
ΟΙ ΕΠΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΟΝΟΜΑΤΟΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ 
ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟ

ΟΝΟΜΑ ΔΟΣΜΕΝΟ
ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ

ΕΠΑΙΝΟΣ ΕΠΙΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΜΟΙΒΗ 
ΥΠΟΣΧΕΜΕΝΗ 
ΣΤΟ ΝΙΚΗΤΗ

ΕΦΕΣΟΣ 31 μέχρι περίπου 100 
μ.Χ.

Πρώτος η Ποθητός Εποχή της 
παρακμάζουσας 
αγάπης

Αυτός που κρατεί 
τους 7 αστέρες στο 
δεξί του χέρι.
Αυτός που περπατά 
ανάμεσα στις 7 
χρυσές λυχνίες

Υπομονητική
Μισεί τα έργα των 
ψευδοδιδασκάλων. 
Δεν απέκαμε ούτε 
παραιτήθηκε

Άφησαν την πρώτη 
αγάπη

Μετανοήσετε κάνετε 
πάλι τα πρώτα σας 
έργα.

Θα φάνε από το 
δένδρο της Ζωής.

ΣΜΥΡΝΗ 100 μέχρι περίπου 325 
μ.Χ.

Μύρον ή Γλυκιά 
ευωδία

Διωγμός
Θλίψη
Μαρτύριο

Ο πρώτος και ο 
Έσχατος.
Αυτός που ήταν 
νεκρός αλλά τώρα ζει.

Πλούσιοι σε πίστη 
και καλά έργα, παρά 
τις θλίψεις και τους 
υποκριτές.

Καμία Γίνε πιστός μέχρι 
θανάτου

Θα λάβουν το 
στέφανο της ζωής. Δε 
θα τους βλάψει ο 
δεύτερος θάνατος.

ΠΕΡΓΑΜΟΣ 325 μέχρι περίπου 538 
μ.Χ.

Ύψος ή Δύναμη ή 
Εξύψωση δια γάμου

Πολιτική
Θρησκεία
Συμβιβασμός

Αυτός που έχει την 
κοπτερή δίστομο 
ρομφαία

Κράτησαν γερά στο 
όνομα του Ιησού, και 
δεν αρνήθηκαν την 
πίστη

Ανέχθηκαν τους 
Νικολαΐτες και τη 
διδαχή του Βαλαάμ. 
Συμβιβασμός, 
ειδωλολατρεία και 
ανηθικότητα.

Μετανοήσετε Θα λάβουν το 
κρυμμένο μάννα, τη 
λευκή ψήφο και νέο 
όνομα.

ΘΥΑΤΕΙΡΑ 538 μέχρι περίπου 1500 
μ.Χ.

Γλυκύ άρωμα της 
εργασίας
Θυσία της μετάνοιας

Σκοτεινοί αιώνες
Αποστασία

Υιός του θεού Για την αγάπη, την 
πίστη, την υπομονή 
και τα καλά έργα

Ανέχθηκαν την 
Ιεζάβελ, την 
ειδωλολατρεία και 
την ανηθικότητα.

Κράτησε γερά εκείνα 
που ήδη έχεις

Θα έχουν δύναμη 
επάνω στα έθνη, και 
θα λάβουν τον αστέρα
τον πρωινό.

ΣΑΡΔΕΙΣ 1500 μέχρι περίπου 
1750 μ.Χ.

Αυτοί που ξεφεύγουν ή
εκείνο που απομένει

Μεταρρύθμιση Αυτός που έχει τα 6 
πνεύματα του Θεού 
και τους 7 αστέρες

Λίγοι δεν 
εμολύνθησαν

Νεκρά έργα Αγρυπνείτε, στηρίξετε
εκείνο που απομένει. 
Κρατηθείτε και 
μετανοήσετε

Θα ενδυθούν ιμάτια 
λευκά και θα 
παραμείνουν τα 
ονόματα στο Βιβλίο 
της Ζωής.

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 1750 μέχρι περίπου 
1850 μ.Χ.

Αδελφική αγάπη Αναζωογόνηση
Εξάπλωση του 
Ευαγγελίου

Αυτός που είναι Άγιος
& Αληθινός που έχει 
το κλειδή του Δαβίδ, 
που ανοίγει και 
κανένας δεν κλείνει 
και κλείνει και 
κανένας δεν ανοίγει.

Κράτησαν το Λόγο 
και δεν αρνήθηκαν 
τον Ιησού

Καμία Κρατήστε την Πίστη Θα είναι στύλος στο 
ναό. Θα κρατηθεί από
την ώρα του 
πειρασμού. Θα έχει το
όνομα του Θεού.

ΛΑΟΔΙΚΕΙΑ 1850 μέχρι περίπου την 
έλευση του Χριστού

Κρίνοντας το λαό ή 
ένας δίκαιος λαός

Ο Σύγχρονος 
Χριστιανισμός
Η Εκκλησία σήμερα

Ο Αμήν- ο πιστός, και
ο Αληθινός μάρτυρας 
η αρχή της κτίσης του
Θεού.

Κανένα Χλιαροί, Πνευματικά 
πτωχοί, τυφλοί και 
γυμνοί.

Αγοράζετε χρυσό 
δεδοκιμασμένο στη 
φωτιά, ιμάτια λευκά 
και κολλύριο. Γίνεσθε
ζηλωτές και 
μετανοήσετε.

Θα καθίσει με το 
Χριστό στο θρόνο 
Του και θα φάει μαζί 
μ’ Αυτόν.




