
                     TΟ  Β∆ΕΛΥΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ 
 
                                                            Του Αλέκου Χαραλαµππόπουλου 
 
 
     Η φράση βδέλυγµα της ερηµώσεως, απαντάται στο 24ο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. 
Είπε  ο Χριστός, όταν δείτε το βδέλυγµα της ερηµώσεως που είπε ο προφήτης ∆ανιήλ 
και ο οποίος βρίσκονταν σε τόπο άγιο, να ξέρετε ότι πλησιάζω. Και είπε να εύχεστε η 
φυγή να µη γίνει µέσα στον χειµώνα ή Σάββατο. Εµείς θα αποκωδικοποιήσουµε τις 
φράσεις αυτές. 
 
                                ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΑ ΑΣΤΡΑ 
 
     Όπως αναφέρει η Αποκάλυψη του Ιωάννου, ο Μιχαήλ  πραγµατοποίησε πόλεµο 
στον ουρανό µε τον δράκο τον αρχαίο. Ο συµπαντικός αυτός πόλεµος, ήταν ένας 
πόλεµος µεταξύ των ανορθωµένων οµάδων του διαστήµατος, των Έψιλον και ∆έλτα, 
µε την εκπεσµένη οµάδα Ζήτα. Αυτές οι οµάδες, ήταν οι οµάδες των επιλέκτων 
ανθρώπων των τριών κρατών της γης, πριν τον παγκόσµιο πόλεµο και την αποίκηση 
του διαστήµατος. Και στο διάστηµα έγινε η ρήξη και νικήθηκε ο δράκος ο αρχαίος, ο 
σατανάς και ο Ιουστίνος ο φιλόσοφος θα αναφέρει, ότι οι δαίµονες εκβλήθησαν στην 
γη και παντρεύτηκαν γυναίκες ανθρώπων. 
     Στην γη διεξάγονταν πάλι το παιγνίδι της ζωής και η υπό την οµάδα Έψιλον 
ενοποίηση του διαστήµατος, θα ήθελε να ανορθωθεί η γη  και νε ενωθεί ο κόσµος. 
 
                                    ΣΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΡΙ 
 
     Ένα ξενόγαµο πριγκηπόπουλο, ο Μωϋσής, µεγάλωσε στο παλάτι του Φαραώ και 
έγινε αρχιερέας µαζί µε άλλους δύο, στα µυστήρια της Ίσιδος και του Όσιρι. Η οµάδα 
Έψιλον (Άγγελοι) παρακινούσε τον Μωϋσή να περιτµήσει τον γιό του, να πάρει τους 
600.000 δούλους του Φαραώ και να ιδρύσει το έθνος  των Εβραίων. Η περιτοµή θα 
συνέβαλε στην υπακοή των Εβραίων στην οµάδα Έψιλον και διδάσκονταν τον τρόπο 
να διοικήσουν τους ανθρώπους (να ιδρύσουν τις συναγωγές, να δίνουν την δεκάτη 
των κερδών τους στην συναγωγή και να κινούνται συνωµοτικά (µε µυστικότητα). 
     Ο Μωϋσής εκπροσωπούσε την οµάδα  ∆ στα µυστήρια, ο Απολλύων την οµάδα Ε 
και ο Βηρωσός, ο τρίτος αρχιερέας, εκπροσωπούσε την Ζ. Μετά τον πόλεµο των 
άστρων, ο Μωϋσής πείθει τον Φαραώ και εκδιώχνει τον Βηρωσό. Μωϋσής και 
Απολλύων συµφωνούν ότι πρέπει να γίνει µία γη της επαγγελίας όλη η  γη και πρέπει 
µία µέρα να γίνει αχρήµατη, µε άφθονα τα αγαθά και υψηλή γνώση. Ο Απολλύων θα 
ίδρυε τα Ελευσίνεια µυστήρια που θα προήγαγαν την γνώση και ο Μωϋσής τα 
Μωϋσιακά που θα έφτιαχναν την οργάνωση που θα διοικούσε (αργότερα έγινε η 
Σιών). Η κοινωνία  θα ήταν αχρήµατη και σε αυτή την γραµµή κινήθηκαν τα κοινόβια  
του πρώτου Χριστιανισµόυ, αλλά και ο Μάρξ και ο Λένιν. 
 
                           Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ 
 
     Η ηγεσία των Εβραίων µετά τον Μωϋσή, δυσαρεστήθηκε από την πνευµατική 
υπεροχή των Ελλήνων και ήρθε σε ρήξη µε αυτούς. Μία διαµάχη µεταξύ των 
Ελλήνων και των Εβραίων δηµιουργήθηκε. Στο ραντεβού που είχαν τα δύο έθνη, 
στην έλευση του Χριστού, οι Εβραίοι θα δυσαρεστηθούν που ο Χριστός σε 
περιορισµένες διδασκαλίες διδάσκει Ελληνική φιλοσοφία. Επίσης οι αµύητοι 



περίµεναν στρατιωτική επιβολή των Εβραίων, δεν δέχτηκαν ότι πρέπει να κάνουν τα 
κοινόβια µε τα οποία θα επιβληθούν και έγιναν αίτιοι του «σταυρωθήτω». Ο Χριστός 
βλέποντας την µυωπία των Εβραίων, θα οργισθεί και άφησε τις διδαχές  που δίνει το 
24ο κατά Ματθαίο. 
 
                                ΤΟ Β∆ΕΛΥΓΜΑ ΤΗΣ  ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ 
 
     Η δεύτερη παρουσία θεωρήθηκε ως µία επιστροφή του θεού. Μυηµένοι όµως, 
γνωρίζουν ότι εκεί έξω από την γη, µπορούν να αναστήσουν σε τρείς µέρες, νεκρό όχι 
από φυσιολογική φθορά.  Έτσι λοιπόν ο Χριστός, σαν δεύτερη παρουσία εννοούσε 
την επιστροφή από το διάστηµα, όπου έγινε αρχηγός. 
     Νόµισαν πολλοί ότι η δεύτερη παρουσία, θα είναι τιµωρία για τους ανθρώπους. 
Όµως όποιος γνωρίζει και το κοινοποιούµε εµείς, στην διένεξη µεταξύ Εβραίων και 
Ελλήνων, ο Αντίοχος ο Επιφανής το 250 π.Χ. περίπου, παρ’ ολίγο να εξαφανίσει τους 
Εβραίους. Όταν κυρίευσε τα Ιεροσόλυµα, κατέστρεψε τον ναό του Σολοµώντος και 
στο ιερό έθεσε άγαλµα του Απόλλωνα να τιµούν οι Εβραίοι. Το βδέλυγµα της 
ερηµώσεως, είναι ακριβώς αυτό το άγαλµα για τους Εβραίους στην ερήµωση της 
κατάκτησης. 
     Έτσι λοιπόν, το βδέλυγµα της ερηµώσεως, δεν απευθύνεται σε όλους τους 
ανθρώπους, αλλά ήταν µία προειδοποίηση του Χριστού προς τους Εβραίους! 
 
                             ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ Β∆ΕΛΥΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ; 
 
    Τώρα στις τάξεις του διαστήµατος δεν είναι αρχηγός ο Χριστός. Οι Εβραίοι 
διοικούν την γη και γη και διάστηµα είναι σε διάσταση. Ο νέος αρχηγός, έπεισε τις 
κοινότητες του διαστήµατος, ότι η περιτοµή δεν φέρνει µόνο υπακοή αλλά και πτώση 
και η δεκάτη της συναγωγής αθροιζόµενη, δηµιούργησε πλούσιους επιχειρηµατίες 
που αντίκεινται στην αχρήµατη κοινωνία και θέλουν αποψιλωµένα τα κράτη. 
     ∆ιαγράφεται στον ορίζοντα το βδέλυγµα… Και τώρα δεν θα είναι επειδή  το 
προφήτευσε  ο Χριστός. 


