
ΕΠΤΑ ΑΓΝΟΗΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
1. Αυτή η περικοπή δείχνει ότι το κάθε τι στην Αποκάλυψη είναι σπουδαίο, και δεν μπορούμε 

να παραλείψουμε απολύτως τίποτα. Ούτε μπορούμε να προσθέσουμε κάτι, για να τη 
βελτιώσουμε. Δόθηκε από το Θεό, και είναι τέλεια έτσι όπως είναι.

2. Αν και αυτά τα επτά γράμματα εστάλλησαν αρχικά στις επτά εκκλησίες στην Ασία, τα 
μηνύματα απευθύνονται στους Χριστιανούς σήμερα, όπως όλα τα άλλα γράμματα, ή βιβλία,
της Γραφής. Στο Β’ Τιμόθεο 3 (γ) : 16,17 το ξεκαθαρίζει αυτό. Επιπλέον, αυτά τα επτά 
γράμματα έχουν πρόσθετη εφαρμογή στην εκκλησία του Θεού στις επτά εποχές, ξεκινώντας
από τις ημέρες των αποστόλων και τελειώνοντας με τον ερχομό του Ιησού.

3. -
α. Ο Ιησούς βλέπει τα έργα μας, ή τη συμπεριφορά μας, καλή ή κακή, και πάντοτε εκτιμάει

σωστά το κάθε τι. Το να το θυμόμαστε αυτό, επιφέρει μια θετική επιρροή στον τρόπο 
της ζωής μας. Ένα καλό σύνθημα της ζωής είναι “Συ Θεός, όστις με είδες” Γένεσης 16 
(ις) : 13.

β. Μερικοί διδάσκουν ότι δε χρειάζεται να κάνουμε τίποτα για να μπούμε στη Βασιλεία, 
αλλά ο Ιησούς δε δίδαξε αυτό. Επανειλημμένα δηλώνει καθαρά ότι είναι απαραίτητο να 
“νικήση” τις. Όμως, η νίκη είναι δυνατή μόνο δια του αίματος του Αρνίου, Αποκάλυψη 
12 (ιβ) : 11.

γ.  Το Άγιο Πνεύμα του Θεού ελέγχει τους ανθρώπους για την αμαρτία, και τους οδηγεί 
στη μετάνοια, Ιωάννη 16 (ις) : 8,13. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, κανένας δεν αισθάνεται 
λύπη για την αμαρτία ούτε βρίσκει καινούργια αλήθεια. Δεν είναι ν’ απορεί κανείς γιατί 
ο Ιησούς τόνισε τόσο έντονα τη σπουδαιότητα ν’ ακούσουμε το Άγιο Πνεύμα.

4. Ένας ένθερμος, ενθουσιώδης, καινούργιος Χριστιανός, που μοίραζε παντού την πίστη του, 
αναφέρθηκε στην επιτροπή μιας εκκλησίας. Ένα παλιό μέλος είπε “θα του περάσει”. Ναι, 
δυστυχώς, πολύ συχνά “μας περνάει”. Χάνουμε την πρώτη, φλογερή αγάπη για τον Ιησού 
και μένουμε στα τυπικά. Όταν γίνει αυτό ο Ιησούς λέει ότι έχουμε “πέσει” και πρέπει να 
“μετανοήσουμε”. Αποκάλυψη 2 (β) : 5. Απώλεια αγάπης είναι μια θανατηφόρα αρρώστια 
της καρδιάς, που καταστρέφει. Εάν χάσουμε την αγάπη, χάνουμε το παν.

5. Τους αντιστάθηκαν φανερά. Ο Ιησούς τους επαίνεσε γι’ αυτό. Οι Νικολαΐτες, του εδαφίου 6,
ήταν ψευδοδιδάσκαλοι που δίδασκαν συμβιβασμό. Πίστευαν ότι η πνευματική τους 
ελευθερία τους έδινε την ελευθερία να επιβάλουν την ειδωλολατρεία και την ανηθικότητα. 
Ο Ιησούς τόνισε ότι θεωρεί την εκκλησία υπεύθυνη ώστε να κρατήσει τους λύκους μακριά 
από το ποίμνιο.

6. Οι “δέκα ημέρες” του εδαφίου 10 (μεταχειρίζοντας την προφητική αρχή ότι μια προφητική 
ημέρα είναι ίση με ένα πραγματικό χρόνο, Ιεζεκιήλ 4 (δ) : 6, ήταν μάλλον τα δέκα χρόνια, 
χωρίς προηγούμενης αιματοχυσίας και διωγμού κάτω από το Ρωμαίο αυτοκράτορα 
Διοκλιτιανό, από το 302 μ.Χ. έως το 312 μ.Χ.

7. Όλοι, εκτός απ’ αυτούς που θα “αρπαχθούνε” στη δευτέρα παρουσία, θα πεθάνουν τον 
πρώτο θάνατο, Α’ Κορινθίους 15 (ιε) : 51-54. Ο Δεύτερος θάνατος είναι αυτός όπου 
πεθαίνουν οι ασεβείς στη φωτιά, Αποκάλυψη 21 (κα) : 8. Από αυτόν το θάνατο, δεν υπάρχει
ανάστηση.

8. Ο Βαλαάμ, σύμφωνα με το βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαια 22-24 ήταν ένας προφήτης του 
Θεού που έγινε προδότης για να αποκτήσει τα πλούτη του κόσμου και την εύνοια του 
βασιλιά. Αυτός συμβολίζει το πνεύμα της περιόδου της Περγάμου, όταν οι πιστοί 
συμβιβάστηκαν τον πραγματικό Χριστιανισμό για να κερδίσουν την εύνοια των Ρωμαϊκών 
αξιωματούχων. Για τους “Νικολαΐτους” βλέπετε τη σημείωση κάτω από την ερώτηση 5.

9. Η Ιεζάβελ ήταν η ειδωλολάτρισσα γυναίκα του Αχαάβ, ένας από τους βασιλείς του Ισραήλ 
της Παλιάς Διαθήκης. Αυτή ήταν πολύ κακή και πολύ ισχυρή, Α’ Βασιλέων 16(ις), 18(ιη), 
19(ιθ), 20(κ), Β’ Βασιλέων 9 (θ). Μισούσε και εδίωξε την εκκλησία του Θεού και τους 
προφήτες της, και προσπάθησε να τους εξαλείψει. Εισήγαγε 850 ειδωλολάτρες ιερείς ή 



προφήτες και καθιέρωσε ένα αποστατικό σύστημα θρησκείας. Έπειτα, τα επέβαλλε με 
πολιτικό διάταγμα. Στην Αποκάλυψη, η Ιεζάβελ συμβολίζει την αποστασία που άρχισε στα 
τελευταία χρόνια των αποστόλων, Β’ Θεσσαλονικής 2 (β) : 3,7 και αυξήθηκε τόσο πολύ 
ώστε, στην εποχή της Θυάτειρας, η εκκλησία και ο κόσμος οδηγήθηκαν στούς Σκοτεινούς 
Αιώνες.

10. Στη Γραφή, η σχέση μεταξύ του Ιησού και της εκκλησίας απεικονίζεται από το γάμο. Ο 
Ιησούς είναι ο γαμπρός, η εκκλησία Του, η νύμφη. Η απιστία στον Ιησού ή στις αγνές 
διδασκαλίες Του, ονομάζεται πορνεία ή μοιχεία. Οι τιμωρίες που απειλούν, αρρώστια, 
δοκιμασία και θάνατο, είναι πραγματικές. Ούτε η εκκλησία ούτε η πολιτεία ούτε οι 
ψευδοδιδάσκαλοι θα γλιτώσουν την τιμωρία του Θεού για την πνευματική πορνεία ή 
μοιχεία.

11. Το τελευταίο μέρος του εδαφίου 19 δείχνει ότι τελικά τα πράγματα θα άλλαζαν για το 
καλύτερο. Αυτό, χωρίς αμφιβολία, αναφέρεται στην ισχυρή διακονία των πολλών, μεγάλων 
πνευματικών ηγετών τους οποίος ο Θεός έδωσε να ξεσκεπάσουν τα σφάλματα και την 
αποστασία, και να οδηγήσουν την εκκλησία Του πίσω στον Ιησού, και στις αλήθειες της 
Γραφής. Τα ονόματα τους είναι πασίγνωστα: Wycliff, Huss, Jerome, Luther, Zwingli, 
Calvin, Knox κλπ. Αν και πολλοί από αυτούς τους άνδρες υπηρέτησαν στην εποχή των 
Σαρδέων, μερικοί είχα ήδη αρχίσει να εργάζονται στο τελευταίο μέρος της περιόδου αυτής.

12. Αυτό το σπουδαίο μάθημα απευθύνεται σε μας σήμερα. Συνεχίστε να ερευνάτε για την 
αλήθεια, και ακολουθήστε την όταν τη βρείτε, και οι ευλογίες θα έρθουν. Εάν αρνηθείτε να 
το κάνετε, θα έρθει η συμφορά. Ο Ιησούς αποκαλύπτει το φως σε μένα σταδιακά, όσο 
μπορώ να αφομοιώσω. Ιωάννης 16 (ις) : 12. Εάν εγώ δεχθώ το φως καθώς Αυτός το 
προσφέρει θα λάβω περισσότερο μέχρις ότου αποκτήσω πλήρες φως, Παροιμίες 4 (δ) : 
18,19. Εάν απορρίπτω το φως, σβύνει και σκοντάφτω στο σκοτάδι. Ιωάννης 12 (ιβ) : 35.

13. Εδώ ο Ιησούς τονίζει ότι μια τυπική θρησκεία είναι χωρίς αξία. Ο Παύλος περιγράφει μια 
τέτοια θρησκεία ως έχοντας μεν μορφή ευσεβείας, ηρνημένοι δε την δύναμιν αυτής, Β’ 
Τιμόθεο 3 (γ) : 5.


