
Η ΕΚΤΗ ΠΛΗΓΗ – Ο ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ
Ακόμα κι οι άνθρωποι που δεν εκκλησιάζονται, συζητούν τον Αρμαγεδδώνα. Ίσως είναι η πιο 
συζητημένη μάχη όλων των αιώνων. Αλλά τι είναι; Αυτά τα πέντε σημεία πρέπει να αποσαφηνίζουν
το θέμα αυτής της πληγής:

1. Η ξήρανση του Ευφράτη, Αποκάλυψη 16 (ις) : 12
2. Οι βασιλείς της ανατολής, Αποκάλυψη 16 (ις) : 12
3. Τα τρία ακάθαρτα πνεύματα από τα στόματα του θηρίου, του δράκου και του 

ψευδοπροφήτη, Αποκάλυψη 16 (ις) : 13,14
4. Συναγμένοι στον Αρμαγεδδώνα, Αποκάλυψη 16 (ις) : 14,16
5. Ερχομός σαν κλέφτης, Αποκάλυψη 16 (ις) : 15

Ας ανασκοπήσουμε αυτά τα σημεία ξεχωριστά.

Η ΞΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΥΦΡΑΤΗ
Η ΑΡΧΕΙΑ ΒΑΒΥΛΩΝΑ ήταν κτισμένη επάνω στον ΕΥΦΡΑΤΗ ποταμό, Ιερεμίας 51 (να) : 
12,13,63,64. Ο Κύρος, αρχιστράτηγος των στρατευμάτων των Μηδοπερσών, έφραξε το ποτάμι και 
κυλούσε κάτω από τα τείχη της πόλης, και με αυτό το τρόπο ο στρατός του κατάφερε να μπει στην 
πόλη τη νύχτα και την κατάκτησε (Βλέπετε Δανιήλ, κεφάλαιο 5 (ε). Το ΝΕΡΟ στην προφητεία, 
αντιπροσωπεύει ανθρώπους, Αποκάλυψη 17 (ιζ) : 15. Η ΞΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΦΡΑΤΗ 
σημαίνει ότι η υποστήριξη των ανθρώπων που είναι μέτοχοι στη βασιλεία του Σατανά ( η οποία 
είναι η πνευματική Βαβυλώνα, όπως μάθαμε στο μάθημα 21) θα ξηρανθεί. Απογοητευμένοι, 
χωρίζουν από τους αρχηγούς τους. Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ξήρανση του ποταμού λαμβάνει χώρα κάτω 
από την υπερβολική ζέστη της τέταρτης πληγής, Ιωήλ 1 (α) : 19,20.

ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Οι λέξεις, ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, αναφέρονται στον βασιλέα Ιησού και σε ορισμένους από 
αυτούς που Τον βοηθούν στον ουρανό, που επίσης ονομάζονται βασιλείς στην Αποκάλυψη 1 (α) : 6 
και Αποκάλυψη 5 (ε) : 10.  Η ΑΝΑΤΟΛΗ, στην προφητεία, αναφέρεται στον ουρανό. Η δόξα του 
Θεού ήρθε από ανατολής στο Ιεζεκιήλ 43 (μγ) : 2. Ο άγγελος της Αποκάλυψης 7 (ζ) : 2 έρχεται από
την ανατολή. Ο Κύρος, που κατάκτησε τη γήινη Βαβυλώνα, ήρθε από την ανατολή, Ησαΐας 46 (μς)
: 11 & 41 (μα) : 2. Ο Κύρος αντιπροσωπεύει τον Ιησού και τους βασιλείς που έρχονται από την 
ανατολή (τον ουρανό) να καταστρέψουν την πνευματική Βαβυλώνα. “Η οδός των βασιλέων των 
από ανατολών”, Αποκάλυψη 16 (ις) : 12 ετοιμάζεται από την ξήρανση της υποστήριξης της 
Βαβυλώνας από τους οπαδούς της. Με άλλα λόγια, η απογοήτευση των ανθρώπων με τη 
Βαβυλώνα, και την αποστροφή τους απ’ αυτήν, ανοίγουν το δρόμο για τον ερχομό του Ιησού.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ
ΘΗΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗ

ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ (Βλέπετε το μάθημα 19). Η Αποκάλυψη 19 (ιθ) : 20 δηλώνει 
καθαρά ότι Ο ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΣ που 
απεικονίζεται στην Αποκάλυψη 13 (ιγ) : 11-17 οδηγούμενος από την Αμερική (Το μάθημα 19 
επίσης σχολιάζει αυτό). Ο ΔΡΑΚΟΣ, ενω πρωταρχικά αναφέρεται στο Σατανά, 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ επίσης την ειδωλολατρική Ρώμη και, κατ’ επέκταση, την ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ 
γενικά. Έτσι, η εικόνα εδώ είναι του Καθολικισμού, του αποστάτη Προτεσταντισμού και της 
Ειδωλολατρείας (όλες οι θρησκείες του κόσμου) ενωμένοι διά των πνευμάτων των διαβόλων που 
εργάζονται μέσο αυτών, να ετοιμάσουν ανθρώπους παγκοσμίως να επιτίθενται στο λαό του Θεού, 
και με αυτό τον τρόπο στο Ίδιο το Θεό. Αυτά τα πνεύματα των διαβόλων θα κάνουν μεγάλα 
θαύματα στην προσπάθεια τους να αποδείξουν ότι το έργο τους είναι του Θεού.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΣΤΟΝ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ



Η λέξη ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ σημαίνει ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ Η ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. Προέρχεται 
από δύο εβραϊκές λέξεις: HAR, που σημαίνει “όρος”, και MEGIDDO, που σημαίνει “σφαγή” ή 
“καταστροφή”. Η Μέγιδδο είναι μια μικρή, στρατηγικά τοποθετημένη κοιλάδα στην βόρεια 
Παλαιστίνη, όπου έγιναν μερικές αποφασιστικές μάχες στο παρελθόν. Όμως, η πραγματική 
τοποθέτησή της δε σημαίνει τίποτα εδώ, γιατί όλες οι τοποθεσίες της Παλαιάς Διαθήκη που 
αναφέρονται στην Αποκάλυψη είναι συμβολικές. Μερικά παραδείγματα είναι η Βαβυλώνα, η 
Αίγυπτος, τα Σόδομα και ο Ευφράτης. Στην τελευταία μεγάλη μάχη οι βασιλείς της γης και όλους 
του κόσμου συμπεριλαμβάνονται. Κανένας μικρός τόπος στην Παλαιστίνη δεν θα τους χωρούσε. Ο 
Ιερεμίας 25 (κε) : 31 το ονομάζει “η κρίσις του Κυρίου μετά των εθνών”.
Ολόκληρος ο αμαρτωλός κόσμος στέκεται σε μια πλευρά, με αρχηγό το Σατανά, και από την άλλη 
πλευρά οι βασιλείς της ανατολής (ο Ιησούς και οι βασιλείς Του). Ο Αρμαγεδδών είναι η 
καταστροφή, ή η σφαγή των μη-σεσωσμένων στη δευτέρα παρουσία του Ιησού. Η “σύναξη” για τη 
μάχη της Αποκάλυψης 16 (ις) : 14,16 αναφέρεται στην ένωση όλων των ειδών θρησκευομένων, 
παγκοσμίως, εναντίον της αλήθειας της Γραφής. Η καταστροφή των ασεβών από το Θεό είναι 
επίσης παγκόσμια. Δεν περιορίζεται σε κάποια μικρή περιοχή μάχης στην Παλαιστίνη.
Η μάχη του Αρμαγεδδώνα, στην οποία καταστρέφονται οι ασεβείς, περιγράφεται στην Αποκάλυψη 
1 (α) : 7 & 6 (ς) : 14-17 & 14 (ιδ) : 19,20 & 16 (ις) : 17-21 & 17 (ιζ) : 14 & 19 (ιθ) : 11-21. Οι 
ασεβείς ετοιμάζονται να θανατώσουν το λαό του Θεού όταν ο Κύριος επιστρέφει και θανατώνει 
τους ίδιους, σ’ αυτό που λέγεται ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑΣ. Στο τέλος των 1000 ετών (βλέπετε μάθημα 7)
οι ασεβείς έχουμε ακόμα το ίδιο άσπονδο μίσος για το Θεό και το λαό Του, και τον ίδιο πόθο να 
τους καταστρέψουν. Γι’ αυτό περικυκλώνουν την Άγια Πόλη να την κατακτήσουν. Τότε, το τελικό 
μέρος του Αρμαγεδδώνα λαμβάνει χώρα, καθώς οι ασεβείς καταστρέφονται από φωτιά, Αποκάλυψη
20 (κ) : 9.

ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΩΣ ΚΛΕΠΤΗΣ
Η προειδοποίηση εδώ είναι ότι εάν δεν εκζητούμε καθημερινά τον Κύριο και διατηρούμε τις 
σχέσεις μας με Αυτόν ακμαίες, μπορούμε να φτάσουμε ς’ αυτή τη μεγάλη ημέρα έκπληκτοι και 
χαμένοι.


