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Ста рац Пај си је (Ен-
зе пи дис, 1924-1994) је 
био Ро меј (Ro mi os), пра-
во слав ни Грк, ро дом из 
Ка па до ки је (да на шња 
Тур ска). Мо нах је по-
стао на Све тој Го ри Атос 
(Грч ка). Бу ду ћи про све-
ћен аске зом иси ха зма, 
чи тав свој жи вот по све-
тио је Бо гу и бли жњи ма. 
На вра ти ма сво је ке ли је 

др жао је јед но оба ве ште ње, упу ће но по се ти о-
ци ма и по кло ни ци ма:

«На пи ши те шта же ли те и уба ци те Ва шу це-
ду љи цу у сан ду че. Ви ше ћу вам по мо ћи мо ли-
твом, не го мно гом при чом (мно го сло вљем). 
На овај на чин ћу има ти ви ше вре ме на да по-
мог нем љу ди ма ко ји има ју раз не му ке и те го-
бе. Ов де сам до шао ра ди мо ли тве, а не да бих 
из и гра вао не ка квог учи те ља.

мо нах Пај си је»
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Сми сао иси ха зма у Пра во сла вљу је сте да се 
чо век бла го да ћу Бо жи јом и лич ним под ви гом 
(аске зом) усп не на ду хов ном пу ту очи шће ња, 
про све тље ња и обо же ња (the o sis), ка ко је то 
већ опи са но у До бро то љу бљу. Овим пу тем мо-
гу ићи, ка ко мо на си и мо на хи ње, та ко и љу ди 
ко ји жи ве у све ту. Ка да је дан аске та (мо нах, мо-
на хи ња) или све ште ник у све ту, уз на пре ду је 
на пу ту иси ха зма, он да мо же по ста ти ду хов ни 
учи тељ, ду хов ни отац (ста рац, грч. ge ron tas, 
рус. ста рец). Он та да мо же дру ге да са ве ту је 
и ру ко во ди. По ре чи ма стар ца Пај си ја, та кав 
ду хов ни отац по ста је «све тиљ ка», ко ја «ов ца-
ма» (љу ди ма) по ка зу је пра ви пут.

Плод иси ха зма по ка зао је сво је чу де сно деј-
ство упра во на стар цу Пај си ју. Ста рац је био 
скро ман и јед но ста ван чо век, без ика квог све-
тов ног обра зо ва ња, јер је за вр шио нај ви ше 
основ ну шко лу. Он на пу шта свет, те бла го да ћу 
Бо жи јом и сво јим под ви гом по ста је жи ви све-
ти тељ. Иако ни је ко ри стио са вре ме не ме ди је 
(но ви не, те ле ви зи ју, ин тер нет) ње го ва све тост 
је по ста ла оп ште по зна та. Ње го ве књи ге су до 
са да штам па не на осам на ест свет ских је зи ка и 
мно го пу та су до са да по но во из да ва не. Из ме-
ђу оста лих, ту спа да и ње го во де ло Све ти Ар се-
ни је Ка па до киј ски, књи га ко ја је у пе ри о ду од 
1975. до 2003. го ди не до жи ве ла два де сет и два 
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из да ња, а ње го ве По-
у ке од 1998. до 2004. 
до жи ве ле су се дам 
из да ња (ови да ту ми 
се од но се са мо на 
грч ка из да ња).

Игу ма ни ја Фи ло-
те ја (ман стир Све-
тог Јо ва на Бо го сло-
ва, Су  ро ти) пи ше: 
Циљ стар ца Пај си ја 
је био да сва ком чо-
ве ку ко ји жи ви у све-
ту при бли жи ра дост 
мо на штва (истин ски 
уну тра шњи мир и 
сло бо ду). Ову ра дост 
мо же да до жи ви и 
сва ки ла ик, под усло-
вом да је сав свој жи-
вот пре дао Бо гу. Ду-

хо ван чо век, из сво је не си гур но сти, сум ње и 
его и зма, ве ром и под ви гом мо же већ у ово ме 
жи во ту ис ку си ти рај ску ра дост. Слич но је го-
во рио и све ти Се ра фим Са ров ски: По ку шај 
нај пре сам да за до би јеш мир Хри стов у сво јој 
ду ши. Та ко ће он да и хи ља де у тво јој око ли-
ни на ћи спа се ње. Ста рац Пај си је је упра во то 
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оства рио. Во ђе ни ње го вом мо ли твом, жи во том 
и уче њем на де се ти не хи ља да љу ди су кре ну ли 
пу тем Бо жи јим. На тај на чин се умно го ме про-
ши рио мир иси ха зма у да на шњем све ту.

УВОД

Ста рац Пај си је Атон ски је «ве ро ват но ви ше 
не го би ло ко ји дру ги ста рац при до био ум и 
ср ца да на шњих Гр ка.», пи ше Х. Ми дел тон у не-
дав но об ја вље ној књи зи Дра го це ни са су ди Ду ха 
Све то га. Иако овај све ти ста рац још увек ни је 
по знат ши ром све та као у сво јој отаџ би ни, он 
мо же мно го то га да пру жи да на шњим бо го тра-
жи те љи ма. У ње го вом жи во ту и уче њу на ла зи-
мо кључ пре ко ко јег мо же мо ући у са мо ср це 
пра во слав не хри шћан ске ве ре. У књи га ма ко-
је су об ја вље не по сле ње го ве смр ти, ви ди се 
да је отац Пај си је био чо век ве о ма уз ви ше ног 
жи во та. Имао је мно го број не не бе ске по се те, 
по се те Са мог Го спо да Ису са Хри ста, Ње го ве 
Пре све те Мај ке и дру гих све ти те ља; по се до вао 
је дар ис це ле ња и чу до твор ства; имао је ви ђе-
ње не ство ре не бо жан ске све тло сти и у то ли кој 
ме ри је био ис пу њен бла го да ћу Бо жи јом да је 
до сти гао ста ње обо же ња (the o sis).
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Не ма сум ње да су ње го ви за ди вљу ју ћи бла-
го дат ни да ро ви и уз ви ше на ду хов ност мно го 
до при не ли то ме да бу де ве о ма по што ван у да-
на шњој Грч кој. Ипак, ти да ро ви ни су ни је ди-
ни, ни нај ва жни ји раз лог због че га је ста рац 
Пај си је та ко оми љен. Да би смо об ја сни ли за-
што је он од љу ди та ко во љен, мо ра мо ука за ти 
на љу бав ко ју је он имао пре ма љу ди ма. Ста рац 
је по се до вао без гра нич ну не бе ску љу бав, ко ја 
је би ла плод бла го да ти Хри сто ве.

Из ср ца стар ца Пај си ја је не пре ста но стру-
ја ла љу бав пре ма бли жњем. Ње го ва ду хов на 
де ца пи шу: Стар че ва све та ду ша је би ла пре и-
спу ње на бо жан ском љу ба вљу и ње го во ли це је 
си ја ло бо жан ском бла го да ћу. Ста рац је са о се-
ћао са љу ди ма и хтео је да их чу је, ули ва ју ћи 
им на ду, не пре ста но се мо ле ћи за њих. Но ћи и 
да не је про во дио у мо ли тви, 
ка ко би ума њио бол сво јих 
бли жњих и да би за до би ли 
бо жан ску уте ху. По у ча вао 
је, те шио, ис це љи вао и да-
вао нео пи сив мир љу ди ма 
ко ји су од ње га тра жи ли за-
шти ту. У сво јим ду хов ним 
по у ка ма отац Пај си је нам 
је са оп штио ка ко и ми са ми 
мо же мо за до би ти без мер ну 
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и све ми ло сти ву љу бав. Пут на ко ји нам он ука-
зу је је узак и те жак, јер је то већ онај пут ко ји 
нам је Сам Хри стос дао.

СТАРЧЕВЖИВОТ

Ста рац Пај си је – у све ту Ар се ни је Ен зе пи-
дис – ро дио се у Фа ра си у Ка па до ки ји (да на-
шња Тур ска) 25. ју ла 1924. го ди не на пра зник 
све те Ане по ста ром ка лен да ру. Ње гов отац 
Про дро мос је био гра до на чел ник Фа ра се и 
имао је ве ли ку љу бав и при вр же ност пре ма 
све том Ар се ни ју (ха џи-ефен ди ји). Про дро мос 
је био ве ли ки па три о та, јер је жи вот свих Фа ра-
си о та као и ње гов соп стве ни, не пре ста но био 
под при ти ском тур ских раз бој нич ких бан ди.  
 

Фараса (Кападокија)


