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Úvod  

Otec Paisij alebo blažený Paisij (narodený ako Arsenios Eznepidis), bol grécky 

mních, ktorý žil v 20. storočí. Otec Paisios sa narodil v dedine Farasa v Kappadokii,  

v Malej Ázii, dňa 25. júla 1924 a odišiel z nášho sveta dňa 12 júla 1994 o 11:00. Bol 

pochovaný v monastieri svätého Jána Teológa, v Souroti v Tessalonikách. Odvtedy sa 

každý rok, v dňoch 11. a 12. júla, na výročie jeho zosnutia, slúži vsenočné bdenie 

a liturgia na jeho pamiatku, na ktorej sú prítomné tisícky veriacich. Jeho povesť ako 

svätca u pravoslávnych veriacich  je obrovská práve kvôli jeho osobnosti, o ktorej 

svedčia množstvá svedectiev od veriacich ľudí, pravoslávnych ale aj 

nepravoslávnych. V mnohých týchto svedectvách sú spomínané jeho proroctvá 

a uzdravenia. Takisto nezabudnuteľnou bola pre veriacich aj jeho charizma. 

Metropolita Ierotheos Vlachos, navrhol pripočítanie otca Paisija, do diptychov 

Pravoslávnej cirkvi, ako svätca. 

 

Život Paisija 

Jeho otec sa volal Prodromos a bol starostom dediny Farasa, v Kappadokii. Jeho 

matka sa volala Evlampia. Mal osem súrodencov. 7. augusta 1924, týždeň predtým 

ako obyvatelia dediny Farasa odišli do Grécka, bol pokrstený kňazom na jeho 

cirkevnej obci, otcom Arseniom, ktorého v roku 1988, Pravoslávna cirkev 

kanonizovala za svätého. Arsenij naliehal a dal mu svoje meno, „aby pokračoval 

v živote tak ako on“, povedal. Päť týždňov po krste malého Arseniosa, na 14. 

septembra 1924, rodina Eznepidiovcov, spolu s množstvom utečencov, prišla do 

miesta Agios Georgios v Pireus a potom odišla na Korfu, kde sa dočasne usadila na 

hrade. Na ostrove Korfu rodina zostala rok a pol. Potom sa presťahovali do 
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Igoumenitsa a skončili v Konitse. Tam Arsenios dokončil základnú školu a dostal 

vysvedčenie" s jednotkou a vynikajúce správanie ". Od malička nosil so sebou papier, 

v ktorom poukazoval na zázraky svätého Arsenija. Ukázal zvláštny sklon 

k mníšskemu životu a vrúcne si prial, aby sa stal mníchom. Jeho rodičia mu hovorili 

"nech ti narastú prvé fúzy a potom ti to dovolíme". 

 

Dospievanie a armáda 

Pred tým ako odišiel do armády, Arsenij pracoval ako tesár. Keď mu bolo 

povedané aby urobil rakvu, delil sa so smútkom rodiny a za túto prácu si nepýtal 

peniaze.V roku 1945 Arsenij nastúpil do armády a slúžil ako radista počas gréckej 

občianskej vojny. Keď bol nútený bojovať, žiadal to, aby bojoval na fronte, aby si 

neublížili tí, ktorí mali rodiny. No najväčší čas strávil slúžením u radistov. Toto je 

dôvod, prečo mnoho publikácií zamerané na jeho život, ho nazývajú ako "radista 

Boha."  Raz otec Paisij odpovedal na otázku niekoho, kto spochybnil užitočnosť 

monastierskeho života s tým, že mnísi sú „radisti Boha“ , čo znamená že ich vrúcnou 

modlitby a obavy, sú modlitby a obavy sú za zvyšok ľudstva. Prepustený z armády 

bol v roku 1949. 

 

Monastiersky život 

Prvýkrát Arsenij vstúpil prvýkrát na horu Athos, s tým,  aby sa stal mníchom, 

hneď v roku 1949 po tom, čo ho prepustili z armády. Aj napriek tomu, sa na rok 

vrátil do svetského života, aby zabezpečil svoje sestry. Následne nato, v roku 1950 

odišiel na horu Athos. Prvý monastier, v ktorom zostal na jednu noc, bol monastier 

Patmos. Potom odišiel do monastiera sv. Pantelejmona. Tam sa stretol s otcom 

Cyrilom, ktorý bol igumenom monastiera a ktorého verne nasledoval. Krátko potom 

opustil monastier a šiel do monastiera Esphigmenou. Tam sa konal obrad "rasoefchi" 

t.j. udelenie práva nosenia riasy a dostal aj prvé meno, ktoré bolo Averkij. Aj tam sa 

stal obľúbeným mníchom, práve kvôli jeho pracovitosti, jeho veľkej láske 

a pochopeniu pre ostatných bratov, jeho vernej poslušnosti k starším, jeho pokorou, 
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pretože sa považoval za menej skúseného v mníšskom živote ako všetci ostatní. 

Veľmi intenzívne sa modlil. Medzi jeho obľúbeného diela sv. otcov, patrili výroky 

otcov púšte a Abbu Izáka Sýrskeho. V roku 1954 odišiel z monastiera Esphigmenou  

a zamieril do monastiera Filotheou, ktorý bol neobvyklý monastier, v ktorom bol 

mníchom aj jeho strýko. Stretnutie s mníchom Simeonom bolo velmi dobrým 

impulzom pre priebeh a konfiguráciu monastierskeho života otca Paisija. Po dvoch 

rokoch, v roku 1956, bol chirotonizovaný na jeromonacha a dostal  "malú schimu". 

Až potom mu bolo udelené meno "Paisij", na počesť biskupa s Kaisarii, Paisija II., 

ktorý bol aj jeho krajan. V tom čase nadobudol blízky vzťah s otcom Augustínom.  

V roku 1958 odišiel do oblasti Stomio Konitsis. Tam prišiel do kontaktu s týranými 

a chudobnými rodinami. Stretol sa tam aj s neveriacimi, ktoré učil o pravoslávnej 

viere. Spomínané chudobné rodiny utešoval buď dobrými skutkami  alebo ich 

utešoval slovami Sv. Evanjelia. Celé štyri roky pobýval v monastieri  Narodenia 

Presvätej Bohorodičky v Stomie. Bol milovaný ľuďmi z regiónu pre jeho snahu a pre 

jeho skromnú povahu. V roku 1962 odišiel na horu Sinaj, kde zostal dva roky  

v monastieri svätých Galaktióna a Epistimija. Stal sa obzvlášť populárnym  

a milovaným medzi beduínmi. Dával im jedlo s peniazmi, ktoré zarobil z predaja 

drevených krížov, ktoré sám vyrábal.  

 

Späť na hore Athos 

V roku 1964 sa vrátil na horu Athos. Býval vo skýte svätého Prodromosa Ivirona. 

V tej dobe bol blízkym pomocníkom ruského mnícha Tichona, ktorý žíl asketickým 

životom vo svojom skýte Stavronikitianos až do svojej smrti v roku 1968. Podľa 

želania Tichona, sa po jeho smrti otec Paisij usídlil v jeho skýte. Tam prebýval 

s prestávkami, jedenásť rokov. V tom istom roku, radil jednému z najlepších 

študentov, Gontikakisovi, aby sa stal igumenom a pomohol pri obnove monastiera 

Stavronikita. To mal byť dôležitý krok k oživeniu mníšskeho života na svätej hore 

Athos. Paisij mal vždy veľmi rád Tichona a vždy o ňom hovoril s pohnutím 

a veľkým rešpektom. Medzitým, v roku 1966, Paisij vážne ochorel a priniesli ho do 
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nemocnice Papanikolaou. Podstúpil operáciu, čo malo za následok čiastočné 

odstránenie jeho pľúc. V období do zotavenia a do návratu na Athos, bol hosťom  

v monastieri svätého Jána Teológa v Souroti, blízko Thessalonik. Po zotavení sa vrátil 

na horu Athos a v roku 1967 sa presťahoval do oblasti Katounakia na Lavrion Skete 

Ypationa. Od tej doby, ho začalo navštevovať množstvo ľudí. Jeho meno sa pomaly 

stávalo známym. O par mesiacov neskôr, sa vrátil do kláštora Stavronikita. Výrazne 

tam pomohol manuálnymi prácami a prispieval celou svojou fyzickou aj psychickou 

silou k obnove monastiera. 

 

V kélii Panagouda 

V roku 1979 odišiel zo skýta Stavronikitianos a zamieril do monastiera 

Koutloumousiou a konkrétne ku kélii Panagouda, ktorá bola opustená. Paisij tvrdo 

pracoval na jej obnovení a zostal tam až do konca svojho života. Tam ho 

navštevovalo veľké množstvo ľudí. Postupom času k otcovi Paisijovi prichádzalo 

také množstvo veriacich, že ostatní mnísi museli pripraviť špeciálne znaky, aby 

ukázali cestu do jeho kélie, aby návštevníci nerušili ostatných mníchov. Tiež prijímal 

príliš veľa listov. Ako povedal sám starec Paisij, veľmi ho zarmútilo, keď sa v týchto 

listoch dozvedel len o rozvodoch a psychických alebo fyzických chorobách. Napriek 

nabitému programu, zostal verný silnému asketickému životu a to do takej miery, že 

odpočíval maximálne 2-3 hodiny denne. Prijímal návštevníkov a snažil sa im 

pomáhať. Vlastnoručne pripravoval aj malé ikony, ktoré rozdával hosťom ako 

požehnanie. 

 

Choroby Paisija 

V roku 1966,  bol Paisij hospitalizovaný v nemocnici Papanikolaou.  V dôsledku 

užívania silných antibiotík, trpel pseudomembranóznou kolitídou, ktorá mala za 

následok trvalé zažívacie problémy. Neskôr, pri práci v malej tlačiarni, ktorú mal vo 

svojej kélii, trpel problémom s pruhom. Odmietol hospitalizáciu a trpezlivo znášal 

chorobu, ktorá mu spôsobila hroznú bolesť počas štyroch alebo piatich rokov. Počas 
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jeho krátkej návštevy v Souroti, ho  niektorí známi lekári doslova uniesli a priviedli ho 

do nemocnice Theagenio, kde bol operovaný. Napriek odporu lekárov pokračoval vo 

svojom asketickom živote a tvrdej manuálnej práci, ktorá zhoršila jeho zdravotný stav. 

 

Koniec jeho života 

Po roku 1993, začal mávať silné krvácania, no aj napriek tomu odmietol 

hospitalizáciu a hovoril, že všetko bude v poriadku, keď bude jedno so zemou.  

V novembri toho istého roku išiel poslednýkrát vonku zo Svätej hory Athos a šiel do 

Souroti, do monastiera svätého Jana Teológa, na sviatok sv. Arsenija (10. november). 

Tam zostal niekoľko dní a keď bol pripravený na odchod, ochorel a bol prevezený do 

Theagenio, kde mu diagnostikovali nádor v hrubom čreve. Rakovinu považoval ako 

naplnenie Božej vôle a v prospech pre jeho duševné zdravie. Dňa 04.02.1994 bol 

operovaný. Aj keď choroba neprestala a pokračovali metastázy do pľúc a pečene, 

oboznámil prítomných o jeho túžbe vrátiť sa na horu Athos, 13. júna. Horúčka 

a dýchavičnosť ho ale prinútili zostať.Na konci júna mu lekári oznámili, že do konca 

života mu zostávajú dva, tri týždne. Pondelok, 11. júla (Sviatok svätej Eufémie), 

posledný krát pristúpil k sv. tajine Eucharistie. Počas posledných dní svojho života sa 

rozhodol nevyužívať lieky proti bolesti, aj keď bolesti mal hrozné. Zomrel v utorok, 

12. júla 1994 o 11:00 a bol pochovaný v monastieri svätého Jána Teológa, v Souroti pri 

Thessalonikach. Odvtedy každý rok, v noci 11. - 12. júla, na výročie jeho smrti, sa 

slúži celonočné bdenie s liturgiou, na ktorej sa zúčastňujú tisíce veriacich. 

 

Jeho knihy  

Otec Paisios napísal štyri knihy, vydane kláštorom  evanjelista Jána teológa  

(Souroti v Thessalonikach). Tieto knihy sú: 

Svätý Arsenios Kappadócky (1991) - Ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης  

Otec Hadzi - Georgios Athonites, 1809-1886 (1986) - Ο Γέρων Χατζη-Γεώργης ο 

Αθωνίτης, 1809-1886 
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Otcovia na hore Athos (1993) - Αγιορείται Πατέρες και Αγιορείτικα 

Listy (1994) -  Επιστολές 

 

Posmrtná úcta 

Ešte predtým, než starec Paisij zomrel, bol okolo jeho mena, vytvorený „mýtus“. 

Niektorí starší mnísi a fanatici ho kritizovali pre slová, ktoré nikdy neboli potvrdené 

ako jeho slová. Podľa patriarchu Bartolomeja, bol Paisij jeden z tých, ktorí živili 

mníšsky život na hore Athos, ktorý sa do roku 1960 rozpadával. V Grécku a na hore 

Athos je Paisij spolu s otcom Porfýrijom známy ako zázračný liečiteľ. Stovky ľudí 

denne navštevujú monastier v Souroti, kde je pochovaný. Aktuálne sa predávajú 

desiatky kníh s jeho učením a proroctvami, ale veľa s nich je nepravdivých. Záujem 

o Paisija sa silno posilnil najmä v čase hospodárskej krízy. Na stránke Facebook 

vytvorili satirickú stranu inšpirovanú pastafarianismom, pod názvom Otec Pastizio –

Lasagne  ako satiru na rôzne blogy, ktoré používali meno otca Paisija a upozornili na 

údajné – nepravdivé zázraky a proroctvá. Falošný zázrak, ktorý bol vytvorený na 

stránke, bol využitý a prezentovaný v desiatkach blogov a webových stránok,  

v náboženských a politických novinách, konkrétne v auguste 2012. Zatknutie 

prevádzkovateľa stránky v septembri 2012, dva dni po tom, čo podal sťažnosť 

poslanec parlamentu  zo strany Zlatý Úsvit a na základe obvinenia z nerešpektovania 

cirkvi a náboženstva, vyvolal silné reakcie ľavicových strán a užívateľov Facebook 

a Twitter. Tento príbeh sa stal medzinárodnou témou. Nakoniec, obvinený bloger,  

v januári 2014, bol odsúdený na desať mesiacov väzenia kvôli opakovanej urážke 

náboženstva. 

 

Duchovná tradícia Mnícha Paisija 

Všeobecne 

Otec Paisij bol veľmi jednoduchý muž, ktorý veril v slová Evanjelia, takže 

prispôsobil svoj život životu v monastieri a učeniu pravoslávnej asketickej tradície. 

Jeho základné znalosti boli na úrovni základnej školy. Napriek tomu preukázal  
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roztomilú jednoduchosť a veľkú skromnosť. Bol pomocou pre druhých, ktorí hľadali 

duchovného poradcu. Bol príkladom človeka ktorý bol plne oddaný Bohu, odstránil 

osobné úspechy a osobné túžby. Poslušnosť, pokora, úcta, no predovšetkým láska 

a tolerancia, predstavovali jeho spôsob života. Neustále mal nejakú pomocnú radu, 

slovo útechy alebo riešenie pre tých, ktorí mali nejaký osobný problém. 

 

Učenie 

Myšlienky. Pre otca Paisija mali veľký význam myšlienky. Vždy hovoril, že všetko 

pochádza z našich dobrých myšlienok, ktoré posielajú preč tie zlé. Správne premýšľať 

o svojich blízkych a blížnych je  pozitívne, nie negatívne, pretože inak by sa človek stal 

tvrdohlavým. Niekedy hovoril, že nemôžeme dôverovať ani vo vlastné myšlienky, ale 

máme dať priestor Božej vôli, pretože každý, kto robí niečo také, vždy vyjde ako víťaz. 

 

Pýcha 

Otec Paisios stále upozorňoval, že ľudia by mali mať aj ušľachtilú lásku. „To, čo 

ponúkame alebo robíme "povedal," musí byť vykonané starostlivo a nie nasilu alebo len pre 

osobný záujem. Neveríme kvôli strachu ale kvôli dobrej zhovievavosti, tak ako 

Christos, keď prišiel na tento svet".  

 

Božia spravodlivosť 

Neustále hovorieval, že ak človek chce, aby sa podobal svätým, mal by sa upierať na 

Božiu spravodlivosť, a nie na ľudskú. Ľudská spravodlivosť, podľa Paisija, je slepá a 

existuje, aby vystrašila zlo a zlých ľudí. Božia spravodlivosť má za cieľ slúžiť slabým 

ľudom a ľuďom v núdzi. Keď použijeme a aplikujeme Božiu spravodlivosť, potom sa 

vyhneme sporom, odsúdeniu a rozdielom s našimi blízkymi i  spoluobčanmi. 

 

Božia prozreteľnosť 

Božia prozreteľnosť je nevyspytateľná a nepreskúmateľná a zameriava sa na 

ľudskú spásu a na večný život. Paisij poukázal na to, že by sme sa nemali venovať 
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pozornosť materiálnym veciam,  pretože Boh sa stará o to a nám dáva to, po čom 

túžime, niekedy ešte predtým, než sa opýtame, ale to vtedy, keď naša myseľ je  

v Ňom a modlíme sa. Keď sa stane niečo niekomu zlé, je to dané od Boha a nie dané 

od seba samého, tak aby sa ľudia ponaučili o jeho prozreteľnosti.  

 

Poníženie 

Poníženie bola preňho základným prvkom ľudskej spásy a všeobecným prvkom, 

ktoré nesie dobré vzťahy medzi ľuďmi. Uviedol, že Boh "nemôže" pomáhať, keď sa 

človek nevie pokoriť a preto sa ho snaží ponížiť prostredníctvom bolesti  

a problémov. „Bez pokory, pokračoval Paisij, neprichádza Božia blahodať, zavrieme srdce 

Christovi a to čo sme pôvodne predtým vyhrali, rýchlo zasa stratíme.“ 

 

Poslušnosť  

Kompletná poslušnosť, podľa otca Paisiosa, prináša poníženie a pokoru, čo je 

počiatok všetkého dobrého. "Musíme počúvať a poslúchať, aj keď cítime proti sebe samým 

nespravodlivosť, pretože Boh splatí trpezlivosť v nespravodlivosti"  hovorieval často. „Dnes 

sú  všetci  netrpezliví, tí trpezliví ale, podľa Christa, získajú kráľovstvo nebeské" pokračoval. 

 

Proroctvá 

Otec Paisij mal aj niekoľko proroctiev. Bohužiaľ mnoho ľudí "unieslo" jeho 

učenie a jeho proroctvá, hovorí sa o mnohých veciach, ktoré vôbec nie sú pravdou 

a ktoré nikdy nepovedal. To bolo niečo, čo ho zarmútilo veľakrát aj počas jeho života. 

Väčšina z nepravdivých vecí o ňom súvisí s udalosťami, ktoré by sa mali diať 

v Konštantínopole, vysvetlenie proroctiev Kosmu Etolského, alebo slová 

o Antichristovi, ktoré nikdy Paisij nepovedal. Text s názvom "Znamenie Doby", 

napísal Paisij rukou a trval na tom, aby bol publikovaný ako rukopis a neupravený, 

pretože sa obával, že niektorí by opäť zmenili zmysel alebo aj presné tvrdenia, ktoré 

povedal alebo napísal. 
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