
ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   

ΑΑΑ ΠΠΠ ΟΟΟ ΚΚΚ ΑΑΑ ΛΛΛ ΥΥΥ ΨΨΨ ΗΗΗ :::    
 

Είναι φανερό, πως όποιος διαβάζει την Αποκάλυψη, 
όταν φθάση το τέλος του κόσµου, θα είναι πραγµατικά µακάριος. 
Γιατί θα καταλαβαίνει κάτι από αυτά που θα γίνονται τότε. 

Και θα ετοιµάζεται... 
Στάρετς Βαρσανούφιος  

 

               
   

Πήγαµε κάποτε για προσκύνηµα (1964) στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, 
στην Πάτµο… 

...Έβαλα στο θυµιατό λίγα κάρβουνα, τ’ άναψα, έβαλα λίγο 
λιβάνι, θύµιασα καί τότε άνοιξε ή καρδιά µου. Τότε 
ήλθε η θεία χάρις. 
Στό πρόσωπο µου ήλθε µία λάµψη, έγινα ένθεος, 
ύψωσα τα χέρια κι άρχισα να κλαίω. Συνεχώς 
έτρεχαν δάκρυα τα µάτια µου. Σε µια στιγµή έπεσα 
κάτω. Όπως µου είπαν οι συνοδοί µου, έµεινα κάτω 
είκοσι λεπτά... 
Αυτό το θαύµα, που µου έγινε στην Πάτµο, είναι 
ένα µεγάλο µυστήριο. Έχει µεγάλη έννοια. 

Είδα το γεγονός της Αποκαλύψεως. 
Είδα τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τον µαθητή του τον 

Πρόχορο, έζησα το γεγονός της Θείας Αποκαλύψεως όπως 
ακριβώς είχε συµβεί. 
Άκουσα τη φωνή του Χριστού απ’ τη σχισµή του βράχου... 

 

Aφήγηση γ. Πορφυρίου 
(από το βιβλίο Βίος και Λόγοι, έκδοση Ι. Μ. Χρυσοπηγής, Χανιά 2004) 
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Από την Αποκάλυψη:

    
  

Κεφάλαιο 7              

   1 Μετὰ τοῦτο εἶδον τέσσαρας 
ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς 
τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς, 
κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας 
ἀνέµους τῆς γῆς, ἵνα µὴ πνέῃ 
ἄνεµος ἐπὶ τῆς γῆς, µήτε ἐπὶ τῆς 
θαλάσσης, µήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον. 2 
καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον 
ἀναβαίνοντα ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, 
ἔχοντα σφραγῖδα Θεοῦ ζῶντος, 
καὶ ἔκραξε φωνῇ µεγάλῃ τοῖς 
τέσσαρσιν ἀγγέλοις, οἷς ἐδόθη 
αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ τὴν 
θάλασσαν, 3 λέγων· Μὴ ἀδικήσητε 
τὴν γῆν, µήτε τὴν θάλασσαν, µήτε 
τὰ δένδρα, ἄχρις οὗ σφραγίσωµεν 
τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ ἡµῶν ἐπὶ 
τῶν µετώπων αὐτῶν.  

          
   4 Καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθµὸν τῶν 
ἐσφραγισµένων· ἑκατὸν 
τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες 
ἐσφραγισµένοι ἐκ πάσης φυλῆς 
υἱῶν Ἰσραήλ· 5 ἐκ φυλῆς Ἰούδα 
δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισµένοι, ἐκ 
φυλῆς Ρουβὴν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ 
φυλῆς Γὰδ δώδεκα χιλιάδες, 6 ἐκ 
φυλῆς Ἀσὴρ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ 
φυλῆς Νεφθαλεὶµ δώδεκα χιλιάδες, 
ἐκ φυλῆς Μανασσῆ δώδεκα 
χιλιάδες, 7 ἐκ φυλῆς Συµεὼν 
δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Λευῒ 
δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς 
Ἰσσάχαρ δώδεκα χιλιάδες, 8 ἐκ 
φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες, 
ἐκ φυλῆς Ἰωσὴφ δώδεκα χιλιάδες, 
ἐκ φυλῆς Βενιαµὶν δώδεκα χιλιάδες 
ἐσφραγισµένοι. . . 
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Από την Αποκάλυψη: Κεφάλαιο 9 
 1 Καὶ ὁ πέµπτος ἄγγελος ἐσάλπισε· καὶ εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλεὶς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου, 2 καὶ ἤνοιξε τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καµίνου καιοµένης, καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος. 3 καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς· 4 καὶ ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα µὴ ἀδικήσωσι τὸν χόρτον τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ µὴ τοὺς ἀνθρώπους οἵτινες οὐκ ἔχουσι τὴν σφραγῖδα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῶν µετώπων αὐτῶν. 5 καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἵνα µὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς, ἀλλ' ἵνα βασανισθῶσι µῆνας πέντε· καὶ ὁ βασανισµὸς αὐτῶν ὡς βασανισµὸς σκορπίου, ὅταν παίσῃ ἄνθρωπον. 6 καὶ ἐν ταῖς ἡµέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον καὶ οὐ µὴ εὑρήσουσιν αὐτόν, καὶ ἐπιθυµήσουσιν ἀποθανεῖν, καὶ φεύξεται ἀπ' αὐτῶν ὁ θάνατος. 7 καὶ τὰ ὁµοιώµατα τῶν ἀκρίδων ὅµοια ἵπποις ἡτοιµασµένοις εἰς πόλεµον, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅµοιοι χρυσίῳ, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων, 8 καὶ εἶχον τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν, καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν, 9 καὶ εἶχον θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς, καὶ ἡ φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρµάτων ἵππων πολλῶν τρεχόντων εἰς πόλεµον. 10 καὶ ἔχουσιν οὐρὰς ὁµοίας σκορπίοις καὶ κέντρα, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ἐξουσίαν ἔχουσι τοῦ ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους µῆνας πέντε. 11 ἔχουσι βασιλέα ἐπ' αὐτῶν τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου· ὄνοµα αὐτῷ Ἑβραϊστὶ Ἀβαδδὼν, ἐν δὲ τῇ Ἑλληνικῇ ὄνοµα ἔχει Ἀπολλύων. 12 Ἡ οὐαὶ ἡ µία ἀπῆλθεν· ἰδοὺ ἔρχονται ἔτι δύο οὐαὶ µετὰ ταῦτα. 
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