
Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στον Εσπερινό: 
 

Παραμονή τῆς μνήμης ἑνός μεγάλου ὁσίου, τοῦ ὁσίου Σισώη, τόν 
ὁποῖο τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας αὔριο, τελέσαμε ἀπόψε τόν Ἑσπερινό 
τῶν ἐγκαινίων τοῦ καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς, ὁ ὁποῖος θά 
εἶναι στό ἑξῆς ἀφιερωμένος τόσο στό μέγα θαῦμα τῆς Μεταμορφώ-
σεως τοῦ Σωτῆρος ὅσο καί στόν μεγάλο ἀσκητή καί σύγχρονο ὅσιο 
τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν ὅσιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη. 

Θελήσαμε ἔτσι μέ τή διπλῆ αὐτή ἀφιέρωση νά τιμήσουμε αὐτόν 
τόν μεγάλο ὅσιο πού ἀνέδειξε ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ στίς ἡμέρες μας, 
αὐτόν τόν ταπεινό καί ἁπλό μοναχό, πού ἔζησε ἀσκητικά, ὅπως οἱ 
παλαιοί ὅσιοι, ὅπως ὁ ὅσιος Σισώης, πού ἑορτάζουμε, ὅπως εἶπα, 
αὔριο, καί ἔφθασε στά μέτρα τῆς ἀρετῆς καί στά ὕψη τῆς ἁγιότητος 
στά ὁποῖα ἔφθασαν καί ἐκεῖνοι μέ τόν ἀγώνα, μέ τήν προσπάθεια, 
μέ τήν προσευχή, μέ τήν ταπείνωση καί βεβαίως μέ τή χάρη τοῦ 
Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπιβλέπει «ἐπί τόν ταπεινόν καί ἡσύχιον καί 
τρέμοντα τούς λόγους» του. 

Καί ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος, ἕνας τέτοιος μοναχός ἦταν ὁ ἅγιος 
Παΐσιος. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Θεός τοῦ ἔδωσε τόση χάρη, τοῦ ἔδωσε τόσα 
χαρίσματα, οὐράνια χαρίσματα, τά ὁποῖα ὁ ἴδιος κάλυπτε μέ τόν 
μανδύα τῆς ἁπλότητος καί τῆς προσήνειας μέ τήν ὁποία μιλοῦσε 
στούς πάντες, σέ ὅποιον τόν ἐπισκεπτόταν καί ἤθελε νά τόν 
συμβουλευθεῖ. Δίδασκε τούς ἀνθρώπους καί τούς βοηθοῦσε στήν 
πνευματική ζωή ἀλλά καί σέ πρακτικά θέματα πού τούς 
ἀπασχολοῦσαν, ἀλλά μέ ἁπλά λόγια, μέ ἁπλά παραδείγματα, χαρι-
τολογώντας πολλές φορές καί βάζοντας τόν ἑαυτό του στή θέση τοῦ 
συνομιλητοῦ του, καί ὄχι μέ ρητορεῖες καί ὑψηλά θεολογικά νοή-
ματα.  

Ἡ ἁπλότητά του καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ πού συνόδευε τή ζωή του, 
πού συνόδευε τήν κάθε του λέξη καί τήν κάθε του κίνηση, ἦταν αὐτή 
πού ὠφελοῦσε τούς ἀνθρώπους, γιατί τούς μετέδιδε τή χάρη τοῦ 
Θεοῦ, γιατί ἄγγιζε τήν ψυχή τους, γιατί ἀπαντοῦσε στά ἐσώτερα 
ἐρωτήματα τῆς ὑπάρξεώς τους. 

Αὐτός ἦταν ὁ ὅσιος Παΐσιος. Ἕνας ἅγιος, ἕνας ὅσιος πού ἔζησε 
στίς ἡμέρες μας, πού δοκίμασε τίς δυσκολίες τῆς προσφυγιᾶς, τίς 
ταλαιπωρίες τῆς ἀσκήσεως, τόν πόνο τῆς ἀσθενείας, καί δι᾽ ὅλων 
αὐτῶν ἁγιάσθηκε, ὥστε νά τιμᾶται καί ἀπό τόν Θεό καί ἀπό τήν 
Ἐκκλησία, καί νά εἶναι χιλιάδες οἱ ἄνθρωποι πού σπεύδουν ἀπό ὅλα 



τά μέρη τοῦ κόσμου γιά νά προσκυνήσουν τόν τάφο του, στό Ἱερό 
Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στή Σουρωτή, 
ὅπως ἔσπευδαν καί στό κελλί του στό Ἅγιο Ὄρος, γιά νά λάβουν 
τήν εὐλογία του.  

Καί αὐτόν τόν μεγάλο ἅγιο πού ἀνέδειξε ὁ Θεός στίς ἡμέρες μας 
εἴχαμε τή μεγάλη τιμή καί εὐλογία νά τόν γνωρίσουμε πολλοί ἀπό 
ἐμᾶς, ἀλλά καί ἡ Γερόντισσα καί οἱ παλαιότερες ἀδελφές, πού τόν 
ἔζησαν ἀπό κοντά, πού καθοδηγήθηκαν πνευματικά, πού ἄκουσαν 
τίς συμβουλές του καί δέχθηκαν τήν εὐλογία του ἐν ζωῇ.  

Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο θελήσαμε νά ἀφιερώσουμε, μέ 
τήν εὐκαιρία τῶν Ἐγκαινίων, τό Καθολικό τῆς Μονῆς, καί στόν ὅσιο 
Παΐσιο, ὥστε νά αἰσθάνεται ἡ Ἀδελφότητα πιό ζωντανή τήν πα-
ρουσία του καί νά ἐμπνέεται ἀπό τούς δικούς του ἀγῶνες καί ἀπό 
τή δική του ἁγιότητα, γιά νά συνεχίζουν καί αὐτές τόν ἀγώνα τῆς 
μοναχικῆς ζωῆς καί τῆς ἐν Χριστῷ τελειώσεως, ἔχοντας καί τήν 
ἐνίσχυση τοῦ ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ὁ ὁποῖος καί θά 
πρεσβεύει γι᾽ αὐτές στόν οὐρανό, ὅπως πρεσβεύει καί γιά ὅλους 
ἐμᾶς πού τόν τιμοῦμε καί τόν ἐπικαλούμεθα. 

Καί εἶναι μεγάλη εὐλογία γιά ὅλους μας, γιατί ἀπό αὔριο θά ἔχουμε 
στήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί ἕναν ἀκόμη ναό ἀφιερωμένο στόν 
σύγχρονο αὐτόν ὅσιο τῆς Ἐκκλησίας μας, μετά τόν πρῶτο ναό πού 
ἀφιερώσαμε τόσο σέ αὐτόν ὅσο καί στόν πνευματικό του πατέρα, 
τόν ὅσιο Ἀρσένιο τόν Καππαδόκη, καί τόν ὁποῖο ἐγκαινιάσαμε πρίν 
ἀπό μερικές ἑβδομάδες στό Πλατύ, γιατί θά ἔχουμε τή χάρη του καί, 
συγχρόνως, γιατί μέ τόν τρόπο αὐτό θά ἔχουμε τόν ὅσιο κοντά μας, 
γιά νά μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ ἁγιότητα εἶναι κάτι πού μποροῦμε νά 
κατακτήσουμε καί ἐμεῖς, ἀκόμη καί σήμερα, ἀρκεῖ νά ἀγωνιζόμασθε 
καί νά προσπαθοῦμε, ὅπως ἔκανε καί ὁ ὅσιος Παΐσιος. Ἀρκεῖ νά ἔ-
χουμε τή θέληση καί τή διάθεση νά ἐναρμονίσουμε τή ζωή μας μέ τό 
θέλημα τοῦ Θεοῦ, νά ἀποκτήσουμε τήν ταπείνωση καί τήν ἁπλότητα 
πού εἶχε ὁ ὅσιος Παΐσιος, ὥστε νά λάβουμε καί ἐμεῖς τή χάρη τοῦ 
Θεοῦ. 

Ἡ αὐριανή τελετή τῶν Ἐγκαινίων, τοῦ καθαγιασμοῦ δηλαδή τοῦ 
ἱεροῦ ναοῦ, εἶναι μία εὐκαιρία γιά νά συνειδητοποιήσουμε ὅλοι μας 
τήν ἀνάγκη καί τοῦ προσωπικοῦ μας καθαγιασμοῦ μέ τή χάρη τῶν 
μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί μέ τόν ἀγώνα μας, γιά νά ἀξιω-
θοῦμε καί ἐμεῖς νά προοδεύσουμε πνευματικά καί νά προσεγγί-
σουμε στό μέτρο τῶν ἀσθενῶν μας δυνάμεων τήν ἁγιότητα, ἡ ὁποία 



πρέπει νά εἶναι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας, ὥστε νά μπορέσουμε καί 
ἐμεῖς νά κληρονομήσουμε τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν, στήν ὁποία 
ἀναπαύεται πλέον καί ὁ ὅσιος Παΐσιος. 
  


