
ΕΞΗΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ
ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ

“ΘΕΛΟΥΣΙ ΒΑΣΑΝΙΖΕΣΘΑΙ ΗΜΕΡΑΝ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ, ΕΙΣ
ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ”

Αποκάλυψη 20 (κ) : 10
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ στη Γραφή είναι μια χρονική περίοδος, περιορισμένη ή μη 
περιορισμένη, ανάλογα με το τι περιγράφεται. Η φράση αυτή στη Γραφή είναι σαν την λέξη 
ΨΗΛΟΣ που έχει διάφορες έννοιες ανάλογα με το τι περιγράφεται, π.χ. ένας σκύλος ή ένα σπίτι ή 
ένα βουνό. Η φράση αυτή χρησιμοποιείται 56 φορές στην Παλαιά Διαθήκη σε σχέση με πράγματα 
που ήδη τελείωσαν. Όσο αφορά τον άνθρωπο, η Γραφή διδάσκει ότι ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ 
ΑΙΩΝΩΝ σημαίνει Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ή ΟΣΟ ΖΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ. 
Στον Ψαλμό 4θ (μη) : 14 ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ σημαίνει έως το θάνατό μας.

“ΠΥΡ ΑΣΒΕΣΤΟ”
Λουκάς 3 (γ) : 17

Η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε από ασβέστη φωτιά, Ιερεμίας 17 (ιζ) : 27, αλλά δεν καίγεται σήμερα.
Στο Β’ Χρονικών 36 (λς) : 19,21 λέει ότι όταν η Ιερουσαλήμ κάηκε, εκπλήρωσε την προφητεία του 
Ιερεμία. Η άσβεστη φωτιά δεν μπορεί να ΣΒΥΣΤΕΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ, αλλά ΣΒΥΝΕΙ όταν όλα 
έχουν καεί.

“ΤΟ ΠΥΡ ΤΟ ΑΙΩΝΙΩΝ”
Ματθαίος 25 (κε) : 41

Ο Ιούδας 7 δηλώνει ότι ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορρα με αιώνιο πυρ. Ο Πέτρος 
λέει, Β’ Πέτρου 2 (β) : 6, ότι η φωτιά “ετέφρωσε” τις πόλεις εκείνες για παράδειγμα για τους 
ασεβείς. Έτσι η αιώνια φωτιά κάνει τα πάντα στάχτη και έπειτα σβύνει. Είναι αιώνια στο 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ και όχι στη ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

“ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ”
Ματθαίος 25 (κε) : 46

Προσέξτε ότι δεν είναι αιώνιο το ΝΑ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ, αλλά Η ΤΙΜΩΡΙΑ. Ο Παύλος λέει ότι η 
τιμωρία για την αμαρτία είναι ΘΑΝΑΤΟΣ, Ρωμαίους 6 (ς) : 23. Η Αποκάλυψη ονομάζει αυτό το 
θάνατο ο “ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ” που πεθαίνουν οι ασεβείς στη φωτιά, Αποκάλυψη 21 (κα) : 8. 
Ο Θάνατος ή η καταστροφή, θα είναι αιώνια γιατί δεν υπάρχει ανάσταση από αυτόν.


