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Antychryst 
 

KS. FRANCISZEK ANTONI STAUDENMAIER 

 

–––––––– 

 

Antychryst znaczy osobę, udającą się fałszywie za Chrystusa i uwodzącą 

tym sposobem innych; lub też znaczy w ogóle przeciwnika Chrystusa i Jego 

sprawy. Nadto, rozróżniamy jeszcze pierwiastek antychrystusowy od 

Antychrysta, osoby, jaka pokazać się ma na ziemi pod koniec świata. Przez 

pierwiastek antychrystusowy rozumiemy każdą zasadę, każde działanie, 

przeciwne zasadzie chrześcijańskiej. Chrystianizm, z Bożego ustanowienia 

swego, ma na celu zniesienie grzechu i błędu w świecie; pierwiastek zaś 

antychrystusowy z grzechu i z fałszu pochodzi i żyje grzechem i fałszem, i 

dlatego wrogi jest chrystianizmowi. W najszerszym tedy znaczeniu, pierwiastek 

antychrystusowy jest tak stary, jak odpadły od Boga świat; w ściślejszym zaś 

znaczeniu, jest tak stary jak chrystianizm, bo już św. Jan w pierwszym swym 
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Liście mówi (2, 18), "jakoście słyszeli, iż antychryst idzie, i teraz antychrystów 

wielu się stało". Judaizm nie uznał, iż ostatecznym jego celem było zakończenie 

na chrystianizmie, lecz połączył się przeciwko niemu z poganizmem, jako 

sojusznikiem zaciętej walki. Księga Objawienia przedstawia w tym znaczeniu 

poganizm, pod obrazem Babilonu, a skrzywiony judaizm jako stare, a właściwie 

przestarzałe Jeruzalem (Apok. 17, 1-18; 18, 1-24; 11, 1-19; cf. Mt. 23, 37. 38; 

24, 1. 2. 15-21; Mk 13, 1. 2; Łk. 19, 41-44; Jan. 4, 21). A jakkolwiek stary 

Babilon i stare Jeruzalem zostały złamane i w zasadzie pokonane, jednakże w 

coraz nowe przebierając się formy, walczą i teraz, niemniej jak kiedyś, 

zawzięcie i chytrze przeciwko Chrystusowi. 
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Do antychrystusowych czynników należą także te osoby, nauczyciele, 

systematy i instytucje, jakie pozornie Chrystusowym jeszcze zasłaniają się 

imieniem, ale w gruncie są przeciwko Chrystusowi, przeciwko Jego nauce, Jego 

religii i Jego Kościołowi. Co do antychrystianizmu w nauczaniu, Pismo św. 

podaje niektóre jego cechy, a mianowicie w następujących miejscach: "Wszelkie 

kłamstwo nie jest z prawdy. Kto jest kłamcą, jeśli nie ten, który przeczy, że 

Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, który zaprzecza Ojca i Syna" (I 

Jan. 2, 21. 22). "Każdy duch, który nie wyznaje Jezusa, z Boga nie jest; a ten jest 

antychryst, o którymeście słyszeli, iż idzie, i teraz już jest na świecie" (tamże 4, 

3). "Wielu zwodzicielów wyszło na świat, którzy nie wyznawają, że Jezus 

Chrystus przyszedł w ciele; taki jest zwodzicielem i antychrystem" (II Jan. 7). Z 

tych cech łatwo wnioskować, jako szeroko za dni naszych rozpanoszony 

antychrystianizm, pozytywizm, darwinizm, materializm, nihilizm; słowem, 

wszystkie formy racjonalizmu, mniej lub więcej otwarcie występujące ze swoim 

ateizmem: już tym samym oczywiście są doktrynami antychrystusowymi.  
 

 
 

Pierwiastek antychrystusowy działa we wszystkich periodach życia 

dziejowego, przynosząc ludzkości nieobliczone szkody i klęski. Pismo św. 

jednak, krom tego, wskazuje jeszcze w przyszłości na dojście pierwiastka tego 

do stopnia swego najwyższego i do uosobienia w Antychryście, który przyjdzie 

przed drugim przyjściem Chrystusa, podnosząc się i buntując przeciwko 

wszystkiemu, co jest z Boga i co Bożym jest, sadowiąc się w Kościele Bożym i 

udając się za Boga samego (I Jan. 2, 18; 4, 3; II Tes. 2, 4). "A wtedy, dodaje 

Apostoł (II Tes. 2, 8), objawion będzie on złośnik, którego Pan Jezus zabije 

duchem ust swoich i zatraci objawieniem przyjścia swego tego, którego 

przyjście jest wedle skuteczności szatańskiej, z wszelką mocą i znakami i 
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cudami kłamliwymi, i z wszelkim zwiedzieniem nieprawości w tych, którzy 

giną, przeto iż miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni. Dlatego pośle im 

Bóg skuteczność oszukania, aby wierzyli kłamstwu, iżby byli osądzeni wszyscy, 

którzy nie uwierzyli prawdzie, ale przyzwolili na nieprawość". Niektóre miejsca 

z Daniela, a mianowicie: 7, 25. 26; 8, 23-25 i 12, 1, odnoszą się także do czasów 

Antychrysta. Pomijamy tu przeróżne opowieści, jakie fantazja ludzka 

poprzyczepiała do słów Pisma św. i rozmaite, dowolne, bezzasadne kombinacje 

na oznaczenie czasu przyjścia Antychrysta. (1) 
 

(Staudenmaier) 
 

N. 
 

––––––––––– 
 

 

Artykuł z: Encyklopedia Kościelna podług Teologicznej Encyklopedii Wetzera i Weltego z 

licznymi jej dopełnieniami przy współpracownictwie kilkunastu duchownych i świeckich 

osób wydana przez X. Michała Nowodworskiego. Tom I. (A. – Baranek). Warszawa. W 

DRUKARNI CZERWIŃSKIEGO I SPÓŁKI, ulica Śto-Krzyzka Nr 1325. 1873, ss. 280-281 (hasło: 

Antychryst). 
 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; ilustracje od red. Ultra montes). 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pozwolenie Władzy Duchownej: 
 

APPROBATUR.  
 

Vladislaviae, die 12 (24) Decembris 1872 anno. 
 

Clemens Skupieński, 
 

Administrator Dioecesis Vladislav. Seu Calissiensis. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Przypisy: 

(1) Por. 1) Św. Jan Damasceński, Doktor Kościoła, Wykład wiary prawdziwej. Antychryst 

(Expositio accurata fidei orthodoxae. De antichristo). 
 

2) P. Ioannes Herrmann CSsR, De Antichristo. 
 

3) Ks. Henryk Fiatowski, Antychryst. 
 

4) Ks. Franciszek Pouget, Nauki katolickie w sposób katechizmowy. O końcu świata, o 

Antychryście, o przyjściu Eliasza i Henocha, i o nawróceniu żydów. 
 

5) Ks. Piotr Skarga SI, Kazanie na XXIV niedzielę po Świątkach. (O końcu świata i o 

Antychryście). 

http://www.ultramontes.pl/jan_damascenski_wyklad_antychryst.htm
http://www.ultramontes.pl/joannes_damascenus_expositio_de_antichristo.htm
http://www.ultramontes.pl/de_antichristo.htm
http://www.ultramontes.pl/antychryst_p_e_k.htm
http://www.ultramontes.pl/pouget_o_koncu_swiata.htm
http://www.ultramontes.pl/pouget_o_koncu_swiata.htm
http://www.ultramontes.pl/pouget_o_koncu_swiata.htm
http://www.ultramontes.pl/skarga_kazania_xxiv_po_sw.htm
http://www.ultramontes.pl/skarga_kazania_xxiv_po_sw.htm
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6) Bp Władysław Krynicki, Dzieje Kościoła powszechnego. 
 

7) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys 

dogmatyki katolickiej. 
 

8) Św. Cyprian Biskup Kartagiński, a) O jedności Kościoła Katolickiego. b) O śmiertelności. 
 

9) Kwintus Septymiusz Florens Tertulian, Preskrypcja przeciw heretykom. 
 

10) Św. Wincenty z Lerynu, Pamiętnik (Commonitorium). Rozprawa Pielgrzyma o 

starożytności i powszechności wiary katolickiej przeciw niezbożnym nowościom wszystkich 

kacerzy. 
 

11) Ks. Bartłomiej Holzhauser, a) O nadzwyczaj haniebnym i niecnym bożyszczu, 

Antypapieżu, który rozedrze Kościół zachodni i sprawi ubóstwienie pierwszej bestii (De 

turpissimo et scelestissimo idolo, antipapa, qui lacerabit Ecclesiam occidentalem et adorare 

faciet bestiam primam) b) Sede vacante. 
 

12) Abp Walenty Zubizarreta OCD, O modernizmie (De modernismo). 
 

13) Ks. Aleksander Lakszyński, Masoneria i karbonaryzm wobec zdrowego rozumu i 

społeczeństwa podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej 

końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych. 
 

14) Dr Anna Danuta Drużbacka, Moralne oblicze kwestii żydowskiej w świetle nauki św. 

Tomasza z Akwinu. 
 

15) O. Mikołaj Łęczycki SI, a) De praxi Divinae praesentiae et orationum iaculatoriarum ac 

variis orandi Deumque pie colendi modis. b) De piis erga Deum et coelites affectibus. c) De 

verbis Simeonis et Annae Prophetissae de Christo. O słowach Symeona i Anny Prorokini o 

Chrystusie. d) De Judae proditione. O zdradzie Judasza. e) De variis Antichristis 

Spiritualibus. O rozmaitych Antychrystach Duchownych. f) Pobudki do unikania grzechu 

śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych. 
 

(Przyp. red. Ultra montes). 

 

 

 

 

( HTM ) 
 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl) 

Cracovia MMXXI, Kraków 2021 

http://www.ultramontes.pl/krynicki_dzieje_kosciola.htm
http://www.ultramontes.pl/sieniatycki_apologetyka.htm
http://www.ultramontes.pl/sieniatycki_zarys_dogmatyki.htm
http://www.ultramontes.pl/sieniatycki_zarys_dogmatyki.htm
http://www.ultramontes.pl/sieniatycki_zarys_dogmatyki.htm
http://www.ultramontes.pl/cyprian_o_jednosci.htm
http://www.ultramontes.pl/cyprian_o_smiertelnosci.htm
http://www.ultramontes.pl/tertulian_preskrypcja.htm
http://www.ultramontes.pl/commonitorium_pl.htm
http://www.ultramontes.pl/commonitorium_pl.htm
http://www.ultramontes.pl/commonitorium_pl.htm
http://www.ultramontes.pl/commonitorium_pl.htm
http://www.ultramontes.pl/idolum_pl.htm
http://www.ultramontes.pl/idolum_pl.htm
http://www.ultramontes.pl/idolum_pl.htm
http://www.ultramontes.pl/idolum.htm
http://www.ultramontes.pl/idolum.htm
http://www.ultramontes.pl/idolum.htm
http://www.ultramontes.pl/idolum.htm
http://www.ultramontes.pl/Sede_vacante.htm
http://www.ultramontes.pl/Zubizarreta_pl.pdf
http://www.ultramontes.pl/Zubizarreta.pdf
http://www.ultramontes.pl/masoneria_i_karbonaryzm.htm
http://www.ultramontes.pl/masoneria_i_karbonaryzm.htm
http://www.ultramontes.pl/masoneria_i_karbonaryzm.htm
http://www.ultramontes.pl/masoneria_i_karbonaryzm.htm
http://www.ultramontes.pl/moralne_oblicze_kwestii_zydowskiej.pdf
http://www.ultramontes.pl/moralne_oblicze_kwestii_zydowskiej.pdf
http://www.ultramontes.pl/moralne_oblicze_kwestii_zydowskiej.pdf
http://www.ultramontes.pl/lancicius_de_praxi_divinae_praesentiae.htm
http://www.ultramontes.pl/lancicius_de_praxi_divinae_praesentiae.htm
http://www.ultramontes.pl/lancicius_de_praxi_divinae_praesentiae.htm
http://www.ultramontes.pl/lancicius_de_piis.htm
http://www.ultramontes.pl/lancicius_de_piis.htm
http://www.ultramontes.pl/lancicius_de_piis.htm
http://www.ultramontes.pl/de_verbis_simeonis.htm
http://www.ultramontes.pl/de_verbis_simeonis.htm
http://www.ultramontes.pl/de_verbis_simeonis.htm
http://www.ultramontes.pl/de_verbis_simeonis.htm
http://www.ultramontes.pl/de_verbis_simeonis.htm
http://www.ultramontes.pl/De_Judae_proditione.htm
http://www.ultramontes.pl/de_variis_antichristis.htm
http://www.ultramontes.pl/de_variis_antichristis.htm
http://www.ultramontes.pl/de_variis_antichristis.htm
http://www.ultramontes.pl/pobudki_do_unikania.htm
http://www.ultramontes.pl/pobudki_do_unikania.htm
http://www.ultramontes.pl/pobudki_do_unikania.htm
http://www.ultramontes.pl/antychryst.htm
http://www.ultramontes.pl/

