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ΤΡΙΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ
Τρία πολύ σπουδαία γεγονότα για το λαό του Θεού ανακηρύσσονται στην Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 10-
12. Αυτά τα γεγονότα είναι:

1. Ο Ιησούς νίκησε το Σατανά, τον κατήγορο των αδελφών, στο σταυρό.
2. Όλοι μας μπορούμε να νικήσουμε διά του αίματος του Ιησού και τη μαρτυρία μας.
3. Ο διάβολος είναι οργισμένος γιατί ο καιρός που του έμεινε είναι λίγος. Δεν μπορούμε να 

περιμένουμε να φέρετε ευγενικά. Είναι ο άσπονδος εχθρός μας.
Το μήνυμα είναι ότι ο Ιησούς, που έχει νικήσει το Σατανά, προσφέρει την απαράμιλλη δύναμή Του 
σε μας δωρεάν. Με τη δύναμη του Ιησού στη ζωή μας, δεν μπορούμε να αποτύχουμε. Η οργή του 
Σατανά δε θα μας επηρεάζει. Είναι ένα νικημένος εχθρός. Νικήθηκε στον πόλεμο στον ουρανό, και 
πετάχτηκε έξω. Νικήθηκε από τον Ιησού στο σταυρό, και έχασε τη βασιλεία του. Θα νικηθεί, 
νομικά, στην κρίση, και θα νικηθεί ξανά όταν θα επιτεθεί στην άγια πόλη του Θεού. Νικάται, 
τελικά, όταν σβύνεται από το πρόσωπο της γης, μέσα στη λίμνη του πυρός. Και, το πιο σπουδαίο 
απ’ όλα, ο Ιησούς υπόσχεται ότι θα νικηθεί στην άσπονδη προσπάθεια να καταστρέψει εσένα κι 
εμένα. Τι ελπιδοφόρο μήνυμα από τον Ιησού!

1260 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΩΓΜΟΥ
Αυτή η περίοδος θλίψεων αναφέρεται επανειλημμένα στη Γραφή διότι είναι η χειρότερη που 
αντιμετώπισε ποτέ ο λαός του Θεού, Ματθαίος 14 (κδ) : 21. Αναφέρεται ως 1260 ημέρες, 42 μήνες 
και 3.5 καιροί ή χρόνια, Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 6,14 & 13 (ιγ) : 5 & Δανιήλ 7 (ζ) : 25. Όλα σημαίνουν
το ίδιο – 1260 προφητικά χρόνια. Τα δύο φτερά αντιπροσωπεύουν την ταχύτητα, Δευτερονόμιο 28 
(κη) : 49. Αυτή η θλίψη ονομάζεται στην Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 15, ποταμός διωγμών. Βλέπετε 
Ησαΐας 59 (νθ) : 19.
Η ιστορία δηλώνει καθαρά ότι ο Παπισμός ήταν η δύναμη που έκανε το διωγμό των 1260 
χρόνων. Η περίοδος αυτή άρχισε το 538 μ.Χ. όταν η Παπική εξουσία έγινε υπέρτατη στο 
χριστιανισμό, λόγω του γράμματος του Ρωμαίου αυτοκράτορα Ιουστινιανού, που αναγνώρισε 
τον επίσκοπο της Ρώμης ως κεφαλή όλων των εκκλησιών. Αυτό το γράμμα έγινε μέρος του 
κώδικα του Ιουστινιανού, ο θεμελιώδης νόμος της αυτοκρατορίας. Η περίοδος τελείωσε το 
1798 όταν ο Berthier, στρατηγός του Ναπολέοντα, αιχμαλώτισε τον Πάπα. Τουλάχιστον 50 
εκατομμύρια χριστιανοί πέθαναν για την πίστη τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.


