
Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ – Λουκάς 16 (ις) : 19-

31
Μια παραβολή είναι μια ιστορία που διευκρινίζει κάποιο σημείο. Μπορεί να είναι μια αληθινή 
ιστορία ή απλώς μια κατασκευασμένη εικόνα.

Η παραβολή δεν μπορεί πάντοτε να κατανοηθεί κατά λέξη, Κριτές 9 (θ) : 8 – 15.

Διαβάστε Λουκά 16 (ις) : 19-31. Αυτή η παραβολή δεν μπορεί να κατανοηθεί κατά λέξη γιατί:

Α. Ο κόλπος του Αβραάμ ΔΕΝ είναι η κατοικία των σεσωσμένων, Εβραίους 11 (ια) : 10,16. Ο 
κόλπος του Αβραάμ είναι μια ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ απεικόνιση του ουρανού. Η απεικόνιση της 
κόλασης είναι επίσης ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ. ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ
Ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ.

Β. Αυτοί που είναι στον ουρανό ΔΕ θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν με αυτούς στην κόλαση.
Ο Ησαΐας 65 (ξε) : 17 δηλώνει ότι τα πρώτα πράγματα δε θα τα θυμούνται, και η 
Αποκάλυψη 21 (κα) : 4 λέει ότι “τα πρώτα παρήλθον”, συμπεριλαμβανομένης και της 
κόλασης.

Γ. Η Γραφή σημειώνει ότι οι νεκροί (καλοί και κακοί) είναι στους τάφους τους, Ιώβ 17 (ιζ) : 
13 & Ιώβ 21 (κα) : 30-32 και ότι θα ακούσουν τη φωνή του Ιησού ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ 
ΤΟΥΣ, Ιωάννης 5 (ε) : 28,29, και όχι από τον ουρανό ή την κόλαση.

Δ. Η Γραφή διδάσκει ότι οι άνθρωποι, θα λάβουν την αμοιβή τους στη δευτέρα παρουσία, και 
όχι στο θάνατο, Αποκάλυψη 22 (κβ) : 11,12 & Ματθαίος 16 (ις) : 27.

Ε. Θα ήταν αιτία ο Ιησούς να διαψεύδει τον εαυτό Του, Ματθαίος 13 (ιγ) : 38,42 & Ματθαίος 
16 (ις) : 27.

Προσέξτε ότι ακόμα κι αν λαμβάναμε αυτή την παραβολή κατά λέξη, θα αντέκρουε τη θεωρία ότι 
οι άυλες ψυχές πηγαίνουν στην κόλαση, διότι περιγράφει τον πλούσιο με μάτια, γλώσσα και χείλη. 
Εάν τη λάβουμε στην κυριολεξία θα αποδεικνυόταν ότι οι άνθρωποι ρίχνονται στην κόλαση, ψυχή 
και σώμα, στο θάνατο.

Πτώματα νεκρών έχουν εκθαφτεί μετά από μήνες από τον τάφο. Είναι γνωστό το γεγονός ότι ακόμα
έχουν τα μάτια τους, που δείχνει τον παραλογισμό αυτού που παίρνει την παραβολή στην 
κυριολεξία.

Σ’ αυτή την παραβολή, ο Χριστός απλώς μεταχειριζόταν μια κοινή γνώμη της εποχής Του, για να 
απεικονίσει την αλήθεια του Λουκάς 16 (ις) : 31, δηλαδή, εάν ένας άνθρωπος αρνείται να οδηγηθεί 
από τη Γραφή, δεν υπάρχει άλλη ελπίδα γι’ αυτόν.


