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Η Αποκάλυψη 11 είναι γεμάτη με σύμβολα. Σ’ αυτά τα σχόλια, τα προσδιορίζουμε για να είναι πιο 
εύκολο να καταλάβουμε το μάθημα, και να κερδίσουμε χρόνο.

ΕΔΑΦΙΟ 1
ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ – αναφέρεται στο αγιαστήριο ή ναό, στον ουρανό. Ο γήινος ναός είχε 
καταστραφεί το 70 μ.Χ. Αποκάλυψη 4 (δ) : 1,2 & 8 (η) : 1-3.

ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ – αναφέρεται στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. Στο γήινο αγιαστήριο, το 
θυσιαστήριο ήταν ο τόπος που προσέφεραν τα αρνιά, Έξοδος 27 (κζ) : 1-8. Στο ουράνιο 
αγιαστήριο, αντί να προσφέρουμε αρνιά, προσφέρουμε τον εαυτό μας ως προσφορά. Ρωμαίους 12 
(ιβ) : 1.

ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝΤΕΣ – αναφέρεται στους ανθρώπους που λατρεύουν τον Κύριο, Ιωάννης 
4 (δ) : 24

ΚΑΛΑΜΟΣ – ο κάλαμος είναι μια Βιβλική συσκευή μέτρησης, σαν μεταλλική μεζούρα, Ιεζεκιήλ 
40 (μ) : 3. Εδώ αναφέρεται στις δέκα εντολές με τις οποίες ο λαός του Θεού θα κριθεί, ή θα 
μετρηθεί, Ιακώβου 2 (β) : 10-12 & Εκκλησιαστής 12 (ιβ) : 13,14.

ΕΔΑΦΙΟ 2-4
Η ΑΓΙΑ ΠΟΛΙΣ – αναφέρεται στο λαό του Θεού, Αποκάλυψη 21 (κα) : 9,10.

42 ΜΗΝΕΣ-1260 ΗΜΕΡΕΣ – Εφόσον στην προφητεία μια προφητική μέρα είναι ίση με ένα 
πραγματικό χρόνο, μιλάμε για 1260 χρόνια, Ιεζεκιήλ 4 (δ) : 6. Βλέπετε σχόλιο #2, για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα 1260 χρόνια.

ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΑΣ – αναφέρεται στην Παλιά και Καινή Διαθήκη της Γραφής, Ιωάννης 5 (ε) : 39 & 
Λουκάς 24 (κδ) : 27.

ΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΣΑΚΚΟΥΣ – Είναι σύμβολο πένθους για τραγωδία, Β’ Σαμουήλ 3 (γ) : 31. Η 
Γραφή απεικονίζεται ως βαθιά βασανισμένη και πενθούσα για κάποια τραγωδία επί 1260 χρόνια.

ΔΥΟ ΕΛΑΙΑΙ – αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα, Ζαχαρίας 4 (δ) : 3-6. Αυτό ταιριάζει απόλυτα, 
επειδή η Γραφή της Παλιάς και της Καινής Διαθήκης δόθηκε από το Άγιο Πνεύμα, Β’ Πέτρου 1 
(α) : 21. Επίσης, και η Παλιά και η Καινή Διαθήκη είναι “προς εκπαίδευσιν την μετά της 
δικαιοσύνης”, Β’ Τιμόθεου 3 (γ) : 16

ΔΥΟ ΛΥΧΝΙΑΙ* – αναφέρεται στη Γραφή, στο Λόγο του Θεού, Ψαλμοί 119 (ριθ) : 105,130.
Σημείωση: Έτσι, οι δύο μάρτυρες, ελαίαι και λυχνίες αναφέρονται στο ίδιο πράγμα: τη Γραφή που 
δόθηκε από το Άγιο Πνεύμα.

ΕΔΑΦΙΑ 5-8
ΠΥΡ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΡΩΓΕΙ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ – Είναι αλήθεια ότι εάν οι άνθρωποι “βλάπτουν”, 
ή κακοποιούν τη Γραφή, στο τέλος θα καταστραφούν από φωτιά, Β’ Θεσσαλονικείς 1 (α) : 8 & 
Αποκάλυψη 22 (κβ) : 18,19



ΝΑ ΘΑΝΑΤΩΘΗ – είναι ένας άλλος τρόπος να πούμε ότι αυτοί που βλάπτουν ή εμποδίζουν τη 
Γραφή, και δεν υπακούνε στο Ευαγγέλιο, θα καταστραφούν. Αυτοί, στην πραγματικότητα, 
υπογράφουν τη δική τους θανατική ποινή, Β’ Θεσσαλονικείς 1 (α) : 8,9 & Μαλαχίας 4 (δ) : 1 & 
Αποκάλυψη 20 (κ) : 15.

ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΒΡΕΞΗ – αναφέρεται στον καιρό 
του Ηλία, όταν ο Λόγος του Θεού σταμάτησε κάθε βροχή επί 3.5 χρόνια. Διαβάστε όλο το Α’ 
Βασιλέων 17 (ιζ) και 18 (ιη).

*Ας μη συγχέουμε αυτό με τις επτά λυχνίες της Αποκάλυψη 1 (α) : 20, που αναφέρεται στις επτά 
εκκλησίες.

ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΣΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΤΑΞΟΥΝ ΜΕ 
ΠΛΗΓΕΣ – αναφέρεται στη δύναμη του Λόγου του Θεού να επιφέρει τις δέκα πληγές της 
Αιγύπτου, τις επτά τελευταίες πληγές, και οποιαδήποτε άλλη πληγή, επάνω στους διώχτες της, 
Έξοδος κεφάλαια 7 (ζ) & 12 (ιβ), Αποκάλυψη κεφάλαιο 16 (ις). Υπάρχει δύναμη στο Λόγο, γιατί ο 
Ιησούς είναι ΜΕΣΑ στο λόγο, και ΕΙΝΑΙ ο Λόγος, Ιωάννη 1 (α) : 1,3,14

ΕΔΑΦΙΑ 7,8
ΘΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ –  είναι ο Σατανάς, Αποκάλυψη 20 (κ) : 1-3

ΣΟΔΟΜΑ – αντιπροσωπεύει την ασέλγεια και τη μεγάλη ανηθικότητα. Διαβάστε όλη τη Γένεση, 
κεφάλαιο 19 (ιθ)

ΑΙΓΥΠΤΟΣ – συμβολίζει τον αθεϊσμό μαζί με το πιο βίαιο μίσος για το Θεό και την επανάσταση 
εναντίον του Θεού, Έξοδος 5 (ε) : 2

Η ΠΟΛΙΣ Η ΜΕΓΑΛΗ – αναφέρεται σε ένα έθνος ή κυβερνητική δύναμη, όπως στην Αποκάλυψη
17 (ιζ) : 18.

ΟΠΟΥ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΕΣΤΑΥΡΩΘΗ – αυτό αναφέρεται στο φόνο των αγίων του Θεού. 
Όταν σκοτώνει κανείς αυτούς ή διώκει αυτούς, είναι σαν να το κάνει στον ίδιο τον Ιησού, 
Ματθαίος 25 (κε) : 40, Πράξεις των Αποστόλων 9 (θ) : 5.

ΕΔΑΦΙΑ 9,10
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΗ – προφητικός χρόνος θα ήταν 3.5 χρόνια, Ιεζεκιήλ 4 (δ) : 6.

ΔΥΟ ΠΡΟΦΗΤΕΣ – ένα άλλο όνομα για την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Όλοι οι προφήτες 
εμπνεύστηκαν από το Άγιο Πνεύμα. Β’ Πέτρου 1 (α) : 21. Η Γραφή αποτελείται από τους λόγους 
των προφητών, γι’ αυτό εδώ η Παλαιά και Καινή Διαθήκη αναφέρονται ως προφήτες. Το Άγιο 
Πνεύμα προφητεύει στις Πράξεις των Αποστόλων 21 (κα) : 11.

ΕΔΑΦΙΑ 11,12
ΑΝΕΒΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ – αυτό, στη συμβολική γλώσσα, σημαίνει ότι έγιναν μεγάλοι 
και  πασίγνωστοι, Δανιήλ 4 (δ) : 22.

ΕΔΑΦΙΟ 13
ΣΕΙΣΜΟΣ – σημαίνει μια εκδήλωση της οργής και της δύναμης του Θεού, Ψαλμοί 77 (οζ) : 14,18 
& Ναούμ 1 (α) : 3,5-8.

+ – αυτό αναφέρεται στην πόλη, ή στην παγκόσμια κυβέρνηση της πνευματικής Βαβυλώνας της 
Αποκάλυψης 17 (ιζ) και 18 (ιη). Η Βαβυλώνα υποστηρίζεται από δέκα βασιλείς ή βασίλεια, 



Αποκάλυψη 17 (ιζ) : 12-14, και εδώ χάνει την υποστήριξη της μιας. Η πνευματική Βαβυλώνα 
λέγεται πόλη στην Αποκάλυψη 17 (ιζ) : 18.


