
Η ειδωλολατρεία είναι ως επί το πλείστον μια θρησκεία που λατρεύει τη φύση, τον ήλιο και τη 
σελήνη σαν κυριότερες θεότητες. Ο ήλιος γενικά σαν αρσενική θεότητα και η σελήνη σαν θηλυκιά.
Στην αρχεία μυθολογία ο όφις ήταν παγκοσμίως το σύμβολο του ήλιου. Η λατρεία του ήλιου και 
του όφι άρχισαν μαζί, ο ήλιος θεωρούταν σαν η πηγή όλης της φυσικής ζωής και ο όφις όλης της 
πνευματικής ζωής.
Ο όφις όμως, σίγουρα δεν ήταν πηγή της πνευματικής ζωής γιατί, η Αγία Γραφή δηλώνει ότι ο όφις 
εξαπάτησε τον άνθρωπο, κλέβοντας του την πνευματική ζωή.

Ο Ασκληπιός, ο αρχαίος Θεός της ιατρικής, παριστανόταν συνήθως με 
ένα φίδι τυλιγμένο σε κορμό ξερού δέντρου που δίπλα του φύτρωνε ένα 
νέο δέντρο – ένας φοίνικας, σύμβολο της πλήρους αποκατάστασης της 
ζωής.
Σήμερα το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται από γιατρούς σε κάρτες και 
συνταγές, και στα φαρμακεία.
Στη Ρώμη η 25η Δεκεμβρίου ήταν αφιερωμένη στη Natalis Envicti Solis 
(γέννηση του αήττητου ηλίου)
Ο Άδωνις, ο μέγας Θεός – Ήλιος, θεωρούταν σαν να είχε μεταμορφωθεί 

με τρόπο μυστηριώδη σ’ ένα δέντρο.
Η αρχαία αστρολογία διαίρεσε τον ουρανό σε 36 αστερισμούς. Αυτοί αντιπροσωπεύονταν από 
διάφορα φυλαχτά που τα ονόμαζαν “Sigilla Solis” ή σφραγίδα του ήλιου. Τα φυλαχτά αυτά τα 
χρησιμοποιούσαν οι ειδωλολάτρες ιερείς, και περιείχαν όλους τους αριθμούς από το 1 – 36. Ήταν 
φτιαγμένα από χρυσό γιατί το κίτρινο είναι το χρώμα του ήλιου, και για να μεταφερθούν το τύλιγαν
σε κίτρινο μεταξωτό ύφασμα, υποθέτοντας ότι, αυτός που το είχε έπαιρνε δύναμη που πήγαζε από 
το κόσμημα αυτό. Οι αριθμοί από 1 – 36 ήταν έτσι τοποθετημένοι που στο σύνολό τους έκαναν 
666.

Νο 1



Νο 2
Φυλαχτά που χρησιμοποιούσαν οι ιερείς ειδωλολάτρες που λάτρευαν τον ήλιο.
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Διάγραμμα απόκρυφων αριθμών
Τα σχέδια αυτά είναι παρμένα από φωτογραφίες που φωτογραφήθηκαν το 1910, δείχνουν καθαρά 
τα φυλαχτά που βρίσκονταν τότε στο Βρετανικό μουσείο. Αποκαλύπτουν καθαρά τη λατρεία των 
αρχείων για το Θεό ήλιο.
Από τη μια πλευρά του πρώτου βλέπουμε το Θεό ήλιο όρθιο πάνω σ‘ ένα λιοντάρι. Αυτό δείχνει τη 
θέση του ήλιου στον αστερισμό του Λέοντος κατά τη διάρκεια των ζεστών ημερών του Αυγούστου.
Στην άλλη πλευρά γράφει “Nachyel”, που σημαίνει “η ευφυΐα του ήλιου” και σε 36 τετράγωνα οι 
αριθμοί από 1 – 36 κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στήλη, είτε οριζόντια είτε κάθετα να αθροίζει 111 
6 ή 666
Η δεύτερη απεικόνιση είναι επίσης μια ηλιακή σφραγίδα που τιμάει τον αστέρα Βασιλίσκο που 
ήταν το υποκοριστικό του “Βασιλεύς” που σημαίνει το ίδιο με το λατινικό Regulus.
Να έχουμε υπόψη μας ότι ο Βασιλίσκος είναι το μοναδικό άστρο πρώτου μεγέθους στον αστερισμό 
του Λέοντος.
Ο ήλιος και η σελήνη διακρίνονται ξανά καθαρά σ’ αυτό το φυλαχτό, και στην πίσω πλευρά ξανά οι
αριθμοί από 1 – 36 που επίσης αθροιζόμενοι κάνουν 666.
Η ιερή γλώσσα αυτής της εκκλησίας για πολλούς αιώνες, με βάση ένα διάταγμα, δεν ήταν ούτε η 
ελληνική ούτε η εβραϊκή γλώσσα, αλλά η λατινική. Όταν ο πάπας μιλάει στην έδρα του, το κάνει 
στα λατινικά. Και μέχρι πρόσφατα η λειτουργία γινόταν μόνο στα λατινικά στις καθολικές 
εκκλησίες σ’ όλο τον κόσμο.
Η αρχαία λέξη που όριζε ένα άτομο που μιλούσε λατινικά ήταν “ΛΑΤΕΙΝΟΣ” το όνομα που 
παρουσιάζεται στην Αποκάλυψη 13 (ιγ) : 18. Η αριθμητική αξία του είναι επίσης ο μυστηριώδης 
αριθμός 666:

Λ Α Τ Ε Ι Ν Ο Σ
30 1 300 5 10 50 70 200 666



Η Λ Α Τ Ι Ν Η Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α
8 30 1 300 10 50 8 2 1 200 10 30 5 10 1 666

Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Ι Τ Α Λ Ι Κ Α
5 20 20 30 8 200 10 1 10 300 1 30 10 20 1 666

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Ιταλία για πολύ καιρό ήταν γνωστή ως η “ΓΗ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ” ή η 
“ΓΗ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ” ή “TERRA SATURNIA”. Όταν ο ιταλικός κλάδος της χριστιανικής 
εκκλησίας άνοιξε δρόμο προς την κυριαρχία και προσπάθησε να κοντρολάρει την Καθολική 
Εκκλησία, έγινε τότε η Καθολική Ρωμαϊκή Εκκλησία ή η Ιταλική Εκκλησία – “ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
ΙΤΑΛΙΚΑ”.
Μετά την πτώση της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας, όλο το αιγυπτιακό και βαβυλωνιακό σύστημα 
μεταφέρθηκε στην Πέργαμο της Μικράς Ασίας. Να μην παραξενευόμαστε που ο Κύριος λέει στην 
Εκκλησία που ήταν στην Πέργαμο: “Εξεύρω τα έργα σου, και που κατοικείς, όπου είναι  θρόνος 
του Σατανά”. Αποκάλυψη 2 (β) : 13.
Αυτό το διεφθαρμένο σύστημα της ειδωλολατρίας, ο Απόστολος Παύλος το ονομάζει “μυστήριο 
της ανομίας”, Β’ Θεσσαλονικείς 2 (β) : 7 και ο Ιωάννης “Μυστήριον, Βαβυλών η μεγάλη” 
Αποκάλυψη 17 (ιζ) : 5.
Τα μυστήρια της Βαβυλώνας, πάντα ήταν μπλεγμένα σε μυστήριο, από παλιούς καιρούς έχουν 
προκαλέσει την αλήθεια του Θεού.
Ο Πλούταρχος αναφέρεται σ’ ένα “μυστικό Θεό”, και άλλοι σ’ ένα “μυστικό σύστημα” που 
λατρεύτηκε με το όνομα “SATURN – ΚΡΟΝΟΣ, που σημαίνει “ψεύδομαι κρυφά”.
Στη Χαλδαϊκή και Αραμαϊκή γλώσσα προφέρεται “S-T-U-R” ο μυστικός Θεός της Βαβυλώνας.
Όταν το σύστημα αυτό εγκαταστάθηκε στη Ρώμη, η πόλη των “Επτά λόφων”, η Ιταλία έγινε η γη 
των κρυφών μυστηρίων και που για αιώνες ήταν γνωστή ως η “ΓΗ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ” – “TERRA 
SATURNIA” ή “ΓΗ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ”.

S T U R “Ο Μυστικός Θεός της Βαβυλώνας”
200 60 400 6 666 (Αραμαϊκή Γλώσσα)

Σίγουρα είναι σημαντικά αυτά που έχουν συμβεί, κατά τη διάρκεια των αιώνων, από την αρχαία 
Βαβυλώνα μέχρι τη σύγχρονη, πως η εξουσία που έχει διαφθείρει την αλήθεια του Θεού είναι 
μαρκαρισμένη με το 666.


