16 Ιουνίου – 22 Ιουνίου

Σάββατο απόγευμα

12. ΒΑΒΥΛΩΝΑ ΚΑΙ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και επί το μέτωπον αυτής ήτο όνομα γεγραμμένον· Μυστήριον, Βαβυλών η μεγάλη, η μήτηρ των πορνών
και των βδελυγμάτων της γης» Αποκάλυψη 17/ιζ’ 5.
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Αποκ. 14/ιδ’ 8,
16/ις’ 19, Ησ. 52/νβ’ 9, Αποκ. 18/ιη’ 1-10, 16/ις’ 12-16, Α’ Βασ.
18/ιη’ 1-40, Α’ Κορ. 15/ιε’ 1,2.
Το βιβλίο της Αποκάλυψης, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είναι γεμάτο εικόνες και φράσεις παρμένες από την Παλαιά Διαθήκη. Για
παράδειγμα, το όνομα Βαβυλώνα εμφανίζεται έξι φορές στην Αποκάλυψη. Δεν πρόκειται όμως για την αρχαία αυτοκρατορία του Ναβουχοδονόσορ που έχει εδώ και αιώνες αφανιστεί. Ο Ιωάννης
χρησιμοποίησε εικόνες της Παλαιάς Διαθήκης για να αποτυπώσει
μία αλήθεια. Σ’ αυτήν την περίπτωση, η Βαβυλώνα – μία μεγάλη
πολιτική και θρησκευτική δύναμη που κατέθλιβε τον λαό του Θεού
– τώρα αντιπροσωπεύει μεγάλες θρησκευτικές και πολιτικές δυνάμεις που θα κάνουν το ίδιο κατά τον έσχατο καιρό.
Παρόμοια και με τον όρο Αρμαγεδδών τον οποίο συναντάμε μόνο
στην Αποκάλυψη αλλά προέρχεται από την Εβραϊκή φράση που
σημαίνει, «Όρος Μεγιδδώ», μία περιοχή του αρχαίου Ισραήλ. Πολλά έχουν ειπωθεί σχετικά με τον Αρμαγεδδών και πολλοί πιστεύουν ότι μία μεγάλη στρατιωτική μάχη θα γίνει στη Μεγιδδώ καθώς
πλησιάζουμε στο τέλος του κόσμου.
Αυτήν την εβδομάδα θα εξετάσουμε την Βαβυλώνα και τον Αρμαγεδδών, και θα προσπαθήσουμε να δούμε τι θέλει να μας πει η
Αγία Γραφή μέσα από αυτές τις απεικονίσεις.
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Κυριακή 17 Ιουνίου
«ΕΚ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ ΤΗΣ»
Διαβάστε Αποκ. 14/ιδ’ 8, 16/ις’ 19, 17/ιζ’ 5, 18/ιη’ 2,10,21, τις έξι
αναφορές στην Βαβυλώνα στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Έχοντας
υπόψη την ιστορία της Βαβυλώνας στην Παλαιά Διαθήκη, τι μας
λένε αυτά τα εδάφια για την Βαβυλώνα στα πλαίσια των εσχάτων
ημερών;
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Η Αγία Γραφή αναφέρει την ιστορία δύο πόλεων, της Ιερουσαλήμ
και της Βαβυλώνας. Η Ιερουσαλήμ είναι η πόλη του Θεού και του
λαού της διαθήκης Του (Ψαλμ. 102/ρβ’ 21, Ησ. 52/νβ’ 9, 65/ξε’ 19,
Αποκ. 3/γ’ 12), ενώ η Βαβυλώνα αντιπροσωπεύει την καταδυνάστευση, την βία, την κίβδηλη θρησκεία και την επανάσταση ενάντια
στον Θεό.
Σκεφτείτε τον πύργο της Βαβέλ (Γέν. 11/ια’ 9). Η Εβραϊκή λέξη για
την «Βαβέλ» είναι ίδια για το βασίλειο της «Βαβυλώνας». Στην Α’
Πέτρ. 5/ε’ 13, ο Πέτρος στέλνει χαιρετισμούς από την εκκλησία την
«εν Βαβυλώνι», και δεν αναφερόταν στα ερείπια του αρχαίου βασιλείου, αλλά στη Ρώμη, η οποία σύντομα θα δυνάστευε την εκκλησία. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ονομασία σε σχέση με το βιβλίο
της Αποκάλυψης και τον ρόλο της Ρώμης όπως παρουσιάζεται στο
βιβλίο αυτό.
Διαβάστε Αποκ. 14/ιδ’ 8 και 18/ιη’ 3. Τι μας δείχνουν αυτά τα εδάφια για την κακόβουλη επιρροή της Βαβυλώνας στον κόσμο και
στον λαό του Θεού;
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
Δεν χωρά αμφιβολία πως η δύναμη που αντιπροσωπεύει η Βαβυλώνα, όπως φαίνεται στο βιβλίο της Αποκάλυψης, είναι διεφθαρμένη, και η επιρροή της απλώνεται σε όλον τον κόσμο. Η φράση, «εκ
του οίνου του θυμού της πορνείας αυτής» (Αποκ. 14/ιδ’ 8) είναι
ξεκάθαρη αναφορά στα κίβδηλα δόγματα, στις ψευδείς διδαχές και
στις διεφθαρμένες πρακτικές που προκύπτουν από αυτά. Η Βαβυλώνα είναι η δύναμη του κακού που έχει εξαπλωθεί σε «όλα τα
έθνη» (Αποκ. 18/ιη’ 3). Επομένως, όλοι πρέπει να προσέξουμε μη
διαφθαρούμε.
ΣΚΕΨΗ: Δείτε την διαφθορά, την σύγχυση, και την καταδυνάστευση που επικρατούν στον κόσμο σήμερα. Τι μας διδάσκει αυτό για
την ανάγκη να παραμείνουμε στον Ιησού και στο Λόγο Του;
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Δευτέρα 18 Ιουνίου
«ΕΠΕΣΕΝ, ΕΠΕΣΕ ΒΑΒΥΛΩΝ Η ΜΕΓΑΛΗ»
Όσο μεγάλη και διεφθαρμένη κι αν είναι η επιρροή της Βαβυλώνας
στον κόσμο, στην Αποκάλυψη βλέπουμε ότι μία μέρα θα τελειώσει.
Διαβάστε Αποκ. 18/ιη’ 1-10. Τι μας λένε αυτά τα εδάφια για την
«μεγάλη Βαβυλώνα»;
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
Το μήνυμα του δεύτερου αγγέλου (Αποκ. 14/ιδ’ 8) για την πτώση
της Βαβυλώνας επαναλαμβάνεται στην Αποκ. 18/ιη’ 2 όπου φαίνεται το πόσο έντονα έχει διαφθαρεί.
«Η Γραφή διακηρύττει ότι πριν από την παρουσία του Κυρίου, ο
Σατανάς θα εργασθεί ‘‘εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι
ψεύδους, και εν πάση απάτη της αδικίας’’ και ότι όσοι ‘‘δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας διά να σωθώσι,’’ θα πέσουν λεία σε
μία ‘‘ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστεύσωσιν εις το ψεύδος.’’ (Β’
Θεσ. 2/β’ 9-11). Μόνο όταν επέλθει αυτή η κατάσταση και η σύμπτυξη της εκκλησίας με τον κόσμο γενικευθεί σε όλη τη Χριστιανοσύνη, τότε η πτώση της Βαβυλώνας θα ολοκληρωθεί. Η μεταβολή προχωρεί κατά στάδια και η ολοκληρωτική εκπλήρωση του μηνύματος της Αποκάλυψης 14/ιδ’ 8 ανήκει ακόμη στο μέλλον.» Ε.
Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. 465.
Μόνο ο Θεός ξέρει εάν έχει γίνει η «ολοκληρωτική εκπλήρωση».
Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε σύμφωνα με αυτά τα εδάφια είναι ότι η
πνευματική Βαβυλώνα μία μέρα θα αντιμετωπίσει την κρίση του
Θεού εξαιτίας της μεγάλης ακαθαρσίας της. «Διότι αι αμαρτίαι αυτής έφθασαν έως του ουρανού, και ενεθυμήθη ο Θεός τα αδικήματα αυτης» (Αποκ. 18/ιη’ 5). Εδώ βλέπουμε φράσεις που συναντάμε
στην Παλαιά Διαθήκη για την αρχαία Βαβυλώνα (Ιερ. 51/να’ 9), και
βλέπουμε πως ο καιρός της κρίσης θα έρθει σίγουρα.
Αυτή η επερχόμενη κρίση δεν πρέπει να μας εκπλήσσει. Άλλωστε
η Βαβυλώνα του παρελθόντος ήρθε αντιμέτωπη με την κρίση (δείτε
Δαν. 5/ε’). Η Αγία Γραφή σε διάφορα μέρη αναφέρει ξεκάθαρα πως
μία μέρα όλοι θα δώσουμε λόγο για τις πράξεις μας, και μέσα σ’
όλους είναι και η Βαβυλώνα. Πόσο παρήγορο είναι για εμάς ως
Χριστιανοί να ξέρουμε ότι έχουμε έναν Μεσίτη που την ημέρα της
κρίσης θα σταθεί στη θέση μας (Α’ Ιωάν. 2/β’ 1, Δαν. 7/ζ’ 22). Διαφορετικά θα είχαμε την ίδια κατάληξη με την Βαβυλώνα.
ΣΚΕΨΗ: Πώς μας παρηγορεί η υπόσχεση ότι μία μέρα ο Θεός θα
κρίνει κάθε αδικία και ανομία;
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Τρίτη 19 Ιουνίου
ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ
Πολλοί άνθρωποι, ακόμη και Χριστιανοί, δεν γνωρίζουν πολλά
σχετικά με το βιβλίο της Αποκάλυψης. Ωστόσο, ο όρος Αρμαγεδδών (δείτε Αποκ. 16/ις’ 16) τους είναι ιδιαίτερα γνωστός. Ο όρος
αυτός αντιπροσωπεύει για τον κόσμο την τελική μάχη στην οποία
διακυη κατάληξη της γης διακυβεύεται. Μία ταινία του Χόλυγουντ
με τίτλο «Αρμαγεδδών» μιλούσε για έναν γιγαντιαίο αστεροειδή
που θα κατέστρεφε τον πλανήτη. Ως ένα βαθμό αυτός ο όρος είναι
συνυφασμένος, ακόμη και στους κοσμικούς, με το τέλος του κόσμου. Πολλοί Χριστιανοί που έχουν διαβάσει το βιβλίο της Αποκάλυψης πιστεύουν ότι η μάχη του Αρμαγεδδώνα θα είναι μία κυριολεκτική στρατιωτική σύρραξη στη Μέση Ανατολή λίγο πριν το τέλος
του κόσμου. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ένας στρατός διακοσίων
εκατομμυρίων ανθρώπων από την Ασία θα επιτεθεί στο βόρειο
Ισραήλ. Άλλοι πιστεύουν ότι οι διάφορες στρατιωτικές και πολιτικές
συρράξεις σ’ αυτήν την περιοχή θα θέσουν τη βάση για την τελική
μάχη του Αρμαγεδδώνα στην περιοχή της Μεγιδδώ. Η Αγία Γραφή,
ωστόσο, δίνει μία τελείως διαφορετική εικόνα. Ως Αρμαγεδδών παρουσιάζεται η αποκορύφωση της μάχης μεταξύ των δύο πλευρών
της διαμάχης του Σύμπαντος. Πρόκειται για μία θρησκευτική σύρραξη, ούτε οικονομική ούτε πολιτική, παρότι εμπλέκονται οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες.
Διαβάστε Αποκ. 16/ις’ 12-16. Τι μπορούμε να μάθουμε για τον Αρμαγεδδώνα από αυτά τα εδάφια;
…….……………………………………………………………………….
Πρώτον, αξίζει να προσέξουμε τη συμβολική γλώσσα που χρησιμοποιείται. Πνεύματα όμοια με βατράχους βγαίνουν από το στόμα
του δράκου, το στόμα του ψευδοπροφήτη και το στόμα του θηρίου
(αναφορές στις δυνάμεις της Αποκ. 13/ιγ’, ο ψευδοπροφήτης αντιπροσωπεύει το θηρίο της ξηράς στην Αποκ. 13/ιγ’ 11). Η Μεγάλη
Διαμάχη που βλέπουμε εδώ έχει να κάνει με «πνεύματα δαιμόνων» (Αποκ. 16/ις’ 14) που συγκεντρώνονται «εις τον πόλεμον της
ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού» (Αποκ. 16/ις’ 14). Όπως κι
αν εκδηλωθεί, ο Αρμαγεδδών είναι η τελική παγκόσμια σύρραξη
μεταξύ των δυνάμεων του Χριστού και του Σατανά. Δεν πρόκειται
για μία τοπική μάχη στη Μεγιδδώ, όπως η Βαβυλώνα στην Αποκάλυψη δεν σχετίζεται με το σύγχρονο Ιράκ.
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Αποκ. 16/ις’ 15. Είναι σημαντικό ότι εν όψει αυτών των γεγονότων ο Ιησούς μας ενθαρρύνει με το μήνυμα του
ευαγγελίου, την υπόσχεση της έλευσής Του και την ανάγκη μας να
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ενδυθούμε την δικαιοσύνη Του. Πώς αυτό μας βοηθά να καταλάβουμε την πνευματική φύση της μάχης στην οποία εμπλεκόμαστε;
Τετάρτη 20 Ιουνίου
ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΣ ΚΑΡΜΗΛΟΝ: ΜΕΡΟΣ Α’
Τι είναι λοιπόν η μεγάλη αυτή μάχη του Αρμαγεδδών; Πρώτον, η
έννοια της ονομασίας είναι «Όρος Μεγιδδώ». Ωστόσο, δεν υπάρχει
κάποιο όρος στην περιοχή γνωστό ως Μεγιδδώ, αλλά εκεί βρίσκεται το όρος Κάρμηλον και οι σχολιαστές υποστηρίζουν ότι το Όρος
Μεγιδδώ είναι μία αναφορά στο όρος Κάρμηλον.
Συγκεκριμένα, οι μελετητές της Αγίας Γραφής βλέπουν την ιστορία
του Ηλία με τους ψευδοπροφήτες του Βαάλ στο όρος Κάρμηλον
ως σύμβολο – τύπο των γεγονότων που περιγράφονται στην Αποκ. 13/ιγ’. Όπως είδαμε χθες, στην Αποκ. 16/ις’ 13 με τις αναφορές στον δράκο, στο θηρίο και στον ψευδοπροφήτη, οδηγούμαστε
πίσω στα γεγονότα της Αποκ. 13/ιγ’, στην κίβδηλη τριαδικότητα
ο
που μελετήσαμε στο 9 μάθημα. Τα γεγονότα στην Αποκ. 13/ιγ’
κλιμακώνονται στα εδ. 13 και 14, όπου το δεύτερο θηρίο κάνει σημεία μεγάλα «ώστε και πυρ έκαμνε να καταβαίνη εκ του ουρανού
εις την γην ενώπιον των ανθρώπων» (Αποκ. 13/ιγ’ 13). Αυτά τα
γεγονότα οδηγούν στην απευθείας αναμέτρηση μεταξύ Θεού και
Σατανά, μεταξύ εκείνων που λατρεύουν τον Αληθινό Θεό και εκείνων που προσκυνούν την εικόνα του θηρίου (εδ. 14).
Διαβάστε Α’ Βασ. 18/ιη’ 1-18. Ποια σημεία της ιστορίας αντικατοπτρίζουν ζητήματα που μέλλουν να γίνουν, όπως τα βλέπουμε στο
βιβλίο της Αποκάλυψης;
.…………………………………………………………………………….
Από πολλές απόψεις, η ιστορία αυτή απεικονίζει τη Μεγάλη Διαμάχη. Ο Ηλίας θέτει ξεκάθαρα το θέμα στο εδ. 18: ο λαός ξέχασε τον
νόμο του Θεού και λατρεύει και ακολουθεί ψεύτικους θεούς. Αυτό
άλλωστε δεν ήταν πάντοτε το θέμα, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές μορφές και τους τρόπους εκδήλωσης του κακού σε όλη την
ιστορία; Ή λατρεύουμε «τον ποιήσαντα τον ουρανόν και την γην
και την θάλασσαν και τας πηγάς των υδάτων» (Αποκ. 14/ιδ’ 7), ή
λατρεύουμε κάποιον ή κάτι άλλο. Στην Αποκ. 13/ιγ’ και των γεγονότων που διαδραματίζονται, αντί οι άνθρωποι να λατρεύουν τον Κύριο, λατρεύουν το θηρίο και την εικόνα του. Δεν υπάρχει μέση οδός. Είτε είμαστε με τον Θεό, είτε με τον Σατανά. Τόσο σημαντικά
είναι τα θέματα που διακυβεύονται τώρα και ιδιαίτερα στη μάχη του
Αρμαγεδδώνα, που ο διαχωρισμός, όπως και στην ιστορία στο
όρος Κάρμηλον, γίνεται ξεκάθαρος.
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Πέμπτη 21 Ιουνίου
ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΣ ΚΑΡΜΗΛΟΝ: ΜΕΡΟΣ Β’
Διαβάστε Α’ Βασ. 18/ιη’ 18-40. Ποιο είναι το τέλος αυτής της ιστορίας και πώς αντικατοπτρίζει το τι θα συμβεί – σε μεγαλύτερη κλίμακα – καθώς η Μεγάλη Διαμάχη κλιμακώνεται;
…….……………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………….
Η μάχη στο όρος Κάρμηλον ήταν ανάμεσα στον Ηλία, τον προφήτη
του Θεού, και στους εκατοντάδες ιερείς του Βαάλ. (Αξιοσημείωτο
είναι πως το κακό υπερτερούσε του καλού.) Ήταν μία δοκιμασία
όπου θα φαινόταν το ποιος είναι ο αληθινός Θεός, ο Θεός που δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη ή ο Βαάλ, μία ακόμη εκδήλωση
του δράκου που προσπάθησε να εξαπατήσει τον κόσμο (Αποκ.
12/ιβ’ 9).
Οι ιερείς προσευχήθηκαν στον Βαάλ να ρίξει φωτιά και να κάψει τη
θυσία τους. Φώναζαν από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. «Και περί
την μεσημβρίαν ο Ηλίας μυκτηρίζων αυτούς έλεγεν, Επικαλείσθε
μετά φωνής μεγάλης· διότι θεός είναι, ή συνομιλεί, ή ασχολείται, ή
είναι εις οδοιπορίαν, ή ίσως κοιμάται, και θέλει εξυπνήσει» (Α’ Βασ.
18/ιη’ 27). Οι ιερείς προσπαθούσαν μέχρι τελικής πτώσεως. Κοβόντουσαν, μέχρι που το αίμα έτρεχε. Εξαντλημένοι και αποκαρδιωμένοι εγκατέλειψαν τις προσπάθειες την ώρα της εσπερινής θυσίας.
Στη θυσία του Ηλία ρίχτηκε τρεις φορές νερό, με αποτέλεσμα να
υπερχειλίσει. Ο Ηλίας έκανε μία απλή προσευχή στον Θεό, και φωτιά έπεσε από τον ουρανό που έκαψε τα πάντα, ακόμη και τις πέτρες του θυσιαστηρίου και το χώμα κάτω από αυτό. Η δύναμη του
Αληθινού Θεού σε σχέση με του Βαάλ ήταν αδιαμφισβήτητη.
Διαβάστε Αποκ. 16/ις’ 13, 19/ιθ’ 20,21 και συγκρίνετε τα εδάφια με
την κατάληξη των προφητών του Βαάλ. Τι βλέπουμε εδώ;
…………………………………………………………………………….
Ακόμη και εάν κάποια πράγματα σχετικά με τον Αρμαγεδδώνα παραμένουν άγνωστα, εκείνο το οποίο γνωρίζουμε είναι το αποτέλεσμα: Οι εχθροί του Θεού θα εξαλειφθούν και ο Θεός και οι άγιοι
Του θα δικαιωθούν.
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Α’ Κορ. 15/ιε’ 1,2. Αν και το περιεχόμενο είναι
διαφορετικό σε σχέση με τον Αρμαγεδδώνα, τι λέει ο Παύλος και
γιατί είναι σημαντικό να το θυμάστε εν όψει των μελλοντικών γεγονότων; Δείτε επίσης Αποκ. 16/ις’ 15. Τι μήνυμα έχουν για εμάς αυτά τα εδάφια;
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Παρασκευή 22 Ιουνίου

Δύση ηλίου: 20:51’

Περαιτέρω μελέτη:
«Σε διάφορα σημεία στην εξιστόρηση της μάχης του Αρμαγεδδώνα
οι τρομακτικές υπάρξεις και τα άσχημα γεγονότα περνούν για λίγο
στο περιθώριο και εμφανίζεται μια πιο προσωπική αλήθεια. Όπως
είδαμε, μία αλήθεια βρίσκεται στην Αποκ. 16/ις’ 15, ‘‘Ιδού, έρχομαι
ως κλέπτης· μακάριος όστις αγρυπνεί και φυλάττει τα ιμάτια αυτού,
διά να μη περιπατή γυμνός και βλέπωσι την ασχημοσύνην αυτού’’.
Αυτό το εδάφιο, το οποίο βρίσκεται στο σημείο που αναφέρεται και
ο Αρμαγεδδών στην Αγία Γραφή, είναι απόηχος πολλών εδαφίων
της Καινής Διαθήκης σχετικά με την προσωπική προετοιμασία για
την επιστροφή του Ιησού και τα γεγονότα των εσχάτων ημερών.
Ένα παρόμοιο εδάφιο βλέπουμε στην Αποκ. 17/ιζ’ 14: ‘‘Ούτοι θέλουσι πολεμήσει με το Αρνίον, και το Αρνίον θέλει νικήσει αυτούς,
διότι είναι Κύριος των κυρίων και Βασιλεύς των βασιλέων, και όσοι
είναι μετ' αυτού είναι κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί’’. Εδώ ο μεγάλος
πόλεμος προς το τέλος περιλαμβάνει έναν στρατό από ανθρώπους των οποίων πρωταρχικός σκοπός δεν είναι να καταστρέψουν
άλλους με όπλα αλλά να μείνουν πιστοί στη θεϊκή κλήση και εκλογή. Αυτή είναι μία διαφορετική μάχη σε σχέση μ’ αυτές που σήμερα
δίνουν τα έθνη. Όπως έχω αναφέρει επανειλημμένα, η μάχη του
Αρμαγεδδώνα είναι μία πνευματική μάχη. Είναι επίσης μία μάχη
που γίνεται στην καρδιά – ένα κάλεσμα για μία εγκάρδια συμμαχία
με το Αρνίο το εσφαγμένο (Αποκ. 5/ε’ 9,10,12, 13/ιγ’ 8).» Jon
Paulien, Armageddon at the Door, σ. 193.
Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε εκείνους που πιστεύουν ότι πολλά
από τα γεγονότα που αναφέρονται στο βιβλίο της Αποκάλυψης θα
λάβουν χώρα πραγματικά στα μέρη που αναφέρονται; Πώς θα
μπορούσατε να τους βοηθήσετε να δουν ότι αυτός ο τρόπος ερμηνείας των εδαφίων είναι λάθος;
2. Όπως είδαμε, η επιρροή της Βαβυλώνας φθάνει σε όλον τον
κόσμο. Ποιες είναι ορισμένες από τις διδαχές της Βαβυλώνας και
πώς μπορούμε να τις διακρίνουμε και να τις αποφύγουμε;
3. Στο απόσπασμα της Ε. Χουάιτ, στην ημέρα της Δευτέρας, τι
προειδοποίηση βρίσκουμε για εμάς;
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