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Πρόλογος 

Το πυρ, η φωτιά, η πυρκαγιά έχουν σημαίνουσα θέση στα 

χριστιανικά κείμενα. 

Η φωτιά άλλοτε τιμωρητική, άλλοτε λυτρωτική  σηματοδοτεί με 

την καταστροφική της ισχύ την κόλαση, αλλά παράλληλα 

μετατρέπεται σε άκτιστο φως του παραδείσου. 

Ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος έλεγε «Μη πλανάσθε, ο Θεός 

είναι φωτιά και όταν ήρθε στον κόσμο και έγινε άνθρωπος, 

έβαλε φωτιά στη γη. Η φωτιά αυτή περιτριγυρίζει, ζητώντας 

να βρει ύλη, δηλαδή γνώμη και προαίρεση αγαθή, για να πέσει 

μέσα σ’ αυτή και ν’ ανάψει και σ’ αυτούς που θα ανάψει η 

φωτιά αυτή υψώνεται σε μεγάλη φλόγα και φθάνει μέχρι τον 

ουρανό...  πρώτα μας καθαρίζει τελείως από το μολυσμό των 

παθών και μετά γίνεται μέσα μας τροφή και πιοτό και 

φωτισμός και χαρά και μας κάνει κι εμάς φώς κατά μέθεξη, 

γιατί μετέχουμε σ’ εκείνο το φώς» (Άγιος Συμεών ο Νέος 

Θεολόγος, Λόγος ΟΗ΄). 1 

Λόγια από  το θεόπνευστο κείμενο της Καινής Διαθήκης, που 

αναδεικνύουν  το σημαίνον ρόλο του πυρός και τον ισχυρό 

συμβολισμό του. 

 Η φωτιά στην χριστιανική λατρεία, είναι το αντικείμενο του 

μικρού αυτού πονήματος. 

                                       Γιάννης Σταμούλης  

                               Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΠΣ 

Μεγάλη Εβδομάδα 2016 

                                                           
1
 http://www.agioskosmas.gr/sindesmos.asp?isue=121&artid=4750 
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Εισαγωγή 

Ο  Όσιος  Μακάριος, βαδίζοντας στην έρημο, ξέθαψε κατά λάθος 

με το ραβδί του ένα κρανίο. Έσκυψε με ευλάβεια, το πήρε, το 

έθαψε με σεβασμό και προσευχήθηκε για τον άνθρωπο, στον 

οποίο ανήκε. Τότε του εμφανίστηκε η ψυχή  του νεκρού και τον 

πληροφόρησε ότι, όταν ζούσε, ήταν λάτρης των δαιμόνων (ιερέας 

της Ίσιδος) και τώρα βρισκόταν στην κόλαση. «Και πώς είναι 

εκεί;» ρώτησε ο άγιος. «Τα πάντα βρίσκονται μέσα στη φωτιά» 

απάντησε η ψυχή. 2 

 

Το όραμα του αγίου Μακάριου του Αιγύπτιου (τοιχογραφία Εμμ. Σηφάκη, Πέραμα Ρεθύμνης)3 

 

                                                           
2
 http://o-nekros.blogspot.gr/2012/01/blog-post_161.html 

3
 http://estavromenos.blogspot.gr/2014/06/blog-post_14.html 
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Αυτή η  φωτιά, για την οποία μίλησε  η ψυχή, κατά το 

χριστιανικό λόγο είναι το θεϊκό φως, το οποίο είναι  ή το άκτιστο 

φως της θείας δόξης ή το «πυρ της κολάσεως». 

Ο π.  Γεώργιος Μεταλληνός4 με τον μεστό του θεολογικό λόγο 

αναφέρει ότι το πυρ της κολάσεως, συνεπώς, δεν έχει σχέση με το 

φραγκικό «πουργατόριο» (καθαρτήριο), ούτε κτιστό είναι, ούτε 

τιμωρία, ούτε κάποια ενδιάμεση κατάσταση. Μια τέτοια θεώρηση 

είναι μετάθεση της ευθύνης στον Θεό. Η ευθύνη είναι όλη δική 

μας, αποδοχή ή απόρριψη της προσφερόμενης από τον Θεό 

σωτηρίας (θεραπείας).  

Ο «πνευματικός θάνατος» είναι η θέα του ακτίστου φωτός, της 

θείας δόξης, ως πυρός, φωτιάς. Ο άγιος Ι. Χρυσόστομος, στον Θ’ 

Λόγο του στην Α’ Κορινθ. Σημειώνει: «αθάνατος η κόλασις…οι 

αμαρτάνοντες δίκην τίσουσιν όλεθρον αιώνιον. Το δε 

«κατακαήσεται», τουτ’ έστιν, ουκ οίσει (δεν θα αντέξει) του 

πυρός την ρώμην». Και συνεχίζει: «Ο δε λέγει (δηλαδή ο 

Παύλος), τούτο εστιν· ουχί και αυτός ούτως απολείται, ως τα 

έργα, εις το μηδέν χωρών(=στην ανυπαρξία), αλλά μένει εν τω 

πυρί. Σωτηρία γουν το πράγμα καλεί… Και γαρ και ημίν έθος 

λέγειν «εν τω πυρί σώζεται», περί των μη κατακαιομένων 

ευθέως υλών». 

 

 

 

                                                           
4 

http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/gewrgios_metallhnos/paradise_and_hell

.htm 
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Στο ίδιο πνεύμα ο «φλογερός» Καζαντζάκης γράφει ότι «μπορεί ο 

άνθρωπος να ξεπεράσει τον άνθρωπο, μπορεί μα μονάχα για μία 

ώρα, για δύο ώρες, μπορεί και για μια μέρα ολάκερη, μα φτάνει 

αυτό θα πει αιωνιότητα, αυτό θα πει «ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΘΕΟΥ» που 

οι απλοί άνθρωποι το λένε Παράδεισο.5  

Και ο μεγάλος πνευματικός μας, με τον ίδιο τρόπο αντικρίζει τη 

θεία δύναμη «και άξαφνα μια λάμψη, βίαιη, κατακόκκινη 

ξέσπασε στον ουρανό, σήκωσα τα μάτια μου, ένα Σεραφείμ 

κατέβαινε, εξαφτέρουγη  πυρκαγιά και μες τη μέση, τυλιγμένος 

μέσα στις φτερούγες  ο σταυρωμένος Χριστός»6 

Και με τον ίδιο πύρινο τρόπο, ζωγραφίζει την ανθρώπινη 

ψυχή: «Μια Φλόγα είναι η ψυχή του ανθρώπου· ένα πύρινο 

πουλί, πηδάει από κλαρί σε κλαρί, από κεφάλι σε κεφάλι, και 

φωνάζει: «Δεν μπορώ να σταθώ, δεν μπορώ να καώ, κανένας 

δεν μπορεί να με σβήσει!»  

Δέντρο φωτιά γίνεται ολομεμιάς το Σύμπαντο. Ανάμεσα από 

τους καπνούς κι από τις φλόγες, αναπαμένος στην κορυφή της 

πυρκαγιάς, κρατώ αμόλευτο, δροσερό, γαλήνιο, τον καρπό της 

φωτιάς, το Φως… 

                                                           
5
 Οι Αδελφοφάδες. Ν.Καζαντζάκης 

6
 Ο φτωχούλης του Θεού. Ν. Καζαντζάκης 
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Και μια φωτιά μέσα μου κίνησε ν’ απαντήσει. Θα ’ρθει μια 

μέρα, σίγουρα, η φωτιά να καθαρίσει τη γης.  

Θα ’ρθει μια μέρα, σίγουρα, η φωτιά να εξαφανίσει τη γης. 

Αυτή είναι η Δευτέρα Παρουσία.  

Μια γλώσσα πύρινη είναι η ψυχή κι αγλείφει και μάχεται να 

πυρπολήσει τον κατασκότεινο όγκο του κόσμου. Μια μέρα όλο 

το Σύμπαντο θα γίνει πυρκαγιά. Η φωτιά είναι η πρώτη κι η 

στερνή προσωπίδα του Θεού μου. Ανάμεσα σε δυο μεγάλες 

πυρές χορεύουμε και κλαίμε.7 

 

 

 

Η  εικόνα στο εξώφυλλο απεικονίζει τον σατανά στην είσοδο της 

Κόλασης, στο στόμα τού Λεβιάθαν και είναι από παράσταση της  

Δευτέρας Παρουσίας (Μικρά Ασία).8 

 

Τα αποσπάσματα της Καινής Διαθήκης αντλήθηκαν από την 

έκδοσης των Φίλων της Αγίας Γραφής, ενώ τα αποσπάσματα της 

Αποκάλυψης αντλήθηκαν από την έκδοση με την νεοελληνική 

απόδοση του Π.Ν.Τρεμπέλα 

 

 

 

                                                           
7
 Ασκητική. Ν. Καζαντζάκης 

8 http://www.diadrastika.com/2012/01/blog-post_18-38.html 
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ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 

 

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, στο κήρυγμα του προλέγοντας τον ερχομό 

του Ιησού,  απευθυνόμενους στους Φαρισαίους που έρχονταν να 

βαφτιστούν από αυτόν στον Ιορδάνη, τους καλεί σε μετάνοια 

λέγοντας τους: «Το τσεκούρι βρίσκεται κιόλας στη ρίζα των 

δέντρων. Κάθε δέντρο που δε δίνει καλό καρπό θα κοπεί σύρριζα 

και θα ριχτεί στη φωτιά»9 

Και ο συνεχίζει προλέγοντας την έλευση του Θεανθρώπου: « 

Αυτός θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Κρατάει στο 

χέρι του το λιχνιστήρι για να ξεκαθαρίσει το αλώνι του, το σιτάρι 

θα το συνάξει στην αποθήκη του, μα το άχυρο θα το κατακάψει 

στην φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.»  

Ο Ιησούς στην παραβολή των ζιζανίων προλέγει για το τέλος του 

κόσμου λέγοντας: « όπως λοιπόν μαζεύονται τα ζιζάνια και 

καίγονται στη φωτιά, έτσι θα γίνει στο τέλος του κόσμου…και ο 

υιός του ανθρώπου θα στείλει τους Αγγέλους να ρίξουν στο καμίνι 

της φωτιάς όσους προκαλούν την πτώση των άλλων και κάνουν 

πράγματα αντίθετα με το νόμο του Θεού».10 

Ο Ιησούς προλέγει την κρίση του κόσμου και ειδικά  γι αυτούς  

που δεν κάνανε τα πρέποντα για τους άσημους αδελφούς τους θα 

τους πει τότε: «φύγετε από μπροστά μου, καταραμένοι 

πηγαίνετε στην αιώνια φωτιά που έχει ετοιμαστεί για τον 

διάβολο και τους δικούς του»11   

                                                           
9
 Κατά Ματθαίον 3-10 

10
 Κατά Ματθαίον  13-40,42 

11
 Κατά Ματθαίον 24-41 
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 

Ο Ιησούς διδάσκει στους μαθητές του για το πνεύμα της θυσίας, 

λέγοντας του για τους πειρασμούς και τον σκανδαλισμό: « επίσης 

αν  ακόμη κάτι σπουδαίο σαν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλε 

το, είναι προτιμότερο να  μπεις μονόφθαλμος στη βασιλεία του 

ουρανού, οπαρά να έχεις δύο μάτια και να πας στη γέενα του 

πυρός. Εκεί το σκουλήκι που θα τους τρώει δεν πεθαίνει και η 

φωτιά δεν σβήνει ποτέ. Ο καθένας θα αλατιστεί με τη φωτιά της 

δοκιμασίας, όπως κάθε θυσιαζόμενο ζώο αλατίζεται με αλάτι.12 

 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 

 

Ο Ιησούς διδάσκει την «Καινή» παρουσία του στη γη: «Φωτιά 

ήρθα να βάλω στη γη και τι θέλω άλλο αν έχει κιόλας 

ανάψει»13 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 

Ο Απόστολος Παύλος εξηγεί την ασύγκριτη ανωτερότητα της 

ουράνιας Ιερουσαλήμ και καλεί τους πιστούς «ας λατρεύουμε το 

Θεό με ευάρεστο τρόπο, με σεβασμό και με ευλάβεια, γιατί ο θεός 

μας είναι φωτιά που κατακαίει.»14  

                                                           
12

 Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 9-45,48 
13

 Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 12-49  
14

 Προς Εβραίους 12-28,29 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 

 

Ο Απόστολος Παύλος μιλώντας για τους Αποστόλους και το έργο 

τους μέσα στην κοινότητα, προειδοποιεί: «η δουλειά του καθενός 

θα φανεί, θα τη φέρει στο φως η ημέρα της κρίσεως. Γιατί αυτή  

θα φανερωθεί με πύρινο τρόπο και η ποιότητα του έργου 

καθενός θα δαμαστεί με τη φωτιά. Αν το έργο που έκτισε 

κάποιος αντέξει, αυτός θα λάβει μισθό, αν όμως το έργο του 

καταστραφεί από τη φωτιά, αυτός θα χάσει την αμοιβή του, ο 

ίδιος όμως θα σωθεί, όπως ένας που περνάει μέσα από τις 

φλόγες.»15 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 

 

Ο Απόστολος Πέτρος  υπόσχεται στους πιστούς την επάνοδο του 

Κυρίου και  μιλά  για τις μέρες εκείνες: « έτσι και ο σημερινός 

κόσμος διατηρείται με το λόγο του Θεού, ώσπου να καταστραφεί 

με τη φωτιά την μέρα εκείνη κατά την οποία θα κριθούν και θα 

καταστραφούν οι ασεβείς…Ωστόσο η μέρα του Κυρίου θα έλθει 

όπως ο κλέφτης τη νύχτα και τότε οι ουρανοί θα εξαφανιστούν με 

τρομερό πάταγο, τα στοιχεία της φύσης θα διαλυθούν  στη φωτιά 

και η γη  όπως και όλα όσα έγιναν πάνω σε αυτήν θα 

κατακαούν»16 

 

                                                           
15

 Προς Κορινθίους Α΄3-13,15 
16

 Β΄Πέτρου 3-7,10 
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ΑΠΟΚΛΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΗ 

 

Στο  «τρομακτικά προφητικό» κείμενο η παρουσία του πυρός και 

του φωτός είναι διάχυτη. 

Στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο είναι χαρακτηριστική η περιγραφή 

της εμφάνισης του Χριστού στον Ιωάννη:  

« Στράφηκα τότε πίσω μου να δω το πρόσωπο που μου μιλούσε 

με τη φωνή αυτή. Κι όταν γύρισα πίσω, είδα επτά χρυσές 

λυχνίες, που συμβόλιζαν τις επτά Εκκλησίες. Αυτές σκορπίζουν 

φως στον κόσμο, που είναι σκοτισμένος από την πλάνη και την 

αμαρτία. Και στη μέση των λυχνιών αυτών είδα τον προστάτης 

τους που είναι και η πηγή του φωτός τους.  

Ήταν ένα ένδοξο πρόσωπο που έμοιαζε με υιό ανθρώπου και 

φορούσε ένα μεγαλοπρεπή χιτώνα, που έφθανε μέχρι τα πόδια 

του. Και κοντά στο στήθος του ήταν ζωσμένος με μια χρυσή 

βασιλική ζώνη.  

Το κεφάλι του και οι τρίχες του ήταν λευκές σαν άσπρο μαλλί, 

σαν χιόνι˙ και συμβόλιζαν έτσι ότι είναι κι αυτός σαν τον Θεό 

παλαιός των ημερών.  
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Τα μάτια του ήταν σαν τη φλόγα της φωτιάς, που φωτίζει τα 

πάντα και δεν μένει τίποτε κρυμμένο μπροστά της.  

Τα πόδια του έμοιαζαν στη λαμπρότητα και τη στερεότητα με 

μεταλλικό μίγμα από χρυσάφι κι ασήμι, σαν να ήταν καθαρισμένα 

και δοκιμασμένα και χυμένα μέσα σε καμίνι. 17» 

 

Στην συνέχεια στις επιστολές –μηνύματα που στέλνει στις 

εκκλησίες, σε αυτή που στέλνει στον  επίσκοπο της Εκκλησίας 

που είναι στα Θυάτειρα ο Ιησούς αυτοπαρουσιάζεται; 

 « ο Υιός του Θεού, που έχει τα μάτια του σαν τη φλόγα της 

φωτιάς, ώστε να μη μένει τίποτε σκοτεινό και κρυμμένο σ’ αυτά˙ 

και τα πόδια του μοιάζουν με μεταλλικό μίγμα από ασήμι και 

χρυσάφι.18 

 

Στη συνέχεια στο καταπληκτικό αυτό κείμενο ο Ιωάννης σε 

έκσταση μεταφέρεται στον ουρανό και βλέπει τον ένθρονο Θεό:  

« από το θρόνο βγαίνουν αστραπές και φωνές και βροντές, που 

εξαγγέλλουν το απλησίαστο μεγαλείο του παντοκράτορος Θεού. 

                                                           
17

 Αποκάλυψις Ιωάννη 1-12,15 
18

 Αποκάλυψις Ιωάννη 2-18 
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Μπροστά στο θρόνο υπάρχουν επτά πύρινες λαμπάδες. διαρκώς 

ενεργούν χωρίς ποτέ να εξαντλούνται. 19 

 

Τοιχογραφία της Μονής Αγίου Διονυσίου στο Άγιο Όρος που απεικονίζει σκηνή από την 

Αποκάλυψη 

 

Στις εφιαλτικές σκηνές της Αποκάλυψης, η κορύφωση γίνεται 

όταν ανοίγεται η 7η σφραγίδα:  

«Πήρε μετά ο άγγελος το θυμιατήριο και το γέμισε από τη 

φωτιά του θυσιαστηρίου και έριξε τη φωτιά αυτή στη γη.  

Έτσι ρίχθηκε στη γη φωτιά θλίψεων και δοκιμασιών, που ήταν 

εξαγνιστική για τους πιστούς, αλλά και σωφρονιστική και 

                                                           
19

 Αποκάλυψις Ιωάννη  4-5 



11 
 

εξολοθρευτική για τους απίστους. Κι έγιναν τότε βροντές και 

φωνές και αστραπές και σεισμός.20» 

 

Και μετά το άνοιγμα της 7ης σφραγίδας, επτά άγγελοι ξεκίνησαν 

να σαλπίζουν επτά σάλπιγγες: 

«Κι ο πρώτος άγγελος σάλπισε. Ήλθε τότε χαλάζι και φωτιά 

ανακατεμένα με αίμα, και ρίχθηκαν στη γη. Ήταν μια μεγάλη 

θεομηνία εναντίον της βλαστήσεως της γης.  

Και η θεομηνία αυτή κατέκαψε το ένα τρίτο της γης και το ένα 

τρίτο των δέντρων και κάθε πράσινο χορτάρι. Η καταστροφή 

ήταν μεγάλη αλλά όχι και ολοκληρωτική˙ απέβλεπε στην 

παιδαγωγία των δύο τρίτων της γης που απέμειναν. 

 Σάλπισε κι ο δεύτερος άγγελος. Κι έπεσε στη θάλασσα κάτι σαν 

μεγάλο βουνό που καιγόταν. Και το ένα τρίτο της θάλασσας έγινε 

αίμα. Σάλπισε κι ο τρίτος άγγελος και σήμαινε τη θεομηνία 

εναντίον των γλυκών και πόσιμων νερών.  

Κι έπεσε από τον ουρανό ένα μεγάλο άστρο που καιγόταν σαν 

λαμπάδα. Κι έπεσε στο ένα τρίτο των ποταμών και στις πηγές 

των υδάτων.21» 

                                                           
20

 Αποκάλυψις Ιωάννη  8-5 
21

 Αποκάλυψις Ιωάννη  8-7,10 
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Τοιχογραφία της Μονής Αγίου Διονυσίου στο Άγιο Όρος απεικονίζει την πέμπτη 

σάλπιγγας. 

 

Ο εφιάλτης της δευτέρας παρουσίας συνεχίζεται να περιγράφεται 

όταν και ο πέμπτος άγγελος σάλπισε:  

« Και είδα τον σατανά σαν αστέρι να έχει πέσει από τον ουρανό 

στη γη, και του δόθηκε το κλειδί και η άδεια ν’ ανοίξει το πηγάδι 

του σκοτεινού τόπου όπου ήταν κλειδωμένοι οι δαίμονες. Κι 

άνοιξε το πηγάδι της αβύσσου. Και βγήκαν από το πηγάδι ένα 

μεγάλη πλήθος πονηρών πνευμάτων, που ήταν σαν καπνός 

μεγάλης αναμμένης καμίνου.  
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Κι από τον καπνό του πηγαδιού σκοτίσθηκε ο ήλιος και ο αέρας. 

Τόσο πολλοί και πυκνοί σε πλήθος ήταν οι δαίμονες που 

εξόρμησαν από την άβυσσο. Κι όταν το σύννεφο αυτού του 

καπνού άρχισε να απλώνει, βγήκαν στη γη ακρίδες˙ αυτές δεν 

ήταν αισθητά υλικά όντα αλλά πνευματικά. Και με θεία 

παραχώρηση τους δόθηκε η εξουσία να προξενήσουν κακό, εξουσία 

σαν αυτή που έχουν οι σκορπιοί της γης.22» 

 

Όταν ο έκτος άγγελος σαλπίζει λύνονται οι τιμωροί άγγελοι και 

ένα  αναρίθμητο πλήθος ιππικού δύο μυριάδες μυριάδων, δηλαδή 

διακόσια εκατομμύρια, σημαίνουν καταστρεπτικές εισβολές και 

επιδρομές βαρβάρων και διευθύνονται αόρατα από τις 

οργανωμένες σατανικές δυνάμεις:  

« Είχαν θώρακες κόκκινους σαν τη φωτιά, γαλαζωπούς σαν τον 

υάκινθο και κίτρινους σαν το θειάφι. Και τα κεφάλια των αλόγων 

ήταν σαν κεφάλια λιονταριών. Κι από τα στόματά τους έβγαινε 

φωτιά και καπνός και θειάφι. Κι από τις τρεις αυτές πληγές, 

από τη φωτιά δηλαδή και από τον καπνό και το θειάφι που 

                                                           
22

 Αποκάλυψις Ιωάννη  9-1,3, 
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έβγαινε από τα στόματά τους, εξολοθρεύθηκε το ένα τρίτο των 

ανθρώπων.»23 

 

Ο Χριστός λίγο προ της έσχατης έλευσής του, στέλνει δύο  

μάρτυρές μου με την εντολή να προφητεύσουν. Οι δύο αυτοί 

μάρτυρες θα έχουν δράση που θα είναι γεμάτη με πολλούς 

καρπούς και θα φέρει πολλή χαρά. Αλλά και η ζωή τους θα είναι 

ολοκληρωτικά φωτεινή και αγία. Κι αν κανείς θελήσει να τους 

βλάψει: 

 « φωτιά θα βγαίνει από το στόμα τους και θα κατατρώει τους 

εχθρούς τους. Δηλαδή όχι μόνο ο λόγος τους θα είναι δυνατός και ο 

ζήλος τους πύρινος, αλλά θα τους συνοδεύει και η θεία δύναμη 

και προστασία. Και σύμφωνα με την απόφαση του Θεού, αν 

κανείς θελήσει να τους βλάψει, πρέπει κι αυτός να θανατωθεί και 

να εξολοθρευθεί με φωτιά.»24 

 

Πριν την  τελική κρίση του Θεού, ετοιμάζονται  επτά άγγελοι , 

οι με τις  επτά τελευταίες πληγές, που ήταν πολύ πιο δραστικές 

                                                           
23

 Αποκάλυψις Ιωάννη  9-17,18 
24

 Αποκάλυψις Ιωάννη  11-3,5 
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από τις προηγούμενες, όπου κορυφώνεται ο θυμός του. Ο Ιωάννης 

περιγράφει την ωδή της νίκης που βλέπει:  

«Και είδα κάτι σαν γυάλινη θάλασσα, που εικόνιζε ότι ολόκληρη 

η κτίση είναι διαφανής και φαίνεται καθαρά στο παντέφορο μάτι 

του Θεού. Αλλά τώρα ήταν ανακατεμένη με φωτιά, που 

προμηνούσε τη δίκαιη κρίση και την τιμωρητική ενέργεια του 

Θεού.  

Αυτή η κρίση του Θεού σαν φωτιά θα δοκιμάσει τα έργα  και 

την αξία του καθενός μας. Θα λαμπρύνει τους δικαίους και θα 

κατακάψει τους αμαρτωλούς.  

Και είδα αυτούς που βγαίνουν νικητές στον αγώνα εναντίον του 

θηρίου και εναντίον της εικόνας του και εναντίον του ονόματός 

του, να στέκονται πάνω στη γυάλινη θάλασσα και να έχουν 

κιθάρες που τους δόθηκαν από τον Θεό. Έχουν περάσει κι αυτοί 

από την πύρινη θάλασσα των διωγμών και κάθονται τώρα 

ασφαλείς στην πύρινη θάλασσα του ουρανού.»25 

 

Οι άγγελοι ένας, ένας σαλπίζουν και αδειάζουν μία, μία τις φιάλες 

με τις πληγές στους ανθρώπους: 

                                                           
25

 Αποκάλυψις Ιωάννη  15-2 
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« Ο  τέταρτος άγγελος άδειασε τη φιάλη του επάνω στον ήλιο. Κι 

όπως έγινε στο τέταρτο σάλπισμα, έτσι και τώρα επιτράπηκε 

στον ήλιο να ζεματίσει με φωτιά τους ανθρώπους.  Και οι 

άνθρωποι κατακάηκαν με μεγάλο καύσωνα και ζέστη. Αντί όμως 

να μετανοήσουν και να δοξάσουν τον Θεό, βλασφήμησαν το όνομα 

του Θεού που εξουσιάζει τις πληγές αυτές.26» 

 

Μετά τις πληγές ο Ιησούς κατέρχεται νικητής και κατατροπώνει 

τον Πονηρό: 

 «Και το θηρίο, δηλαδή ο αντίχριστος, πιάστηκε αιχμάλωτος, και 

μαζί μ’ αυτόν και ο ψευδοπροφήτης, που έκανε τα αγυρτικά 

θαύματα μπροστά του μ’ αυτά εξαπάτησε και πλάνησε όσους 

δέχθηκαν την ανεξάλειπτη σφραγίδα του θηρίου κι όσους 

προσκυνούν το είδωλο και την εικόνα του. Και οι δύο ρίχθηκαν 

ζωντανοί μέσα στη λίμνη της φωτιάς, που καίγεται με θειάφι. 

27» 

 

Μετά την τελική κρίση του κόσμου:  

                                                           
26

 Αποκάλυψις Ιωάννη  16-8,9 
27

 Αποκάλυψις Ιωάννη  19-20 
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«ο θάνατος και ο Άδης ρίχθηκαν στη λίμνη της φωτιάς˙ αυτό 

σημαίνει ότι καταργήθηκε πλέον για πάντα ο θάνατος και ο Άδης. 

Η λίμνη της φωτιάς είναι η αιώνια κόλαση, ο δεύτερος θάνατος, ο 

αιώνιος χωρισμός από το Θεό. Αυτός ο χωρισμός δημιουργεί 

αιώνια κόλαση και δυστυχία σ’ όσους καταδικάζονται να ζουν στον 

τόπο αυτό. Και όποιος δεν βρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο της 

ζωής, ρίχθηκε κι αυτός στη λίμνη της φωτιάς.»28 

 

Στο νέο αυτό κόσμο: 

 «γι’ αυτούς όμως που δείλιασαν στον αγώνα εναντίον του 

θηρίου, και για τους απίστους και για όσους έγιναν σιχαμεροί με 

τα βδελυρά και ακάθαρτα και αφύσικα αμαρτήματά τους, και για 

τους φονιάδες και τους πόρνους και τους μάγους και τους 

ειδωλολάτρες και γενικά για όλους όσους αγάπησαν το ψεύδος της 

αμαρτίας, έχει ετοιμασθεί ο τόπος τους μέσα στη λίμνη που 

βράζει και καίγεται με φωτιά και θειάφι.»29 

 

Σε αυτόν το νέο κόσμο, την νέα Ιερουσαλήμ:  

                                                           
28

 Αποκάλυψις Ιωάννη  20-14,15 
29

 Αποκάλυψις Ιωάννη 21-8 
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«δεν θα υπάρχει πια νύχτα. Και οι άνθρωποι δεν θα έχουν 

ανάγκη να φωτίζονται από το φως του λυχναριού κι από το φως 

του ήλιου. Διότι ο Κύριος ο  Θεός θα ρίχνει το φως του πάνω 

τους και θα τους καταυγάζει. Και θα βασιλεύουν στους αιώνες 

των αιώνων.»30 

 

Ο Αρχάγγελος Ουριήλ, «Ο Εκτελεστικός Άγγελος, ο Άγγελος που Υπηρετεί». Το  όνομα του 

σημαίνει "Το Φως του Θεού", φέρνει το θείο φως στη ζωή μας, καθότι μετατρέπει τις οδυνηρές 

μνήμες και μας απελευθερώνει από τα οδυνηρά φορτία ή ευθύνες του παρελθόντος, αλλά και ο 

Αρχάγγελος που ζει τη δυστυχία των κολασμένων. Περιγράφεται σαν ο "Αρχάγγελος της 

Σωτηρίας", "το Φως του Θεού", "η Φωτιά του Θεού". Το σύμβολο του Ουριήλ, ένα ανοιχτό χέρι που 

κρατά μια φλόγα, συμβολίζει ένα μεγάλο δώρο για την ανθρωπότητα. Είναι η φλόγα της Αγάπης 

που πυροδοτεί την καρδιά στην υπηρεσία του Θεού. 31  Η αγιογραφία είναι του Κ.Κουντούρη32 

 

                                                           
30

 Αποκάλυψις Ιωάννη 22-5 
31

 http://ekklisiaonline.gr/arxontariki/item/1323-poios-itan-o-arxaggelos-ouriil 
32

 http://www.kountouris.com.gr  
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