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УСКИ ПУТ


Стар ац Пајс иј е (Ен
зеп ид ис, 1924-1994) је
био Ромеј (Romios), пра
вос лавни Грк, родом из
Кап ад ок иј е (дан аш ња
Турс ка). Мон ах је по
стао на Светој Гори Атос
(Грчка). Буд ући просве
ћен аскез ом исих аз ма,
читав свој живот посве
тио је Бог у и ближ њима.
На врат има своје келије
држао је једно обавештење, упућено посет ио
цима и пок лоницима:
«Напишите шта желите и убаците Ваш у це
дуљиц у у санд уче. Више ћу вам помоћи моли
твом, нег о мног ом причом (мног ос лов љем).
На овај начин ћу имат и више времена да по
могнем људ има који имају разне муке и тего
бе. Овде сам дошао рад и молит ве, а не да бих
изиг равао некак вог учитељ а.
монах Пајсије»
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Смисао исихазма у Правос лављу јесте да се
човек благод аћу Бож ијом и личним подвигом
(аскезом) успне на духовном пут у очишћењ а,
прос ветљењ а и обожењ а (theosis), како је то
већ описано у Добротољубљу. Овим путем мо
гу ићи, како монаси и монах иње, тако и људ и
који живе у свет у. Када један аскета (монах, мо
нах ињ а) или свеш теник у свет у, узнап ред ује
на пут у исихазма, онда може постати духовни
учит ељ, духовн и отац (старац, грч. gerontas,
рус. старец). Он тад а може друг е да савет ује
и руковод и. По речима старца Пајсија, такав
духовни отац постаје «свет иљка», која «овца
ма» (људ има) показује прави пут.
Плод исихазма показао је своје чудесно деј
ство управо на старц у Пајсиј у. Старац је био
скроман и једноставан човек, без икак вог све
товног образ ов ањ а, јер је зав рш ио највише
основн у школ у. Он нап ушта свет, те благодаћу
Бож ијом и својим подвигом постаје живи све
титељ. Иако није користио савремене мед ије
(новине, телевизију, интернет) његова светост
је постала опште позната. Његове књиге су до
сада штампане на осамнаест светских језика и
много пута су до сад а поново изд аване. Изме
ђу осталих, ту спада и његово дело Свети Арсе
није Кападокијс ки, књига која је у период у од
1975. до 2003. год ине дож ивела двадесет и два
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издања, а његове По
уке од 1998. до 2004.
дож ив еле су сед ам
изд ањ а (ови дат ум и
се одн ос е сам о на
грчка изд ањ а).
Игум ан ија Фило
теј а (манс тир Све
тог Јов ана Бог ос ло
ва, Су р от и) пиш е:
Циљ старц а Пајс ија
је био да сваком чо
век у који живи у све
ту приближ и радост
монаштва (истински
унут раш њи мир и
слобод у). Ову радост
мож е да дож ив и и
сваки лаик, под усло
вом да је сав свој жи
вот пред ао Бог у. Ду
хован човек, из своје несиг урнос ти, сумњ е и
егоизма, вером и подвигом може већ у овоме
живот у иск усит и рајску радост. Слично је го
ворио и свет и Сер афим Сар овс ки: Пок уш ај
најп ре сам да задобијеш мир Христов у својој
души. Тако ће онд а и хиљ аде у твојој околи
ни наћи спасење. Старац Пајсије је управо то
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остварио. Вођени његовом молитвом, животом
и учењем на десетине хиљада људи су крен ули
путем Божијим. На тај начин се умногоме про
ширио мир исихазма у данашњем свет у.

УВОД
Старац Пајсије Атонски је «вероватно више
нег о било који друг и стар ац придобио ум и
срца данашњих Грка.», пише Х. Миделтон у не
давно објављеној књизи Драгоцени сас уди Духа
Светога. Иако овај свет и старац још увек није
познат широм света као у својој отаџбини, он
може много тога да пружи данашњим богот ра
житељима. У његовом живот у и учењу налази
мо кључ преко којег можемо ући у само срце
правос лавне хришћанске вере. У књигама ко
је су објав љене пос ле њег ове смрт и, вид и се
да је отац Пајсије био човек веома узвишеног
живота. Имао је многобројне небеске посете,
посет е Самог Гос под а Исуса Хрис та, Њег ове
Пресвете Мајке и других светитеља; поседовао
је дар исцелењ а и чудот ворства; имао је виђе
ње нестворене божанске светлости и у толикој
мери је био исп уњен благод аћу Бож ијом да је
достигао стање обожењ а (theosis).
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Нема сумње да су његови зад ив љујући бла
год атни дарови и узвишена духовност мног о
доп ринели томе да буде веома пош тован у да
нашњој Грчкој. Ипак, ти дарови нис у ни јед и
ни, ни најваж нији разлог због чега је старац
Пајсије тако омиљен. Да бис мо објаснили за
што је он од људ и тако вољен, морамо указат и
на љубав коју је он имао према људима. Старац
је поседовао безг раничн у небеску љубав, која
је била плод благод ат и Христове.
Из срца старца Пајсија је неп рестано стру
јала љубав према ближ њем. Њег ова духовна
деца пиш у: Старчева света душа је била преи
спуњена божанском љубав љу и његово лице је
сијало божанском благод аћу. Старац је саосе
ћао са људ има и хтео је да их чује, уливајући
им над у, неп рестано се молећи за њих. Ноћи и
дане је провод ио у молит ви,
како би умањ ио бол својих
ближ њих и да би задобил и
бож анс ку утех у. Поу ч ав ао
је, теш ио, исц ељ ив ао и да
вао неоп ис ив мир људ им а
који су од њега траж или за
штит у. У својим дух овн им
поу к ам а отац Пајс иј е нам
је саопштио како и ми сам и
можемо задобит и безмерн у
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и свемилостиву љубав. Пут на који нам он ука
зује је узак и тежак, јер је то већ онај пут који
нам је Сам Христос дао.

СТАРЧЕВ ЖИВОТ
Старац Пајс ије – у свет у Арсеније Ензепи
дис – род ио се у Фараси у Кападок ији (дана
шња Турска) 25. јула 1924. год ине на празник
свет е Ане по стар ом календ ар у. Њег ов отац
Прод ромос је био град он ачелн ик Фар асе и
имао је вел ик у љубав и прив рженост прем а
светом Арсенију (хаџи-ефенд ији). Прод ромос
је био велики пат риота, јер је живот свих Фара
сиота као и његов сопствени, неп рестано био
под прит иском турских разбојничк их банд и.

Фараса (Кападокија)
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