
Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θ.Λειτουργία: 
 

«Καί μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν καί ἔλαμψε τό πρόσωπον 
αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος». 

Σάν τούς μαθητές καί ἐμεῖς τοῦ Κυρίου, ἐπάνω στό ὄρος Θαβώρ, 
ζήσαμε σήμερα ἕνα θαῦμα. Ζήσαμε τή μεταμόρφωση ἑνός ἀνθρω-
πίνου κτίσματος, ἑνός ἀνθρωπίνου κατασκευάσματος, σέ οἶκο τοῦ 
Θεοῦ. 

Γιατί θαῦμα εἶναι αὐτό πού ἐπιτελεῖται μέ τά ἐγκαίνια τοῦ κάθε 
ναοῦ. Θαῦμα, διότι τό ἔργο τῶν ἀνθρωπίνων χειρῶν, αὐτό πού κτί-
σθηκε μέ χοϊκά ὑλικά, μεταμορφώνεται καί μεταποιεῖται. Γίνεται ἱερό 
καί ἅγιο. Γίνεται κατοικητήριο τοῦ Θεοῦ. Γίνεται τόπος σκηνώματος 
τῆς δόξης του. Γίνεται πύλη τοῦ οὐρανοῦ. Γίνεται σημεῖο 
συναντήσεως τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. Γίνεται χῶρος πλήρης 
χάριτος. Γίνεται τόπος στόν ὁποῖο ἐπιτελεῖται τό μυστήριο τῆς σωτη-
ρίας τοῦ ἀνθρώπου. 

Καί εἶναι θαῦμα, γιατί ὁ Θεός μᾶς δίδει τήν εὐλογία νά τό ζήσουμε 
καί σέ αὐτόν ἐδῶ τόν ναό, τόν ὁποῖο ἐγκαινιάσαμε μέ τή χάρη του 
σήμερα, καί τόν ἀφιερώσαμε στή θεία Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου 
μας, ἀλλά καί στόν νέο ὅσιο τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν ὅσιο Παΐσιο τόν 
Ἁγιορείτη. 

Μέ τή διπλῆ αὐτή ἀφιέρωση, ὅπως εἶπα καί χθές, τιμοῦμε καί τόν 
ὅσιο Παΐσιο, μέ τόν ὁποῖο συνδέεται ἡ ἱερά αὐτή Ἀδελφότης, καί ὁ 
ὁποῖος ἀποτελεῖ ὄχι μόνο γιά τίς μοναχές ἀλλά καί γιά ὅλους μας 
πρότυπο μεταμορφωθέντος ἀνθρώπου. Διότι μέ τούς πνευματικούς 
του ἀγῶνες καί τά ἀσκητικά του παλαίσματα, μέ τήν κάθαρση τῆς 
ψυχῆς του καί τή νοερά προσευχή ἐπέτυχε ὁ ὅσιος τήν καλή 
ἀλλοίωση. Ἐπέτυχε νά μεταβάλλει τόν ἔσω ἄνθρωπο σέ ἄνθρωπο 
τοῦ Θεοῦ, καί ἀξιώθηκε τῆς θέας τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἐλλάμψεως τοῦ 
ἀκτίστου φωτός, ὅπως ἀξιώθηκε καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος, πού ἀσκή-
τευσε ἐδῶ, στή Σκήτη τῆς Βεροίας, καί πολλοί ἄλλοι ἅγιοι τῆς Ἐκ-
κλησίας μας. 

Ἔτσι ἔζησε καί ὁ ὅσιος Παΐσιος τή δική του μεταμόρφωση ὄχι στό 
ὄρος Θαβώρ, ἀλλά στό ὄρος Σινᾶ, ὅπου ἀσκήτευσε, ἀκολουθώντας 
τήν κλήση τοῦ Θεοῦ, καί ἀξιώθηκε θείων δωρεῶν, τίς ὁποῖες ὡς πι-
στός δοῦλος τοῦ οὐρανίου Κυρίου του καλλιέργησε καί ἔθεσε στή 
διακονία τῶν ἀδελφῶν του, ὅλων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι τόν πλησίαζαν 



καί ζητοῦσαν τήν εὐχή του, ζητοῦσαν τή συμβουλή του, τή βοήθειά 
του, τή συμπαράστασή του. 

Καί ἔτσι δέν μεταμόρφωνε μόνο ὁλοένα καί περισσότερο τόν 
ἑαυτό του ὁ ὅσιος, ἀλλά μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί μέ τήν προσευχή 
του μεταμόρφωνε καί πολλούς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι τόν πλησίαζαν, 
ζητώντας τήν καθοδήγησή του στήν ἐν Χριστῷ ζωή, καί βοηθοῦσε 
πολλούς, οἱ ὁποῖοι δέν εἶχαν σχεδόν καμία σχέση μέ τήν πίστη καί 
τήν Ἐκκλησία, νά βροῦν τόν δρόμο πρός τόν Χριστό, νά τόν ἀγαπή-
σουν καί νά τόν πιστεύσουν καί νά σωθοῦν. 

Διότι αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή μεταμόρφωση, ἡ μεταμόρφωση τοῦ 
ἑαυτοῦ μας, νά γίνουμε δηλαδή ἀπό χοϊκοί ἄνθρωποι πνευματικοί, 
οὐράνιοι. Αὐτή ζητᾶ ὁ Χριστός ἀπό ὅλους μας, προσφέροντάς μας 
συγχρόνως τή δυνατότητα καί νά τήν ἀποκτήσουμε μέ τή χάρη του, 
μέ τά ἱερά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ τήν προσευχή καί μέ τήν 
κάθαρση, ὥστε νά εἴμασθε πράγματι «κατά Θεόν» κτισθέντες καί νά 
μεταμορφούμεθα καί ἐμεῖς, ὅπως καί ὁ ὅσιος Παΐσιος καί ὁ 
ἑορταζόμενος ὅσιος Σισώης, ἀπό δόξης εἰς δόξαν, ὄχι ἀνθρώπινη, 
ἀλλά θεία. 

Αὐτή ἡ διπλῆ ἀφιέρωση τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ ναοῦ στή Μεταμόρφωση 
τοῦ Κυρίου μας ἀλλά καί στόν ὅσιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη, ἄς θυμίζει 
σέ ὅλους μας, ἀλλά καί στίς ἀσκούμενες ἐδῶ ἀδελφές καί στούς 
εὐλαβεῖς προσκυνητές τῆς Μονῆς, τό χρέος πού ἔχουμε ὡς πιστά 
μέλη τῆς Ἐκκλησίας νά ἀγωνιζόμαστε γιά νά μεταμορφώνουμε καί 
ἐμεῖς τόν ἑαυτό μας μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ σέ κατά Θεόν ἄνθρωπο, 
ἕτοιμο νά ζήσει καί νά ἀπολαύσει τά ἀγαθά τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ 
καί κυρίως νά δεῖ τόν Χριστό, πρόσωπο πρός πρόσωπο, ὅπως τόν 
εἶδαν οἱ τρεῖς μαθητές του στό ὄρος Θαβώρ, ἀλλά καί ὅπως τήν εἶδε 
ὁ ὅσιος Παΐσιος καί ὅλοι οἱ ἅγιοι. 

Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι μία ξεχωριστή ἡμέρα γιά τήν Ἱερά αὐτή 
Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Μουτσιάλης, ἡ ὁποία μετά 
ἀπό πολλές περιπέτειες, τίς ὁποῖες ὑπέμεινε ἀνά τούς αἰῶνες, μετά 
ἀπό ἐπανειλημμένες καταστροφές τοῦ Καθολικοῦ της καί τήν ἀνα-
γκαστική ἐγκατάλειψη τόσο ἀπό τούς μοναχούς της ὅσο καί ἀργό-
τερα ἀπό τίς δύο μοναχές πού ἀσκήτευαν στούς χώρους της, τῆς 
Μακρίνης καί τῆς Γοργονίας, ἄρχισε πρίν ἀπό δύο περίπου δεκαε-
τίες νά ἀνακαινίζεται ἀπό ἕναν ἱερομόναχο πού πέρασε ἀπό ἐδῶ, 
τόν π. Παῦλο Δημητρακόπουλο.  



Μέ τήν ἄφιξη ὅμως καί τήν ἐγκαταβίωση ἐδῶ πρό ἐτῶν τῆς νέας 
Ἀδελφότητος ἄρχισε καί πάλι νά λειτουργεῖ κανονικά ὡς Μονή καί 
συνεχίσθηκε ἡ ἀνακαίνισή της, ἔτσι ὥστε νά τελοῦμε σήμερα τά 
ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ ναοῦ της, ὁ ὁποῖος κατά καιρούς χρησιμο-
ποιήθηκε γιά ἀλλότριους σκοπούς, καί νά ἀξιωνόμεθα νά ζοῦμε τή 
λαμπρή αὐτή ἡμέρα τῆς ἀφιερώσεως τοῦ Καθολικοῦ καί στόν ἅγιο 
Παΐσιο, ἐκτός ἀπό τή Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου μας. 

Εὔχομαι ταπεινά ἡ χάρη τοῦ μεταμορφωθέντος Κυρίου καί τοῦ 
ἁγίου Παϊσίου ἀλλά καί οἱ εὐχές τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Στυλίτου, 
λείψανο τοῦ ὁποίου ὑπάρχει στή Μονή, νά στερεώνουν τόν οἶκο 
αὐτό ἀλλά καί τήν Ἱερά Μονή καί νά ἐνισχύουν στόν ἀγώνα τους τίς 
ἀδελφές, οἱ ὁποῖες τόσο κοπίασαν, μαζί μέ τόν πατέρα τους, τόν π. 
Βασίλειο, γιά τήν ἀνακαίνιση καί τόν εὐπρεπισμό τῆς Μονῆς καί τοῦ 
Καθολικοῦ, ἀλλά καί ὅλους ὅσους ποικιλοτρόπως βοήθησαν στό 
ἔργο αὐτό, ἀλλά κυρίως νά ἀξιώνει καί ἐκεῖνες καί ὅλους μας νά 
μεταμορφώνουμε καθημερινά τούς ἑαυτούς μας σέ τέκνα Θεοῦ ἀκο-
λουθώντας τό παράδειγμα τῶν ἁγίων καί ἰδιαιτέρως τοῦ ὁσίου 
Παϊσίου, πού εἶναι ἕνας ἅγιος τῆς ἐποχῆς μας, ἕνας ἅγιος τῶν 
ἡμερῶν μας, ὥστε δέν μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι «ξέρετε, οἱ παλαιοί 
ἅγιοι εἶχαν ἄλλον τρόπο ζωῆς, εἶχαν ἄλλες εὐκαιρίες». Ὁ ἅγιος 
Παΐσιος ἔζησε μαζί μας, ἔζησε κοντά μας, ἔζησε στίς ἡμέρες μας, 
ἔζησε, θά ἔλεγα, τούς ἴδιους πειρασμούς πού ζοῦμε καί ἐμεῖς. Ἀλλ᾽ 
ὅμως ὁ ἀγώνας του, ἡ προσπάθειά του, τόν καταξίωσαν, τόν 
χαρίτωσαν, τόν ἔκαναν νά θεωθεῖ καί νά φθάσει στό σημεῖο αὐτό, 
οὕτως ὥστε πρίν ἀπό λίγα χρόνια ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, τό 
Πατριαρχεῖο μας, νά τόν κατατάξει μετά τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας. 

Εἶναι μεγάλη εὐλογία, διότι οἱ Ἀδελφές συνδιακόνησαν, θά ἔλεγα, 
μέ τόν Ἅγιο. Ὑπηρέτησαν κοντά στόν Ἅγιο. Ἔλαβαν τά ὀνόματά 
τους ἀπό τόν Ἅγιο. Ἔλαβαν τήν εὐχή τοῦ Ἁγίου. Καί εἴμεθα βέβαιοι 
ὅτι αὐτή ἡ εὐλογία καί ἡ χάρη πού ἔλαβαν θά τούς συνοδεύει σέ ὅλη 
τους τή ζωή, οὕτως ὥστε καί ἐδῶ, σέ αὐτό τό μοναστήρι, νά 
δοξάζεται ὁ Θεός, νά μεταμορφώνονται οἱ ἄνθρωποι σέ ἁγίους, 
ἀλλά πρωτίστως ἐκεῖνες νά ἔχουν πλούσια τή χάρη τοῦ 
μεταμορφωθέντος Κυρίου ἀλλά καί τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Παϊσίου 
τοῦ Ἁγιορείτου, τοῦ Γέροντός τους. Ἀμήν. 
	
	


