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ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ 1260 ΧΡΟΝΙΑ

ΔΙΩΓΜΟΥ
Επείγουσα Σημείωση:
μερικά από τα πράγματα που αποκαλύπτονται στην Αποκάλυψη είναι συνταρακτικά. Μερικά θα 
μας φέρουν σε φοβερή αμηχανία. Το βιβλίο λέει ορισμένα πράγματα που πιθανόν δε θα θέλουμε να 
ακούσουμε. Αλλά, ο Ιησούς, ο φίλος μας, εκθέτει τις παγίδες του Σατανά, και μας δίνει 
ταξινομημένες πληροφορίες, για να μας ετοιμάσει για τη βασιλεία Του, και να σώσει τη ζωή μας. 
Μας αγαπάει τόσο πολύ, ώστε μιλάει καθαρά, έστω κι αν ξέρει ότι μπορεί αρχικά να μας 
στενοχωρήσει.

Η Αποκάλυψη αγγίζει μερικά πολύ ευαίσθητα θέματα, και είναι η ελπίδα του Σατανά ότι ο θυμός ή 
ή προκατάληψη, θα μας εμποδίσουν να τα δεχθούμε. Εάν συμβεί αυτό, μόνο ο Σατανάς θα βγει 
κερδισμένος. Η Αποκάλυψη αποκαλύπτει μερικά πράγματα για τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, 
τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τον Προτεσταντισμό, τον Καθολικισμό, τις θρησκευτικές γιορτές, τους 
αγαπητούς μας νεκρούς, κ.λπ. Αλλά, τα μηνύματα είναι από τον Ιησού. Αυτός γνωρίζει τι 
χρειαζόμαστε να ακούσουμε, και έτσι, ας έχουμε εμπιστοσύνη σ’ Αυτόν να μας δώσει τις 
πληροφορίες που πρέπει να έχουμε.

Το σημερινό σχόλιο συζητάει ορισμένες ενέργειες του Παπισμού. Εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί 
Χριστιανοί είναι Καθολικοί Χριστιανοί. Ο Θεός τους αγαπάει και είναι παιδιά Του. Αυτό το σχόλιο,
με κανένα τρόπο, δε θίγει τους καλούς, Καθολικούς φίλους μας. Είναι πολύτιμοι. Αλλά στην 
Αποκάλυψη, ο Θεός μιλάει για το Παπικό σύστημα και για πολλά άλλα ευαίσθητα θέματα. Ας 
ακούσουμε το Λόγο Του, και ας προσευχηθούμε πολύ καθώς μελετούμε, ώστε να καταλάβουμε το 
μήνυμά Του σήμερα, που είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου.

1. Αυτή η περίοδος του φοβερού διωγμού είναι τόσο σπουδαία ώστε αναφέρεται 
κατηγορηματικά επτά φορές στη Γραφή: Δανιήλ 7 (ζ) : 25 & 12 (ιβ) : 7 & Αποκάλυψη 12 
(ιβ) : 6,14 & 13 (ιγ) : 5 & Αποκάλυψη 11 (ια) : 2,3. Αναφέρεται ως 42 ΜΗΝΕΣ, 1260 
ΧΡΟΝΙΑ και 3.5 ΚΑΙΡΟΥΣ ή ΧΡΟΝΙΑ. Όλα αυτά είναι ίσα με 1260 χρόνια, Ιεζεκιήλ 4 
(δ) : 6. Η περικοπή από το Δανιήλ 7 (ζ) είναι, ίσως, η πιο εύκολη να κατανοηθεί, κι έτσι ας 
κάνουμε μια ανασκόπηση του κεφαλαίου. Διαβάστε το κεφάλαιο προσεκτικά, προτού 
προχωρήσετε παρακάτω.

2. Ο Δανιήλ 7 (ζ) απεικονίζει τέσσερα θηρία που ανεβαίνουν από τη θάλασσα, Δανιήλ 7 (ζ) : 
2-7. ΤΑ ΘΗΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, Δανιήλ 7 (ζ) : 23, και η θάλασσα ή τα 
ΥΔΑΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ή μια κατοικημένη έκταση, Αποκάλυψη 17 
(ιζ) : 15.

3. Οι σχολιαστές της Γραφής συμφωνούν ότι αυτά τα θηρία αντιπροσωπεύουν τις ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Η προφητεία της εικόνας του Δανιήλ 2 (β), επίσης 
αναφέρεται στις ίδιες τέσσερεις βασιλείες. Ακόμη ένας αρχάριος ιστορικός μπορεί να 
καταλάβει ότι αυτά τα θηρία πραγματικά ταιριάζουν απόλυτα στην ιστορία.
α. Ο ΛΕΩΝ, το πρώτο θηρίο, εδάφιο 4 αντιπροσωπεύει τη Βαβυλώνα. Ο Θεός 

μεταχειρίζεται το λιοντάρι να συμβολίζει τη Βαβυλώνα, στον Ιερεμία 4 (δ) : 7 και 
Ιερεμία 51 (να) : 38. Οι τοιχογραφίες από τη Βαβυλώνα που ανακαλύφθηκαν από τους 
αρχαιολόγους, απεικονίζουν φτερωτά λιοντάρια να αντιπροσωπεύουν τη βασιλεία-
πιθανόν το ίδιο που είδε ο Δανιήλ στο όραμα.



β. Η ΑΡΚΤΟΣ, το δεύτερο θηρίο, εδάφιο 5 αντιπροσωπεύει τη ΜΗΔΟΠΕΡΣΙΑ που 
ανέβηκε “κατά το εν πλάγιον” επειδή η Περσία ήταν πιο δυνατή από τους Μήδες. Τα 
τρία πλευρά, πολύ πιθανόν, αντιπροσωπεύουν τα τρία βασίλεια που νίκησε η 
Μηδοπερσία καθώς έπαιρνε την εξουσία. Αυτά ήταν η Βαβυλώνα, η Λυδία και η 
Αίγυπτος.

γ. Η ΛΕΟΠΑΡΔΑΛΙΣ, το τρίτο θηρίο, εδάφιο 6 απεικονίζει την ΕΛΛΑΔΑ. Τα φτερά 
αντιπροσωπεύουν την ταχύτητα με την οποία ο Μέγας Αλέξανδρος κατακτούσε, 
Αββακούμ 1 (α) : 6-8 & Ιερεμίας 4 (δ) : 13. Τα ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΕΦΑΛΙΑ είναι τα ΤΕΣΣΕΡΑ
ΜΕΡΗ στα οποία χωρίσθηκε η αυτοκρατορία του Αλέξανδρου από τους στρατηγούς του
όταν πέθανε. Οι στρατηγοί ήταν ο Κάσσανδρος, Λυσίμαχος, Σέλευκος και Πτολεμαίος.

δ. Το τέταρτο φοβερό ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟ ΘΗΡΙΟ, εδάφιο 7 με σιδερένια δόντια 
αντιπροσωπεύει τη ΡΩΜΗ. Τα σιδερένια δόντια ταιριάζουν στο συμβολισμό αυτό, γιατί 
η Ρώμη ονομάζεται η σιδερένια μοναρχία.

4. ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΕΡΑΤΑ στο ακαθόριστο θηρίο αντιπροσωπεύουν τα δέκα βασίλεια στα οποία 
διαμερίσθηκε η Ρώμη από τις βάρβαρες φυλές που τεμάχισαν την αυτοκρατορία, Δανιήλ 7 
(ζ) : 17,23,24. Αυτά είναι:
α. Αγγλο-Σάξονες (Αγγλία)
β. Αλαμάνοι (Γερμανία)
γ. Βουργουνδοί (Ελβετία)
δ. Φράγκοι (Γαλλία)
ε. Λομβαρδοί (Ιταλία)
στ. Σουέβοι (Πορτογαλία)
ζ. Βισιγότθοι (Ισπανία)
η. Βάνδαλοι
θ. Οστρογότθοι
ι. Ερούλιοι

5. ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΕΡΑΣ, εδάφιο 8 που ανέβηκε από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, περιγράφεται 
προσεκτικά στο Δανιήλ 7 (ζ). Η δύναμη του ΜΙΚΡΟΥ ΚΕΡΑΤΟΣ θα:
α. ήταν διαφορετική από τις άλλες βασιλείες, εδάφιο 24
β. έκανε πόλεμο με τους αγίους και θα καταδίωκε αυτούς, εδάφιο 25
γ. διανοείτο να μεταβάλει το μόνο του Θεού, εδάφιο 25
δ. κυβερνούσε για 3.5 προφητικούς καιρούς/χρόνια (1260 πραγματικά χρόνια), εδάφιο 25
ε. υπότασσε τρεις βασιλείες, καθώς θα ανέβαινε στην εξουσία, εδάφια 8,20,24
στ. λαλούσε λόγους εναντίον του Υψίστου (βλασφημία), εδάφιο 25
ζ. ερχόταν από την παλιά Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, εδάφιο 24

6. Υπάρχει μόνο μια δύναμη στην ιστορία που ταιριάζει σ’ αυτή την περιγραφή, κι εκείνη 
ταιριάζει απόλυτα. Οι σχολιαστές της Γραφής από την εποχή της μεταρρύθμισης, 
συμφωνούν ότι αυτή η δύναμη είναι ο Παπισμός.
α. Ήταν διαφορετική. Ήταν μια θρησκευτική δύναμη.
β. Καταδίωκε τους αγίους κατά τους Σκοτεινούς Αιώνες. Τουλάχιστον 50 εκατομμύρια 

πέθαναν για την πίστη τους. Ο Παπισμός πίστευε ότι έλεγχε τους αιρετικούς για τον 
Κύριο, αλλά, όμως, είναι γεγονός ότι στην πραγματικότητα καταδίωκε και κατέστρεφε. 
Πολλοί σημερινοί Καθολικοί αποδοκιμάζουν έντονα αυτούς τους διωγμούς.

γ. Αφαίρεσε τη δεύτερη εντολή και άλλαξε την τέταρτη στην κατήχηση.
δ. Κυβερνούσε για 1260 χρόνια (538 μ.Χ. - 1798 μ.Χ.).
ε. Υπόταξε τρεις βασιλείες καθώς ερχόνταν στην εξουσία: Τους Βανδάλους, τους 

Οστρογότθους, και τους Ερούλους. Γι’ αυτό το λόγο δε δόθηκαν  σύγχρονα ονόματα σ’ 
αυτές τις τρεις στο σημείο #4.

στ. Είναι ένοχη βλασφημίας.
1. Ισχυρίζεται ότι συγχωρεί αμαρτίες χάρη στην εξουσία, Λουκάς 5 (ε) : 21
2. Ισχυρίζεται ότι είναι Θεός, Ιωάννης 10 (ι) : 33.



Σημείωση: 1. Η κατήχηση του Joseph Devarbe λέει, στη σελίδα 279, “στην 
πραγματικότητα, ο ιερέας συγχωρεί αμαρτίες χάρη στην εξουσία που δόθηκε σ’ 
αυτόν από το Χριστό”. 2. “ο Πάπας δεν είναι μόνο αντιπρόσωπος του Ιησού 
Χριστού, αλλά είναι ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος, κρυμμένος κάτω από το κάλυμμα της
σάρκας”. ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΥΠΗΚΟΟΣ, Ιούλιος 1895.

ζ. Ανέβηκε από την παλιά Ρωμαϊκή αυτοκρατορία
Καμιά άλλη δύναμη στην ιστορία δεν μπορεί να συμπίπτει σ’ αυτά τα σημεία. Είναι 
τόσο σαφή!

7. Η δύναμη του Παπισμού έγινε υπέρτατη στο χριστιανικό κόσμο το 538 μ.Χ. σαν 
αποτέλεσμα του γράμματος του Ρωμαϊκού αυτοκράτορα Ιουστινιανού, που αναγνώρισε τον 
επίσκοπο της Ρώμης ως την κεφαλή όλων των εκκλησιών. Αυτό το γράμμα έγινε μέρος του 
Κώδια του Ιουστινιανού, ο βασικός κανονισμός της αυτοκρατορίας. Η δύναμη του 
Παπισμού μειώθηκε το 1798 μ.Χ., όταν ο στρατηγός του Ναπολέοντα, Berthier, 
αιχμαλώτισε τον Πάπα, ο οποίος πέθανε στην εξορία. Προσέξτε ότι ο αριθμός των χρόνων 
από το 538 μ.Χ. έως το 1798 μ.Χ. είναι ακριβώς 1260, όπως είπε η προφητεία.

8. Η περίοδος του Παπικού διωγμού αποτελεί τον ίδιο διωγμό με εκείνο που αναφέρεται στην 
εκκλησία της Θυάτειρας του μαθήματος 5, και επίσης του ωχρού αλόγου του μαθήματος 9.


