων· και όσοι είναι μαζί του, είναι κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί οι οποίοι 

νικούν το Θηρίο της Kαι τα δέκα κέρατα που είδες επάνω στο θηρίο, αυτοί θα μισήσουν την 

πόρνη, και θα την κάνουν ερημωμένη, και γυμνή, και θα φάνε τις σάρκες της, και αυτή θα 

την κατακάψουν με φωτιά στο τέλος των 1260 ημερών επειδή, ο Θεός έδωσε στις καρδιές 

τους να κάνουν τη γνώμη του, και να γίνουν της ίδιας γνώμης, και να δώσουν τη βασιλεία 

τους στο θηρίο, μέχρις ότου εκτελεστούν οι λόγοι τού Θεού. Και η γυναίκα που είδες, είναι η 

μεγάλη πόλη, που έχει βασιλεία επάνω στους βασιλιάδες της γης· που βασιλεύει στους 

Βασιλείς της γης, ή η μεγάλη πόλη των Λατίνων που βασίλεψε πάνω στους δέκα βασιλιάδες 

μέχρι το τέλος αυτών των ημερών 

 
       *       *       *       *       * 
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