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ἔχουμε μόνο δυό ζωές
Ὁ μάρτυς Θεμιστοκλῆς (21 Δεκεμβρίου) τό ἤξερε πολύ καλά αὐτό - κι ἄς ἤτανε

ἀγράμματος, τσοπάνης - ὅτι ἔχουμε μιά δεύτερη ζωή.
Ἐποχή φοβερῶν διωγμῶν ἐπί εἰδωλολατρίας. Καταδίωκαν κάποιον, κι ὁ

Θεμιστοκλῆς προσφέρθηκε νά πάρει τή
θέση του. Πολλοί χριστιανοί ἔφευγαν στά
βουνά καί στά δάση γιά τό φόβο τῶν
βασανιστηρίων, γιά νά μήν ὑποκύψουν
καί ἀρνηθοῦν.

Μέ τή γκλίτσα καί τήν κάπα
μπροστά στόν εἰδωλολάτρη τύραννο:

― Ἀρνήσου τό Χριστό γιά νά
σώσεις τή ζωή σου, τοῦ εἶπε ἐκεῖνος.

― Μή στενοχωριέσαι, ἔχω δυό
ζωές!

Ὁ τύραννος θά νόμισε πώς
ἀστειεύεται ἤ πώς ἔχει χάσει τά λογικά
του. Ὁ Θεμιστοκλῆς συνέχισε:

― Ὁ Χριστός μου εἶναι ἡ ‘ἀλήθεια καί ἡ ζωή’, ἡ πραγματική ζωή. Εἶναι ἀνώτερη
ἐκείνη ἀπό τήν παροῦσα· τό μόνο πού καταφέρνεις εἶναι νά μέ ξεπροβοδίσεις γιά
‘κείνη!1


Μᾶς συνέχει τό ἄγνωστο. Δέν ξέρουμε ποῦ θά βρεθοῦμε τήν ἑπόμενη στιγμή.

Ἕνας ἄλλος κόσμος βρίσκεται πίσω ἀπό τά γήϊνα σύνορα.

1 Μαρτύριον τοῦ ἁγίου Θεμιστοκλέους, 9.  AN.BOLL. 94 (1976) 26-32.
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Ὁ ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης ἐξηγεῖ γιά ποιό λόγο ἔχουμε δυό ζωές:
«Ὁ Θεός γνωρίζοντας ἀπό τήν ἀρχή τῆς δημιουργίας τό συμφέρον μας,

χώρισε σέ δύο ζωές τά ἀνθρώπινα, στήν παροῦσα δηλαδή καί στή μέλλουσα.
Ἀπό αὐτές, τήν παροῦσα, τήν ἔκανε γεμάτη θλίψη καί λύπη καί πόνο,
διδάσκοντάς μας νά δεχόμαστε μέ εὐχαρίστηση τίς θλίψεις καί τά δυσάρεστα
πού ὁδηγοῦν σέ καλό τέλος».2

Τό ‘καλό τέλος’ εἶναι ἡ οὐράνια
πόλη, ἡ ἄνω Ἱερουσαλήμ.

«Οὐ γάρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν
πόλιν, ἀλλά τήν μέλλουσαν
ἐπιζητοῦμε», θά πεῖ ὁ Ἀπόστολος.3

Δέν ἔχουμε μόνιμη κατοικία ἐδῶ.
Ἀργά ἤ γρήγορα θά ὑποστοῦμε ἔξωση.

Ὁ Χριστός μας καί Θεός ἑτοιμάζει
ἄλλες κατοικίες. Μέ οὐράνια ὑλικά
φτιαγμένες. Ὄχι μέ τοῦβλα καί σίδερα,
πού ἕνας σεισμός τά κάνει ἐρείπια.
Κατοικίες πού συμπαρατείνονται στούς αἰῶνες.


Ἅγιος Χρυσόστομος:
«Δέν ξέρεις πώς ἡ παρούσα ζωή εἶναι ἕνα ταξίδι; Μήπως εἶσαι πολίτης;

Ὁδοιπόρος εἶσαι. Κατάλαβες τί εἶπα; [!] Δέν εἶσαι πολίτης, ἀλλά διαβάτης εἶσαι
καί ὁδοιπόρος. Μήν πεῖς, ἔχω αὐτή τήν πόλη, καί ἔχω τήν ἄλλη. Δέν ἔχει κανείς
πόλη. Ἡ πόλη εἶναι ἐπάνω».4

Τή Δευτέρα μετά τοῦ Θωμᾶ, τό πρωΐ στούς Αἴνους ψάλλουμε:
«Ἄλλος σε κόσμος ψυχή, ἀναμένει καί κριτής, τά σά μέλλων δημοσιεύειν

κρυπτά καί δεινά, μή οὖν ἐμμείνῃς τοῖς ὧδε, ἀλλά πρόφθασον βοῶσα τῷ κριτῇ,
ὁ Θεός ἰλάσθητί μοι καί σῶσόν με» («Ἄλλος κόσμος σέ περιμένει, ψυχή μου, ἄλλος
κριτής, πού πρόκειται νά κάνει σέ ὅλους γνωστά τά κρυπτά καί αὐτά τά αἰσχρά πού
διέπραξες· μή λοιπόν ἐπαναπαύεσαι σ’ αὐτά ἐδῶ τά πρόσκαιρα, ἀλλά τρέξε νά
προφτάσεις κράζοντας στόν κριτή, ὁ Θεός ἐλέησέ με καί σῶσε με»).

2 Ἐπιστ. 251, βιβλ. β΄.  ΕΠΕ 11Δ, 177.
3 Ἑβρ. 13:14.
4 ΕΠΕ 33, 121.
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Ἔλεγε κάποιος κοσμικός συγγραφέας:
«Ἔχουμε δυό ζωές. Τή μία τή ζοῦμε. Τήν ἄλλη τή χτίζουμε».5

Ἔτσι εἶναι. Τή χτίζουμε καί ἴσως κι ἐπιστατοῦμε στό χτίσιμο.
Μάλιστα αὐτοπροσώπως, κατά τόν ἅγιο Μακάριο, ὁ ὁποῖος δίνοντας τήν

ἐντύπωση ὅτι προτρέχει κάπως, παροτρύνει:
«Γι' αὐτό γίνεται ξένος κανείς γιά τόν κόσμο, ὥστε νά πάει ἡ ψυχή του

νοερά σέ ἄλλον κόσμο καί σ' ἄλλον αἰῶνα, νά πεισθεῖ μέ βεβαιότητα ὅτι πρέπει
μέ τό φρόνημά του  ν ά  π ά ε ι   ἀ π ό   τ ώ ρ α   σ έ  ἄ λ λ ο ν   α ἰ ῶ ν α  μέ τή
βοήθεια τοῦ Πνεύματος, κι ἐκεῖ νά ἔχει τήν διαγωγή του, νά τρυφᾶ καί ν'
ἀπολαμβάνει τά πνευματικά ἀγαθά καί ὁ μέσα ἄνθρωπος νά ἀναγεννηθεῖ μέ τό
Πνεῦμα, γιατί εἶναι ἄλλος θάνατος πέρα ἀπ' αὐτόν πού φαίνεται καί ἄλλη ζωή
ἔξω ἀπό αὐτή τήν φαινομενική».6

Ὁ ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ μᾶς ἀνοίγει τά φτερά γιά ‘κεῖ:
«Τί χαρά, τί ἀγαλλίαση περιμένει τήν ψυχή ὅταν οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ

ἔρχονται νά τήν πάρουν... πετᾶ μαζί τους, σάν νά ἐπιστρέφει ἀπό μιά ξένη χώρα
στή γενέτειρά της».7

Καλή ἐπάνοδο στή ‘γενέτειρα’!

5 Στέφαν Τσβάϊχ.
6 Μακαρίου Αἰγυπτίου, Ὁμιλία 49:2 .
7 Φιλοκαλία Ρώσων Νηπτικῶν, Α΄, 1983, 29 & 51.
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