
ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ

1. Η Γραφή αναφέρεται στο βιβλίο της ΖΩΗΣ, και στο βιβλίο της ΕΝΘΥΜΗΣΕΩΣ.
2. Η Γραφή μας λέει τα ακόλουθα σχετικά με το βιβλίο της ΖΩΗΣ

α. Τα ονόματα των πιστών είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, Αποκάλυψη 13 (ιγ) : 8.
β. Ένα όνομα μπορεί να αφαιρεθεί από το βιβλίο, Αποκάλυψη 22 (κβ) : 19
γ. Τα ονόματα των ασεβών δε γράφονται στο βιβλίο της ζωής, Αποκάλυψη 17 (ιζ) : 8.
δ. Τα ονόματα αυτών που νικούν δε θα διαγραφούν από το βιβλίο, Αποκάλυψη 3 (γ) : 5.
ε. Αυτοί που είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής θα εισέλθουν στην Άγια Πόλη, 

Αποκάλυψη 21 (κα) : 27.
στ. Χρησιμοποιείται στην κρίση, Αποκάλυψη 20 (κ) : 12.
ζ. Εάν το όνομα κάποιου ανθρώπου δεν είναι γραμμένο στο βιβλίο, θα ριφθεί στη λίμνη 

του πυρός, Αποκάλυψη 20 (κ) : 15.
η. Όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο, θα διασωθούν, Δανιήλ 12 (ιβ) : 1.
θ. Οι χριστιανοί μπορούν να χαρούν, γιατί τα ονόματά τους είναι στο βιβλίο της ζωής 

τώρα, Λουκάς 10 (ι) : 20.
ι. Τα ονόματα των πιστών μελών της εκκλησίας είναι στο βιβλίο τώρα, Εβραίους 12 (ιβ) : 

23.
ια. Εάν επιστρέψει κάποιος σε μια ζωή αμαρτίας, το όνομά του θα εξαλειφθεί από το 

βιβλίο, Έξοδος 32 (λβ) : 33.
ιβ. Οι δίκαιοι βρίσκονται γραμμένοι στο βιβλίο, Ψαλμοί 69 (ξθ) : 28.
ιγ. Στο βιβλίο γράφονται τα ονόματα των πιστών εργατών, Φιλιππισίους 4 (δ) : 3

3. Η Γραφή σχολιάζει το βιβλίο της ΕΝΘΥΜΗΣΕΩΣ ως εξής
α. Καταγράφει τα χριστιανικά λόγια μας και μαρτυρίες, Μαλαχίας 3 (γ) : 16
β. Περιέχει τα πρακτικά των καλών μας έργων, Νεεμίας 13 (ιγ) : 14

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σωτηρία είναι ένα δώρο χωρίς τιμή από το Θεό. Βασίζεται μόνο στο 
έργο του Ιησού, Ιωάννης 1 (α) : 29 & 3 (γ) : 16 & 5 (ε) : 24. Τα έργα μας, όμως, 
μαρτυρούν τη σχέση μας με τον Ιησού, και γι’ αυτό ο Κύριος τα προσέχει. “Η πίστις 
άνευ των έργων είναι νεκρά”, Ιάκωβος 2 (β) : 26. Το βιβλίο της Αποκάλυψης λέει 
κατηγορηματικά, τέσσερις φορές, ότι κρινόμαστε από τα έργα μας, Αποκάλυψη 2 (β) : 
23 & 20 (κ) : 12,13 & 22 (κβ) : 12. Επίσης ο Χριστός είπε επανειλημμένα στις επτά 
εκκλησίες, “Εξεύρω τα έργα σου”. Τα έργα μας, πραγματικά, λένε κάτι για το βάθος της 
πείρας μας με τον Ιησού. Καμιά χριστιανική πείρα δεν μπορεί να είναι γνήσια χωρίς 
αυτά.

γ. Καταγράφει τα δάκρυά μας, Ψαλμοί 56 (νς) : 8.
δ. Ακόμα και μυστικά πράγματα είναι γραμμένα σ’ αυτό το βιβλίο, Εκκλησιαστής 12 (ιβ) : 

13,14.


