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Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν 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 ('Ιω. ε΄,24).
 
            Τό ἀψευδές στόμα τοῦ Χριστοῦ μας, θέλοντας νά διαβεβαιώσει ὅτι ὁ Πατήρ παραχώρησε 
στόν Υἱό τήν ἐξουσίαν τοῦ νά δίδει ζωή, ἔρχεται καί ἐκφέρει τήν παραπάνω κατηγορηματική 
πρόταση, ὅτι ἀληθινά, ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ὄχι ἁπλῶς ἀκούει, ἀλλ' ἐγκολπώνεται τή διδασκαλίαν τοῦ 
Χριστοῦ καί πιστεύει στόν Πατέρα, ὁ ὁποῖος καί Τόν ἀπέστειλε στόν κόσμον, ἔχει ἀπό τήν ἴδια 
στιγμή, κατά την ὁποία πίστεψε, ζωή αἰώνια καί δέν ὑποβάλλεται σέ κρίση, ἀλλ' ἔχει ἤδη μεταβεῖ 
ἀπό τόν πνευματικό τῆς ἁμαρτίας θάνατο στήν αἰώνια ζωή. Μέ ἕνα στίχο ἐξαιρετικῆς δογματικῆς 
ἀκρίβειας δηλώνεται ἡ ἀναπόσπαστη ἑνότητα Πατρός καί Υἱοῦ, καθώς καί ἡ ταυτότητα τοῦ ἔργου 
τοῦ Υἱοῦ πρός αὐτό τοῦ Πατρός. Ποιό τό ἔργο; Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Σωτηρία ἡ ὁποία δέν 
κατανοείται μόνον ὡς ἄφεση ἁμαρτιῶν, ἀλλ' ὡς κάτι πολύ ἀνώτερο, ὡς Ἁγιασμός, Θέωση, Μετοχή 
στήν Ἐπουράνια Βασιλεία καί τήν Κληρονομιά τοῦ Χριστοῦ. Καί ποια εἶναι ἡ ἀπαραίτητη 
προϋπόθεση γιά νά σωθοῦμε; Ἡ ὄχι θεωρητική, ἀλλ' ἡ πρακτική καί «ἐξ ὄλης ψυχῇς καί διανοίας 
καί καρδίας καί χειλέων» Πίστη στόν Ἰησοῦ Χριστό, ἀλλά καί ἡ Πίστη στό Θεό-Πατέρα, ὁ ὁποῖος 
ἀπέστειλε τόν Υἱό. Σκοπός τοῦ Χριστοῦ εἶναι νά μᾶς ἀποκαλύψει κατά τό μέτρο τῶν δυνάμεών μας
τόν Θεό-Πατέρα, ὡς τήν ἀρχική πηγή πάσης Χάριτος, ἀλλά καί τό ἔσχατο καί ὕψιστο τέλος πάσης 
Πίστεως. Και ἐάν ὁ Χριστός αὐτοπροσδιοριζόμενος κατωνόμασεν τόν ἑαυτό Του ὡς «τήν ὁδόν», 
τέλος αὐτῆς τῆς ὁδοῦ καί ἀνάπαυση ἀπό τήν ὁδοιπορία εἶναι ἡ ἀγκάλη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός.
            Σημαντικό εἶναι το ὅτι ὅποιος ἀκούει τό λόγο τοῦ Χριστοῦ καί πιστεύει σέ Ἐκεῖνον πού Τόν
ἀπέστειλε ἤδη ἔχει ζωή αἰώνια. Ὁ ἀψευδής λόγος τοῦ Κυρίου προσδιορίζει τή ζωή ἤδη πραγματική
γιά τόν ἄνθρωπο τῆς Πίστεως, ὡς παροντικό, βιωματικό γεγονός καί ὄχι ὡς μέλλουσα ὑπόσχεση ἤ 
ἀναμενόμενη προσδοκία. Τό εὐαγγελικό κήρυγμα δέν ὑφίσταται γιά νά καταδικάζει τόν Πιστό στήν
ἀδημονία τῆς ἀναμονῆς, στήν ἀγωνία τῆς ἀμφιβολίας καί στό βάσανο τῆς προσδοκίας. Ὑφίσταται 
γιά νά ὑποστασιοποιεῖ «καί ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καί ἐν τῷ μέλλοντι» τήν ἄληκτη χαρά τοῦ Παραδείσου,
τή βίωση τῆς Χάριτος ὡς ζωῆς αἰωνίου, τήν πρόγευση ἐπί γῆς κατά μέρος, ὅσων στήν πληρότητά 
τους θά γευθοῦμε ἐν οὐρανοῖς. Γι’ αὐτό καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κατονομάζει τήν Πίστη «ὡς 
ἐλπιζομένων ὑπόστασιν» (Ἑβρ. ΙΑ΄,1), δηλαδή ὡς ἤδη ἐμπειρία τῶν προσδοκομένων.
            Γι’ αὐτό καί ὁ ἄνθρωπος τῆς Πίστεως, ἀκόμη καί ἄν ἀνθρωπίνως ὑπόκεται στό φόβο τοῦ 
θανάτου καί βιώνει τήν ἐξ αὐτοῦ θλίψη, ὡς κεκλημένος καί μέτοχος ἤδη στήν αἰώνια ζωή, ζεῖ τή 
βεβαιότητα τῆς Θείας Ἀγάπης, τήν ὠφέλεια τῆς Θείας Εὐλογίας καί τήν προσδοκία τοῦ Θείου 
Ἐλέους, ὥστε νά ἀντιμετωπίσει τό θάνατο ὡς αὐτό πού πλέον εἶναι. Ὁ ἔσχατος καταργούμενος 
ἐχθρός, ὁ ὁποῖος στό πλαίσιο τοῦ Σχεδίου τῆς Θείας Οἰκονομίας καθίσταται ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπί 
γῆς ἀγῶνα καί ἡ ἀπαρχή τῶν ἀγαθῶν «ἅ ἠτοίμασεν ὁ Θεός τοῖς ἀγαπῶσιν Αὐτόν» (Α΄ Κορ. Β΄,9).
            Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν 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 ('Ιω. Ε΄,24).
            Αὐτή τή βεβαιότητα και συνάμα τήν ἀσφάλεια τῆς Πίστεως εἶχε στήν ἐπί γῆς ζωή του ὁ 
μεγάλος σήμερα ἀπών, μακαριστός Μητροπολίτης Φθιώτιδος κυρός Νικόλαος. Καί λέω ὁ μεγάλος 
ἀπών, γιατί τό κενό πού ἄφησε πίσω του εἶναι αἰσθητό καί δέν μπορεῖ νά καλυφθεῖ. Λείπει ἡ 
σταθερή φωνή του, ἡ μεστωμένη σκέψη του, ὁ στιβαρός λόγος του, τό ἀνυποχώρητο θάρρος καί ἡ 
συνετή γενναιότητά του σέ ἡμέρες πού καί ἐκκλησιαστικά καί ἐθνικά, ἐξελίσσονται ζητήματα 
δύσκολα, γεμάτα κινδύνους γιά τό μέλλον τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Καί ἦταν τέτοιος ὁ
λόγος του γιατί ἀνέβλυζε ἀπό τήν ὁλοκληρωμένη Πίστη, ὄχι ὡς θεωρητικό ἀλλ’ ὥς βιωματικό 
γεγονός.
            Ἡ κλίση στήν Ἱερωσύνη, φυτεμένη στήν ψυχή του ἐκ κοιλίας μητρός του, τά παιδικά 
βιώματα στό φτωχό μέν, γεμάτο πολιτισμό, προσευχή καί ἀξιοπρέπεια δέ νησί τῆς Τήνου, ἡ πρό-



ωρη ὀρφάνια ἀπό πατέρα, μιά μάνα πού στεκόταν πλάι του βράχος ἀταλάντευτος καί ἰσχυρός, τόν 
ὁδήγησαν νά διεκδικεῖ στή ζωή του μόνο τό θυσιαστήριο, μόνο τή Θεία Λειτουργία, μόνο τή 
λατρεία τοῦ Θεοῦ. Ὁλόψυχα ὑπάκουσε στήν κλίση Του ὅταν αὐτή διατυπώθηκε ἀπό ἕναν 
πραγματικο Ἅγιο τοῦ Θεοῦ, τό μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό Νικόλαο Σελέντη, ἐπίσης 
Τήνιο, ὁ ὁποῖος καί τόν μύησε στά ἐσώτατα τοῦ καταπετάσματος, ὁδηγῶντας τον ενώπιον τοῦ 
πυριφλέκτου Θυσιαστηρίου. Κοντά σέ αὐτόν καί ὁ δυναμικός Ἐπίσκοπος καί ἡγέτης, ὁ μακαριστός
Μητροπολίτης Σύρου κυρός Δωρόθεος ὁ Στέκας, ὁ ὁποῖος στάθηκε φύλακας ἄγγελος τοῦ 
μακαριστοῦ Νικολάου καί τόν ὑποστήριξε σέ κρίσιμες ὧρες τῆς ζωῆς του. Ὧρες μᾶς μιλοῦσε γι’ 
αὐτά, μέ εὐγνωμοσύνη καί νοσταλγία, κάποια ἀνοιξιάτικα ἤ καί φθινοπωρινά βραδάκια, ἐκεῖ στήν 
ταράτσα τοῦ Ἐπισκοπείου, στήν ὁδό Σκληβανιώτου 9 στή Λαμία, πρίν τό ἀνακαινίσει καί 
προσθέσει ἀκόμη ἕνα ἀξιοζήλευτο ἐκκλησιαστικό ἔργο στή μακρά σειρά τῶν ὅσων δημιούργησε.
            Μέ τίς ἱστορίες αὐτές φρόντιζε νά μᾶς ξεκουράζει, καθώς ὁλημερίς, κάποιες φορές καί 
ὁλονυχτίς, μᾶς ἐπιστράτευε στήν ἐκκλησιαστική διακονία. Δέν ἄντεχε ἄνθρωπος ράθυμος δίπλα 
του. Ἐργατικός ὁ ἴδιος, φρόντιζε νά δίνει πρῶτος τό παράδειγμα καί νά φιλοτιμεῖ νά τόν μιμηθεῖς. 
Δέν τόν θυμᾶμαι ποτέ νά κάθεται καί νά μήν ἀσχολεῖται μέ κάτι. Ἡ αἴσθηση τοῦ καθήκοντος τόν 
διακατεῖχε τόσο, ὥστε πολλές φορές, παρά τίς παρακλήσεις τῆς μάνας, ἀκόμη καί τίς ὀλιγοήμερες 
διακοπές στήν προσφιλῆ του Τῆνο περιέκοπτε, γιά νά γυρίσει στή Λαμία καί νά καταπιαστεῖ μέ 
κάποιο ἀπό τά πολλά πού σήμερα βλέπουμε καί θαυμάζουμε.
            Αὐστηρός, πρῶτα στόν ἑαυτό του, δέν σήκωνε δεύτερη κουβέντα σέ θέματα Πίστεως καί 
ἤθους. Ἡ προσήλωσή του στήν Ἐκκλησία, στήν Πίστη καί τή ζωή Της, τόν χαρακτήριζε τόσο, 
ὥστε νά θεωρεῖται Ἐπίσκοπος τῆς ἀκριβείας καί τῆς τελειότητας. Δέν ἔβαζε νερό στό κρασί του. 
Δέν συμβιβαζόταν. Κι αὐτό φρόντισε νά μᾶς τό διδάξει καί νά τό φυτεύσει στίς καρδιές ὅλων ὅσοι 
τόν ἀκολουθούσαμε ὡς πνευματικά του παιδιά. Οἱ παρακαταθῆκες του στίς χειροτονίες ὅλων μας, 
φοβερές καί τρομερές. Ἐνέπνεαν δέος, ἀλλά καί ἀγάπη, διασφαλίζοντας ὅτι δέν θά ἐξοικειωθοῦμε 
μέ τό Ἱερό Θυσιαστήριο καί ὅτι θά τιμήσουμε τό ρᾶσο μέ τό ὁποῖο αὐτός μᾶς περιέβαλε, χωρίς νά 
τόν ντροπιάσουμε οὔτε ἐνώπιον Θεοῦ, οὔτε ἐνώπιον ἀνθρώπων. Πόθος του νά καταστοῦμε 
συνειδητοί λειτουργοί τῶν Μυστηρίων τῆς Χάριτος, διάκονοι τοῦ Εὐαγγελίου καί ὑπηρέτες τοῦ λα-
οῦ τοῦ Θεοῦ.
            Ἔντιμος στή συμπεριφορά του πρός τούς ἀνθρώπους, ἦταν συνάμα τίμιος στά ὅσα ἡ 
Ἐκκλησία τοῦ ἐμπιστεύτηκε νά διαχειριστεῖ. Κάποιοι, ἀπό ὅσους εἶχαν συνηθίσει ἤ ἐπεδίωκαν μιά 
χαλαρότητα ἤ καί ἀκαταστασία στή διαχείριση τοῦ ἱεροῦ χρήματος, ἔσπευσαν νά τόν πολεμήσουν 
μέ ἰταμό θράσσος ἐκτοξεύοντας τή συνήθη λάσπη καί συκοφαντία. Τίποτε ἀπό αὐτά δέν κόλλησε 
ἐπάνω του, καθώς τόσο οἱ τακτικοί κρατικοί ἔλεγχοι στή Μητρόπολη, ὅσο καί τά πρωτοφανῆ γιά 
τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ἐκκλησιαστικά ἔργα, ἀπέδειξαν ἕναν ἄνθρωπο πού δέν 
διεκδικοῦσε τίποτε γιά δικό του, ἀλλά τά διοχέτευε καί τά ἐκμεταλλευόταν ὅλα γιά τό συμφέρον 
τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ λαοῦ Της. Ποτέ δέν πῆγε ταξίδι ἀναψυχῆς, οὔτε στό ἐσωτερικό, οὔτε στό 
ἐξωτερικό. Ἐπέτρεπε μόνο στόν ἑαυτό του, ὡς προσκυνητής νά μεταβαίνει πότε στά Ἱεροσόλυμα 
καί τούς Ἁγίους Τόπους, πότε στήν Κωνσταντινούπολη, πότε σέ σεβάσματα τῆς Ὀρθοδοξίας μέ 
πρῶτο ἐκεῖνο τῆς Μεγαλόχαρης τῆς Τήνου.
            Καί σέ αὐτό τό προσκύνημα ἦταν διαρκῶς ἡ σκέψη του, ἡ προσευχή του, ἡ ἀναφορά του. 
Ὄχι μόνο γιατί εἶχε ὁλόψυχα διακονήσει ὡς ἱεροκῆρυξ ἐπί ἔτη πολλά, ἀλλά γιατί ἔνοιωθε ὅτι ἐδῶ 
του μιλοῦσε ἡ Παναγία. Στό Ναό της σχεδίαζε, ἔπαιρνε ἀποφάσεις καί ξεκινοῦσε νά ἐκτελεῖ τά ὅσα
σπουδαῖα ἔκανε ὡς Ἀρχιερεύς, μέ μετάνοια στό εἰκόνισμα τῆς Μεγαλόχαρης καί Πίστη 
ἀταλάντευτη ὅτι ἡ Κυρία τῶν Ἀγγέλων τόν συντρέχει, τόν ὑποστηρίζει, τόν διαφεντεύει. Τήν 
μιμήθηκε στό ἀπόλυτο ἦθος καί τήν ἀγνότητα καί ἐκείνη τόν εὐλόγησε μέ σύνεση καί σοφία.
            Χαρακτηριζόμενος ἀπό Πίστη ζέουσα, σάν ἔτοιμος ἀπό καιρό, μᾶς ἔφυγε τό ἀπόγευμα τῆς 
27ης Ἰουλίου 2019, ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος πού εὐλαβοῦνταν, ἐπικαλοῦνταν καί 
τιμοῦσε. Εἶχε λειτουργήσει τήν προηγούμενη ἡμέρα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τήν ὁποίαν θεωροῦσε 
προστάτιδά του ἀπό τά χρόνια τῆς Χαλκίδας. Παράδοξα, ὅλοι οἱ δικοί του ἄνθρωποι, διαπιστώσαμε
ὅτι ὅλον τόν προηγούμενο χρόνο τακτοποιοῦσε τούς λογαριασμούς του μέ ἀνθρώπους, 
φροντίζοντας νά ζητήσει μέ τό δικό του τρόπο συγγνώμη ἀπό ὅλους μας, ἄν τυχόν μᾶς εἶχε κάπου 
πικράνει. Μᾶς ἔδωσε ἔτσι ἕνα μάθημα μεγαλείου ψυχῆς καί προσήλωσης στά ὅσα ἡ Ἁγία 



Ἐκκλησία μας παραγγέλλει ὑπενθυμίζοντας στόν κάθε ἄνθρωπο τό μόνο σίγουρο πράγμα, τό 
θάνατο ὡς τήν κορυφαία στιγμή τῆς ζωῆς καί ὡς τρόπο συνάντησης μέ τό μεγάλο Ἀγαπώμενο τόν 
Κύριο Ἰησοῦ.
            Σέ μένα προσωπικά, ἀφήνοντας ὑπόδειγμα ὑπεύθυνου Ἀρχιερέα, λίγες ἑβδομάδες πρίν τήν 
ὁσιακή κοίμησή του εἶχε ἀφήσει παραγγελία νά μεταβῶ καί νά τελέσω τό Πανηγύρι μεγάλης 
Μονῆς τῆς Μητροπόλεώς του, ξαφνιάζοντας τόσο ἐμένα ὅσο καί τόν Ἡγούμενο μέ τά λόγια του, 
λόγια πού ἑρμηνεύθηκαν ἀργότερα, ὅταν ὁ Μέγας καί Πρῶτος Ἀρχιερεύς, ὁ Χριστός μας, τόν 
κάλεσε κοντά Του γιά νά τόν ἀναπαύσει καί νά τοῦ ἀνταποδώσει τούς καρπούς τῶν κόπων μιᾶς 
ζωῆς ἀγώνων, προσευχῆς καί πολυδιάστατου ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου.
            "Ἰδού νῦν θεωροῦμεν τόν κείμενον, ἀλλ' ἡμῖν τοῦ λοιποῦ μή προκείμενον· ἰδού δή καί ἡ 
γλῶσσα ἡσύχασεν· ἰδού δή καί τά χείλη ἐπαύσαντο· ἔρρωσθε φίλοι, τέκνα· σώζεσθε ἀδελφοί, σώ-
ζεσθε γνώριμοι· ἐγώ γάρ τήν ὁδόν μου πορεύομαι."
            Νικολάου Ἀρχιερέως, Πνευματικοῦ Πατρός ἡμῶν γενομένου ἡ μνήμη αἰωνία!


