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Слово блаженог старца Пајсија, са болом и љубављу о
савременом човеку
Сада Бог попушта оштру опомену. Долазе тешка времена. Очекују нас велика искушења.
Хајде да то озбиљно схватимо и почнемо да живимо духовно.

Околности нас присиљавају и присиљаваће нас да радимо духовно. Ипак, тај духовни
рад ће бити цењен, уколико га будемо обављали са радошћу, по слободној вољи, а не
због тога што нас на то наводи несрећа. Многи светитељи молили су да живе у нашој
епохи, да се тако подвизавају.

Радујем се када ми прете обрачуном за то што не ћутим и што разобличавам њихове
планове. Касно увече, када чујем како неко прескаче преко ограде у двориште колибе,
моје срце почиње радосно да лупа. Али када ноћни посетиоци моле: „Стигао је телеграм,
помоли се за болесног тог и тог! “, ја говорим себи: „Ево шта је! Изгледа опет несрећа!“

Кажем вам то не зато што ми је досадило да живим, него што ми је радосно да умрем за
Христа. Хајде да се радујемо што данас имамо такву добру могућност. Оног, ко жели
мучеништво, очекује велика награда.

У прошлим временима, када је почињао рат, човек је ишао у борбу са непријатељем,
бранећи своју Отаџбину, свој народ. Сада се не боримо да би заштитили Отаџбину.
Идемо у бој не да бисмо спречили варваре да спале наше домове, да исмеју наше сестре
и нас обешчасте. Не ратујемо за националне интересе, нити за неку идеологију. Сада
ратујемо или на Христовој страни, или на страни ђавола. Ко са ким – са расподелом
снага је све потпуно јасно. У време окупације, био си херој, ако ниси салутирао немцу.
Сада си херој, ако не салутираш ђаволу.
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Овако или онако, предстоји нам да угледамо страшне догађаје. Догодиће се духовне
битке. Свети ће се још више просветити, а погани ће се још више опоганити (Апок. 22,
11). Осећам утеху. Очекују нас несреће, и наша борба има цену, јер сада непријатељи
нису Али-Паша, ни Хитлер, ни Мусолини, него сам ђаво. Зато ће и наша награда бити
небеска.

Бог, као Бог Благи, да управи зло на добро. Амин.

Том 1. Са болом и љубављу о савременом човеку
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