Ἡ ζωή μετά τόν θάνατο

Περιεχόμενα
Εἰσαγωγή
Α΄ Ἡ παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ Λαζάρου γιά τήν μετά θάνατον ζωή
1. Ἡ παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ Λαζάρου
2. Ἡ ἑρμηνευτική ἀνάλυση τῆς παραβολῆς
Β΄ Ὁ χωρισμός τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα
1. Ὁρισμός τῆς ψυχῆς
2. Ἡ δημιουργία καί γένεση τῆς ψυχῆς
3. Θάνατος καί προπατορικό ἁμάρτημα
4. Τό μυστήριο τῆς ἐξόδου τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα
5. Ὁ τελωνισμός τῶν ψυχῶν
6. Μέση κατάσταση τῶν ψυχῶν
7. Ὁ θάνατος τῶν νηπίων
8. Συμπέρασμα
Γ΄ Μεταθανάτιες ἐμπειρίες
1. Σύγχρονες ἐπιθανάτιες ἐμπειρίες
2. Κριτική αὐτῶν τῶν ἐμπειριῶν ἀπό ὀρθόδοξη προοπτική
3. Ἡ διάκριση τῶν ἐμπειριῶν
Δ΄ Ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς
1. Ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς κατά τήν φιλοσοφία
2. Ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς κατά τήν ὀρθόδοξη θεολογία
3. Θνητοψυχισμός καί Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
Ε΄ Τό καθαρτήριοι πῦρ
1. Οἱ συζητήσεις στήν Φερράρα – Φλωρεντία γιά τό καθαρτήριο πῦρ
2. Ἡ διδασκαλία τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ γιά τό καθαρτήριο πῦρ
α) ἀναγκαία ἡ δογματική συνείδηση
β) ὑπάρχει Παράδεισος καί Κόλαση
γ) δέν ὑπάρχει καθαρτήριο πῦρ
δ) Θεολογικοί λόγοι κατά τῆς ὑπάρξεως τοῦ καθαρτήριου πυρός
ε) ἑρμηνεία τοῦ ἀποστολικοῦ χωρίου
στ) πατερικά χωρία κατά τόν διάλογο
ζ) τό αἰώνιο πῦρ εἶναι ἄκτιστο
ΣΤ΄ Ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ
1. Ἡ ἔνδοξη ἔλευση τοῦ Χριστοῦ
2. Ἡ ἀναστάση τῶν νεκρῶν

3. Ἡ μέλλουσα κρίση
Ζ΄ Παράδεισος καί Κόλαση
1. Ἡ Ἁγία Γραφή γιά τόν Παράδεισο καί τήν Κόλαση
2. Οἱ ἅγιοι Πατέρες γιά τόν Παράδεισο καί τήν Κόλαση
3. Ὁ Παράδεισος καί ἡ Κόλαση στήν ἐκκλησιαστική ζωή
4. Οἱ θεολογικές καί ἐκκλησιολογικές συνέπειες τῆς ὀρθόδοξης ἀντίληψης γιά τήν Κόλαση
Η΄ Ἡ ἀποκατάσταση τῶν πάντων
1. Ἀρχαῖοι φιλόσοφοι καί θεολόγοι γιά τήν ἀποκατάσταση τῶν πάντων
2. Οἱ ἀπόψεις τῶν ἑρμηνευτῶν γιά τήν θέση τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης σχετικά μέ τήν
ἀποκατάσταση τῶν πάντων
3. Ἑρμηνευτικά σχόλια στήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης γιά τήν
ἀποκατάσταση τῶν πάντων
α) ἡ μεγάλη του ἐκκλησιαστική προσωπικότητα
β) οἱ ἀπόψεις του γιά τήν φιλοσοφία
γ) ἡ διδασκαλία του γιά τήν προαίρεση τοῦ ἀνθρώπου καί τήν αἰωνιότητα τῆς Κολάσεως
δ) ἑρμηνευτική ἀνάλυση συγκεκριμένων χωρίων
ε) ἑρμηνεία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης ἀπό τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας
4. Συμπέρασμα
Θ΄ Ἡ αἰώνια ζωή
1. Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ
2. Ἡ ἀνακαίνιση τῆς κτίσεως
3. Ἡ διαρκής ἐξέλιξη στόν μέλλοντα αἰώνα
Ι΄ Διαχρονική ἐσχατολογία
1. Ἡ ἑρμηνεία τοῦ ὅρου ἐσχατολογία
2. Ὁ χρόνος στήν ὀρθόδοξη ἀντίληψη
3. Τά παρελθόντα καί τά παρόντα τῶν ἐσχάτων
α) Τί εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ
β) Τά ἔσχατα ὡς τά πρῶτα
γ) Τά ἔσχατα ὡς παρόντα
Ἐπιλεγόμενα

