
Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Πρόσφατα, κάποιος φώναξε με αγανάκτηση “Προσπαθώ με όλη τη δύναμη μου να βρω την 
εκκλησία του Θεού, αλλά χωρίς ελπίδα. Υπάρχουν εκατοντάδες θρησκευτικά δόγματα και αιρέσεις 
στον κόσμο. Οι περισσότεροι λένε ότι είναι η αληθινή εκκλησία του Θεού, και όλες είναι όμοιες σε 
ορισμένα πράγματα και όμως διαφέρουν σε άλλα. Και μια ολόκληρη ζωή, δε θα αρκούσε να 
εξετάζω τις διδασκαλίες όλων των ομάδων αυτών. Αισθάνομαι απογοητευμένος και 
τραυματισμένος. Σαν να με κορόιδευε ο Θεός. Φαίνεται τόσο μάταιος και άσκοπος”. Είναι τραγικό 
ότι εκατομμύρια αισθάνονται το ίδιο. Ίσως, και σεις έχετε την ίδια γνώμη.
Ξέρετε ότι στην Αποκάλυψη, ο Θεός περιγράφει την εκκλησία Του των εσχάτων ημερών τόσο 
καθαρά ώστε, όταν γνωρίζετε τι λέει, μπορείτε να διαλέξετε την αληθινή εκκλησία Του από όλες τις
άλλες εκκλησίες, τόσο εύκολα όσο το να ξεχωρίσετε τη σημαία της χώρας σας από όλες τι άλλες 
σημαίες;
Αυτό είναι καταπληκτικό! Είναι φυσικό να πανικοβληθεί ο Σατανάς όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να 
μελετούν το βιβλίο της Αποκάλυψης. Γνωρίζει ότι η εκκλησία του Θεού περιγράφεται σαφώς μέσα 
στο βιβλίο, και μεταχειρίζεται κάθε τακτική για να μας εμποδίσει να το μελετήσουμε προσεκτικά. 
Εάν όλοι καταλάβαιναν την Αποκάλυψη, η βασιλεία του Σατανά ετίθετο αμέσως σε κίνδυνο, και το
μεγάλο όνομα του Θεού και η πιστή εκκλησία Του θα εξυψωνόταν.
Ας μελετήσουμε την καταπληκτική περιγραφή της εκκλησίας του Θεού. Βρίσκεται στο κεφάλαιο 
12 (ιβ). Παρακαλώ να διαβάσετε όλο το κεφάλαιο προτού αρχίσετε αυτό το μάθημα.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
1. Ο Ιησούς λέει στο Λουκά 17 (ιζ) : 26 ότι ο καιρός μόλις πριν από την δευτέρα παρουσία θα 

είναι σαν την εποχή του Νώε. Πόσοι τρόποι εκφυγής υπήρχαν στην εποχή του Νώε; Γένεση 
7 (ζ) : 1
Ένας. Το να είσαι δίκαιος ενώπιον του Θεού.

2. Πόσες πίστες ή εκκλησίες έχει ο Ιησούς, σύμφωνα με τον Παύλο; Εφεσίους 4 (δ) : 5
“Εις Κύριος, μία πίστις, εν βάπτισμα”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπως στην εποχή του Νώε, ο Θεός έχει μόνο μία κιβωτό ή εκκλησία, που θα 
φθάσει, σε ασφαλές μέρος. Να είσθε σίγουροι ότι μπαίνετε στην σωστή κιβωτό. Στην 
Εφεσίους 5 (ε) : 25-27 λέει κατηγορηματικά ότι ο Ιησούς πέθανε για να φέρει την 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ Του στην βασιλεία Του.

3. Προφανώς, υπάρχουν πολλοί πιστοί Χριστιανοί μέσα σ’ όλες τις εκκλησίες. Εφόσον ο Θεός 
έχει μόνο μία αληθινή εκκλησία, που θα σώσει, τι θα συμβεί στους ειλικρινείς Χριστιανούς 
στις άλλες εκκλησίες; Ιωάννης 10 (ι) : 16,17
“Εκείνα πρέπει να συνάξω – και θέλει γίνει μία ποίμνη, εις ποιμήν”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εδώ ο Ιησούς απεικονίζεται ως ο καλός ποιμένας, ο λαός Του ως πρόβατα, 
και η εκκλησία Του ως ποίμνη. Ο Ιησούς λέει καθαρά ότι μερικά από τα ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΟΥ 
δεν είναι ακόμα στην εκκλησία Του αλλά ότι θα τα φωνάξει, και αυτά θα Τον 
ακολουθήσουν στην εκκλησία Του, Ιωάννης 10 (ι) : 27.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΤΑΙ
4. Πώς συμβολίζει ο Θεός τη Σιών, ή την εκκλησία Του στην προφητεία; Ιερεμίας 6 (ς) : 2 & 

Ησαΐας 51 (να) : 16
“Παρωμοίασα την θυγατέρα της Σιών με χαρίεσσαν και τρυφεράν γυναίκα”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επανειλημένα η Γραφή συμβολίζει την εκκλησία του Θεού με μια ενάρετη 
γυναίκα. Για πρόσθετες παραπομπές βλέπετε το Σχόλιο #1 Μάθημα 1.



5. Στην Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 1 ο Ιησούς παρουσιάζει την εκκλησία Του με το συμβολισμό μιας
ενάρετης γυναίκας. α) Πού είδε ο Ιωάννης τη γυναίκα; β) Με τι ήταν ντυμένη; γ) Επάνω σε 
τι στεκόταν; δ) Τι είχε στο κεφάλι της;
α) Ουρανό
β) Ήλιο
γ) Σελήνη
δ) Στέφανος 12 άστρων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
α. ΟΥΡΑΝΟΣ εδώ αναφέρεται στην ατμόσφαιρά μας, όπου πετούν τα πουλιά, Γένεση 1 (α)

: 20
β. Ο ΗΛΙΟΣ αντιπροσωπεύει τον Ιησού και την δικαιοσύνη Του, Ψαλμοί 84 (πδ) : 11 & 

Ρωμαίους 13 (ιγ) : 14 & Μαλαχίας 4 (δ) : 2 & Ιωάννης 9 (θ) : 5
γ. Η ΣΕΛΗΝΗ δεν έχει φως εκτός από αυτό που αντανακλάει από τον ήλιο. 

Αντιπροσωπεύει το τελετουργικό σύστημα της Παλαιάς Διαθήκης, που δεν είχε φως 
εκτός από αυτό που αντανακλούσε από το ευαγγέλιο, Εβραίους 10 (ι) : 1

δ. Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ των 12 άστρων αντιπροσωπεύει το έργο των 12 μαθητών που έστεψε τα 
πρώτα χρόνια της εκκλησίας, Ματθαίος 10 (ι) : 1-4.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφόσον ο ήλιος και η σελήνη αποτελούν ένα σύνολο, αυτός ο συμβολισμός 
αντιπροσωπεύει το σύνολο της εκκλησίας στην ιστορία: Η Εκκλησία πριν από το σταυρό 
και η εκκλησία μετά το σταυρό.

6. Το επόμενο βήμα σ’ αυτή τη μεγάλη προφητεία της εκκλησίας του Θεού, ποιο είναι; 
Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 2,5
α. Ένα αγόρι γεννιέται στην εκκλησία.
β. Αργότερα το παιδί αρπάζεται στο ουρανό/θρόνο του Θεού.

7. Ποιο είναι αυτό το μωρό που προορίζεται να ποιμάνει όλα τα έθνη και ανέβηκε στον 
ουρανό; Ψαλμοί 2 (β) : 7-9 & Αποκάλυψη 19 (ιθ) : 13-16 & Πράξεις των Αποστόλων 1 (α) : 
9-11
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ
8. Μετά απεικονίζεται ένας μεγάλος, κόκκινος δράκος. α) Ποιος είναι ο δράκος; β) Από που 

προήρθε; Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 7-9 & Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 3,4
α. Σατανάς
β. Κατέβηκε από τον ουρανό

9. Όταν ο διάβολος έφυγε από τον ουρανό, α) Ποιους έφερε μαζί του; β) Τι προσπάθησε να 
κάνει στο παιδί; Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 3,4 & 7-9
α. “Το τρίτο των αστέρων του ουρανού”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα άστρα είναι άγγελοι, Αποκάλυψη 1 (α) : 20. Ο Σατανάς εξαπάτησε το 
ένα τρίτο των αγγέλων και “οι άγγελοι αυτού ερρίφθησαν μετ’ αυτού”. (Εδάφιο 9)

β. “Δια να καταφάγη το τέκνον αυτής όταν γεννήση¨.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Σατανάς, μέσο του Ηρώδη, προσπάθησε να θανατώσει τον Ιησού στη 
γέννησή Του, καταστρέφοντας όλα τα μωρά της Βηθλεέμ, Ματθαίος 2 (β) : 1-18. Τον 
Ιωσήφ και τη Μαρία προειδοποίησε ένας άγγελος, και αυτοί έφυγαν στην Αίγυπτο. Αυτά
τα δύο γεγονότα προλέχθησαν από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, Ιερεμίας 31 
(λα) : 15 & Ωσηέ 11 (ια) : 1. Αν και ο δράκος αντιπροσωπεύει το Σατανά, εφαρμόζεται 
και στην ειδωλολατρική Ρώμη. Ο Ηρώδης ήταν Ρωμαίος κυβερνήτης, που 
χρησιμοποιήθηκε από το Σατανά στην προσπάθεια του να θανατώσει τον Ιησού στη 
γέννησή Του. Ένα θηρίο συνήθως αντιπροσωπεύει μια βασιλεία ή μια πολιτική εξουσία, 
Δανιήλ 7 (ζ) : 23.

10. Ποια περίβλεπτα και κρίσιμα γεγονότα αναφέρονται στην Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 10-12
α. “Κατερίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών”
β. “Αυτοί ενίκησαν αυτόν διά το αίμα του Αρνίου”



γ. “Κατέβη ο Διάβολος εις εσάς έχων θυμόν μέγαν, επειδή γνωρίζει ότι ολίγον καιρόν έχει”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπετε σχόλιο #1, Σημείο 1

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΩΧΝΕΤΑΙ
11. Μετά από την αποτυχία του Σατανά να καταστρέψει τον Ιησού όταν ήταν εδώ στη γη, τι 

έκανε στη γυναίκα, δηλαδή την εκκλησία; Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 13
“Έδιωξε την γυναίκα”

12. Μεταχειρίζοντας τον προφητικό κανόνα ότι ΜΙΑ ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ 
ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ, πόση διάρκεια είχε αυτός ο διωγμός; Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 
6,14
1260 ΧΡΟΝΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπετε σχόλιο #1, Σημείο 2.

13. Τι έκανε η εκκλησία όταν ο διωγμός άρχισε; Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 6
“Και η γυνή έφυγεν εις την έρημον”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έρημος συμβολίζει τα εγκαταλειμμένα και απόμακρα μέρη της γης. Ο λαός 
του Θεού έφυγε για να σώσει τη ζωή του, και κρύφθηκε στα απομακρυσμένα μέρη της γης. 
Η εκκλησία δεν τολμούσε να λειτουργήσει φανερά, γιατί τα μέλη της δε θα είχαν επιζήσει. 
Η πραγματική εκκλησία του Θεού δεν υπήρχε ΦΑΝΕΡΑ ως ΟΡΓΑΝΩΣΗ από το 538 έως το 
1798 μ.Χ.
ΠΟΛΛΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ 
ΦΑΝΕΡΑ ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 538 ΚΑΙ 1798. ΟΜΩΣ, ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ 
ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ, ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ Η 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ) ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Κοιτάξτε τα σύμβολα της Αποκάλυψης 12 (ιβ) : 17
α. Δράκος – ο Διάβολος, Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 9
β. Γυναίκα – η Αληθινή εκκλησία (Βλέπετε ερώτηση #5)
γ. Υπόλοιπο – ο έσχατος ή τελευταίος καιρός
δ. Εντολές – Οι 10 εντολές, Έξοδος 20 (κ) : 3-17
ε. Μαρτυρία του Ιησού – Το Πνεύμα ή το χάρισμα της προφητείας, Αποκάλυψη 19 (ιθ) : 

10
Τώρα, ας μεταφέρουμε το εδάφιο στη σημερινή μας γλώσσα: “ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΗΤΑΝ 
ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Η ΟΠΟΙΑ 
ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ”.

14. Ποια δύο χαρακτηριστικά της εκκλησίας του Θεού του υπολοίπου των εσχάτων ημερών 
αναφέρονται στην Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 17 & Αποκάλυψη 19 (ιθ) : 10;
Φυλάτουν τις εντολές, έχουν πνεύμα της προφητείας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κι’ έτσι η εκκλησία του Θεού των εσχάτων ημερών θα έχει το χάρισμα της 
προφητείας, και θα τηρεί όλες τις εντολές, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββάτου 
(εβδόμη ημέρα) της τετάρτης εντολής. Ο Ιησούς μας λέει “Εάν με αγαπάτε, τας εντολάς μου
φυλάξατε”, Ιωάννης 14 (ιδ) : 15. Είναι αδύνατο να Τον αγαπούμε πραγματικά και να μην 
τηρούμε τις εντολές Του, Α’ Ιωάννη 5 (ε) : 3.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝ ΤΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟ Η ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ. ΟΜΩΣ, ΚΑΜΙΑ 
ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΟΛΟΣ 
Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ.



ΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
15. Εδώ είναι κάτι το εντυπωσιακό. Το αιώνιο ευαγγέλιο, που πρέπει να κηρύττει η εκκλησία 

του Θεού σ’ αυτές τις έσχατες ημέρες, περιέχει ΤΡΙΑ εμφατικά σημεία που καθόρισε ο ίδιος 
ο Ιησούς. Επιπλέον, αυτά τα μηνύματα πρέπει να κηρυχθούν παγκοσμίως, Αποκάλυψη 14 
(ιδ) : 6 & Ματθαίος 24 (κδ) : 14. Ποια είναι αυτά τα μηνύματα; Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 6-11 &
18 (ιη) : 2,4
α. Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 7 “διότι ήλθεν η ώρα τη κρίσεως αυτού και προσκυνήσατε τον 

ποιήσαντα τον ουρανόν και την γην”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκκλησία του Θεού θα διδάσκει ότι η κρίση διεξάγεται τώρα, και ότι 
πρέπει να λατρεύουμε το Θεό και να Τον τιμούμε ως Δημιουργό με το να τηρούμε το 
Σάββατο Του, το σημείο της δημιουργικής Του δύναμης. (Βλέπετε μάθημα 10)

β. Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 8 & 18 (ιη) : 2,4
“Έπεσεν, έπεσεν Βαβυλών” – “Εξέλθετε εξ αυτής, ο λαός μου”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι δυνατό να βρίσκεσαι ακόμα στη Βαβυλώνα; Η εκκλησία του Θεού 
στην εποχή μας πρέπει να καλεί του ανθρώπους από τη Βαβυλώνα. Θα μελετήσουμε 
λεπτομερώς τη Βαβυλώνα στο μάθημα 21.

γ. Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 9. Φυλαχθήτε από το θηρίο και το χάραγμα του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκκλησία του Θεού σήμερα θα εξηγήσει στους ανθρώπους πώς να 
αποφύγουν το χάραγμα του θηρίου.
Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΡΙΑ 
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ. ΠΟΛΛΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΟΙ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ. ΟΜΩΣ, ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ, ΓΙΑΤΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΗΡΥΤΤΕΙ 
ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ.

16. Ποιο άλλο κρίσιμο σημείο θα τονίζει η αληθινή εκκλησία του Θεού των εσχάτων ημερών; 
Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 11
“Και αυτοί ενίκησαν αυτόν διά το αίμα του αρνίου”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκκλησία του Θεού θα κηρύττει σαφώς ότι η σωτηρία και η δικαιοσύνη 
έρχονται μόνο διά πίστεως στον Ιησού Χριστό, Πράξεις των Αποστόλων 4 (δ) : 12

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ
Σύμφωνα με την Αποκάλυψη κεφάλαια 12 (ιβ) και 14 (ιδ) τα ακόλουθα σημεία προσδιορίζουν την 
εκκλησία του Θεού των ημερών μας, μέσα στην οποία καλεί όλο το λαό Του να εισέλθει. Η 
εκκλησία του Θεού:

1. Θα εμφανιστεί μετά από την πείρα της ερημιάς. (Οι Σκοτεινοί Αιώνες).
2. Θα τηρήσει τις ίδιες αλήθειες με τους αποστόλους (Οι διδασκαλίες της θα συμφωνούν με τη

Γραφή).
3. Θα φυλάξει τις Δέκα Εντολές, συμπεριλαμβανομένης και της τετάρτης (το Σάββατο της 

εβδόμης ημέρας).
4. Θα έχει το χάρισμα της προφητείας.
5. Θα κηρύττει το τελευταίο τριαδικό μήνυμα των εσχάτων ημερών της Αποκάλυψης 14 (ιδ) : 

6-12.
6. Θα είναι μια παγκόσμια εκκλησία με ένα ιεραποστολικό έργο σε κάθε έθνος, γλώσσα και 

λαό.
7. Θα κηρύττει τη σωτηρία διά του Ιησού Χριστού (το αιώνιο ευαγγέλιο).

17. Ο Ιησούς σας προσφέρει αυτούς τους επτά προσδιορισμούς και προσθέτει “Πηγαίνετε να 
βρείτε την εκκλησία μου”. Τι υπόσχεται σ’ αυτούς που ψάχνουν; Λουκάς 11 (ια) : 9
“Ζητείτε και θέλετε ευρεί”



18. Πόσες εκκλησιαστικές οργανώσεις στον κόσμο ταιριάζουν με αυτά τα επτά σημεία; 
Εφεσίους 4 (δ) : 5
ΜΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκκλησία που σας φέρνει αυτό το Σεμινάριο της Αποκάλυψης ταιριάζει σ’ 
όλα τα επτά σημεία. Ας κάνουμε μια γρήγορη ανασκόπηση να δούμε πώς ταιριάζει σε κάθε 
σημείο.

19. Όταν αναγνωρίζουμε ποια είναι η αληθινή εκκλησία του Θεού, είναι ανάγκη να γινόμαστε 
μέλη; Πράξεις των Αποστόλων 2 (β) : 47
“Ο δε Κύριος προσέθετε καθ’ ημέραν εις την εκκλησίαν τους σωζόμενους”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέξτε τα ακόλουθα:
α. Καλούμαστε σε ένα σώμα – Κολοσσαείς 3 (γ) : 15
β. Αυτό το σώμα είναι η εκκλησία – Κολασσείς 1 (α) : 18
γ. Εισερχόμαστε στην εκκλησία διά βαπτίσματος – Α’ Κορίνθιους 12 (ιβ) : 13
ΕΙΝΑΙ ΕΞ ΙΣΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ) ΤΟΥ 
ΘΕΟΥ ΣΗΜΕΡΑ, ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ 
ΝΩΕ. ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΚΟΠΕΥΕΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
ΤΟΥ. Εφεσίους 5 (ε) : 25-27

20. Η Αποκάλυψη 1 (α) : 12,13,20 απεικονίζει τον Ιησού περιπατούντα ανάμεσα στις εκκλησίες
Του. Ακόμα και σήμερα περπατάει ανάμεσα στις εκκλησίες και καλεί το λαό Του. Εβραίους 
13 (ιγ) : 8. Καθώς μιλάει σε σένα, και σε καλεί να μπεις στην Κιβωτό της προστασίας για τις
έσχατες αυτές ημέρες, θα απαντήσεις στην κλήση της αγάπης Του; Είσαι πολύ πολύτιμος γι’ 
Αυτόν.


