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Η παπαβολή ηηρ ηελικήρ κπίζηρ: Πώρ αξιολογούνηαι οι άνθπωποι ζηη Βαζιλεία 

ηος Θεού 

Δξγαζία ηνπ βηβιίνπ: α,β θαη θείκ: «Σα ρέξηα η’αδεηαλά» Ρανύι Φνιιεξώ. 

 

«Παπάδειζορ και κόλαζη δελ είλαη απιώο αληακνηβή θαη ηηκωξία (θαηαδίθε), αιιά ν 

ηξόπνο κε ηνλ νπνίν βηώλνπκε θαζέλαο καο ηε ζέα ηνπ Υξηζηνύ, αλάινγα κε ηελ 

θαηάζηαζε ηεο θαξδηάο καο. Ο Θεόο νπζηαζηηθά, δελ ηηκωξεί, κνινλόηη γηα 

παηδαγωγηθνύο ιόγνπο θαη ζηε Γξαθή γίλεηαη ιόγνο γηα ηηκωξία. Όζν 

πλεπκαηηθόηεξνο γίλεηαη θαλείο, ηόζν νξζόηεξα θαηαλνεί ηε γιώζζα ηεο Γξαθήο θαη 

ηεο παξαδόζεώο καο. Η θαηάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ (θαζαξόο-αθάζαξηνο, 

κεηαλνεκέλνο-ακεηαλόεηνο) ζπληειεί ζην λα δερόκεζα ην Φωο ηνπ ωο παξάδεηζν ή 

θόιαζε» 

Ππωη. Γ. Μεηαλληνόρ «Παπάδειζορ και Κόλαζη ζηην Οπθόδοξη Παπάδοζη» 

 

 

Πώρ είναι ο Παπάδειζορ και η κόλαζη 

 
Κάπνηε έλαο απιόο άλζξωπνο παξαθαινύζε ηνλ Θεό   λα ηνπ δείμεη πωο είλαη ν Παξάδεηζνο 

θαη ε θόιαζε. 
Έλα βξάδπ ινηπόλ ζηνλ ύπλν 
ηνπ άθνπζε κηα θωλή λα ηνπ ιέεη: 
«Έια, λα ζνπ δείμω ηελ 
θόιαζε». 
Βξέζεθε ηόηε ζ’ έλα δωκάηην, 
όπνπ πνιινί άλζξωπνη 
θάζνληαλ γύξω από έλα ηξαπέδη 
θαη ζηε κέζε ήηαλ κηα 
θαηζαξόια γεκάηε θαγεηό. Όινη 
όκωο νη άλζξωπνη ήηαλ 
πεηλαζκέλνη, γηαηί δελ 
κπνξνύζαλ λα θάλε. ηα ρέξηα 
ηνπο θξαηνύζαλ από κηα πνιύ 
καθξηά θνπηάια· έπαηξλαλ από 
ηελ θαηζαξόια ην θαγεηό, αιιά 
δελ κπνξνύζαλ λα θέξνπλ ηελ 
θνπηάια ζην ζηόκα ηνπο. 
Γη’ απηό άιινη γθξίληαδαλ, άιινη 
θώλαδαλ, άιινη έθιαηγαλ… 

 
Μεηά άθνπζε ηελ ίδηα θωλή λα ηνπ ιέεη: 
«Έια ηώξα λα ζνπ δείμω θαη ηνλ Παξάδεηζν». 



Βξέζεθε ηόηε ζ’ έλα άιιν δωκάηην όπνπ πνιινί άλζξωπνη θάζνληαλ γύξω από έλα ηξαπέδη 
όκνην κε ην πξνεγνύκελν θαη ζηε κέζε ήηαλ πάιη κηα θαηζαξόια κε θαγεηό θαη είραλ ηηο ίδηεο 
καθξηέο θνπηάιεο. Όινη όκωο ήηαλ ρνξηάηνη θαη ραξνύκελνη, γηαηί ν θαζέλαο έπαηξλε κε ηελ 
θνπηάια ηνπ θαγεηό από ηελ θαηζαξόια θαη ηάηδε ηνλ άιιν. Καηάιαβεο ηώξα θη εζύ πώο 
κπνξείο λα δεηο από απηήλ ηελ δωή ηνλ Παξάδεηζν; 

 
Γέπων Παΐζιορ Αγιοπείηηρ 
 
 
Πεγή: http://anastasiosk.blogspot.com/  
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