
ΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

1 Ποιος είναι αυτός που στέκεται μεταξύ των λυχνίων; (Μάθημα 2)
Αλ. Ο χριστός – Αποκάλυψη 1 (α) : 13

2 & 3 Τι συμβολίζουν οι επτά εκκλησίες; (Μάθημα 5)
Απ. Επτά χρονικές περιόδους
Ποια χρονική περίοδο καλύπτουν; (Μάθημα 5)
Απ. Αποστολική έως εσχάτων ημερών

4 & 5 Ποιος άνοιξε το μικρό βιβλίο στο χέρι του Θεού; (Μάθημα 2)
Απ. Χριστός – Το αρνίον
Ποιος είναι το Αρνίο; (Μάθημα 2)
Απ. Χριστός
Όταν ο Ιωάννης είδε τις επτά λαμπάδες πυρός στον ουρανό, σε ποιο διαμέρισμα του 
ουράνιου αγιαστηρίου έβλεπε; (Μάθημα 14)
Απ. Τα Άγια

6 Ποια χρονική περίοδο καλύπτεται από τις σφραγίδες; (Μάθημα 9)
Απ. 1ον αιώνα – Έσχατες ημέρες

7 Ποιο είναι το σημείο ή σφραγίδα ή το σημάδι του Θεού; (Μάθημα 10)
Απ. Το Σάββατο

8 & 9 Τι απεικονίζουν οι επτά σάλπιγγες; (Μάθημα 23)
Απ. Την έναρξη των επτά πληγών

10 Τι ήταν το μικρό βιβλίο που έφαγε ο Ιωάννης; (Μάθημα 23)
Απ. Περίοδος Παπισμού

11 Πού “θανατώθηκε” η Γραφή για 3.5 χρόνια, και γεννήθηκε ο αθεϊσμός; (Μάθημα 12)
Απ. Πριν στην Γαλλία με την επανάσταση – 1793 – 1797

12 Αυτό το κεφάλαιο μας λέει για μια καλή γυναίκα. Τι αντιπροσωπεύει; (Μάθημα 18)
Απ. Την εκκλησία

13 Ποιο είναι το θηρίο; (Μάθημα 19)
Απ. Ο Παπισμός
Ποιο είναι το χάραγμα του; (Μάθημα 19)
Απ. Η ημέρα της Κυριακής
Ποια χώρα κάνει μια εικόνα στο θηρίο; (Μάθημα 19)
Απ. ΗΠΑ
Τι είναι αυτή η εικόνα; (Μάθημα 19)
Απ. Συμβιβασμός Εκκλησίας – Κράτους

14 Ας κάνουμε μια ανασκόπηση των μηνυμάτων των τριών αγγέλων.
1. ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

Προσκυνήσατε το Δημιουργό – Ήρθε η Ώρα της Κρίσεως Αυτού.
α. Τι πρέπει να κάνω για να δείξω ότι αναγνωρίζω τον Ιησού ως Δημιουργό; 

(Μάθημα 10)
Απ. Να τηρώ το Σάββατο

β. Πότε άρχισε η κρίση; (Μάθημα 14)
Απ. Το 1844

γ. Πότε θα τελειώσει; (Μάθημα 15)
Απ. Λίγο πριν την Δευτέρα Παρουσία – Πριν τις πληγές

2. ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ:
Έπεσε η Βαβυλών – Βγείτε να μη χαθείτε
α. Ποια είναι η μητέρα Βαβυλώνα; (Μάθημα)



Απ. Ο Παπισμός
β. Ποιες είναι οι κόρες της; (Μάθημα 22)

Απ. Αποστ. Προτεσταντισμός – Διαμαρτυρόμενοι – Όλες οι υπόλοιπες 
εκκλησίες

3. ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
Φυλαχθείτε από το Χάραγμα του Θηρίου!
Τι σημαίνει το να λάβουμε το χάραγμα του θηρίου;
α. Στο χέρι; (Μάθημα 19) Απ. Σύμβολο εργασίας (Σάββατο)
β. Στο μέτωπο; (Μάθημα 19) Απ. Δεν υπηρετούν το Θεό (Κυριακή)

15 & 
16

Πότε θα πέσουν οι επτά πληγές; (Μάθημα 22)
Απ. Όταν θα κλείσει η θύρα της χάριτος. Τέλος της κρίσης.
Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί; (Μάθημα 22)
Απ. 1 Χρόνο
Επάνω σε ποιους θα πέσουν; (Μάθημα 22)
Απ. Στους ασεβείς

17 & 
18

Γιατί να μην ενωθούμε με τη Βαβυλώνα, για να προσπαθήσουμε να τη διορθώσουμε; 
(Μάθημα 21)
Απ. Για να μην λάβουμε τις πληγές
Σε τι μπαίνουμε όταν βγαίνουμε από τη Βαβυλώνα; (Μάθημα 21)
Απ. Στο Λαό του Θεού

19 Ποιος είναι εκείνος που κάθεται στο λευκό άλογο και διευθύνει το στρατό του ουρανού; 
(Μαθήματα 6 και 7)
Απ. Ο Χριστός

20 Ποιο γεγονός σημαδεύει την αρχή των 1000 ετών; (Μάθημα 7)
Απ. Δευτέρα Παρουσία
Ποια είναι η άβυσσος; (Μάθημα 7)
Απ. Το χάος δεν υπάρχει τίποτα – (Γη)
Πού ρίπτονται οι ασεβείς στο τέλος των 1000 ετών; (Μάθημα 7 και 20)
Απ. Στην λίμνη του πυρός και του θείου
Τι θα κάνει η φωτιά στους ασεβείς; (Μάθημα 20)
Απ. Θα τους καταφάγει

21 Πόσο μεγάλη είναι η Άγια Πόλη, η Νέα Ιερουσαλήμ; (Μάθημα 8)
Απ. 363.609 τετραγωνικά χιλιόμετρα
Πού είναι τώρα; (Μαθήματα 7 και 8)
Απ. Στον ουρανό
Πού θα είναι μετά από το τέλος των 1000 ετών; (Μαθήματα 7 και 8)
Απ. Στη γη (Στο όρος των ελαιών)
Τι θα συμβεί στον πόνο, στα δάκρυα, και στη λύπη στην Καινούργια Βασιλεία; (Μάθημα 8)
Απ. Δεν θα υπάρχουν
Που θα ζήσουν οι άγιοι όταν ο Θεός θα ιδρύσει την καινούργια βασιλεία Του; (Μάθημα 8)
Απ. Στην γη

22 Πόσον ειδών φρούτα φέρνει το δέντρο της ζωής; (Μάθημα 8)
Απ. 12 ειδών καρπούς κάθε μήνα
Τι κάνει το δέντρο της ζωής για τους ανθρώπους; (Μάθημα 8)
Απ. Τα φύλλα εις θεραπείαν το δένδρο να ζουν αιώνια.
Στο κεφάλαιο 22 (κβ), ποιος, σύμφωνα με τον Κύριο, είναι ιδιαίτερα ευλογημένος; Αυτοί 
που:
εδ. 7 – Φυλάτου του λόγους της προφητείας της Αποκάλυψης
εδ. 14 – Μακάριοι οι πράτοντες τας εντολάς Αυτού.


