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Κυριακή E' Λουκά: Ερμηνεία του Ευαγγελίου
(Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως
Νικηφόρος Θεοτόκης)
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Date : 30 Οκτωβρίου, 2014
(Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, Κεφ. Ιστ. 19 – 31)
- Ήταν η περίπτωση του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου ιστορία ή παραβολή;
Ποιός ο σκοπός της αναφοράς αυτής στο Ευαγγέλιο;
- Ποιά ενδύματα ελέγοντο βύσσος;
- Γιατί αναφέρεται μόνο το όνομα του πτωχού και όχι του πλουσίου;
- Εστράφη ο πτωχός εναντίον του Θεού για τα πολλά του πάθη; Κατηγόρησε τον
πλούσιο για την στάση του;
- Τί σημαίνει ο "κόλπος του Αβραάμ" και γιατί δεν είπε και περί του πτωχού το
ετάφη, όπως είπε για τον πλούσιο;
- Τί συμβαίνει στις ψυχές των δικαίων και τί στις ψυχές των αμαρτωλών μετά το
θάνατό τους;
- Πότε οι δίκαιοι θα απολαύσουν το τέλειον της θείας δόξης, ενώ οι αμαρτωλοί το
τέλειον της κολάσεως;
- Τί σημαίνουν οι φωνές του πλουσίου και η οικτρά δέησις και η δίψα;
- Γιατί ο Αβραάμ ονομάζει "τέκνον" τον πλούσιο;
- Όλοι όσοι απολαμβάνουν τα επίγεια αγαθά κολάζονται στην μέλλουσα ζωή και
όσοι πάσχουν εν τω κόσμω δοξάζονται στον ουρανό;
- Είναι δυνατόν ένας αμαρτωλός μετά τον θάνατό του να μεταβεί εκ του τόπου της
βασάνου εις τον τόπον της μακαριότητος; Αν ναι, πότε γίνεται αυτό και με ποιόν
τρόπο;
- Τί ήταν αυτό που έκανε τον ασυμπαθή πλούσιο να προνοήσει, μετά τον θάνατό του,
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για τους αδελφούς του;
- Όποιος δεν πιστεύει και δεν πείθεται στα λόγια της Θείας Γραφής, αυτός δεν θα
πιστεύσει ακόμα και σε θαύμα ανάστασης! Πώς επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο;
- Γιατί η παραβολή αυτή παριστάνει τους κολασμένους να βλέπουν και να
αναγνωρίζουν τους δικαίους και το αντίστροφο; Αν όμως οι δίκαιοι βλέπουν τους
κατάδικους, δεν θα σμικρύνεται η τελειότητα της χαράς τους, λόγω της
ευσπλαγχνίας τους;
- Θα μπορούν και μετά την Δευτέρα Παρουσία να βλέπουν οι δίκαιοι τους
κολασμένους;

Διαβάστε την ερμηνεία από το "Κυριακοδρόμιο των
Ευαγγελιστών", του Νικηφόρου
Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 44 - Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

τεσσάρων
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