Λόγοι π. Παϊσίου
Eὐλογήσαι ἡμᾶς ὁ Θεός, ὁ Θεὸς ἡμῶν. εὐλογήσαι ἡμᾶς ὁ Θεός, καὶ φοβηθήτωσαν αὐτὸν πάντα
τὰ πέρατα τῆς γῆς.
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"Εκείνος που αγωνίζεται πολύ καιρό και δεν βλέπει πνευματική
πρόοδο έχει υπερηφάνεια και εγωισμό. Πνευματική πρόοδος υπάρχει
εκεί που υπάρχει πολύ ταπείνωση."
................................
" Να αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για να κερδίσουμε τον
παράδεισο.
Είναι πολύ στενή η πύλη και μην ακούτε αυτούς που σας λένε ότι όλοι
θα σωθούμε".
................................
"Συνετός και μυαλωμένος άνθρωπος είναι εκείνος που αντελήφθη
καλώς ότι υπάρχει τέρμα της παρούσης ζωής και σπεύδει και αυτός να
θέσει τέρμα εις τα σφάλματα και ελαττώματά του".

................................
"Η εμπιστοσύνη στον θεό είναι μια συνεχής μυστική προσευχή
που φέρνει αθόρυβα τις δυνάμεις του θεού εκεί που χρειάζονται
και την ώρα που χρειάζονται"
.................................
"Να αναθέτουμε το μέλλον μας στο Θεό. Η απόλυτη εμπιστοσύνη στο
Θεό, έχει μητέρα την πίστη, με την οποία προσευχόμαστε
και απολαμβάνουμε τους καρπούς της ελπίδας"
.................................
"Η πλήρης ανάθεση της ζωής μας στο Θεό, είναι μια λύτρωση από την
ανασφάλεια που φέρνει η πίστη στο εγώ, και μας κάνει να χαρούμε τον
παράδεισο από αυτή τη ζωή"
.................................
"Όταν, από φιλότιμο, κάνουμε τον Θεό να χαίρεται με τη ζωή μας,
τότε Εκείνος δίνει άφθονες τις ευλογίες του στα φιλότιμα παιδιά του"
.................................
"Όταν αγωνίζεται με ελπίδα ο άνθρωπος, έρχεται η θεία παρηγοριά και
νιώθει έντονα η ψυχή τα χάδια της αγάπης του Θεού"
.................................
"'Όσο περισσότερο ζει κανείς την κοσμική ζωή, τόσο περισσότερο
άγχος κερδίζει. Μόνο κοντά στο Χριστό κανείς ξεκουράζεται γιατί ο
άνθρωπος είναι πλασμένος για το Θεό"
.................................
"Η ανώτερη χαρά βγαίνει από τη θυσία. Μόνον όταν θυσιάζεται κανείς
συγγενεύει με τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι θυσία"
.................................
"Ο Θεός από εμάς θέλει μόνο την προαίρεση και την αγαθή διάθεση
που θα την εκδηλώνουμε με το λίγο φιλότιμο αγώνα μας και την
συναίσθηση της αμαρτωλότητάς μας. Όλα τα άλλα μας δίνει εκείνος"
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