
Θέλω, ἀγαπητοί μου, σήμερα νὰ μιλήσω ἐ -
πάνω σὲ ἕνα θέμα, ποὺ εἶνε ἀπὸ τὰ σπου-

 δαιότερα. Ἐν τούτοις διστάζω, γιατὶ φοβᾶμαι
μήπως δὲν ὑπάρχουν αὐτιὰ ν᾽ ἀκούσουν· σήμε-
 ρα οἱ ἄνθρωποι ἀρέσκονται σὲ ἄλλα θέματα.
Ἀλλὰ ἐγὼ τὰ σβήνω ὅλα καὶ παίρνω αὐτό, ποὺ
γράφεται μὲ δέκα ψηφία· «αἰώνιος ζωή» (Ἰω. 17,2-3).

«Ἄλλα λόγια ν᾽ ἀγαπιώμαστε»· μίλα μας γιὰ
ἔρωτες, γιὰ φιγουρίνια, γιὰ πολιτική, ἀλλὰ ἡ
αἰώνιος ζωὴ φαντάζει ὄνειρο, παραμύθι. «Αἰώ-
νιος ζωή»; Θὰ γελάσῃ ὁ νέος, θὰ μειδι ά σῃ ἡ δε-
 σποινίς, θὰ περιπαίξῃ ὁ ὑλόφρων «ἐ  πι στήμων»,
θὰ τὸ κάνῃ ἀντικείμενο γελοιογρα φί ας ὁ δημο-
σιογράφος. Τί εἶν᾽ αὐ τὴ ἡ «αἰώνιος ζωή»!… Μὰ γι᾽
αὐ τὴν μιλάει σήμερα τὸ εὐαγγέ λιο. Καὶ ἐμεῖς
εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ προβάλουμε μπρο-
στά σας τὸ τεράστιο αὐτὸ θέμα.

* * *
⃝ «Αἰώνιος ζωή»! Καὶ ἐν πρώτοις, ἀδελφοί μου,
ὑπάρχει αἰώνιος ζωή; Ἂν ἀνοίξετε τὶς καρδιές
σας, καὶ σ᾽ ἐσᾶς ἀκόμα ὑ πάρχει κάποια ἀμφι-
βο  λία, ἆραγε ὑπάρχει αἰώνι ος ζωή; Θὰ μποροῦ -
σα κι ἀπὸ τὴ φιλοσοφία κι ἀπὸ τὴν ἱ στορία τῶν
θρησκειῶν κι ἀ  πὸ τὴν ἱστορία τῶν λαῶν κι ἀπὸ
τὴν παγ κό σμιο ἱ στορία, προπαντὸς δὲ ἀπὸ τὴν
ψυχολο γία, νὰ παρουσιάσω ἀποδείξεις ὅτι ὑ -
πάρχει αἰώνι ος ζωή. Ἀλλὰ γιὰ μένα οἱ ἄλλες
μαρτυρίες δὲν ἀξίζουν μιὰ πεν τάρα· μία ἀπό-
δειξις εἶ νε ἀνώτερη ἀπ᾽ ὅλες καὶ μὲ φτάνει αὐ -
τὴ καὶ μόνη· βράχος ἀκλόνητος, ἐπάνω στὸν
ὁ ποῖο στηρίζω τὴν πίστι μου, εἶνε τὰ λόγια ὄχι
τοῦ ἄλφα ἢ τοῦ βῆτα, ἀλλὰ τὰ λόγια τοῦ Κυρί-
ου ἡμῶν Ἰ ησοῦ Χρι στοῦ. Ἐὰν ὑπάρχῃ ἕ νας γιὰ
τὸν ὁποῖο μποροῦμε νὰ ποῦ με ὅτι δὲν εἶπε ψέ-
μα «οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ»
(Ἠσ. 53,9 = Α΄ Πέτρ. 2,22) καὶ νὰ παραδεχθοῦμε ὅτι εἶνε ἀ -
λάθητος καὶ αἰώνιος, αὐτὸς εἶνε ὁ Ἰ ησοῦς Χρι-
 στός. «Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύ σονται, οἱ
δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι» (Ματθ. 24,35), εἶπε.

Αὐτὸς λοιπὸν πιστοποίησε καὶ κήρυ ξε καὶ δια-
κήρυξε, ὅτι ὑπάρχει αἰώνιος ζωή.
� Ὄχι μόνο στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο, ἀλλὰ σὲ ὅ -
λο τὸ Εὐαγγέλιο ὁ Χρι στὸς κατ᾽ ἐπανά ληψιν κη-
 ρύττει τὴν ἀ θανασία τῆς ψυχῆς καὶ διαλαλεῖ,
ὅτι πέρα ἀπὸ τὸν ὑλικὸ κόσμο ἁπλώνεται ἕνας
ἀφάν ταστα ὡραῖος κόσμος, τὸν ὁποῖο ὁ Χρι-
στὸς μὲ τὴ δική του γλῶσσα ὠ νόμασε «βασι-
λείαν τῶν οὐρανῶν» (βλ. Ματθ. 4,17· 5,3,10· 10,7· 19,14 κ.ἀ.).
� Ἀρκεῖ νὰ δῆτε τὴν φοβερὴ εἰ κό να τῆς μελλού -
σης κρίσεως (βλ. ἔ.ἀ. 25,31-46), ν᾽ ἀκούσετε τὸ ψυχορρά -
 γημα τοῦ λῃστοῦ στὸ Γολγοθᾶ «Μνήσθητί μου,
Κύριε, ὅταν ἔλ θῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» καὶ τὴν
ἀπάντησι τοῦ Κυρίου «Ἀμὴν λέγω σοι, σήμερον
μετ᾽ ἐμοῦ ἔ σῃ ἐν τῷ παραδείσῳ» (Λουκ. 23,42-43). Βεβαί -
ωσε λοι πὸν ὁ Χριστὸς τὸν κόσμο τὸν ἀθάνατο.
� Διαβάστε ἀκόμη τὸ οὐράνιο ἐ κεῖνο εὐαγγέ-
λιο ποὺ διαβάζεται στὶς κηδεῖες –θὰ διαβαστῇ
καὶ στὴ δική μας–, ὅπου ὁ Χριστὸς λέει· «Ἀμὴν
ἀμὴν λέγω ὑ μῖν, ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ
πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ
εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ
θανάτου εἰς τὴν ζωήν» (Ἰω. 5,24). Δὲν ὑπάρχει θάνα τος
γι᾽ αὐτὸν ποὺ πιστεύει στὸ Χριστό, ὁ ὁποῖος
εἶπε «Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή» (ἔ.ἀ. 11,25).

Λοιπὸν ὑπάρχει ἡ αἰώνιος ζωή. Τὴν βεβαι-
ώ νει ὁ Χριστός, τὴν πιστοποιοῦν τὰ θαύματά
του, τὴν καθαγιάζει ὁ Γολγοθᾶς, τὴν φωνάζει
ἡ Ἀ νάληψίς του, τὴν κραυγάζει ἡ Πεντηκο-
στὴ καὶ ὅλη ἡ ζωὴ τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας.
⃝ Ἀλλὰ θὰ μὲ ρωτήσετε· Ποιά εἶνε, τί εἴδους εἶ -
νε αὐτὴ ἡ αἰ ώ νι ος ζωή; Δυσ κολεύομαι ν᾽ ἀπαν -
 τήσω. Θά ᾽πρε πε νὰ βρίσκεται ἐδῶ ἕνα Χερου -
 βὶμ ἢ Σερα φίμ, ὁ Μέγας Βασίλειος ἢ ὁ Χρυσό -
στομος, γιὰ νὰ δώσουν ἀπάντησι. Τί εἴ δους εἶ νε
ἡ αἰώνιος ζωὴ μὴ ρω τᾶτε ἐμένα. Συνιστῶ καὶ
παρακαλῶ, στὸ σπίτι σας ν᾽ ἀνοίξετε καὶ νὰ με-
λετήσε τε· α΄) τὸν 86ο ψαλμὸ τοῦ Δαυΐδ (Ψαλμ. 86ος),
β΄) τὴν Δευτέ  ρα (Β΄) πρὸς Κορινθίους ἐ πιστολὴ
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τοῦ Παύλου στὸ 12ο κεφά λαιο (Β΄ Κορ. 12ο), καὶ γ΄)
στὸ τέλος τῆς Καινῆς Διαθήκης τὰ κεφά  λαια 21 &
22 τῆς Ἀποκαλύψεως (Ἀπ. 21ο, 22ο). Σ᾽ αὐτὰ τὰ τρία μέ-
 ρη τῆς Γραφῆς θὰ δῆτε ἕνα ὅραμα θεσπέσιο.

α΄) Ὁ μὲν Δαυῒδ ψάλ λει τὴν Σιών· «Δεδοξασμέ -
 να ἐλαλήθη περὶ σοῦ, ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ». «Μή -
τηρ Σιών, ἐρεῖ ἄνθρωπος, καὶ ἄνθρωπος ἐγενή-
 θη ἐν αὐτῇ» καὶ «ὡς εὐφραινομένων ἡ κατοι κία
ἐν σοί» (Ψαλμ. 86,3,5,7)· εἶνε λόγια τοῦ ψαλμοῦ, ποὺ θὰ
χρειαζόταν ὥρα νὰ τὰ ἑρμηνεύ σουμε. Θέλετε
νὰ δῆ τε ποιά εἶνε ἡ Σιών; Ἀκοῦστε τὸ σημερινὸ
δοξα στικὸ ποὺ ὑ μνεῖ τοὺς ἁγίους πατέρας. Χαί-
 ρετε, λέει, πατέρες ἅγιοι, «τῆς μυστικῆς Σιὼν οἱ
ἀκαθαίρετοι πύργοι»· ἡ μυστικὴ Σιὼν εἶνε ἡ Ἐκ -
κλη σία τοῦ Χριστοῦ, ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

β΄) Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει ὅτι ἀνέβηκε
«ἕ ως τρίτου οὐρανοῦ, …ἡρπάγη εἰς τὸν παρά-
δει σον» (Β΄ Κορ. 12,2,4). Λέγε μας, Παῦλε ἀ πόστολε, τί
ἄ κουσες ἐκεῖ; Εἶδα, λέει, καὶ ἄ κουσα πρά γματα
ποὺ δὲν μπορεῖς νὰ τὰ περιγράψῃς. Ὅπως ἂν
ἕ  νας ἄ γριος πάῃ στὸ Λον δῖνο ἢ στὴ Μόσχα, καὶ
κατόπιν ἐπιστρέψῃ στὴ ζούγ κλα καὶ τὸν ρω-
τοῦν οἱ δικοί του τί εἶδε, δὲν θὰ μπορῇ νὰ πε-
ριγράψῃ τὸ ῥαδιόφωνο, τὴν τηλε όρασι κ.τ.λ.,
ἔτσι καὶ πολὺ περισσότε ρο ἕνας ἄνθρωπος γή ι-
 νος δὲν μπορεῖ νὰ περι γρά ψῃ τὸν παράδεισο.

Τί εἶνε ἡ αἰώνιος ζωή; Ὁ Χριστὸς εἶπε· «Αὕτη
ἐστὶν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώ σκωμεν σὲ τὸν μό-
 νον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀ   πέ στειλας Ἰησοῦν
Χριστόν» (Ἰω. 17,3). Αἰώνιος ζωή! Ἐκεῖ ὁ χρόνος θὰ
κυλάῃ τὰ ῥεύματά του χωρὶς τέλος. Ὑπάρχει
στὸ Ψαλτήρι ἕνα χωρίο ποὺ λέει ὅτι «χίλια ἔτη
…ὡς ἡ ἡμέρα ἡ ἐ χθές, ἥτις διῆλθε» (Ψαλμ. 89,4). Χίλια
χρόνια = σὰν μιὰ μέρα»! τί περίεργη «ἀλγευρι -
κὴ» ἐξίσωσι εἶν᾽ αὐτή; Σᾶς συνέβη ποτὲ νὰ ἔ -
χετε μία γλυκειὰ συνάντησι μὲ ἕ να πρόσωπο ἀ -
γαπημένο; Περνᾶνε οἱ ὧρες χωρὶς νὰ τὸ κατα-
 λάβετε. Ὁ χρόνος περνάει ὅταν ὑπάρχουν ἐν -
διαφέροντα, θέλγητρο, ὅταν ὁ ἄνθρωπος αἴ ρε-
 ται στὰ ὑψηλὰ καὶ τὰ αἰώνια· ἀντιθέτως ὁ χρό-
νος εἶνε βαρὺς καὶ ἀφόρητος ὅταν βρισκώ μαστε
μπροστὰ στὸ φέρετρο ἀγαπητοῦ προσώπου. Ἔ -
τσι πλησιάζουμε κάπως στὴν ἑρ μηνεία τοῦ χω-
ρίου «χίλια ἔτη …ὡς ἡμέρα ἡ ἐχθές…». Ἕνα ἀν -
έκδοτο λέει, ὅτι σ᾽ ἕνα μοναστήρι ἕνας εὐσε -
βὴς καλόγηρος εἶδε στὸ Ψαλτήρι τὸ χωρίο αὐ -
τό, καὶ λέει· «Ἀδύνατον. “Μιὰ μέρα χίλια χρό-
νια”; Δὲν λέει ἐδῶ ἀλήθεια ὁ ψαλμῳδός –Θεέ
μου, συχώρεσέ με– κάποιο σφάλμα ὑπάρχει ἐ -
δῶ». Μιὰ μέρα πῆρε τὸ τσεκούρι καὶ πῆγε νὰ κό -
ψῃ ξύλα γιὰ τὸ μοναστήρι. Καθὼς βάδιζε μέσ᾽
στὸ δάσος, ἀκούει ἕνα τραγούδι ὁλόγλυκο. Ἄ -
φησε τὴ δουλειά του καὶ ἄκουγε ἄκουγε συνε-
 παρμένος. Κάποτε τὸ τραγούδι σταμάτησε. Πό-

 σος χρόνος εἶχε περάσει νομίζετε; 300 χρό-
νια! καὶ τοῦ φάνηκε σὰν νὰ ἦταν 1 ὥρα!

Ὦ πόλις τοῦ Θεοῦ, Σιὼν ἁγία, παράδεισε,
γλυκυτάτη πατρίδα· ὦ ζωὴ αἰώνιος, μὲ τὰ τρα-
 γούδια σου, μὲ τὰ ἀλληλούια, μὲ τοὺς πατέ-
ρας καὶ τὰ ἄυλα πνεύματα! Ὅλα μπορεῖ νά
᾽νε ψέμα· ἕνα δὲν εἶνε ψέμα, ἡ αἰώνιος ζωή.

* * *
Ἀδελφοί μου! Ὅπως ὅλα τὰ ποτάμια κατα-

λήγουν στὴ θάλασσα, ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς ὅλοι πέ-
φτου  με μέσα στὸ ἀχανὲς πέλαγος τῆς αἰωνιό-
 τητος, ποὺ ὅλους μᾶς καλεῖ καὶ μᾶς περιμένει.
⃝ Ἀλλὰ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα· ἐμεῖς εἴμαστε ἄ -
ξιοι τῆς αἰωνίου ζωῆς; Ποιός ἀπὸ σᾶς θὰ ἄ φηνε
μέσα στὸ σαλόνι του νὰ μπῇ ἕνας χοῖ ρος; ἢ
ποιός κηπουρὸς θὰ ἐπέτρεπε στὸ περιβόλι του
νὰ μπῇ ἕνα γουρούνι; Κανείς. Ἔ, πολὺ περισσό  τε-
 ρο ὁ καθαρὸς καὶ ἅγιος καὶ ἀμόλυντος Θε ὸς δὲν
θὰ δεχτῇ χοιρώδεις ὑπάρξεις στὸ σαλόνι του,
στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἐ κεῖ θὰ γίνῃ ἡ με-
γάλη συνάντησι, καὶ ἐκεῖ δὲν ἔ χουν θέσι ὅ σοι
μοιάζουν μὲ γουρούνια καὶ σκυλιά. –Τί γλῶσσα
εἶν᾽ αὐτὴ ποὺ μιλᾷς; θὰ πῆτε. Δὲν τὸ λέω ἐγώ. 

γ΄) Ἀνοῖξ τε τὴν Ἀποκάλυψι – πᾶμε τώρα στὸ
τρί  το χωρίο ἀ πὸ αὐτὰ ποὺ σᾶς συνέστησα. Ἐ -
κεῖ ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης λέει· Εἶδα τὴν πό-
 λιν τοῦ Θεοῦ σὰν νύφη στολισμένη, εἶδα τὴ βα  -
σι λεία τῶν οὐρανῶν, καὶ θαύμαζα. Εἶχε θεμέλια
μὲ πολύτιμους λίθους, κάστρα καὶ πύργους,
πλατεῖα ἀ πὸ χρυσάφι, ποτάμι μὲ νερὸ κρυστάλ λι-
 νο καὶ τεῖ χος τετράγωνο μὲ τρεῖς πύλες πρὸς ἀ -
νατολάς, τρεῖς πρὸς δυσμάς, τρεῖς πρὸς βορ-
 ρᾶν, τρεῖς πρὸς νότον. Σὲ κάθε πύλη φρουροῦ -
σαν ἄγγελοι καὶ ἀπ᾽ ὅλους τοὺς εἰσερχομένους
ζητοῦσαν διαπιστευτή ρια. Ξαφνικὰ ὅμως ἀ κού-
 γε ται· «Ἔξω! ἔ ξω τὰ σκυλιά, ἔξω οἱ μά γοι, ἔξω
οἱ πόρνοι καὶ φονιᾶδες καὶ οἱ εἰδωλολάτρες, ἔ -
ξω πᾶς ὁ φι λῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος» (βλ. Ἀπ. 21,2,10-27·
22,15). Δὲν ἔ χει θέσι στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κά-
 θε τι ἀκάθαρτο. Ἐκεῖ μόνο καθαρότης καὶ ἁγιότης.

Καθὼς λοιπὸν πλησιάζουμε νὰ περάσουμε τὴ
γέφυρα τοῦ θανάτου καὶ νὰ φτάσουμε στοὺς πυ -
λῶνες, ἑτοιμάστε τὰ εἰσιτήριά σας. Ὦ κόσμε μά-
 ταιε, ποὺ πασχίζεις νὰ ἐξασφα λίσῃς εἰσιτήριο
γιὰ ἕνα ποδοσφαιρικὸ μάτς! Πίστεψέ με καὶ προ-
 τοῦ κλείσῃς τὰ μάτια, ἀγόρασε τὸ εἰσιτήριό σου
γιὰ τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Δὲν θὰ μετανοιώ -
σῃς, θὰ μὲ θυμηθῇς. Ἀγόρασε τὸ εἰσιτήριό σου,
γιὰ ν᾽ ἀκούσῃς «Εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυ-
 ρίου σου» (Ματθ. 25,21,23), στὴ χαρὰ τῆς βασιλείας τῶν
οὐρανῶν, τῆς ὁποίας εἴθε ὅλοι δι᾽ εὐχῶν τῶν ἁ -
γίων πατέρων ἡ μῶν καὶ τῆς ὑπεραγίας Θεοτό-
 κου ν᾽ ἀξιωθοῦμε, ἀδελφοί· [ἀμήν].
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