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Cuvânt înainte 

 
P rintele Paisie Olaru de la Sfânta Mân stire Sihastria a fost d ruit de Dumnezeu cu 

darul vindec rii %i pacific rii sufletelor r nite de p cate. Înv ( tura lui teologic  era deodat  
simpl  %i în(eleapt , evanghelic  %i practic . P rintele Paisie avea o mare for(  pa%nic  de a 
discerne u%or %i direct esen(ialul de secundar, f r  s  relativizeze plin tatea credin(ei tr ite %i 
f r  s  o complice prin piedici inutile. 

Asemenea sfin(ilor din pustie, care concentrau mult  în(elepciune sfânt  în cuvinte 
pu(ine, P rintele Paisie spunea esen(ialul în sfaturi p rinte%ti. 

Bun tatea sa nu era sentimentalist , iar mânia sa nu era patima% . Ascet %i rug tor, 
P rintele Paisie avea o severitate f r  crispare %i o smerenie f r  naivitate: era un om matur 
duhovnice%te %i curat cu inima. 

Îns  darul s u cel mai mare era acela de a lini%ti sau pacifica sufletul celor ce se 
m rturiseau la el sau cereau binecuvântarea lui. Pacea pe care o transmitea în jurul s u venea 
din iubirea sa profund  %i smerit  fa(  de Dumnezeu %i fa(  de semeni. 

Din familiaritatea sa sfânt  cu Dumnezeu Atotmilostivul %i Iubitorul de oameni, se 
n %teau rug ciunile %i binecuvint rile sale familiare, p rinte%ti %i ginga%e fa(  de pelerinul 
credincios: "Binecuvânteaz , Doamne, casa lui, masa lui ... ; d -i, Doamne, un col(i%or de rai". 
Pronun(a aceea%i binecuvântare pentru oamenii de rând %i pentru patriarh sau mitropolit. 
P catul risipe%te %i tulbur  iar Sfântul Duh adun  %i pacific , lini%te%te. 

Purt tor de Sfântul Duh, prin credin(  smerit  %i rug ciune neîncetat , P rintele Paisie 
duhovnicul aduna mintea în jurul inimii %i inima oamenilor lâng  Dumnezeu, într-o vreme în 
care ideologia comunist  atee încerca s  r t ceasc  min(i, s  usuce inimi %i s  dep rteze pe 
oameni de Dumnezeu. 

De%i slab %i firav la înf (i%are, P rintele Paisie a fost în ultimii ani ai dictaturii 
comuniste în Romania un adev rat uria% al spiritului românesc care, în lini%te, fortifica 
Biserica lui Hristos din inimile credincio%ilor, în timp ce în zgomotul capitalei se demolau 
biserici de zid. Dumnezeu singur %tie cât de mult pre(uie%te un duhovnic d t tor de pace %i 
s n tate a sufletului, atunci c nd societatea umana se organizeaz  în sistem infernal! Sfintenia 
P rintelui Paisie Duhovnicul nu se impunea spectaculos, ci irezistibil de pa%nic pentru ca 
sfintenia umanizeaz  pe om, contrar patimilor egoiste care înstr ineaz  umanul din om. 

Cartea "P rintele Paisie Duhovnicul", publicat  de Prea Cuviosul P rinte Arhimandrit 
Ioanichie B lan de la Mân stirea Sihastria, ne cheam  s  în(elegem deodat  cât de minunat 
lucreaz  Dumnezeu în mijlocul unui popor smerit %i credincios %i cât de mare este nevoia de a 
avea duhovnici adev ra(i care s  ne lumineze calea dreptei credin(e. 
 
† DANIEL 
 
Mitropolitul Moldovei %i Bucovinei 
Iasi, la Duminica Ortodoxiei,  
7 martie 1993 
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INTRODUCERE 
 

Dup  trecerea la cele ve%nice a Ieroschimonahului Paisie Olaru, din Mân stirea 
Sihastria, în noaptea de 18 octombrie 1990, unul din cei mai mari duhovnici ai monahismului 
românesc din zilele noastre, se simtea nevoia unui volum cu cele mai alese sfaturi %i pov (uiri 
duhovnice%ti, pe care P rintele le d dea numero%ilor s i fii suflete%ti, c lug ri %i credincio%i.  

Aceast  dorin(  %i datorie, în acela%i timp, se împline%te ast zi, cu ajutorul lui 
Dumnezeu %i binecuvântarea I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei %i Bucovinei, prin 
publicarea lucr rii de fa( , intitulat , în mod firesc, "P rintele Paisie duhovnicul".  

Ieroschimonahul Paisie Olaru s-a n scut la 20 iunie 1897, în satul Stroie%ti, comuna 
Lunca - Boto%ani, într-o familie cu cinci copii, fiind cel mai mic la p rin(i. Tat l s u, Ioan, era 
p durar, iar mama sa, Ecaterina, casnic . Din botez a primit numele de Petru.  

În anul 1921 a intrat în via(a monahal  la Schitul Cozancea din apropiere, luând la 
c lug rie numele de Paisie. În anul 1943 a fost hirotonit diacon, iar în anul l947, preot, fiind 
pentru pu(in timp egumen la schitul de metanie.  

În toamna aceluia%i an se retrage la Mân stirea Sihastria, devenind duhovnic al întregii 
ob%ti, pân  la sfâr%itul vie(ii sale. Între anii 1972 - l985 s-a nevoit ca sihastru la Schitul Sihla, 
iar în ultimii cinci ani a locuit în chilia sa de la Sihastria, fiind bolnav, pân  s-a mutat la 
Domnul, l sând mo%tenire ucenicilor s i pilda vie(ii sale de adevarat monah %i P rinte 
duhovnicesc.  

În aceasta lucrare am introdus la inceput doua convorbiri ziditoare de suflet, realizale 
cu P rintele Paisie în anii 1984 si, respectiv 1987, pe care le-am publicat în "Convorbiri 
duhovnice ti", volumul I %i II, fiind pline de har %i caldur  p rinteasc  %i mult gustate de 
monahi %i credincio%i. Apoi am ad ugat cuvântul Arhimandritului Cleopa Ilie, cel dintâi fiu 
duhovnicesc al s u, care evoc  unele momente importante din via(a P rintelui Paisie Olaru.  

În continuare am ad ugat un capitol nou, intitulat "Scrisori  i înv#&#turi duhovnice ti", 
în care sunt prezentate, selectiv, un grup de scrisori adresate stare(ului Mân stirii Sihastria %i 
unor ucenici apropia(i, c lug ri %i credincio%i. Apoi am ad ugat câteva pagini cu sfaturi 
p rinte%ti adresate în scris ucenicilor s i sau înregistrate pe band  magnetic  în diferite ocazii.  

Ultima parte a acestui capitol con(ine scurte sfaturi %i cuvinte în(elepte ale P rintelui 
Paisie, p strate în memoria %i în inima fiilor s i duhovnice%ti vrednici de crezare, redate sub 
form  de capete, necunoscute de cei mai mul(i dintre noi. Cât despre "Ultimele cuvinte ale 
P rintelui Paisie despre Rai", cititorul este îndemnat s  cugete mai profund la cele de dincolo 
de moarte.  

Mul(umesc lui Dumnezeu cu recuno%tin(  pentru realizarea acestei c r(i mult a%teptate, 
precum %i tuturor colaboratorilor, cu care împreun  am adus la bun sfâr%it lucrarea de fa( , pe 
care o dorim s  fie o c l uz  duhovniceasc  pe calea mântuirii tuturor iubitorilor de Hristos.  
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CONVORBIREA ÎNTÂI 1 
 
 

Blândul Ieroschimonah Paisie Olaru este unul dintre duhovnicii cei mai cunoscu(i %i 
aprecia(i din mân stirile noastre. De aproape 40 de ani, acest cuvios P rinte vorbe%te f r  
odihn  cu Dumnezeu %i cu oamenii, se jertfe%te pe sine %i î%i pune în cump n  sufletul s u 
pentru mântuirea numero%ilor s i fii duhovnice%ti, c lug ri %i mireni, pe care îi cre%te cu atâta 
c ldur  %i dragoste. 

Crescut %i format în Schitul Cozancea - Botosani, pân  în anul l947, apoi în 
Mân stirea Sihastria, în preajma satelor %i în mijlocul naturii, P rintele Paisie a fost înzestrat 
de Dumnezeu cu un suflet profund sensibil %i deopotriv  deschis pentru lini%te %i pentru 
oameni. Din tinere(e iube%te natura, florile, izvoarele, câmpul înverzit %i cerul înstelat. Îi sunt 
dragi slujbele mân stire%ti, cânt rile de miezul nop(ii, poezia %i singur tatea. Dar mai presus 
de toate îi sunt dragi oamenii, c lug rii nevoitori, ( ranii ar%i de soare de la câmp, mamele cu 
mul(i copii, tinerii nevinova(i, b trânii împov ra(i de ani %i credincio%ii iubitori de Hristos. Pe 
to(i îi prime%te cu dragoste, îi ascult , îi m rturise%te, îi binecuvinteaz , îi sf tuie%te %i se roag  
lui Dumnezeu pentru ei. C ci P rintele Paisie este, deopotriv , duhovnic iscusit, atât pentru 
c lug ri, cât %i pentru mireni.  

În nevoin(a c lug reasc , ieroschimonahul Paisie Olaru este tipul sihastrului consacrat, 
care nu poate renun(a u%or la lini%te, la via(a retras  de schit, la chilia lui modest  de lemn, 
a%ezat  în mijlocul naturii sau la margine de codru. În schimb, via(a de obste din marile 
mân stiri, cu c lug ri mul(i, cu program impus, cu zgomot %i griji de tot felul, îi este mai greu 
accesibil .  

În duhovnicie, sfin(ia sa are o mare experien(  a vie(ii interioare. Evit  mul(imea, unde 
mai greu poate da roade profunde %i de durat . Individual îns , prin taina Spovedaniei 
lucreaz  mult, cu ajutorul Duhului Sfânt. Aici, ca în fa(a tronului ceresc de judecat , se roag , 
întreab , ascult , treze%te sufletul, de%teapt  con%tiin(a omului, pune leac potrivit pe ran , d  
speran(  %i t m duie%te. Întâi începe de la rug ciune %i spovedanie, apoi adaug  untdelemnul 
cuvântului. P rintele Paisie este un duhovnic al inimii. El se adreseaz  mai mult inimii decât 
min(ii. Se smere%te el cel dintâi, %i chiar l crimeaz , ca s  conving  %i pe fiii s i suflete%ti s  
se smereasc  %i s -%i plâng  p catele.  

Cu pu(ine cuvinte, P rintele Paisie reu%e%te s  ridice moralul oric rui suflet care bate 
în u%a chiliei sale, îl izb ve%te de dezn dejde %i îi promite iertarea %i raiul. Pentru marea sa 
dragoste %i mil  c tre to(i, sfin(ia sa nu înfrunt  niciodat , nu mustr  cu asprime, nu ridic  
tonul cuvântului; ci îl folose%te cu mult  m iestrie, ca un medicament rar pe rana deschis . 
P rintele Paisie este un duhovnic pre(ios pentru zilele noastre. El reu%e%te s  câ%tige mai multe 
suflete pentru Hristos decât al(ii, pentru c  st ruie mai mult, pentru c  lucreaz  mai profund 
sufletul omului, pentru c  iube%te mai mult %i se adreseaz  direct inimii. El î%i începe deodat  
dialogul cu Dumnezeu %i cu omul, prin rug ciune %i cuvânt, prin spovedanie, dezlegare, 
sf tuire %i canon. Dialogul cu sfin(ia sa este un dialog emo(ional, al inimii, al bucuriei %i al 
lacrimilor. Un dialog aproape harismatic, al încrederii %i speran(ei de mântuire.  

P rintele Paisie nu vorbe%te aproape deloc despre iad. În schimb, despre rai %i fercirea 
drep(ilor vorbe%te permanent ucenicilor s i, pentru c  este un P rinte al dragostei %i n dejdii. 
De aceea %i salutul s u obi%nuit c tre fiii s i duhovnice%ti este acesta: "S  ne întâlnim la u%a 
raiului!".  

La vârsta sa de aproape 90 de ani, bunul P rinte Paisie Olaru se simte obosit. Aceasta 
l-a îndemnat s  se retrag  în ultimii ani la Schitul Sihla, ca s  fie mai lini%tit, mai aproape de 
cer, de Dumnezeu. Dar %i aici îl caut  oamenii - c lug ri, stare(i, preo(i, credincio%i de 
                                                 
1 Aceasta convorbire cu Ieroschimonahul Paisie Olaru a avut loc în vara anului 1984 la chilia sa de la Schitul 
Sihla %i a fost publicat  în Convorbiri duhovnice ti - vol. I din acelasi an. 
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aproape %i de departe - pe care îi prime%te cu aceea%i obi%nuit  dragoste, în numele lui Hristos 
%i to(i se întorc înt ri(i %i hr ni(i duhovnice%te. Odat  cu seara, P rintele Paisie î%i aprinde 
lumânarea, se roag  în tain , cite%te din sfintele c r(i, cânt  ceva spre lauda lui Dumnezeu, 
apoi se odihne%te dou  ore pe obi%nuit  lavi( . La miezul nop(ii, când sun  clopotul, î%i ia 
toiagul %i coboar  de sub stâncile Sihlei la biseric  s  asculte slujba Utreniei.  

A%a î%i traie%te bunul nostru P rinte duhovnicesc ultimii ani ai vie(ii sale p mânte%ti. 
Nu se teme de ceasul mor(ii, nici de diavoli, nici de muncile iadului pentru c  în toat  via(a a 
iubit pe oameni %i pe Dumnezeu; pentru c  s-a jertfit pentru mântuirea altora. Nadejdea lui 
este Hristos, Mântuitorul lumii; averea lui este smerenia; iar lauda lui sunt numero%ii s i 
ucenici, pe care i-a crescut %i care se roag  pentru el.  

Dorin(a realiz rii unui dialog cu P rintele Paisie m-a îndemnat s  urc adeseori muntele 
Sihlei spre a-i cere cuvânt de folos pentru mine %i pentru to(i cei ce iubesc pe Hristos. Iat -m  
sus, lâng  chilia b trânului. Lucreaz  la mica lui gr din  de legume. M  apropii %i-i s rut 
mâna care a mângâiat atâtea suflete.  

1. Binecuvânta(i-m , prea cuvioase P rinte Paisie!  
- Domnul %i Maicu(a Lui s  ne binecuvânteze pe to(i, P rinte Ioanichie! 
2. Am venit s  v  v d %i s  primesc cuvânt de folos de la sfin(ia voastr .  
- Acum, noi b trânii nu mai avem cuvinte de folos cum aveau p rin(ii no%tri. Ne-a luat 

Dumnezeu darul %i puterea cuvântului, pentru c  nici noi, nici cei ce ni-l cer nu-l implinesc cu 
fapta. Spunem noi câte un cuvânt de sf tuire celor care vin pân  aici, dar când aud c  trebuie 
s -l pun  în practic , adic  s  se roage mai mult, s  posteasc , s  ierte pe aproapele lor, se 
întorc ab tu(i acas . Spun la unii de zece ori s  lase be(ia %i desfrânarea ca s  nu-%i piard  
sufletul, dar ei, de%i f g duiesc, îl fac mai departe. Am îns  %i suflete care ne întrec pe noi. 
Numai cât deschid gura, ei %i încep a face cu fapta lucrul lui Dumnezeu. Dar s  st m oleac , 
colo, pe banc  în cerdacul chiliei. 

3. P rinte Paisie, spune(i-mi câteva cuvinte despre satul natal, despre p rin(ii sfin(iei 
voastre %i despre anii copilariei.  

- Întrebarea sfin(iei tale m  îndeamn  s  m  fac mic, s  m  v d în satul meu natal, 
Stroie%ti din comuna Lunca, jude(ul Boto%ani, %i în casa p rin(ilor mei, Ioan %i Ecaterina 
Olaru. )in minte c  tat l meu a fost p durar la boieri toat  via(a lui, pân  la adânci b trâne(e. 
P rin(ii mei au avut cinci copii, patru b ie(i %i o fat . Cel mai mic dintre ei am fost eu. Îmi 
aduc aminte c  tata m-a dus la %coala din sat pentru prima data %i m-a prezentat profesorului 
meu de atunci, cu numele Sandru. La noi în sat nu se înv (au mai mult de trei clase primare. 
În ace%ti trei ani am fost premiantul clasei. La sfâr%itul anului îmi cântau b ie(ii: "Ai ascultat, 
ai înv (at, coroan  ai luat!". Pe atunci se d deau ca premii c r(i cu vie(ile sfin(ilor. Sigur c  
m  mândream! P rin(ii mei, Ioan %i Ecaterina, au tr it în pace %i mergeau la biseric  regulat, 
mai ales la s rb tori mari. )in minte, la Pa%ti, dup  Înviere venea tata de la biseric  cu pasca 
sfin(it  %i cu ou  ro%ii într-un %tergar frumos. Noi îl a%teptam s  vin  %i când intra în cas , 
zicea: "Hristos a înviat!", iar noi r spundeam: "Adev rat a înviat!". Apoi, tata ne atingea cu 
pasca sfin(it  la frunte.  

4. Ce sfaturi mai deosebite v  d deau p rin(ii în ani copilariei ?  
- Ca sfaturi, mai mult ne înv (au cu via(a lor, fiind oameni simpli. Dar nu i-am auzit 

niciodat  s  se certe sau s  înjure. Tata %tia Paraclisul Maicii Domnului pe de rost, precum %i 
alte rug ciuni %i se ruga cu glas tare c  auzeam %i noi. Zicea ca preotul: "Domnului s  ne 
rug m!" %i se batea cu pumnul în piept. Iar mama era prietenoas  cu toat  lumea %i ne spunea 
de multe ori: "M i b ie(i, s  fi(i cumin(i, ca s  nu d m cinstea pe ru%ine!" 

5. Dar de preotul care v-a botezat %i de b trânii satului v  mai aminti(i?  
- Pe preotul care m-a botezat îl chema Gheorghe Bercea %i pe prezvitera Profira. Parc  

îl aud pe P rintele cântând în biseric : "Aghios, Aghios ... !" %i se b tea cu pumnul în piept. 
Pe atunci b trânii î%i l sau must (i %i purtau p rul retezat, iar copiii, mare, mic le d deau 
"Buna ziua".  

6. Când v-au murit p rin(ii?  
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- Mama mea a murit în timpul r zboiului din 1913, iar tata a murit în anul 1923, când 
eram la mân stire.  

7. Cine v-a îndemnat s  intra(i în via(a c lug reasc ?  
- Vie(ile Sfin(ilor m-au îndemnat la c lug rie %i dragostea mea pentru Domnul!  
8. În ce an a(i intrat la mân stire la Schitul Cozancea?  
- Am intrat în mân stire dup  r zboi, în anul 1921. Ca stare( la Cozancea era 

ieromonahul Vladimir Bodescu. Tot în timpul lui am fost %i c lug rit. Dar schitul îl 
cuno%team înc  din copilarie, c , de%i eram obraznic, biserica îmi era drag . Am c p tat 
dragoste de biserica din c r(ile ce le primeam premiu la %coal .  

9. Ce duhovnici mai spori(i erau pe atunci la Cozancea?  
- Am apucat pe atunci c lug ri %i duhovnici spori(i la Cozancea, pe care îi socoteam 

înainte v z tori. Duhovnicul meu era P rintele Calinic Susu, mare nevoitor %i lucr tor al 
rug ciunii. El de multe ori m  scula la rug ciune. Iar când m  chema la biserica la miezul 
nop(ii, îmi zicea : "Hai s  mergem la biserica, c  secerisul este mult %i lucr torii pu(ini ! ". M  
sup ram când m  scula prea degraba, dar când mergeam la utrenie, îl g seam, ori a%teptând pe 
pragul bisericii, ori umblând împrejurul ei.  

10. În ce an v-a(i c lug rit, P rinte Paisie?  
- C lug ria mea a fost în anul l922, vara, în iunie; dar a fost prea pripit , c ci m-a 

c lug rit pe caz de boal . Stare(ul meu de atunci, Protosinghelul Vladimir Bodescu, m-a tuns 
cu mâinile lui, schimbându-mi numele din Petru în Paisie.  

11. Ce ascult ri %i ispite mai deosebite a(i avut în primii ani de mân stire?  
- În Schitul Cozancea era via(a de sine, iar eu eram rânduit cu toat  treaba în ograda 

st re(iei %i m  bucuram când puteam s  iau parte la slujbe. Mai târziu am fost rânduit 
paraclisier la biseric . Îns  am avut %i multe ispite la început, fiindc  m  socoteam c  %tiu 
ceva %i c  pot ceva. De multe ori m  mâniam: fiind prea încercat de P rintele stare( %i uneori 
îmi zicea gândul s  m  întorc în lume, c  am cu ce trai. Dar când m  duceam la duhovnic %i 
m  m rturiseam, îndat  m  lini%team.  

12. În ce imprejurare v-a(i retras la lini%te în codrii din preajma Schitului Cozancea %i 
câ(i ani a(i sihastrit acolo?  

- În anul l925 am avut fericirea s  fac o vizit  pe la mân stirile din Mun(ii Neam(ului, 
în care timp am ajuns %i la Schitul Sihla, unde am r mas mai multe zile. Atunci am întâlnit 
mul(i pustnici în apropierea Sihlei %i la Râpa lui Coroi. De atunci, mai ales, mi-a pl cut s  
tr iesc în singuratate %i s  m  dep rtez de lume. Acest gând m-a îndemnat s  m  retrag la 
mun(i. Am încercat s  vin la Mân stirea Sihastria, dar stare(ul de atunci, Ioanichie, nu m-a 
primit f r  blagoslovenia stare(ui meu. Din aceast  pricin  am îndr git o poieni(  aproape de 
Schitul Cozancea, unde m  retr geam din când în când pentru rug ciune %i lini%te. În anul 
l930, schimbându-se stare(ul meu, noul egumen mi-a dat voie s -mi fac o c su(  cu trei chilii 
în acea poieni( , unde mi-am f cut o mic  gr din  %i am plantat pomi roditori %i vi(  de vie. 
Acolo m  lini%team noaptea, dar ascultarea o aveam tot la mân stire, la biseric . În acea 
c su(  aveam %i un mic paraclis. Acolo am petrecut 18 ani, adic  pân  în l948, când am venit 
la Sihastria.  

13. Ce ispite mai deosebite a(i avut la lini%te %i cum le-a(i biruit ?  
- În acest r stimp de aproape dou zeci de ani, nu am avut prea mari ispite de la 

diavoli, c  nu prea îi sup ram. Doar de la trup eram mai mult ispitit, c  intrasem în r zboi cu 
cei %apte ispititori, adic  cele %apte p cate de moarte, pe care de multe ori le împlineam. Dar, 
prin rug ciune, prin smerenie %i r bdare, le biruiam cu darul lui Dumnezeu.  

14. Ce ucenici mai deosebi(i a(i avut la lini%te ?  
- Am avut mai mul(i, dar cel mai sporit a fost fratele P rintelui Cleopa, anume 

Gheorghe Ilie. Mi-aduc aminte c  locuia în chilie cu alt frate b trân, care nu %tia carte, %i era 
foarte t cut %i nevoitor la rug ciune %i la post. Odat , pe când se rugau ei împreun  seara, 
fratele Gheorghe %i-a croit dou  palme, singur, peste obraz, ca s -%i alunge somnul. Atunci 
b trânul speriat, a s rit de la rug ciune %i a venit la mine, zicând c  a înnebunit fratele 
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Gheorghe %i numai pot citi pravila împreun . Dar eu i-am linistit pe amândoi. În alt  zi lucram 
la vie cu fratii. Seara, l-am trimis pe fratele Gheorghe Ilie sa preg teasc  masa. Când venim 
noi g sesc pe mas  un mic biletel pe care scria: "Iarta-m , P rinte Paisie, plec pentru cinci zile 
s  m  poc iesc!" Mânc m noi, ne facem pravila de seara %i ne culc m. Pe la miezul nop(ii m  
pomenesc c  bate cineva în geam. "Cine-i acolo?" întreb. "Blagoslove%te, P rinte Paisie, sunt 
fratele Gheorghe p catosul". "Fratele Gheorghe este plecat pentru cinci zile la lini%te s  se 
poc iasc !" i-am r spuns; apoi i-am dat drumul în chilie. Era obosit %i speriat. "Ce-ai p (it?" l-
am întrebat. Iar el mi-a r spuns: "Am g sit o groap  în p dure %i mi-a venit în minte s  stau 
acolo cinci zile ca s  postesc %i s  m  rog. Dar când citeam din Ceaslov rug ciunea de seara %i 
acatistul Sfinlor Voievozi, am auzit un glas înfrico%at: "Ce faci aici?" Era vr jma%ul! Atunci, 
de frica, repede am luat Ceaslovul %i nu %tiu cum am ajuns aici. M  rog de m  iart , P rinte 
Paisie". "Dumnezeu s  te ierte, frate Gheorghe, i-am r spuns. A%a p (esc cei ce fac orice lucru 
f r  blagoslovenie!". 

Dup  ce a plecat fratele Gheorghe Ilie la Mân stirea Sih stria, mi-a trimis Dumnezeu 
alt ucenic bun, tot Gheorghe îl chema. Era din satul Fl mânzi, a fost cioban la oi toat  via(a 
lui %i nu s-a c s torit niciodat . Un b trân minunat cu plete albe %i cu barb . Prima întâlnire a 
fost într-o seara de iarn . Pe când eram la vecernie, numai ce apare înaintea bisericii, descul(, 
cu fa(a senin , î%i stergea picioarele de z pad . Eu atât pot s  spun despre el, c  mi-a fost 
ucenic la chilie opt ani de zile, c  m  întrecea în toate, %i în post, %i în rug ciune, %i în 
smerenie %i nimic nu f cea f r  blagoslovenie.  

15. Ce bucurii duhovnice%ti mai deosebite a(i avut la Schitul Cozancea ?  
- Am avut destule bucurii cât am stat la lini%te în c su(a mea din poieni( , mai ales 

când m  rugam noaptea %i foloseam suflete%te pe al(ii. Dar, cele mai sfinte bucurii 
duhovnice%ti le-am sim(it la biseric , în timpul Sfintei Liturghii. 

16. În ce an v-a(i f cut schivnic?  
- Gândul %i dragostea de lini%te, de mai mult  rug ciune, m-au îndemnat în anul 1933 

s  primesc marele %i îngerescul chip, adic  schima mare, cu scopul de a-mi îndrepta via(a %i ca 
un fel de preg tire duhovniceasc  pentru pustiile sihastre%ti, unde doream s  m  retrag. 

17. Ce egumeni %i duhovnici mai iscusi(i a(i cunoscut la Schitul Cozancea ?  
- Ca egumeni pân  în 1933 am avut pe protosinghelui Vladimir Bodescu %i 

ieroschimonahii Vitalie Pauca %i Dosoftei Tincu. Iar dup  1933 am avut pe ieromonahul 
Vasian Cuvuliuc, pân  în 1947. Dintre duhovnici, au fost mai vesti(i ieromonahii Calinic 
Susu, fostul meu duhovnic, %i Conon Gavrilescu, vestit în tot (inutul Boto%anilor. Apoi, 
ierodiaconii Nicon Draguleanu mare cânt re(, Gherasim Vieru si al(i câ(iva c lug ri iscusi(i.  

18. Veneau credincio%i în s rb tori la Schitul Cozancea ?  
- Venea multa lume la schit, din toate p r(ile. Unii pentru citit, al(ii pentru Sfântul 

Maslu, pentru spovedanie %i pentru sfatuire %i se întorceau la casele lor multumi(i. La chilia 
mea din padure, îns , veneau mai pu(ini, c  nu eram preot. 

19. Ce sfaturii duhovnice%ti d dea(i ucenicilor ?  
- Pân  a nu fi preot %i duhovnic, pe mireni nu-i prea sf tuiam, decât numai pe cei mai 

apropia(i îi îndemnam s  se roage mai mult, s  citeasc  la psaltire, s  fac  metanii, s  
posteasc , s  se împace unii cu al(ii %i îi duceam la duhovnici în schit s  se spovedeasc . Pe 
ucenici, îns , eram nevoit s -i înv (, dar mai mult cu fapta decât cu cuvântul. Iar ei, când 
vedeau c  m  scol la rug ciune, c  postesc, c  (in t cere %i m  port blând cu ei, se sileau s  
fac  chiar mai mult decât mine. Dup  hirotonie, eram nevoit s  încerc %i cu cuvântul s -i 
folosesc pe ucenici, de%i nu corespundeam nici cu via(a, nici cu înv ( tura. Dar cu darul lui 
Hristos, m  sileam s -i împac pe to(i %i s  se întoarc  de la chilia mea lini%ti(i. 

20. Când a(i fost hirotonit diacon %i preot ?  
- Diacon am fost hirotonit în anul 1943, iar preot %i duhovnic în anul l947, de 

episcopul Valerie Moglan, când, din nefericire, am fost numit %i egumen la Schitul Cozancea. 
C , fiind trimis la Mitropolie cu ni%te jalbe, am fost hirotonit f r  voia mea preot %i m-am 
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întors înapoi stare(. Atunci am fost nevoit s -mi las chilia din p dure %i s  cobor în mân stire. 
adic  am dat lini%tea %i pacea inimii pe tulburare. 

21. Întrucât v-a fost drag s  îngriji(i de cei bolnavi, spune(i-mi câte ceva despre 
sfâr%itul frumos al ucenicilor sfin(iei voastre.  

- Da, am avut dragoste s  ajut pe cei bolnavi, dar nu ca pentru Dumnezeu, ci ca o 
datorie omeneasc , având prea pu(in  mil . Dac  ar fi s  scriu despre sfâr%itul frumos al 
tuturor c lug rilor pe care i-am îngrijit, a% face o carte întreag . Îns  acum voi aminti pe scurt 
numai pentru unii, ca s  %tie cei doritori, despre sfâr%itul frumos al celor ce trec din moarte la 
via(a. Mi-amintesc de un frate cu numele Gheorghe Cozmanciuc, mare nevoitor. Acesta 
îmboln vindu-se, m-a chemat la patul lui %i a cerut s -l facem c lug r. A treia zi dup  
c lug rie, s-a împ rt %it cu Sfintele Taine, %i-a cerut iertare de la to(i %i fiind pe mâinile mele, 
%i-a dat sufletul lui Dumnezeu. Un ierodiacon, Gherasim Vieru, iar %i îmboln vindu-se, m-a 
chemat s -i citesc Paraclisul Maicii Domnului. Când l-am citit pân  la jumatate %i-a dat 
sufletul în bratele Domnului. Alt ierodiacon, Nicon Dr guleanu, mare ostenitor, m-a chemat 
într-o zi %i mi-a zis s -l încui în chilie, %i s  vin la el a doua zi la ora opt, "ca s  cânt m 
împreun  cu îngerii Aliluia". Fiind spre Duminica, eu m-am z bovit cu lumea %i nu am putut 
fi la chilia lui la ora opt. Când am intrat la el, era ora nou , iar P rintele Nicon abia murise, c  
era înc  cald. Am plâns %i am regretat mult c  nu am venit cu o ora mai devreme s  cânt m 
împreun  cu îngerii Aliluia! Am cunoscut %i un alt b trân minunat, monahul Gherman 
Condurache, un b trân de aproape 90 de ani, fost cioban toat  via(a %i cu suflet curat. Avea 
mare evlavie la Sfântul Nicolae %i i se ruga cam a%a: "Sfinte Neculai, îndur -te de mine 
p catosul. Eu b trân, tu b trân, ai mil  de mine!". L-am g sit mort în chilie într-o var  %i l-am 
dus printre flori la biseric , în sunetul clopotelor. Era pe la Sfin(ii Împ ra(i. Nu-l pot uita nici 
pe monahul Ghenadie Avatamani(ei, care mi-a fost ucenic de chilie opt ani de zile. El îmi 
spunea de multe ori: "P rinte Paisie, eu în toat  via(a mea nu am dormit pe pat, iar de 
medicamente nu am %tiut". Când m  îmboln veam, b trânul f cea metanii lâng  patul meu s  
m  fac s n tos, ca s  nu mor eu înaintea lui. Când era în ceasul mor(ii, a cerut s -l scot afar  
din chilie. I-am împlinit dorin(a %i l-am a%ezat pe iarb  cu fa(a spre r s rit %i a%a a adormit, pe 
p mântul gol, cum era deprins din tinere(e, ca cioban la oi. Dumnezeu s -i ierte pe to(i. În 
memoria mea mi-a r mas smerenia %i simplitatea lor, c ci nu erau oameni înv (a(i, cu mult  
carte, dar tot ce apucaser  %i ei de la înainta%ii lor, (ineau cu sfin(enie; adic  pravila de chilie, 
slujbele bisericii %i lucrul mâinilor. Ba %i cu rug ciunea min(ii cred c  erau destul de spori(i.  

22. În ce an a(i intrat în obstea Mân stirii Sih stria %i cum era via(a duhovniceasc  pe 
atunci în aceasta mân stire ? 

- Am venit la Sih stria în anul l948. Ca stare( era P rintele Cleopa. Aici era pe atunci 
adevarat  via(  de obste. Am apucat p rin(i care nu aveau în chilie nimic, afar  de pat %i 
câteva c r(i de rug ciuni. P rintele Dometian, un c lug r b trân %i sporit, era nelipsit noaptea 
de la biserica. El începea regulat miezonoptica. Un alt c lug r smerit, P rintele Cristofor, care 
îngrijea de bolnavi, îl aducea noaptea la biserica în spate pe fratele Mihai, care era paralizat. 
To(i fra(ii erau obliga(i s  vin  la utrenie, iar cine nu venea, nu mânca a doua zi. To(i erau 
mul(umi(i c  domnea pacea %i lini%tea în sfânta Mân stire Sih stria.  

23. Ce ascultare deosebit  a(i avut la Sih stria ?  
- Am fost rânduit de P rintele Cleopa cu spovedania c lug rilor %i mirenilor care 

veneau la mân stire, iar când aveam timp mai lucram %i la gr din .  
24. Când a(i fost transferat Ia Mân stirea Slatina %i cum era via(a duhovniceasc  în 

aceast  ob%te c lug reasc  ?  
- Ne-am dus la Slatina în toamna anului l949, cu un sobor de 23 de c lug ri din 

Sih stria, în frunte cu P rintele Cleopa. Am apucat %i aici p rin(i spori(i în cele duhovnice%ti, 
ca P rintele arhimandrit Paisie Cozma. Înainte de moarte, P rintele Paisie a chemat pe to(i 
p rin(ii %i s-a iertat cu to(i. Am venit %i eu lânga patul lui %i l-am îndemnat s  zic  "Doamne 
Iisuse". Iar el mi-a r spuns: "P rinte Paisie, sunt om p catos, sunt tare p catos, dar alt 
Dumnezeu nu am cunoscut. Lui m-am rugat în toat  via(a %i cred ca El are grij  de mine..."! %i 
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a%a zicând, %i-a dat duhul în fa(a noastr . Am mai cunoscut un monah cuvios, pe care l-am 
luat sub mantie la schivnicie, cu numele Iuvenalie Bârsan. Citea mereu la psaltire %i iubea 
ascultarea %i t cerea. Era paraclisier %i colivar %i niciodat  nu d dea gre%. Iubea s r cia, c  nu 
avea în chilie decât dou  haine c lug re%ti, un (ol %i psaltirea %i întotdeauna era mul(umit. În 
timpul nostru s-au adunat la Slatina mai mul(i fra(i %i era mult  ascultare %i armonie în 
mân stire, c  ce poate fi mai bun %i mai frumos pe p mânt decât dragostea.  

25. A(i tr it un timp la Schitul Rar u. Ce amintiri duhovnice%ti p stra(i în memorie de 
la Rar u ?  

- Am stat aproape un an %i la Schitul Rar u, care depindea de Mân stirea Slatina. 
Acolo se nevoiau câ(iva c lug ri, din care cel mai sporit mi s-a p rut un c lug r orb, anume 
Nicodim, tare în credin(  %i iscusit în sfaturi duhovnice%ti. Veneau mul(i credincio%i la el 
pentru cuvânt de folos %i se întorceau bucuro%i la casele lor. Tot la Rar u, egumenul schitului 
m-a întrebat dac  am deprins rug ciunea min(ii. Eu i-am r spuns c  nici nu am auzit de ea. 
Atunci el m-a închis într-o chilie mic , cu geamurile astupate %i mi-a poruncit s  zic mereu" 
Doamne Iisuse". Am stat închis o s pt mân . Apoi m-a examinat dac  am deprins rug ciunea. 
I-am spus c  nu am putut-o deprinde. Când a auzit el, s-a sup rat %i mi-a zis: "E%ti un vas mic 
%i gol"! "Mai stai în chilie înc  o s pt mân  ca s  înve(i rug ciunea min(ii". Am mai stat o 
s pt mân  %i sâmb t , când m-a examinat, ca s  nu-l sup r din nou, i-am spus c  am deprins-
o. Iar el bucuros mi-a poruncit s  o dau %i la al(ii. Eu îns  nici acum n-am deprins cum trebuie 
rug ciunea min(ii, c  nu am via(  duhovniceasc  %i nu iubesc pe Domnul cât ar trebui.  

26. V  mai aminti(i ceva de folos din timpul când st tea(i la Rar u ?  
- Mergând eu odat  cu ucenicul spre schitul Rar u, am trecut printr-un sat de munte, 

anume Sl tioara. Iat  c  îmi iese înainte o femeie %i-mi spune c  este în cas  o b trân , dar nu 
poate muri c  este certat  cu vecina ei. Am intrat în casa, am chemat pe vecin , le-am citit o 
dezlegare,le-am împ cat %i când ie%eam din cas , b trâna %i-a dat duhul cu pace. Sufletul ei 
a%tepta împ carea cu to(i, c  f r  iertare nu ne putem mântui!  

27. Când v-a(i întors iar %i la Mân stirea Sih stria, cum vi s-a p rut via(a 
duhovniceasc  aici ?  

- În primavara anului 1954 m-am întors din nou la sfânta noastr  Sihastrie. Aici via(a 
duhovniceasc  era deosebit  de cea de la Slatina. La Sih stria era mai mult  lini%te, p rin(ii 
mai t cu(i, mai smeri(i %i lume mai pu(in . Numai cei mai evlaviosi ajungeau pân  aici, sau 
pân  la Sihla. Din anul 1954 pân  în prezent mi se pare cea mai rodnica perioad  din via(a 
mea.  

28. Ca duhovnic al Mân stirii Sih stria timp de 30 de ani, cum a(i împlinit aceast  
grea ascultare ? 

Duhovnicia este cea mai grea ascultare din via(a de mân stire. De duhovnic depinde 
mântuirea sau osânda fiec rui suflet care îi este încredin(at. De el depinde c lug ria fra(ilor de 
mân stire, cu dezlegarea lui se împ rt %esc %i c lug rii %i mirenii %i tot cu dezlegarea %i pe 
garan(ia lui se hirotonesc candida(ii la preo(ie. Mare r spundere are un duhovnic %i de aceea el 
se mântuie%te mult mai greu decât un c lug r sau un mirean. Ca duhovnic al Mân stirii 
Sih stria am avut %i multe bucurii duhovnice%ti, dar %i ispite %i uneori dezam giri. Am avut la 
spovedanie majoritatea p rin(ilor %i fra(ilor din ob%te. Cei mai mul(i %i mai râvnitori m-au 
ascultat au (inut cont de blagoslovenie, s-au spovedit sincer %i %i-au predat sufletul în mâna 
stare(ului %i a duhovnicului. Ace%tia m-au bucurat cel mai mult. Iar eu i-am primit ca pe copiii 
mei suflete%ti, i-am mângâiat, i-am împ cat când erau în ispita %i i-am înv (at s  iubeasc  cel 
mai mult ascultarea, slujba bisericii, t cerea, smerenia %i rug ciunea la chilii. Unii dintre fra(i 
îns  veneau rar la spovedanie, iertau mai greu pe ceilal(i, cârteau în ascultare %i erau uneori 
nemul(umi(i. Cu ace%tia aveam mai mult de lucru. Îmi trebuia mai mult  r bdare %i me%tesug 
ca s -i câ%tig duhovnice%te. Uneori m  duceam eu pe la chiliile lor. Alteori le d deam canon 
mai u%or, îi încurajam mai mult %i m  rugam pentru ei. Pe unii din ei i-am folosit, iar pe al(ii 
m car i-am men(inut s  nu cad  mai r u %i s  r mân  în mân stire. Cât am reu%it, pe câ(i am 
dobândit sau pe câ(i i-am pierdut, %tie numai singur Dumnezeu. Un lucru numai %tiu, c  pentru 
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to(i pe care i-am avut la m rturisire %i i-am pov (uit, voi da socoteal  în fa(a judec (ii lui 
Hristos.  

29. A(i primit %i c lug ri din alte mân stiri la m rturisire ?  
- Ca duhovnic eram silit s  primesc la spovedanie %i din alte mân stiri, pentru a-i 

încuraja %i a-i îndemna la via(  curat , dar mai mult i-am îndemnat pe c lug ri s -%i aib  
duhovnici în mân stirile lor. Preo(i mireni prea pu(ini am primit, doar numai din cei cunoscu(i 
din copilarie. Pe lâng  c lug ri, îns , am primit, chiar din anul hirotoniei mele, tot felul de 
mireni. Ei veneau din evlavie %i eu nu puteam s -i refuz, c  zice Domnul: "Pe cel care vine la 
Mine nu-l voi scoate afar ". Dup  cum %tim, credincio%ii au mai mult  evlavie la c lug ri, la 
preo(ii din mân stiri, decât la ai lor. I-am primit pe to(i cu dragoste, i-am îmbr (i%at pe to(i, i-
am împ cat, i-am spovedit, le-am citit de s n tate, i-am blagoslovit, celor s raci le-am dat %i 
câte un mic ajutor %i i-am slobozit cu pace la casele lor. În peste 35 de ani de duhovnicie, am 
ast zi numero%i ucenici %i fii duhovnice%ti. Totu%i, îmi dau seama c  nu am ajuns la în l(imea 
sufleteasc  a unui duhovnic iscusit, ca s  pot corespunde cu faptele, fa(  de cele ce înv ( pe 
al(ii. Dar am n dejde în harul %i mila lui Dumnezeu c  m  va mântui %i pe mine, %i pe fiii mei 
duhovnice%ti. 

30. Vi se pare mai grea duhovnicia mirenilor sau a c lug rilor ?  
- Este mai grea duhovnicia c lug rilor %i a preo(ilor decât a mirenilor, fiindc  preo(ii %i 

c lug rii au f g duin(  %i r spundere mai mare. Ei cunosc cuvântul lui Dumnezeu %i Sfintele 
Canoane, dar nu-%i împlinesc datoriile lor, adic  gre%esc cu voia %i cu %tiinta lor. Iar mirenii au 
r spundere mai mic  %i multe gre%esc din ne%tiin( . Aici se împline%te cuvântul Sfintei 
Evanghelii care zice: "Cui i s-a dat mult, mult i se va cere, iar cui i s-a dat pu(in, pu(in i se va 
cere". 

31. Este bine s  îndemn m pe cineva la c lug rie %i la preo(ie sau nu ?  
- La c lug rie, mai ales, este bine s  îndemn m, iar la preo(ie este mult mai greu. 

Numai la scaunul de marturisire se poate constata dac  fiul duhovnicesc are înclina(ie spre 
bine sau spre r u, dac  are voin(a s  se p zeasc  %i pe viitor de p cat %i dac  iube%te via(a 
curat . Totu%i, este bine s -i mai amân m un timp de la c lug rie, ca nu îndat  s  se hot rasc  
%i apoi s -%i schimbe hot rârea. La preo(ie noi îndemn m %i recomand m numai pe cei ce au 
via(a curat  %i nu sunt opri(i de Sfintele Canoane. Altfel, nu. 

32. Dac  vreun fiu duhovnicesc nu ascult  %i devine r u, duhovnicul lui are vreo vin  
înaintea lui Dumnezeu ?  

- Dac  cineva se abate de la datoria lui %i nu ascult  de sfatul duhovnicului, el singur 
va r spunde înaintea lui Dumnezeu. Duhovnicul îns , este dator s  se roage lui Dumnezeu 
pentru întoarcerea lui %i s -l ierte. 

33. Ce canon de rug ciune da(i unui frate? Dar unui c lug r, schimonah sau 
ieromonah?  

- Eu nu am dat canon cu num r. Ca frate ascult tor, i-am dat s  fac  la chilie pravila, 
dup  Ceaslov, câte un acatist, un paraclis %i dac  poate, o catism  din psaltire. Iar canon, 
fratelui de mân stire îi dau s  fac  de la 40 de metanii în sus; c lug rului de la 100 metanii în 
sus; iar schivnicul dubleaz  canonul, pentru c  lui i s-au dat cinci talan(i %i trebuie s  dea înc  
pe atâ(ia. Eu am p (it-o odat  cu canonul. Dup  ce m-am c lug rit, m-am dus la duhovnicul 
meu %i l-am întrebat ce canon am de f cut. Iar el mi-a zis: "Fiindc  e%ti sub ascultare, s  faci 
cât poti! "Dar eu nu eram mul(umit cu vorba asta %i m-am dus %i a doua oar  s -l întreb. 
Atunci P rintele duhovnic, cam sup rat, mi-a zis: "Dac  m  întrebi a doua oar , de acum s  
faci canon pân  nu mai po(i, c  ascultarea în mân stire %i osteneala ob%teasc  ridica o parte 
din canon!"  

34. Ce canon da(i celor bolnavi, care nu pot face metanii?  
- Celor b trâni %i bolnavi li se d  canon dup  puterea lor. Dac  nu pot face osteneal  

trupeasc , dar pot zice rug ciuni, s  dubleze rug ciunile cu "Doamne Iisuse". Tr ia la 
Mân stirea Sih stria un P rinte schimonah, Nicanor Bataca, care, la b trâne(e, nu putea face 
metanii, iar închin ciunile le facea de pe scaun. Dup  ce a c zut la pat, nu mai putea face nici 
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închin ciuni, nici cruce, numai la piept închipuia semnul sfintei cruci, %i a%a î%i facea canonul. 
A%adar, fiecare s  fac  cât poate %i cum poate, dup  sfatul duhovnicului, "c  pe d t torul de 
bun  voie îl iube%te Dumnezeu" .  

35. Ce canon de poc in(  rândui(i mirenilor, p rin(ilor care au copii %i tinerilor care 
vor s  se c s toreasc  ?  

- Mirenilor le dau canon dup  cum se prezint . Pentru cei cu copii mul(i, cel mai mare 
canon este s -%i creasc  copiii în frica lui Dumnezeu, %i s  nu-i ucid  prin avort sau prin 
sminteal . Cei ce nu au copii sunt datori s  fac  milostenie, dac  au cu ce; iar dac  sunt s raci, 
s  nu fure %i s  urmeze la biseric . Iar tinerilor le dau canon ca, mai înainte de c s torie, s  fie 
cumin(i %i cinsti(i; iar dup  cununie, le dau canon s  nasc  copii câ(i le va da Dumnezeu, s  nu 
fac  avorturi, nici s  se p zeasc  pentru a nu avea copil. Apoi, s -%i aib  un duhovnic bun, s  
se m rturiseasc  des %i s  p zeasc  legile Bisericii, postul, infrânarea %i cump tarea.  

36. Care este datoria principal  a celor c s tori(i ?  
- Crucea c s tori(ilor este a-%i împlini toate datoriile legate de taina nun(ii. Întâi s  

nasc  %i s  creasc  copii în frica de Dumnezeu. Apoi, s  fie uni(i într-un gând în toate 
greut (ile vie(ii %i s -%i p zeasc  patul neîntinat. Dac  so(ii ascult  de Hristos, de Biseric  %i 
de p storul lor sufletesc, pot împlini cu cinste datoriile lor cre%tine%ti %i-%i duc cu u%urin(  
crucea vie(ii pe care %i-au ales-o. „Iar dac  se îndep rteaz  de Biseric , de preot %i de sfânta 
rug ciune, îi impresoar  ispitele %i greut (ile vie(ii, cad în p cate de moarte, î%i avorteaz  
copiii, se îngreuiaz  de na%terea de fii %i nu se mai tem de poruncile Sfintei Evanghelii”. De 
aceia, mul(i c s tori(i în zilele noastre se ceart  unii cu al(ii, divor(eaz  %i se lipsesc de 
bucuriile vie(ii cre%tine%ti.  

37. Care sunt datoriile principale ale c lug rilor?  
- C lug rii sunt datori s -%i p zeasc  f g duin(a pe care au dat-o la c lug rie, înaintea 

lui Hristos %i a Sfântului Altar. Adic , ascultarea necondi(ionat , s r cia de buna voie %i 
fecioria sau cur (enia. Pe lâng  acestea s  fie smeri(i, s  se roage neîncetat pentru ei %i pentru 
toat  lumea %i s  aib  sfânta dragoste, de care atârn  toat  fapta bun  %i care le rabd  pe toate. 

38. Cum trebuie s  fie preo(ia, atât cei de mir, cât %i preo(ii c lug ri ?  
- Ieromonahii %i preo(ii, în general, sunt datori ca în toate zilele s  fie preg ti(i pentru 

Sfânta Liturghie %i s  se jertfeasc  pentru dreapta credin(  în Hristos %i pentru mântuirea 
oamenilor, dup  putere %i dup  darul pe care l-au primit de sus. Ei sunt datori s  m rturiseasc  
cu timp %i f r  timp pe Hristos; dar trebuie mai întâi s  predice cu faptele, adic  cu via(a lor %i 
apoi cu cuvântul. Adic , a%a cum vorbesc, a%a s  %i tr iasc , c  cea mai puternic  predic  este 
cea cu fapta %i apoi cu cuvântul.  

39. Care sunt cele mai obi%nuite %i mai grele ispite ale c lug riilor %i cum se pot izb vi 
de ele ?  

- Toate patimile c lug rilor %i ispitele se nasc din dou  p cate: din neascultare %i din 
lenevirea la rug ciune. Când c dem din sfânta ascultare %i fugim de biseric , de rug ciune, de 
metanii %i de post, c dem u%or în toate ispitele %i patimile omorâtoare de suflet %i ne pierdem 
mântuirea. Neascultarea %i lenevirea la rug ciune, ca %i toate celelalte patimi, se vindec  prin 
m rturisire curat  la duhovnic, prin canon %i prin plantarea faptelor bune în locul p catelor 
care ne st pânesc. De mare ajutor pe calea mântuirii ne sunt smerita cugetare %i smerenia, care 
spal  p catele %i biruiesc diavolul.  

40. Care sunt dup  experien(a ce o ave(i de la spovedanie, cele mai grele p cate care 
bântuie ast zi în rândul credincio%ilor %i cum se pot izb vi de ele ?  

- Dup  cum se %tie, dou  sunt cele mai grele patimi care st pânesc ast zi în rândul 
mirenilor: be(ia %i desfrânarea. Acestea stric  multe familii %i ucid nenum rate suflete 
omene%ti. Îns , dac  se c iesc de aceste p cate, dac  le m rturisesc la preo(i %i le p r sesc, se 
vindec  prin canon. 

41. Ce fapte bune trebuie sa aib  stare(ul %i duhovnicii unei mân stiri, pentru a fi 
vrednici p stori de suflete ?  



P rintele Paisie Duhovnicul 

13 

- Atât stare(ul, cât %i duhovnicii s  se fac  ei pild  tuturor, prin dragoste %i smerenie. 
Numai a%a se pot mântui %i ei %i pe al(ii.  

42. Ce canon da(i pentru avort %i ucidere de copii ?  
- P catul avortului %i al uciderii în general se pedepseste cu p rere de r u în toat  via(a, 

p r sirea p catului, canon de metanii în fiecare zi, post pân  seara miercurea %i vinerea, 
na%tere %i botezare de copii în locul celor avorta(i %i oprire de Sfintele Taine de la %apte ani în 
sus. Femeile, îns , se pot împ rt %i mai înainte de na%terea pruncului.  

43. Ce s  fac  tinerii pentru a se izb vi de p catul desfrân rii ?  
- Tinerii s  p zeasc  înfrânarea %i cump tarea, posturile %i s rb torile, m rturisirea 

p catelor %i canonul %i s  asculte de p rin(i %i de preo(i.  
44. Din ce cauze a dec zut atât de mult via(a duhovniceasc  în rândul credincio%ilor 

nostri ?  
- "Pe%tele de la cap se stric "! spun b trânii. Cea mai mare vina o poart  p storii de 

suflete. Dac  am fi noi mai buni s-ar schimba %i cre%tinii.  
45. Cum se poate înnoi ast zi via(a duhovniceasc  în mân stiri %i schituri ?  
- Prin revenirea la vechile noastre rânduieli c lug re%ti, adic  prin mai mult  rug ciune 

%i citire a Sfin(ilor P rin(i, prin participarea întregii ob%ti la pravila bisericii, mai ales, la slujba 
utreniei %i Sfânta Liturghie %i prin tr irea în armonie, în dragoste %i smerenie. Unde sunt 
acestea, acolo via(a duhovniceasc  este la în l(ime %i se pot forma fra(i %i c lug ri buni. Iar 
unde st pâne%te materia, lenevirea la rug ciune, neascultarea %i traiul bun, acolo slujbele la 
biseric  se fac de mântuial  %i nu se pot cre%te c lug ri spori(i  

46. Din ce cauz  a sl bit râvna pentru rug ciune %i pentru orice fapt  bun , atât în 
mân stiri, cât %i între mireni ?  

- Pentru c  a sl bit credin(a în toat  lumea. Ast zi, fiecare cre%tin %i c lug r 
m rturise%te c  nu se mai poate ruga în prezent, cum se ruga în trecut. Numai cu mare sil  %i 
osteneal , unii c lug ri buni %i cre%tini î%i men(in rug ciunea curat  de zi %i de noapte. Ceilal(i 
sunt mereu înv lui(i de griji, de oameni %i de neputin(e; iar când ne rug m, mintea ne este 
plin  de gânduri %i r spândire. Având în vedere cele trei atacuri prin care a trecut Mântuitorul 
pe muntele ispitirii, când L-a ispitit satana, întâi cu lacomia, al doilea cu mândria %i al treilea 
cu necredin(a, biruirea oric rui atac este ca "Domnului Dumnezeu s  ne închin m %i numai 
Lui s -i slujim" . Ast zi este mare ceart  între cele dou  surori ale lui Lazar, Marta %i Maria, 
care "%i-a ales partea cea bun ". În mân stiri, ca peste tot Marta asupre%te pe Maria %i n-o las  
s  se roage mai mult iar Maria plânge nemângâiat . Dac  vom pune întâi biserica, lauda lui 
Dumnezeu, adic  pe Maria %i apoi ascultarea, lucrul mâinilor, adic  pe Marta, atunci toate 
mân stirile %i bisericile noastre ar înflori %i diavolul ar fi izgonit dintre oameni. Iar sporirea 
duhovniceasc  a fiec ruia începe de la aceste cuvinte: "Doamne d  s -mi v d p catele mele %i 
s  nu osândesc pe fratele meu..."  

47. Din ce cauz  se înmul(esc a%a de tare sectele în satele %i ora%ele noastre ?  
- Sectele se înmul(esc mai întâi din cauza preo(ilor care nu au grija pentru turma lui 

Hristos. Unde preo(ii î%i fac datoria de p stori %i tr iesc precum înva(  pe oameni, acolo nu 
p trund sectele. Mai mult decât cunoa%terea Sfintei Scripturi %i decât teologia %i predica este 
via(a preotului. Aceasta este, %i trebuie s  fie cea mai puternic  predic  a preotului de la (ar  %i 
ora%.  

48. Cum pot ajuta c lug rii %i mân stirile noastre la combaterea sectelor %i a patimilor 
în rândul credincio%ilor ?  

- Pot ajuta prin aceste dou : prin lucrare %i rug ciune. Cu cât se va duce o via(a mai 
înalt  prin mân stiri, în rug ciune, în post, în smerenie %i iubire fa(  de credincio%i, cu atât se 
va înt ri credin(a %i via(a duhovniceasc  în rândul mirenilor. S  nu uit m cum se nevoiau 
p rin(ii no%tri prin mân stiri %i s  le urm m.  

49. Care este cel mai mare rol al mân stirilor %i al c lug rilor dintotdeauna? 
- S  se roage neîncetat pentru ei %i pentru toat  lumea. S  laude permanent pe 

Dumnezeu, s  înve(e %i s  mângâie pe credincio%i. În mân stiri, Marta trebuie s  asculte de 
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Maria, iar nu invers %i s  tr iasc  în armonie una cu alta. De vom face a%a "nimeni nu va strica 
cetatea noastr !" .  

50. Cum trebuie s  tr iasc  c lug rii pentru a-%i mântui sufletele lor ?  
- S  tr iasc  în dragoste, c  spune Mântuitorul: "Prin aceasta vor cunoa%te oamenii c  

sunte(i ucenicii Mei, de ve(i avea dragoste între voi" (Ioan 13, 35). Apoi, fiecare s -%i fac  
datoria în direc(ia lui, adic  unde este rânduit, cu bucurie %i f r  de c rtire. S  înv ( m %i pe 
al(ii, dar s  ne aducem aminte de cuvântul Domnului, care zice: "Cel ce va face %i va înv ( , 
acela mare se va chema întru împ r (ia cerurilor" (Matei 5, 19). S  ne aducem aminte %i de 
cuvântul proorocului David, care zice: "Sluji(i Domnului cu fric  %i v  bucura(i Lui cu 
cutremur" (Ps. 2, 9). *i, în sfâr%it, orice facem s  fie spre lauda lui Dumnezeu %i s  fie f cut cu 
smerenie, precum ne înva(  Hristos: "când ve(i împlini toate acestea, s  zice(i c  slugi 
netrebnice suntem, c  ce am fost datori s  facem, aceea am f cut" (Luca l7, l0). Atât c lug rii, 
cât %i mirenii, dac  au pace între ei, adic  pacea Domnului, a con%tiin(ei %i dac  au dragoste, 
se pot mântui.  

51. Ce c r(i sfinte mai de folos recomanda(i pentru c lug ri %i mireni ?  
- Eu m-am folosit cel mai mult de Vie(ile Sfintilor, de pilda vie(ii lor. Dar de mare 

folos sunt %i înv ( turile Sfin(ilor P rin(i %i mai ales Sfânta Scriptur . Toate sunt de folos la 
timpul lor.  

52. Ce rug ciuni recomanda(i pentru c lug ri %i mireni ?  
- Toate c r(ile de rug ciuni sunt de folos, numai s  le citim cu evlavie %i credin(  c ci 

ne înalt  la Dumnezeu. Prin rug ciunea "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
miluie%te-m " , st m de vorba cu El. De mare putere %i folos este citirea psaltirii %i mai ales 
participarea la slujbele bisericii. Acele rug ciuni care ne hranesc mai mult %i ne atrag sufletul 
s  le facem, numai s  nu ne lenevim, c  mare r zboi d  diavolul ca s  nu ne rug m. 
Rug ciunea cu simtire %i lacrimi ne uneste cu Hristos, dulcele nostru Mântuitor.  

53. Cum putem ajuta noi, c lug rii, la mântuirea credincio%ilor %i a oamenilor în 
general ?  

- Ajut m prin rug ciune, prin cuvânt %i exemplul personal. Scopul pentru care faci o 
fapt  bun , pentru care te rogi, acela conteaz  la Dumnezeu pentru mântuirea noastr  %i a 
celor din jurul nostru. Eu, odat , st team pe cerdacul chiliei mele de la Cozancea. În fa(a 
noastr , se ridica un deal peste care trecea un drum de câmp. Într-o zi treceau pe drum mai 
multe care înc rcate, între care era %i un om s rac, cu un car înc rcat, cu doi boi%ori. La un 
dâmb nu puteau boi%orii s  ridice, iar omul îi batea %i îi îndemna. S racii boi%ori au c zut în 
genunchi, iar eu fiind pe cerdac m-am a%ezat în genunchi %i cât puteam împingeam de cerdac 
%i ziceam: "Hai, mai boi%ori, scula(i-v ! Hai cu "Doamne ajut ! ". A%a strigând, numai ce v d 
c  juncanii se scoal  %i pleac , iar eu bucuros, am zis: "Slav , )ie, Doamne ! " Cam a%a ar 
trebui s  ajut m la mântuirea altora, împingând la povara lor %i rugându-ne pentru ei.  

54. Ce fel de milostenie se cade sa fac  c lug rii ?  
- C lug rii care au cu ce ajuta, s  fac  milostenie cu cei ce au nevoie de ajutor. Eu cred 

c  mai mare plat  au cei ce ajut  pe str ini %i chiar pe vr jma%ii lor. Îns , cea mai mare 
milosienie a c lug rilor este s  fie s raci de orice materie %i s  se roage pentru to(i. C  zice 
psalmistul: "Bog (ia de ar curge, nu v  lipi(i inima de ea. "Cei ce au, s  fie ca %i cum nu ar 
avea nimic; iar cei ce nu au nimic, ca %i cum ar avea de toate. Mântuitorul ne înva( : "Face(i-
v  prieteni din Mamona nedrept (ii". Adic , de am câ%tigat ceva din cele ce nu sunt ale 
noastre s  le d m la s raci, în numele Domnului. Mare putere are milostenia. Dar pentru 
c lug ri, mai mare este s r cia %i rug ciunea curat !  

55. Cum putem s  împ c m pe cei ce sunt certa(i ?  
- Întâi s  ne rug m pentru ei. Apoi s -i îndemn m s  se spovedeasc  la duhovnic %i s -

i sf tuim cu cuvinte din Sfânta Evanghelie s  se împace, dup  cuvântul Domnului: Ferici(i 
f c torii de pace, c  aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema" (Matei 5, 9). Pe cât putem, s  ne 
str duim s  facem pace, c  suntem fii ai lui Dumnezeu %i purt m în noi pacea Duhului Sfânt. 
Cei ce nu se împac  unii cu al(ii, nu se pot împ rt %i.  
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56. Câ(iva fii duhovnice%ti i-au cerut P rintelui Paisie cuvânt de folos, iar el le-a 
r spuns:  

- Nu v  doresc aici pe p mânt, nici slav , nici altceva din cele trec toare, c  toate 
acestea ne duc la pierzare. Dar, f când voia Domnului, ve(i avea %i aici folos îndestulat, %i 
dincolo de mormânt ve(i avea fericirea cea ve%nic .  

57. Altor fii duhovnice%ti care au ajuns pân  la chilia lui, la Schitul Sihla, le-a zis:  
- Sa nu uita(i de moarte. To(i aceia care au umblat dup  slava omeneasc  %i s-au 

am git de grijile acestei lumi, la sfâr%it au regretat amamic, dar poate prea târziu.  
58. Doi c lug ri tineri din Mân stirea Sih stria i-au cerut b trânului un sfat 

duhovnicesc, iar el le-a spus :  
- S  ave(i frica lui Dumnezeu %i s  pune(i zilnic început bun. Cei care a(i schiop tat, 

îndrepta(i-v ; iar care nu a(i schiop tat, st pâni(i-v  cu darul Domnului, s  nu c de(i. C  nu-i 
a%a de u%or a tr i, dar este tare greu a muri. To(i cei care mor uit  de via(a aceasta %i în ceasul 
mor(ii v d înaintea ochilor numai cele ce le-au f cut, bune sau rele. Odat  m-am întâmplat 
lâng  patul unui om nepreg tit, care se chinuia s  moar , %i striga la mine dezn d jduit: "Nu 
m  l sa, P rinte Paisie, nu m  l sa! "C uta s  fug  %i striga: "Nu m  l sa, P rinte Paisie"! %i a 
murit. Dumnezeu s -l ierte! Altul, care era de mult bolnav, a murit a%a frumos! S-a spovedit, 
s-a împ rt %it %i a cerut s -l fac c lug r. Joi l-am c lug rit în patul lui de suferin(  %i sâmb t  a 
plecat la Domnul. Dar, înainte de ceasul mor(ii m-a trimis s  chem duhovnicul ca s -i citeasc  
rug ciunile de darea sufletului. Apoi a zis: "Aprinde(i lumânarea! Degrab , lumânarea"! îi 
aprind lumânarea %i voiam s  i-o (in eu. Iar el mi-a zis: "Las , P rinte Paisie, c-o (in eu"! A 
(inut-o în mâinile lui câteva minute. S-a uitat la stânga %i s-a înfrico%at. Apoi s-a uitat la 
dreapta %i s-a bucurat pu(in. La urm  îmi zice: "P rinte, stinge lumânarea c  mai am oleac !" 
A venit duhovnicul %i i-a citit molitfa de darea sufletului. Era în zori de ziua. S-au adunat mai 
mul(i în jurul monahului Ghervasie, c  a%a îl chema. Am aprins din nou lumânarea, %i-a cerut 
de la to(i iertare, a r suflat adânc %i %i-a dat duhul cu pace. Iat  c lug r preg tit pentru moarte 
numai în trei zile. Dumnezeu s -l odihneasc  cu sfin(ii pe P rintele Ghervasie. Mi-a fost 
ucenic.  

59. Ce s  fac, c  m  biruiesc de mânie ? L-a întrebat un ucenic.  
- Mânia nu lucreaz  dreptatea lui Dumnezeu, spune Sfânta Scriptur . Când te mânii, 

nu e%ti st pânit de duhul lui Dumnezeu, ci e%ti robit de duhul r zbun rii, al mândriei %i al 
slavei de%arte, care te îndeamn  s  nu te poc ie%ti, s  nu ier(i, s  nu te smere%ti. S  fugim de 
mânie %i de r zbunare %i s  urm m Domnului nostru Iisus Hristos, care ne înva( , zicând: "... 
înv (a(i-v  de la Mine c  sunt blând %i smerit cu inima %i ve(i afla odihn  sufletelor voastre" 
(Matei 11, 29). S  ne rug m mai mult, P rinte!  

60. Ce este smerenia, P rinte Paisie ? - l-au întrebat odata câ(iva ucenici.  
- Smerenia este cugetul inimii noastre care ne încredin(eaz  c  suntem mai p c to%i 

decât to(i oamenii %i nevrednici de mila lui Dumnezeu. Când ne def im m pe noi în%ine nu 
înseamn  c  avem smerenie. Ci, atunci când altul ne oc r %te %i ne defaim , înc  în public, iar 
noi r bd m %i zicem: "Dumnezeu i-a poruncit fratelui s  m  oc rasc  pentru p catele mele", 
aceasta este smerenia cea adev rat . Deci, s  primim toate ca din mâna %i cu voia lui 
Dumnezeu. Când te oc r %te cineva, Dumnezeu îi porunce%te s  te oc rasc . Când î(i ia cineva 
vreun lucru, Dumnezeu îi porunce%te s -l ia, ca s  te fac  c lug r. Când te mut  de ici colo 
mai marele t u, Dumnezeu î(i schimba locul, ca s -(i schimbi %i n ravul %i obiceiul. Asta ar fi 
smerenia cea adev rat . Iar mândria, dimpotriv , este atunci când te încrezi în tine, în mintea 
%i puterile tale; când socote%ti c  e%ti mai priceput decât altul, mai bun decât altul, mai frumos 
decât altul, mai sporit în fapte bune %i mai pl cut lui Dumnezeu decât altul. Atunci e%ti 
st pânit de p catul cel ur t al mândriei, de care s  ne fereasc  pe to(i Dumnezeu, Cel ce S-a 
smerit pentru mântuirea noastr . S  ne smerim, fra(ilor, c  cel mândru nu se poate mântui. S  
plângem p catele noastre aici ca s  ne bucur m dincolo în veci, c  dup  plecarea noastr  din 
trup, to(i ne vor uita. S  nu ne punem n dejdea în oameni, ci numai în Domnul. C  omul se 
schimb . Azi î(i d  %i mâine î(i cere; azi te laud  %i mâine te oc r %te. Ci, s  ne punem 
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n dejdea în mila lui Dumnezeu %i nu vom gre%i niciodat . S  v  ajute Dumnezeu cu harul Lui 
s  v  folosi(i de restul vie(ii, sporind în fapte bune, %i mai întâi în smerenie %i dragoste, ca s  
v  mântui(i sufletele voastre %i s  folosi(i %i pe al(ii, îndemnându-i spre Hristos.  

61. Într-o zi aceia%i ucenici i-au cerut cuvânt de folos, iar b trânul le-a r spuns:  
- Dac  am avea noi credin(a c  Dumnezeu este permanent cu noi %i în noi, nu ne-am 

mai teme nici de moarte, nici de foamete, nici de boal , c ci am fi încredin(a(i c  suntem în 
bra(ele lui Dumnezeu, precum copiii în bra(ele mamelor lor. Noi îns  n-am ajuns la m sura 
aceasta, c  ne încredem în bani %i în pl ceri mai mult decât în Dumnezeu!  

62. Cum a% putea s  am permanent cugetarea mor(ii %i a judec (ii de apoi? l-a întrebat 
un fiu duhovnicesc.  

- Vai de acel om care va c dea în mâinile Dumnezeului celui viu! a r spuns b trânul 
suspinând. De la o închisoare te mai scoate avocatul. Dar când se va umple cupa mâniei lui 
Dumnezeu, unde ne vom ascunde de la fa(a Lui ? S  ne aducem mereu aminte de p catele 
noastre %i de ceasul judec (ii viitoare %i în veac nu vom mai gre%i.  

63. P rinte Paisie, da(i-mi un cuvânt de folos, - i-a spus un credincios. Iar b trânul i-a 
r spuns:  

- A%a am întrebat %i eu pe cineva %i mi-a r spuns: S  nu faci tot ce po(i; s  nu crezi tot 
ce auzi, %i s  nu spui tot ce %tii!  

64. Altadat , acela%i ucenic i-a cerut cuvânt de mântuire, iar P rintele Paisie i-a 
r spuns:  

- S  cerem de la Dumnezeu, prin rug ciune, frica de Dumnezeu %i cugetare la moarte; 
c  frica de Dumnezeu e începutul în(elepciunii, iar frica de moarte %i de judecat  p zesc de 
p cate %i ne îndeamn  la poc in( . Acesta este, cred eu, cel mai bun sfat pentru mireni. Din 
frica de Dumnezeu nasc %i cresc în noi credin(a, n dejdea %i dragostea; iar din temerea de 
moarte se nasc lacrimile %i c in(a pentru p cate.  

65. Cum s  m  port cu aproapele meu, ca s  împlinesc porunca dragostei? l-a întrebat 
un c lug r.  

- S  socote%ti pe aproapele t u mai bun decât tine, s -i ceri sfat, în loc s -i dai tu, iar 
lipsurile lui s  i le completeze dragostea ta. F  aceasta %i te mântuie%ti.  

66.Odat , l-a întrebat un c lug r din Mân stirea Sih stria - P rinte Paisie, m  
înv luiesc ispitele %i parc  nu mai am r bdare!  

- Ascult , P rinte, a r spuns b trânul. S  d m slav  lui Dumnezeu c  ne încearc  cu 
ispite, cu boli %i tot felul de necazuri, aici pe p mânt, iar nu dincolo. C  dac  tr im nec li(i 
prin ispite, nu putem s  ne mântuim. Precum este focul pentru aur, a%a sunt ispitele vie(ii 
pentru noi. Ne înt resc, ne c lesc, ne dau mai mult  credin( , ne smeresc %i ne înva(  s  ne 
rug m %i s  cerem sfat. Cine este bun, mai bun s  se fac  %i cine a biruit ispit , s  se roage 
pentru cel care este în ispit . Ispitele le biruim prin rug ciune, prin post, prin spovedanie %i 
îndelung  r bdare. Dup  furtun  vine %i senin, cu darul lui Hristos. S  ne rug m, P rinte. Iar 
dac  p rin(ii no%tri duhovnice%ti ne mustr  pentru îndreptarea noastr , s  nu ne sup r m, c  
drumul mântuirii este pres rat cu ispite. Acum, îns  am p (it %i noi cum a p (it Elie preotul 
din Legea Veche, cu feciorii lui. Elie %i-a cru(at feciorii %i nu i-a mustrat la vreme, când 
gre%eau înaintea Domnului, de aceia au murit cu to(ii %i s-au osândit. S  ne fereasc  
Dumnezeu s  avem soarta lui!  

67. Într-o zi, admirând b trânul frumuse(ile mun(ilor %i codrilor singuratici de la Sihla, 
a zis c tre ucenicii s i, suspinând din inima :  

- Tare m  tem s  nu r mânem numai cu raiul acesta de aici %i s -l pierdem pe celalalt, 
din pricina lenevirii noastre!  

68. În alt  zi slujea b trânul vecernia din Postul Mare în biserica Schitului Sihla %i se 
citea la stran  paremia din cartea proorocului Isaia despre judecat  de apoi. Iar P rintele 
Paisie st tea în genunchi înaintea Sfântului Altar si, auzind cele ce se citeau a oftat adânc %i a 
zis în sine: - Vai ! Vai ! Vai ! Ce înfrico%at  va fi judecat  lui Dumnezeu cea de pe urma! %i a 
început a plânge...  
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69. Stând b trânul într-o zi de vorb  cu ucenicii s i, i-au cerut cuvânt de folos 
sufletesc, iar el le-a r spuns :  

- Iat  ce, p rin(ilor. Fiecare î%i preg te%te mâncarea dup  gustul %i placul s u. Dac  i se 
pare prea dulce, o mai acre%te, dac  i se pare nes rat , îi mai pune pu(in  sare %i verde(uri %i o 
face cum îi place; %i dac  îi place lui, place la to(i. Eu a%a cred. Tot a%a se intâmpl  %i cu via(a 
duhovniceasc  a fiec ruia. Fiecare dintre noi î%i preg te%te mântuirea cum crede el, cum 
voie%te cum poate, dup  râvna %i harul pe care i le-a dat Dumnezeu. Spun b trânii c  foamea 
este cel mai bun buc tar, iar s r cia cel mai bun gospodar. Tot a%a %i cu mântuirea sufletului 
nostru. Râvna, rug ciunea %i smerenia ajuta cel mai mult pe calea mântuirii.  

70. Într-o seara, stând de vorba cu câ(iva credincio%i le-a spus acest  frumoas  
istorioar  din Prolog:  

- Asculta(i! Era un pustnic %i cugeta întru sine, cu cine s  fie el asemenea? Cu Sfântul 
Antonie? Cu Avva Macarie? Iat , aude un glas de sus: "Ce cuge(i a%a, P rinte? C  nu ai ajuns 
nici m sura lui Zaharia Ciubotarul din cetatea Constantinopolului". *i nu l-a r bdat inima pe 
sihastru pân  nu s-a dus la el. "Aici locuie%te Zaharia Ciubotarul? M-a trimis Dumnezeu la 
tine. Dar, nici în casa nu intru, nici pe pat nu stau, nici mâncare nu gust pân  nu-mi spui via(a 
ta!". "Ce via(a am eu, P rinte, ca s  fiu pl cut lui Dumnezeu? Eu sunt mirean %i aceasta este 
femeia mea. Doar atât c , ce câ%tig din lucrul mâinilor, împart în trei. O parte o dau la s raci, 
o parte la biserici %i mân stiri, iar a treia parte cheltuim pentru casa" ... "Te jur pe Hristos s -
mi spui ce fapt  bun  faci!" a zis pustnicul. Dac  a v zut omul ca nu poate t inui, a zis: 
"Aceasta este femeia mea de 15 ani, dar cu ea într-un pat niciodat  nu m-am culcat!" .*i s-a 
întors sihastrul folosit la chilia lui, dând slava lui Dumnezeu. Am spus aceasta istorioar  ca s  
nu ne mândrim. C  are Dumnezeu destui drep(i %i ale%i prin sate %i ora%e, care au familie %i 
greut (i, dar ne întrec pe noi prin r bdare, post, rug ciune, milostenie %i via(  curat . 

71. În alta zi le-a ad ugat %i aceast  istorioar  din Pateric:  
- A venit odat  un pustnic din munte în cetate, s-a suit pe o piatr  înalt  %i a început a 

plânge %i a striga: "Oameni buni, nu m  l sa(i! Ajuta(i-m ! Ajuta(i-m !" . "Ce s-a întâmplat, 
P rinte? " l-au întrebat oamenii. "Eu în via(a mea am avut trei datornici. În tinere(e mai mult 
doi mi-au cerut datoria %i m-au luptat. Aces(ia sunt desfrânarea %i mândria. De ace%ti doi am 
sc pat eu cum am sc pat, dar de al treilea datornic nu pot sc pa pân  la moarte. *i acesta este 
foamea, fl mânzea. Ajuta(i-m  s  scap de acest datornic neîmblânzit!" . Atunci oamenii i-au 
dat un galben, s-a dus pustnicul la brutarie, a cump rat o pâine %i a fugit din nou la pustie, ne 
mai a%teptând s  ia restul. A%a am p (it %i eu. Nu pot sc pa de al treilea datornic, adic  de 
foame, oricât m  ostenesc s  m  înfrânez.  

72. P rinte Paisie, spune(i-ne un cuvânt despre rai; i-au spus odat  ucenicii. Iar el le-a 
r spuns:  

- S  nu iscodim cu mintea unde este raiul %i unde este iadul, c  nici Sfin(ii P rin(i nu 
ne dau voie la aceasta. Mântuitorul atât numai ne-a spus: "M  duc s  v  g tesc loc, ca unde 
voi fi Eu %i voi s  fi(i" (Ioan 14, 3). A%a ne înva(  Domnul %i nu ne trebuie mai mult. Noi s  
zicem mereu rug ciunea Sfântului Ioan Gura de Aur: "Doamne, nu m  lipsi pe mine de binele 
T u cel ceresc; Doamne, izb ve%te-m  de muncile cele de veci, Amin!" .  

73. Mergând odat  câ(iva credincio%i la chilia b trânului, pe când se nevoia în munte 
la Piciorul Crucii, i-au cerut cuvânt de folos duhovnicesc. Iar P rintele, ar tând pajistea plin  
de flori %i mireasm , le-a spus: - S  v  face(i ni%te albinu(e harnice care adun  nectar %i miere 
din florile cele mai curate %i binemirositoare, iar nu ni%te g rg uni %i bondari care adun  hran  
din b legar %i din toate buruienile. Râvni(i la faptele bune cele mai de pre( %i mai u%or de 
dobândit, precum dragostea, rug ciunea, mila %i smerenia. Din acestea s  va hr ni(i %i am 
n dejde c  cu acestea vom vedea pe Hristos, Mântuitorul lumii. 

74. La urm  a ad ugat b trânul %i aceste cuvinte:  
- Cel mai bine este ca s  fie omul oal  de lut, care este bun pentru toate %i se folose%te 

de to(i în fiecare zi. *i pentru mâncare, %i pentru ap , %i pentru orice lucru. Pe când oala, vasul 
de aur se pune pe poli(e, se încuie în dulapuri, este râvnit de ho(i %i se se folose%te numai la 
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zile mari sau odat  pe an. Oala de lut este vasul trebuin(elor zilnice, c ci to(i o caut  %i se 
folosesc de ea. A%a %i omul smerit, care nu caut  cinste %i dreg torie. El r mâne neb gat în 
seama între cei de jos, dar pe to(i îi folose%te, îi îndeamn , îi ajut , îi odihne%te %i to(i îl caut  
%i se bucur  de el. Mare dar este smerenia pentru c lug ri %i cre%tini!  

75. P rinte Paisie, ce este con%tiin(a ? l-a întrebat un c lug r. Iar b trânul a r spuns:  
- Con%tiinta este îngerul lui Dumnezeu care pîze%te pe om. Când ea te mustr , 

înseamn  c  Dumnezeu te ceart  %i trebuie s  te bucuri c  nu te las  uit rii. Trebuie s  avem 
pururea înainte noastr  p catele noastre, ca s  ne p lmuiasc  con%tiin(a prin mustrare, s  
dobândim lacrimi la rug ciune %i s  nu mai gre%im. *i lui Pavel i-a dat Dumnezeu un înger r u 
ca s -l loveasc  peste obraz pentru a nu se în l(a cu mintea. Con%tiin(a pomene%te p catele 
noastre %i, pomenindu-le, ne smere%te. Hristos a veni pentru mântuirea p cato%ilor. Deci, s  
avem n dejde %i curaj, s  nu mai gre%im, s  facem milostenie, s  ne rug m dup  putere %i ne 
mântuim cu darul lui Dumnezeu. 

76. Un cre%tin întristat i-a cerut b trânului cuvânt de mângâiere, iar el i-a spus:  
- Ascult , frate, f r  ispite %i necazuri nu ne putem mântui. Dar s  nu ne tulbur m, nici 

s  sl bim în credin(a, c  acum diavolul d  mai greu r zboi asupra oamenilor ca alt dat , c  
vede c  are timp pu(in. S  ne rug m, s  r bd m %i s  ne aducem aminte de cuvintele 
Domnului care ne-a f g duit c  va r mâne cu noi "pân  la sfâr%itul veacurilor". Nici s  ne 
dezn d jduim de via(a în vremea necazurilor, c  Dumnezeu nu ne las  p r si(i. C  precum în 
vremea Sfântului proooroc Ilie Tezviteanul, Dumnezeu mai avea "înc  7000 de b rba(i ale%i 
care nu %i-au plecat genunchiul lui Baal", tot a%a %i în zilele noastre are Domnul înc  destui 
b rba(i %i cre%tini ale%i, care sunt tari în credin(  %i nu %i-au plecat sufletul în robia patimilor. 
Are Dumnezeu drep(ii Lui prin sate %i ora%e, care Îl sl vesc ziua %i noaptea, care tr iesc în 
feciorie %i înfrânare %i fac mila cu s racul %i cu v duva. Dar numele %i num rul lor îl %tie 
numai singur Dumnezeu.  

77. O femeie care nu voia s  aibe copii mul(i i-a cerut b trânului sfat, ce anume s  
fac . Iar el i-a r spuns:  

- Dac  fugi de copii, fugi de mântuire. Nici s  nu r mâi la un singur copil, ca s  nu-l 
pierzi %i pe acela. Mai s n to%i sunt copiii mul(i în cas . Iar unde este numai unul sau doi, de 
obicei %i aceia sunt r i sau boln vicio%i. Aici se împline%te cuvântul Sfântului Pavel care zice: 
"Cine seam n  cu binecuvântare, cu binecuvântare va %i secera, iar cine seam n  cu 
zgârcenie, cu zgârcenie va %i secera" (2 Cor. 9, 6). A venit la mine nu de mult o femeie 
b trân  din Grum ze%ti Neam(, la spovedanie, %i am întrebat-o: "Sor , câ(i copii ai?". "P rinte, 
optsprezece copii am avut! Opt i-a luat Dumnezeu, au murit de mici, %i zece sunt primii 
gospodari în sat!". A venit %i o alt  femeie, de departe, %i am întrebat-o: "Câ(i copii ai 
cre%tin ?" "Nici unul, P rinte". "Dar, câte avorturi ai? "Patruzeci de avorturi!" "Du-te, femeie, 
la un episcop %i te m rturise%te %i te poc ie%te cât mai ai vreme, c  este înfrico%at  judecat  lui 
Dumnezeu!". Dup  lep darea de credin(a, cel mai mare p cat care se face în lume este 
uciderea de prunci. Aceste dou  p cate atrag grabnica mânie %i pedeapsa a lui Dumnezeu 
peste oameni.  

78. Un frate încep tor l-a întrebat pe b trânul:  
- P rinte Paisie, nu mai pot face ascultarea ce mi s-a dat. Ce s  fac? 
- Dac  po(i %i nu vrei este p cat, - a r spuns b trânul. Iar dac  nu po(i, c  este prea grea 

sau e%ti bolnav, nu este p cat. Numai s -i spui stare(ului %i el î(i va rândui alt  ascultare, cum 
îl va lumina Dumnezeu. În mân stire nimic s  nu faci f r  binecuvântare. C  dac  petrecem 
sub ascultare %i t ierea voii, ne mântuim cu siguran( .  

79. Un c lug r a venit la P rintele Paisie %i i-a zis:  
- P rinte, fac cerere %i m  duc la Sfântul Munte, c  aici m  tem c  nu m  mântuiesc! 

Iar b trânul i-a r spuns: - %i eu m-a% duce, dar când m-or trimite sau m-or da afar  de aici. 
A%a, %tiu eu ce cer? dac  vrem s  ne mântuim s  nu ne face niciodat  voia noastr , nici s  
credem min(ii noastre. 
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- P rinte, am auzit c  vor duce o parte de c lug ri la alte mân stiri. - Foarte bine! Dar 
acolo nu este Dumnezeu? Auzind aceste cuvinte s-a folosit c lug rul %i s-a întors lini%tit la 
chilia lui.  

80. Câ(iva c lug ri tineri i-au cerut P rintelui Paisie cuvânt de folos, iar el le-a spus:  
- De trei lucruri trebuie s  se p zeasc  mai mult c lug rul: de be(ie, de iubirea de 

argint %i de vorbirea cu femei. 
81. Un alt c lug r l-a întrebat: P rinte Paisie, da(i-mi un cuvânt de folos. 
Las -te întotdeauna în voia lui Dumnezeu %i vei avea pace în sufletul sfin(iei tale. F  

ce (i se porunce%te, nu lucra nimic f r  binecuvântare, când nu %tii întreab , iar când nu ai pe 
cine întreba, roaga-te %i Dumnezeu î(i va ar ta calea cea bun .  

- Dar când sunt l sat s  aleg singur %i nu %tiu care este voia lui Dumnezeu, ce s  fac?  
- Roaga-te st ruitor cu post %i metanii, m car trei zile %i ascult  de glasul con%tiin(ei. 
Cum te îndeamn  ea mai mult, aceea este %i voia lui Dumnezeu. 
82. Odat  l-au întrebat câ(iva fra(i:  
- P rinte Paisie, oare de ce nu mai avem dragoste de rug ciune %i nu alerg m la 

biserica cu aceea%i râvn  %i evlavie ca la început, când am venit la mân stire? - Noi suntem de 
vin , pentru c  slujim mai mult grijilor p mânte%ti, decât lui Dumnezeu. Am citit la Sfântul 
Isaac Sirul aceste cuvinte despre rug ciune: "Semn al r cirii duhovnice%ti este urârea 
rug ciunii". *i în alt loc: "Dac  c lug rul face altceva în vremea rug ciunii, acela este 
batjocorit de diavolul". A%adar, dac  p r sim pravila bisericii %i Dumnezeu ne p r se%te pe 
noi. Dac  înlocuim rug ciunea rânduit  la biseric  %i la chilii cu grija celor trec toare, suntem 
batjocori(i de diavoli, c  misiunea c lug rilor este una singur : s -l laude neîncetat pe 
Dumnezeu %i s  se roage pentru lume %i pentru iertarea p catelor lor. Numai porunca ascult rii 
de la cel mai mare %i slujirea bolnavilor în vremea rug ciunii ne scute%te de a merge la 
biserica. Dar %i atunci suntem datori s  ne rug m cu rug ciunea min(ii. R cirea dragostei %i 
împu(inarea râvnei pentru cele sfinte, %i mai ales pentru biseric , este semnul pustiirii noastre. 

83. Unui ieromonah tân r îi d dea b trânul aceste pove(e:  
- S  nu prime%ti femei în chilie ca s  le dai sfaturi, c  este mare primejdie, mai ales 

pentru c lug rul tân r. Dac  cer sfat de folos, vorbe%te-le în biseric , iar nu în chilie %i dac  te 
caut , nu te bucura, ci teme-te ca este primejdie. C  din vorbirea cu femei vine %i c derea!  

84. Doi fra(i încep tori i-au cerut b trânului cuvânt de mângâiere %i folos sufletesc. Iar 
b trânul, suspinând, le-a zis :  

- Am citit la Sfântul Teodor Studitul acest cuvânt: "Sfinte sunt coapsele acelea care au 
s mân(a în Sion! Binecuvânta(i %i sfin(i sunt p rin(ii vo%tri care v-au n scut %i v-au d ruit lui 
Dumnezeu! Tr i(i cu bucurie %i mult  dragoste în casa lui Dumnezeu. Mân stirea este 
Ierusalim %i Sion duhovnicesc. De nevoin(a noastr  de aici, depinde dobândirea Ierusalimului 
ceresc. S  fi(i ferici(i c  sunte(i arunca(i în bra(ele Domnului %i locui(i în cur(ile casei 
Dumnezeului nostru. Câ(i n-ar dori s  fie aici cu voi, s  cânte împreun  cu voi, s  se roage %i 
s  se bucure împreun  cu voi în acest cin îngeresc, dar n-au fost chema(i %i ale%i de 
Dumnezeu. Deci, bucura(i-v  %i a%tepta(i mila Lui.  

85. Un duhovnic i-a cerut b trânului sfat, iar el i-a zis:  
- Cel mai greu pentru preot este Sfânta Liturghie %i Spovedania. Unii s-au smintit %i 

chiar au c zut de la spovedanie. Preotul de aceea se cheama duhovnic, pentru c  el este 
lumin  pentru ceilal(i %i poart  în el darul Duhului Sfânt. *i dac  are în el Duhul Sfânt, el nu 
se sminte%te de neputin(ele oamenilor c  este Harul asupra lui %i poate s  lecuiasc  sufletele 
oamenilor. Iar dac  este p tima%, Duhul Sfânt nu lucreaz  în el %i u%or se sminte%te când aude 
p catele oamenilor. Un astfel de preot nu trebuie s  spovedeasc  lumea. Duhovnicia se d , 
dup  Canoane numai celor mai vârstnici %i cerca(i. Duhovnicul trebuie s  fie lumin  pentru 
to(i, p rinte pentru to(i, sfetnic bun %i pov (uitor iscusit de suflete. S  fie p stor adev rat, iar 
nu n imit, care sluje%te cele sfinte pentru bani %i câ%tig p mântesc. El trebuie s  fie ca o 
lumânare în sfe%nic, ca s  lumineze tuturor, iar nu sub pat. Duhovnicul, chiar dac  se 
sminte%te uneori de p catele oamenilor la spovedanie, în nici un caz el nu trebuie s  
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sminteasca pe credincio%i, c  atunci a pierdut toat  osteneala. Ori de câte ori spovedim, 
suntem datori mai întâi s  ne rug m, apoi s  fim blânzi %i cu dreapt  socoteal  %i cu darul lui 
Dumnezeu putem dobândi pe mul(i.  

86. Un frate de mân stire a cerut cuvânt de folos de la P rintele Paisie, iar Sfintia s  i-
a spus:  

- Cel mai bun sfat care (i-l dau este s  ai r bdare în mân stire la toate. C  dac  sfin(ii 
r bdau chinuri de moarte de la p gâni pentru dragostea lui Hristos, cum noi s  nu r bd m un 
cuvânt de mustrare de la cre%tini %i de la p rin(ii nostri care au pe Dumnezeu %i vor s  ne 
mântuiasc ?  

87. Un alt frate l-a întrebat pe b trânul:  
- P rinte, ce s  fac în vreme de ispit  ca s  nu m  biruiasc  ?  
- Frate, una s  faci; s  te rogi %i s  rabzi pân  vine slobozirea. Ai v zut, când vine 

ploaia cu fulgere, cu tunete %i furtun , fugi în cas  la ad post; iar dup  ce trece furtuna ie%i din 
nou afar . A%a %i în mân stire. Când vin ispitele %i te impresoar , fugi la rug ciune în biseric , 
f  un paraclis la Maica Domnului, închin -te la sfânta cruce, cite%te o catisma sau dou  din 
Psaltire; iar dup  ce trece ispita %i se face lini%te în suflet, ie%i din nou la ascultare %i 
multume%te lui Dumnezeu c  te-a acoperit în vremea necazului. 

88. Unui frate care voia s  plece în alt  mân stire i-a dat acest sfat:  
- Este p cat s  te duci de voia ta în alt  mân stire, c  nu ai r spuns înaintea lui 

Dumnezeu. C  dac  pleci nealungat din mân stire sau din tar , î(i faci voia ta %i nu împline%ti 
cuvântul lui Hristos care zice: "De v  vor alunga din cetatea acea duce(i-v  în alt  cetate ..."  

89. O femeie bolnav  s-a m rturisit la b trânul %i a cerut canon, iar el i-a r spuns:  
Canonul bolnavului este patul, patul suferin(ei. S  rabzi boala cu mul(umire %i te 

mântuie%ti. Cât mai po(i, zi "Tat l nostru", rug ciunea "Doamne Iisuse", "Sfinte 
Dumnezeule", Crezul, "Doamne ajuta" %i dac  nu cârte%ti în boal  %i te spovede%ti regulat, 
dobânde%ti via(a vesnic  înaintea multora.  

90. Unii b trâni l-au întrebat pe P rintele Paisie: Care este cel mai greu p cat în lume, 
ast zi? 

- Cel mai greu p cat care st pâne%te în lume ast zi este necredin(a în Dumnezeu, c  de 
aici se nasc toate p catele pe p mânt. C  dac  omul nu crede %i nu se teme de Dumnezeu, nu 
mai are nici un sprijin, nici o n dejde, nici o bucurie, nici un scop pe p mânt %i cade în toate 
relele %i în pr pastia dezn dejdii, de care s  ne izb veasc  Hristos %i Maica Domnului. 

91. Odat  au venit câ(iva preo(i duhovnici la P rintele Paisie %i l-au întrebat despre 
taina Sfintei Spovedanii. Iar b trânul suspinând, le-a zis: 

- Ei p rin(ilor, duhovnicia este tare grea, mai ales în zilele noastre! P cate multe, 
credin(a pu(in , rug ciune din fuga, vremuri de pe urm ... Numai mila lui Dumnezeu ne poate 
mântui! 

92. *i iar %i l-au întrebat:  
- Este bine s  primim la spovedanie pe cei p tima%i, care nu se pot l sa de p cate? - 

Suntem datori a primi la m rturisire pe orice p cato%i; înc  cu toat  dragostea. C ci chiar de 
nu fac canonul, m car %tiu cât de mare este p catul %i ce osând  îi a%teapt  de nu se vor poc i. 
Astfel, poate se îndreapt  %i ei %i p r sesc cele rele în viitor.  

93. Apoi iar %i l-au întrebat pe b trânul:  
- Predica în biseric , rug ciunea pentru to(i, sf tuirea mirenilor, milostenia %i celelalte 

fapte prin care c ut m s  folosim pe  credincio%i, ne ajut  la mântuire?  
- Dac  pentru un pahar de ap  dat în numele Domnului nu ne vom pierde plata, cu cât 

mai mult pentru rug ciune, sf tuire %i milostenie f cut  cu credin(  %i dragoste. Numai s  nu 
ne biruim de iubirea de argint %i de slava de%art , c  mândria %i l comia ne jefuiesc toat  plata 
ostenelilor noastre %i ne aduc înc  %i osânda. S  înv ( m din pilda fariseului. Gândul %i p rerea 
c  el este mai bun decât vame%ul, acelea l-au osândit înaintea lui Dumnezeu.  

94. Cum pot sc pa de p rerea de sine %i gândurile cele necurate? l-a întrebat un fiu 
duhovnicesc.  
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- Prin aducerea aminte de ceasul mor(ii. S  nu uit m ce am fost înainte de a fi, ce dup  
na%tere, ce suntem ast zi %i ce vom fi mâine %i s  le atribuim toate lui Dumnezeu.  

95. Dac  înv ( pe al(ii în biseric  %i acas , a zis acela%i, dar nu fac ce spun, cad sub 
osânda lui Dumnezeu? Ce trebuie s  fac pe viitor? Iar P rintele Paisie a r spuns:  

- Aici %i eu sunt vinovat. Dar m-am m rturisit duhovnicului meu c  nu fac ceea ce 
înv ( pe al(ii %i el mi-a spus s  fac asemenea celui cu talan(ii din pilda Mântuitorului, adic  s  
nu-i îngrop, spre osând , ci s -i dau la al(ii care pot lucra cu ei %i aduc dobând . Chiar dac  
noi suntem lene%i, s  d m argintul, adic  darul dat nou , în(elepciunea, cuvântul de înv ( tur , 
o carte bun , celor harnici %i mai râvnitori care lucreaz  cu el. *i a%a înmul(im talantul, 
împrumutându-l unii altora %i ajutând la mântuirea oamenilor.  

96. Ce sfat de folos da(i ucenicilor de prin mân stiri %i sate, care va iubesc %i se roag  
pentru sfin(ia voastre?  

- S  tr iasc  în dragoste des vâr%it  unii cu al(ii, s  se roage mereu, s  iubeasc  
biserica %i citirea sfintelor c r(i, s  asculte de duhovnicii lor, s  fac  mult  milostenie, c  
aceea poate mult la Dumnezeu %i s  fie întru toate smeri(i %i blânzi. Cu un cuvânt, s  facem cu 
to(ii fapte vrednice de rai %i s  nu uitam de moarte niciodat . De vom face a%a, sigur ne 
mântuim!  

97. Unul din ucenicii mai apropia(i i-a zis b trânului:  
- Ce cuvânt de înv ( tur  îmi l sa(i ca testament, pentru a m  mântui %i pe mine %i a 

ajuta %i pe al(ii pe calea mântuirii ?  
- S  facem %i noi ceea ce înv ( m pe al(ii, %i tot ce facem în via(  s  fie spre slava lui 

Dumnezeu %i spre folosul aproapelui, c  "dragostea acoper  mul(ime de p cate". Acest 
testament v  las tuturor ucenicilor mei, adic  testamentul dragostei, cum ne înva(  Însu%i 
Mântuitorul: "Întru aceasta vor cunoa%te oamenii c  sunte(i ucenicii Mei, de ve(i avea 
dragoste între voi" ( Ioan 13, 35 ) 

98. Unde a(i dori s  ave(i mormântul, P rinte Paisie? l-a întrebat ucenicul s u. 
- A% fi voit ca unde îmi va ie%i sufletul din s rmanul meu trup, acolo s -mi fie %i 

mormântul. Deocamdat , aici în schitul Sihla doresc s  m  poc iesc. 
99. Ce leg mânt duhovnicesc ave(i cu P rintele Cleopa? l-a întrebat acela%i ucenic. 
- În toamna anului l935 P rintele Cleopa venea din armat  %i a trecut pe la mine, la 

Schitul Cozancea, s  ia binecuvântare. *i la plecare cum îl petreceam prin p dure, l-am 
întrebat: - Ei, acum ce ai de gând s  faci, frate Costache? C  înc  nu era c lug r. R mâi la 
Cozancea? Sau te duci din nou la Sih stria? - m-a% duce tot la Sih stria, P rinte Paisie, unde 
am stat cinci ani %i unde sunt mormintele fra(ilor mei. Acolo am mai mult  lini%te... Atunci 
ne-am descoperit amândoi, am stat în genunchi, am f cut trei metanii %i eu am zis aceast  
rug ciune: "Doamne, binecuvânteaz  f g duin(a noastr  ca s  fim amândoi împreun , %i în 
veacul acesta %i în cel ce va s  fie. De voi muri eu întâi s  fie el la capul meu, iar de va muri el 
întâi s  fiu eu la capul lui! Amin!". Apoi ne-am s rutat amândoi %i ne-am desp r(it... De 
P rintele Cleopa sunt legat cu inima cel mai mult în via(a aceasta!  

100. V  mul(umesc, P rinte Paisie, pentru aceste frumoase cuvinte de folos sufletesc. 
- S  ne vedem cu to(ii la u%a raiului, P rinte Ioanichie!  
- Amin!  
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CONVORBIREA A dou  2 
  

Cu cât sunt mai rari p rin(ii b trâni, marii nostri p rin(i duhovnice%ti, cu atât sunt mai 
în(elep(i, mai iubi(i, mai c uta(i. Iar cuvintele lor, calde %i simple, adesea udate cu boabe de 
lacrimi sunt din ce în ce mai pu(ine %i au valoarea unor veritabile sentin(e. Ele sunt porunci 
pentru ucenici, medicament pentru cei bolnavi la suflet %i via(  pentru cei ce iubesc pe 
Dumnezeu. Desprinse aproape total de cele p mânte%ti, cuvintele duhovnicilor sunt pline de 
har %i au ceva din lumea ve%niciei, din lumea sfin(ilor %i a îngerilor. De aceea, întotdeauna 
sfaturile b trânilor %i p rin(ilor lecuiesc, calmeaz  %i lini%tesc inima, hr nesc sufletul, 
limpezesc c r rile vie(ii %i dau bucurie %i speran( .  

Cine n-a vorbit vreodat  cu un P rinte duhovnicesc harismatic, acela nu în(elege taina 
%i puterea cuvintelor pline de duh, izvorâte din iubire %i rug ciune, rostite în ceasuri de lini%te 
%i reculegere. Un asemenea suflet mereu va c uta, va cere %i bate în u%i închise, pentru a primi 
un r spuns.  

Unul dintre marii no%tri p rin(i suflete%ti din mân stirile de ast zi este %i 
Ieroschimonahul Paisie Olaru din Mân stirea Sih stria. La venerabila s  vârst  de 92 de ani, 
P rintele Paisie a r mas la suflet %i la inima acela%i, ca în anii tinere(ii. Acela%i chip blând %i 
senin, aceea%i bun  memorie, aceea%i privire %i inima plin  de iubire, aceea%i mil  p rinteasc  
pentru to(i, aceea%i cugetare la cele ve%nice %i râvna pentru neîncetat  rug ciune.  

Suferind de un picior, în ultimii doi ani, P rintele Paisie a fost nevoit s  se izoleze 
par(ial de credincio%i, de bunii s i fra(i %i fii duhovnice%ti. Retras "la lini%te" în mica lui chilie 
%i în c mara inimii sale, P rintele nostru Paisie se preg te%te tot mai mult de marea c l torie la 
cer. Vorbe%te din ce în ce mai pu(in cu oamenii %i mereu cu Dumnezeu. Se roag  în tain  ziua 
%i noaptea pe obi%nuitul lui scaun, care îi este %i pat, %i masa, %i loc de nevoin( , %i scaun de 
cercetare a celor ce i se m rturisesc %i unde el însu%i se judec  pe sine înaintea tronului 
dumnezeiesc.  

Cite%te zilnic din Psaltire, din Sfânta Scriptur  %i din operele Sfin(ilor P rin(i. Iube%te 
mai ales scrierile filocalice, Patericul %i Vie(ile Sfin(ilor. Iar c tre sear , când soarele se 
ascunde dup  mun(i, ucenicul îi aduce obi%nuita mâncare de legume. Din toate se împ rt %e%te 
cu bucurie %i bun  rânduial  %i d  laud  lui Dumnezeu %i pentru cele bune, %i pentru cele mai 
pu(in bune, c ci toate sunt rânduite de Tat l ceresc spre a noastr  mântuire. Apoi vine 
monahul Gherasim, iubitul s u ucenic de chilie, care îl sluje%te de mul(i ani cu mare credin(  
%i nevinova(ie de copil. Dup  ce pune toate în bun  rânduial , îi potrive%te candela %i sfesnicul 
cu lumânare de cear , aprinde un bob de t mâie adus de la Locurile Sfinte, îi cere, ca de 
obicei, obi%nuitul cuvânt de folos, ia binecuvântare %i se retrage. Blândul ucenic este primul 
care îi deschide u%a chiliei %i ultimul care i-o închide. El %tie multe din tainele b trânului, pe 
care mul(i dintre noi cei mai vârstnici înc  nu le %tim. Noaptea mai ales, P rintele Paisie 
r mâne singur în chilie, cu Dumnezeu, cu candela aprins , cu psaltirea %i c r(ile sfinte lâng  
el, cu rug ciunea lui Iisus pe buze %i cu bucuria Duhului Sfant în inim . 

Aceasta este ast zi nevoin(a blândului %i iscusitului duhovnic, Ieroschimonahul Paisie 
Olaru, la binecuvântata vârst  de nou zeci %i doi de ani. Mereu st  în a%teptarea Mirelui 
Hristos. Cu toate acestea nu înceteaz  s  stea în dialog %i cu oamenii. C ci zilnic spovede%te, 
ascult  %i d  sfaturi fiilor s i suflete%ti care vin din mân stiri %i sate. De%i într-o m sur  mult 
mai mic , P rintele Paisie continua s  binecuvânteze cu o mân  pe c lug ri %i cu cealalt  pe 
mireni, reu%ind s  fie, în egal  m sur , duhovnic %i pov (uitor %i pentru unii %i pentru al(ii.  

*tiind c  zilele vie(ii noastre sunt tot mai pu(ine, c  p rin(ii duhovnice%ti sunt tot mai 
rari, iar setea dup  cuvânt de folos este tot mai mare, în calitate de ucenic al P rintelui Paisie, 

                                                 
2 Aceast  convorbire a avut loc în vara anului 1987 la Mân stirea Sihastria, în chilia sa unde z cea bolnav la pat, 
%i a fost publicat  în "Convorbiri duhovnice ti", vol. II, ap rut în anul 1988. 
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i-am solicitat o convorbire duhovniceasc , pe care b trânul a aceptat-o cu mult  bucurie. Este 
o convorbire-testament scris  cu propriile sale mâini în miez de noapte, la lumina sfânt  de 
candel , pe care o public m în paginile ce urmeaz .  

1. Prea Cuvioase P rinte Paisie, în numele ucenicilor Sfin(iei Voastre v  cerem câteva 
cuvinte de folos pentru mântuirea noastr . V  rug m s  nu ne l sa(i f r  r spuns.  

- În numele Tat lui %i al Fiului %i al Sfântului Duh. P rinte Ioanichie, îmi cere(i lucruri 
mari, ce depind de ajutorul lui Dumnezeu Care a zis c  "f r  de Mine nu pute(i face nimic". 
Am gustat oleac  din primul r zboi mondial %i aceasta era parola noastr : "B ie(i, ochiul la 
inamic, urechea la comanda %i cu Dumnezeu înainte!". A%a trebuie s  ne purt m %i în r zboiul 
cel duhovnicesc. A%adar, cu ajutorul lui Dumnezeu %i priceperea mea voi r spunde la cele ce 
urmeaz .  

2. Ce bucurii duhovnice%ti v  aduc ucenicii Sfin(iei Voastre, c lug ri %i mireni, pe care 
i-a(i crescut %i i-a(i unit cu Hristos timp de peste patruzeci de ani? 

- De unii m-am bucurat c  au f cut roade bune, dar de al(ii m-am scârbit c  n-au rodit. 
Eu la to(i am dat acela%i sfat, aceea%i s mân(  am sem nat, dar ce pot s  zic!? Poate p mântul 
inimii lor nu a fost preg tit sau a fost pietros! Poate %i noi i-am smintit...  

3. Sunte(i mul(umit acum la capat de drum de fiii duhovnice%ti ai Sfin(iei Voastre? Sau 
v  pare r u c  nu a(i f cut mai mult pentru ei, pentru Biseric ?  

- Voi fi fost %i eu vinovat c  nu am f cut cât trebuia pentru ei, sau n-am priceput mai 
mult, sau le-am tolerat prea mult. Clo%ca, când pui%orii sunt mici, îi acoper  cu aripile; iar 
dup  ce cresc, unii mor. A%a %i eu, dup  ce am v zut ucenicii mari, n-am prea îndr znit s -i 
mustru. M-am rugat numai pentru ei %i i-am îndemnat cu blânde(e %i smerenie, încredin(ându-i 
voii lui Dumnezeu. Chiar dac  unii s-au dep rtat, ori s-au r cit în credin(a %i rug ciune, pentru 
to(i este mântuire, dac  se întorc de unde au c zut %i pun început bun cu poc in( .  

4. Ce a(i dorit s  realiza(i %i ce a(i realizat în via(a? Ce dori(i s  mai face(i pe viitor 
pentru Hristos %i ucenici?  

- Când eram tân r m  gândeam singur %i-mi f ceam multe planuri de viitor, dar nu pe 
toate le-am realizat. De exemplu, am dorit în tinere(e, când aveam doar 25 de ani, s  m  fac 
pustnic în Mun(ii Neam(, dar poate n-a fost voia lui Dumnezeu. Prin anii 1930-1932 am venit 
la egumenul Sihastriei, P rintele Ioanichie, %i i-am cerut s  m  primeasc  în ob%tea lui, sau s  
m  retrag la schitul Sihla, pe atunci vestit pentru via(a pustniceasc . El îns  m-a întrebat: "Dar 
ai blagoslovenie s  vii la Sih stria? "*i cum eu venisem f r  voia stare(ului meu, m-am întors 
înapoi %i m-am f cut un fel de "pustnic" în p durile din jurul Schitului Cozancea. Cred c  în 
trecut a% fi putut s  fac mai mult, dar regret c  n-am f cut pe cât am putut. Am f cut mai mult 
rele decât bune. Acum doresc s  mai fac ceva, dar nu mai pot %i îmi pare r u c  au trecut 
atâ(ia ani f r  roade mai multe. Dup  r zboi mul(i viteji se arat . Dar cu r bdare %i cu 
mul(umire înaintea lui Dumnezeu n d jduiesc s  dob ndesc mila Lui.  

5. Cum ajuta(i %i mângâia(i fiii duhovnice%ti acum când sunte(i bolnav în chilie?  
- M  bucur cu cei ce se bucur  %i ascult  cuvintele mele %i m  scârbesc de cei care 

p timesc boli sau ispite, îi comp timesc, m  rog pentru ei la Dumnezeu %i îi încurajez s  nu 
dea înapoi ci s  mearg  cu r bdare înainte. C  zice Hristos: "Cel ce va r bda toate pân  la 
sfâr%it, acela se va mântui!". M  bucur când m  cerceteaz  fiii mei duhovnice%ti %i le zic: 
"Bine a(i venit! Dumnezeu s  va r spl teasc  dragostea %i osteneala. Dumnezeu s  v  ajute s  
spori(i în fapte bune, ca s  nu regreta(i la b trâne(e c  a(i tr it degeaba pe p mânt!". Apoi, la 
plecare, le zic: "Merge(i s n to%i %i s  ne întâlnim la u%a Raiului!". Cu aceste cuvinte cred c  
se întorc folosi(i la casele lor, iar eu r mân dator s -i pomenesc la rug ciunile mele, cu 
n dejdea c  dragostea, care este cununa tuturor faptelor bune, le va împlini toat  dorin(a spre 
mântuire.  

6. Întrucât peste tot este mare lips  de p rin(i duhovnice%ti, cum trebuie s  aleag  
c lug rii %i mirenii duhovnici buni, dup  voia lui Dumnezeu ? 

- S  caute cu credin(a %i vor g si %i s  cear  de la Dumnezeu prin rug ciune %i lacrimi 
%i le va da. C  nu începe, nici se sfâr%e%te lumea cu noi. Are Dumnezeu înc  destui ale%i 
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necunoscu(i, care pot s  c l uzeasc  suflete pe calea mântuirii. Iar calit (ile unui duhovnic 
bun sunt cam acestea: s  fie mai întâi om de rug ciune, s  iubeasc  biserica %i pe to(i oamenii, 
s  fie smerit %i blând cu cei smeri(i care se c iesc de p catele lor %i aspru cu cei lene%i care nu 
merg la biseric  %i nu p r sesc p catele; s  nu fie iubitor de bani %i de lucruri p mânte%ti, nici 
s  fie iubitor de laud  %i cinste. Iar cununa tuturor, s  fie gata la nevoie a-%i pune %i via(a %i 
sufletul pentru biserica lui Hristos %i pentru fiii s i suflete%ti.  

7. Cum putem totusi cunoa%te care sunt duhovnici buni pentru fiecare dintre noi?  
- Pomul se cunoa%te dup  roade %i omul dup  fapte! S  ne rug m mai mult %i vom 

primi r spuns.  
8. Se observ  în unele p r(i c  se neglijeaz  spovedania %i se d  prea des %i chiar 

necanonic Sfânta Împ rt %anie. Cum este mai bine de f cut în aceasta situa(ie?  
- Nu putem renun(a la Sfintele Canoane %i la practica milenar  a Bisericii. S  mergem 

pe drumul P rin(ilor %i înainta%ilor no%tri. Pe drumul canonic al Sfintei Tradi(ii. Nu deasa 
Împ rt %anie ne duce la des vâr%ire, ci poc in(a cu lacrimi %i deasa spovedanie, p r sirea 
p catelor, rug ciunea din inima. Râvna unora pentru deasa Împ rt %anie este semnul sl birii 
credin(ei %i al mândriei, iar nu semnul sporirii duhovnice%ti. Îndreptarea %i sporirea noastr  pe 
calea mântuirii începe cu deasa spovedanie %i se continu  prin post %i rug ciune cu lacrimi, 
prin p r sirea p catelor, milostenie, împ carea cu to(i %i smerenie. Numai dup  ce facem toate 
acestea ne putem împ rt %i mai des, a%a cum arat  Sfintele Canoane %i tradi(ia Bisericii. Altfel 
cum s  prime%ti pe Domnul cerului %i al p mântului în cas  când sufletul t u este necurat, 
nespovedit, robit de patimi %i mai ales plin de mândrie? Întâi avem nevoie de lacrimi, de 
rug ciune %i deasa spovedanie, apoi toate celelalte daruri ni se adaug . Mân stirile noastre 
întotdeauna au (inut calea împ r teasc  de mijloc. Când este cazul, s  urm m practica %i sfatul 
lor. 

9. Care este folosul rug ciunii în general %i al rug ciunii inimii în special ?  
- Folosul rug ciunii este împlinirea scopului ei, adic  iertarea p catelor %i mântuirea 

sufletului, indiferent c  o facem cu gura, prin cuvânt, cu mintea sau cu inima. Fiecare cum îl 
îndeamn  cugetul, duhul %i duhovnicul, a%a s  se roage, numai s  nu piard  mântuirea. Acea 
rug ciune este mai de folos care izvor %te lacrimi de umilin( , care ne ajut  s  p r sim 
p catele %i s  cre%tem în dragoste, în smerenie %i în credin(a. Fiecare s  roage cu rug ciunea 
care îl ajut  s  sporeasc  mai mult în fapte bune %i poc in( . 

10. Rug ciunea f r  lacrimi este primit ? Cum putem dobândi lacrimi de poc in( ?  
- Lacrimile sunt de mai multe feluri, dar cele duhovnice%ti nu se dau, nici nu se 

împrumut , ci sunt un dar de la Domnul. Deci s  le cerem %i atunci când vin, fie  a ne rug m 
cu gura sau cu inima, ele sunt bune %i mult folositoare, c  sunt de la Domnul, merg la 
Domnul. Numai s  nu ne mândrim, ca s  nu pierdem lacrimile.  

11. A sl bit râvna pentru rug ciune peste tot ast zi. Cum putem dobândi râvn  %i 
evlavie mai mult  pentru sfânta rug ciune?  

- Orice cre%tin, fie c lug r, fie mirean, trebuie s  aib  un program de rug ciune, pe 
care suntem datori s-o facem, pân  ce ne obi%nuim cu ea. Dup  ce ne obi%nuim cu rug ciunea 
dup  program, %i f r  s  vrem o facem, c  obiceiul - bun sau r u - este a dou  natur . Dac  am 
merge mai des pe la spitale, prin casele de suferin( , pe la cei s raci %i dac  am cugeta noi la 
ceasul mor(ii %i al judec (ii care ne a%teapt , atunci ne-am ruga mai mult %i am avea desigur %i 
lacrimi fierbin(i la rug ciunea noastr . Rug ciunea pu(in , f cut  mecanic, din sila sau de 
ochii altora, este bun , dar nu aduce mult folos, pân  se atinge Duhul lui Dumnezeu de inimile 
noastre. 

12. Pu(ini credincio%i %i chiar monahi mai citesc ast zi Psaltirea. Care este folosul 
citirii regulate al Psalmilor?  

- P rin(ii no%tri citeau zilnic Psaltirea, ca o rug ciune permanent . Ba unii o %tiau pe de 
rost %i o spuneau în soapt  la ascultare, sau mergând pe cale. Credincio%ii, pu(ini mai %tiu 
ast zi doar psalmul 50. Este p cat c  noi nu mai cunoa%tem puterea Psaltirii, frumuse(ea 
duhovniceasc  a psalmilor. Cândva o rosteau în ison sau o cântau, imitând pe sfin(ii îngeri. 
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Dar s  nu uit m c  cititul psalmilor este trupul rug ciunii, iar în(elesul adânc al psalmilor este 
sufletul rug ciunii. Trupul f r  suflet este mort. Adic  citirea psalmilor f r  cugetare %i aten(ie 
aduce pu(in folos. 

13. Unii credincio%i spun c  nu citesc Psalmii pentru c  le face diavolul multe ispite. 
De ce se tem diavolii de psalmi ?  

- Se tem de psalmi pentru c  cine se roag  cu psalmii îi arde pe diavoli ca %i cu o sabie 
de foc. Mare putere are Psaltirea asupra duhurilor rele. Cu aceasta p rin(ii de demult f ceau 
minuni %i alungau duhurile rele din oameni. Iar dac  unii nu citesc Psaltirea pentru c  se tem 
de ispite, ace%tia sunt cre%tini frico%i, care vor s  ias  la lupta cu diavolii f r  arme. Or, dac  
nu avem arme bune la noi, îndat  diavolul ne dezarmeaz  %i ne ia prizoneri, adic  ne face robi 
ai p catelor spre osând . Psaltirea unit  cu postul %i smerenia sunt cele mai puternice arme 
împotriva diavolilor. Cu aceasta sfin(ii izgoneau diavolii din lume %i coborau pe îngeri pe 
p mânt. C  cine cite%te Psalmi imit  pe îngeri %i cânt  împreun  cu ei.  

14. Unii din duhovnici recomand  la spovedanie rug ciuni din Ceaslov, mai ales cele 
%apte laude; al(ii cer acatiste %i paraclis, iar al(ii cer mai mult rug ciunea inimii. Ce fel de 
rug ciuni recomanda(i pentru c lug ri %i pentru mireni?  

Spune Mântuitorul în Sfânta Evanghelie: "Pe acestea s  le face(i %i pe acelea s  nu le 
l sa(i". Adic  s  le facem %i pe unele %i pe altele, dup  a noastr  râvn  %i putere. Nu putem 
renun(a la Ceaslov, nici la acatiste în care se arat  minunile sfin(ilor, adic  r bdarea 
mucenicilor %i ostenelile cuvio%ilor care le-au suferit de bun  voie pentru dragostea de 
Dumnezeu. Prin unele rug ciuni l ud m pe Dumnezeu Cel în trei Fe(e închinat %i m rit; prin 
altele l ud m pe sfin(i %i faptele credin(ei lor, iar prin altele ne rug m spre iertarea p catelor 
noastre %i pentru to(i oamenii care prin noi cer mila lui Dummnezeu. S  unim rug ciunea 
citit  %i cântat , adic  rug ciunea din c r(i, cu cea rostit  în taina inimii, f r  cuvinte, dup  
sfatul duhovnicului %i atunci vom spori %i vom dobândi mult  bucurie %i pace în suflet. 

15. Cum putem deprinde mai bine rug ciunea inimii, c  ast zi nu mai avem dasc li de 
rug ciune ca odinioar ?  

- Rug ciunea nu este teorie care se înva(  în %coal . Rug ciunea inimii, adic  cea 
f cut  cu sim(irea inimii, este o d ruire a Duhului Sfânt, un dar de sus, pe care îl primesc 
numai cei vrednici de el. La biseric  se cânt : "S  ne cur (im sim(irile ca s  vedem pe Hristos 
str lucind în inimile noastre". Cine iube%te pe Dumnezeu din tot sufletul, din toat  virtutea %i 
din toat  inima sa, aceluia i se d ruie%te darul rug ciunii inimii %i darul sfintelor lacrimi. 
Altfel, po(i c p ta rug ciunea inimii din experien(  dup  o lung  practic , dar se pierde u%or, 
c ci inima nu arde de iubire pentru Hristos. Eu am mai f cut cândva o experien(  cu 
rug ciunea inimii, la schitul Rar u, dar acum nici eu nu o am.  

16. Ce p rere ave(i despre monahismul de ast zi? Cum trebuie s  ne nevoim în via(a 
monahal  ca s  dobândim mântuire ?  

- Monahismul de ast zi este cu %coal  mult , dar cu practic  pu(in . Grija vie(ii 
p mânte%ti, uitarea f g duin(elor c lug re%ti, l comia %i slava de%art  sunt bolile principale 
care bântuie acum. Cum spune proverbul: "Pe%tele de la cap se strica!". În capul ob%tii trebuie 
oameni cu via(a, nu cu %coal . Îns , dac  ne vom sili s  mergem pe urmele p rin(ilor no%tri, ne 
vom mântui.  

17. Cum putem dobândi darul t cerii, care este mama rug ciunii?  
- S  ne aducem aminte de cuvântul Mântuitorului care zice "c  pentru tot cuvântul 

de%ert vom da seama în ziua judec (ii"; iar un sfânt P rinte zice c  "de câte ori am vorbit, m-
am c it". Mare este darul t cerii. Prin t cere sc p m de osând , de clevetire, de vorb  de%art  
%i înv ( m a ne ruga. P rin(ii no%tri vorbeau "%apte vorbe pe zi", cum se spune, dar cu inima %i 
cu buzele se rugau neîncetat. Dac  vom pune înaintea noastr  p catele noastre, ceasul mor(ii 
%i ziua judec (ii, încet, încet dobândim darul t cerii %i al rug ciunii. S  ne rug m lui 
Dumnezeu cu cuvintele Psalmistului David: "Pune, Doamne, paz  gurii mele %i u%  de 
îngr dire împrejurul buzelor mele". (Ps. 140, 3).  

18. Care este folosul cel dintâi al rug ciunii?  
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- Primul folos al rug ciunii este pacea sufletului %i mul’umirea duhovniceasc . 
Oriunde e%ti, e%ti lini%tit; orice faci, e%ti mul(umit,  %tiind c  toate sunt rânduite de la Domnul. 
Când este cineva în pace, vorbe%te blând, în(elept %i lini%tit, iar când nu are pace în suflet, este 
tulburat, cu chipul agitat %i vorbe%te f r  cugetare %i cu p cat. Mare dar este pacea %i 
mul(umirea sufleteasc ! S  le cerem permanent de la Dumnezeu în rug ciunile noastre.  

19. P rinte Paisie, aici la Mân stirea Sih stria ave(i aceea%i pace %i lini%te pe care le 
avea(i la Schitul Sihla %i la Cozancea ?  

- Spune proorocul David în psalmi: "În tot locul st pânirii Lui, binecuvânteaz  suflete 
al meu pe Domnul!". A%a zic %i eu. C  nu locul sfin(e%te pe om, ci omul sfin(e%te locul. S  nu 
uit m c  fiecare loc are ispitele lui %i oriunde trebuie r bdare cu multumire. Un alt P rinte 
spune c  "aurul se l mure%te prin foc iar b rbatul prin ispite", c  "trecând prin foc %i prin ap , 
ne-ai scos la odihn ". Acum mân stirile sunt înv luite de multe griji, care uneori tulbur  
pacea ob%tii, dar se cuvine s  se împace Marta cu Maria c  sunt surori.  

20. Cum se va putea reînnoi duhovnice%te monahismul pe viitor?  
- Nu depinde de noi reînnoirea monahismului, ci mai ales Duhul Sfânt. C ci Duhul 

Sfânt alege oameni sfin(i, p stori %i stare(i lumina(i %i duhovnici buni care pot forma c lug ri 
îmbun t (i(i, iubitori de rug ciune, de nevoin(  %i smerenie. Cu aceste virtu(i întotdeauna se 
înnoie%te monahismul, via(a duhovniceasc , iar f r  acestea, niciodat . Dac  stare(ii %i 
duhovnicii vor fi ca f cliile în sfesnic %i vor merge, ca p storul cel bun, înainea turmei, atunci 
mân stirile vor înflori v zând ochii, iar c lug rii vor l uda pe Dumnezeu împreun  cu îngerii, 
iar dac  nu, nicidecum.  

21. Ce sfaturi duhovnice%ti da(i c lug rilor tineri %i celor încep tori? Cum pot spori în 
dragoste pentru Hristos %i în ascultare?  

- P rinte Ioanichie, ce sfaturi duhovnice%ti pot da eu acum, b trân %i bolnav! C  dup  
cuvântul Mântuitorului, vinul nou se pune în vase noi, ca s  se poat  men(ine. Dac  se pune 
vinul nou în vase vechi, vinul nou fierbe %i sparge vasul %i se pierde %i vinul %i vasul. 
Aducerea aminte de moarte este de mare folos, c  smere%te pe om %i ne d  râvn  pentru 
rug ciune %i uneori %i lacrimi. S  mearg  fra(ii mai des în cimitir %i s  vorbeasc  cu cei mor(i, 
c  ei îi vor înv (  cam a%a: "Ce e%ti tu azi, am fost noi ieri; %i ce suntem noi azi, vei fi tu 
mâine!". Acest cuvânt este foarte adev rat %i poate fi de folos. Apoi s  lase grijile cele 
trec toare, vorba mult , mândria, prietenia cu cei lume%ti %i s  se roage mai mult. S  nu le 
r mân  canonul de rug ciune %i metanii la chilii, s  vin  regulat la biseric  %i s -%i 
m rturiseasc  s pt mânal gândurile la duhovnic. Cine nu iube%te rug ciunea %i biserica nu 
este bun de c lug r %i cu greu va ajunge corabia sa la liman. Este de folos celor mai tineri %i 
tuturor s  citeasc  zilnic Noul Testament, Vie(ile Sfin(ilor %i înv ( turile Sfin(ior P rin(i, c  
încetul cu încetul s  le urmeze %i via(a. Iar pentru ascultare, atât le spun: s  fac  toate cu 
binecuvântare, cu rug ciune %i întrebare, %i nu se vor c i niciodat .  

22. Care este semnul sporirii duhovnice%ti?  
- Lacrimile la rug ciune, cugetul c  e%ti cel mai p catos, o mare bucurie în inima %i 

mult  iubire %i mil  fa(  de toat  zidirea.  
23. Cum putem birui cugetul desfrân rii?  
- Respingerea gândurilor p tima%e înainte de a intra în imagina(ia min(ii %i p zirea 

ochilor de la privirea cu patim  sunt cele dintâi arme împotriva acestei patimi. S  privim 
femeile b trâne ca pe ni%te mame ale noastre, iar pe cele tinere, ca pe surorile %i fiicele 
noastre. Apoi s  nu judec m pe aproapele %i s  ne înfrân m de la mânc ruri alese %i de la vin 
care aprind firea. Peste toate acestea s  ne rug m mai mult, ca s  ne acopere Dumnezeu cu 
darul Duhului Sfânt, c , f r  ajutorul de sus, nimeni nu poate birui.  

24. Un duhovnic v  întreab , P rinte Paisie, ce s  fac  cu cei p tima%i care nu se pot 
las  de p cat ? Cum poate s -i vindece?  

- Obi%nuin(a p catului formeaz  a dou  natur  în om. La t m duirea acestei boli 
învechite trebuie un doctor iscusit, care, cu ajutorul lui Dumnezeu, s  fac  aceast  grea 
opera(ie de salvare prin m rturisirea p catelor. Prima treapta de salvare a omului este 
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spovedania cu c in(a. Apoi urmeaz  canonul. P catosul trebuie s  fac  un canon dup  putere 
pentru isp %irea p catelor sale. Cel mai mare canon pentru p cate este s  le p r seasc  pentru 
totdeauna, adic  s  nu le mai fac . Dac  omul p tima%, de%i f g duie%te, nu se poate poate 
l sa de p cat atunci duhovnicul, dup  mai multe încerc ri, se roage pentru el %i s -l trimit  la 
alt duhovnic mai iscusit.  

25. Ce s  fac  monahii care nu-%i pot împlini canonul c lug resc de rug ciuni, metanii 
%i închin ciuni ?  

- Monahii %i fra(ii care nu-%i pot face canonul c lug resc din cauza ascult rilor grele se 
pot mântui prin roadele ascult rii %i prin repetarea neîncetat  a rug ciunii lui Iisus. Sau, cu 
voia duhonicului lor, pot citi la psaltire câteva catisme, în locul canonului zilnic de la chilie. 
Al(i monahi dau milostenie la s raci, %i aceia se roaga lui Dumnezeu pentru ei, %i a%a se ajut  
unii pe al(ii %i se mântuiesc unii prin al(ii, cu darul Domnului. Îns  s  nu facem rug ciunea %i 
canonul din sila, din obliga(ie, nici milostenia, ci din dragoste %i cu bucurie, c  "pe datatorul 
de bun voie îl iube%te Dumnezeu". 

26. Ce s  fac  monahii b trâni care n-au avut fii duhovnice%ti în via( ?  
- C lug rii b trâni care n-au avut ucenici în via(a, ori nu le-a dat Dumnezeu, ori n-au 

fost în stare s -i formeze, s  se roage pentru oameni %i s  astepte sfâr%itul întru r bdare.  
27. Dac  vine vreun monah sau credincios de la duhovnic sau din alt  parte %i cere 

unui duhovnic s -l m rturiseasc , este bine s -l primeasc  sau nu ?  
- S -l primeasc  numai pentru sfat duhovnicesc, iar la spovedanie s -l primeasc  

numai dac  i-a murit duhovnicul sau are binecuvântare %i dezlegare de la duhovnicul lui. 
28. O c lug ri(  dintr-un schit care nu are nici duhovnic, nici Liturghie, întreab  ce s  

fac  ? S  se duc  în alt  mân stire care le are pe amândou  sau s  stea la metania ei? 
- Dac  este nevoitoare %i iube%te lini%tea %i rug ciunea, s  stea la metania ei %i numai 

din timp în timp s  se duc  la mân stirea mai apropiat  pentru spovedanie, Sfânta Liturghie %i 
Împ rt %anie. Iar dac  inima ei nu are pace, s  între în ob%te de c lug ri(e cu binecuvântare %i 
rânduial . Îns  cine iube%te lini%tea %i rug ciunea s  nu le lase, c  are Dumnezeu grija de 
fiecare suflet, de fiecare pas re %i fir de iarb . 

29. Un c lug r surd %i f r  vedere v  întreab , s  mearg  la slujbele bisericii sau s  se 
roage la chilie pentru c  tot nu în(elege slujba?  

- Dac  poate merge, s  se osteneasc  %i s  mearg , c  mai bine s  se roage în biseric  
la slujba, decât în chilie. Iar Sfântul lui înger îi va num ra pa%ii %i va primi plat  pentru 
osteneala lui. S  se roage %i pentru mine c  sunt bolnav de picioare %i nu pot merge la biseric .  

30. Câ(iva c lug ri tineri v  întreab  cum pot s  înve(e %i s  dobândeasc  rug ciunea 
inimii ?  

- Nici eu nu am rug ciunea aceasta, care este cea mai înalt  treapta a rug ciunii. Dar s  
înceap  a se ruga mai întâi cu gura, "c  din prisosul inimii gr ie%te gura" . Apoi încet-încet 
vor spori cu darul Duhului Sfânt în taina rug ciunii. La fel face %i copilul când se simte singur 
%i îi este foame. Strig  la mam  pân  îi r spunde %i-i da mâncare, ap  %i tot ce-i trebuie. S  
imitam pe copii %i oamenii simpli, care nu %tiu multe rug ciuni, dar zic "Tat l nostru" în 
genunchi %i cu lacrimi.  

31. Monahii %i fra(i din ascult ri v  întreab  cum s  se roage, c  nu pot veni regulat la 
biseric  din cauza ascult rii ?  

- Scopul este sufletul faptelor bune. Dac  p rin(ii sunt trimi%i cu binecuvântare în 
ascult ri pentru folosul ob%tii, s-o fac  cu dragoste, rostind în taina rug ciunea lui Iisus, c  
ascultarea este mai mare decât rug ciunea. Ascultarea este mucenicie de bun voie, spun 
sfin(ii P rin(i. Dac  faci ascultare cu dragoste %i rug ciune, o faci u%or %i bine %i te bucuri în 
Domnul %i tu %i cel ce te-a trimis %i ai plat  de la Mântuitorul pentru r bdare %i smerenie, c  nu 
faci voia ta. Îns  în timpul liber nu te lenevi. Roag -te la chilie, mai pune mâna pe o carte 
sfânt , mai cerceteaz  un P rinte bolnav. F  toate cu smerenie %i dragoste %i sigur te 
mântuie%ti!  
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32. Un preot de parohie întreab  cum s  p storeas  mai bine, dup  Dumnezeu, turma 
încredin(at  lui de Hristos?  

- Turma lui Hristos se p store%te cu fluiera%ul, iar nu b (ul. Adic  cu blânde(e, iar nu 
cu asprime. Se p store%te mai mult cu exemplul vie(ii preotului, nu numai cu predica de la 
amvon. Deci mai mult cu faptele, decât cu vorbele, "ca oamenii v zând faptele cele bune ale 
voastre, s  sl veasc  pe Dumnezeu". Apoi s  fac  slujbe frumoase, cu credin(  %i evlavie; s  
dea milostenie la cei s raci %i bolnavi din parohie, s  înve(e dreapta credin(  pe credincio%i, 
b trâni, tineri %i copii; s -i spovedeasc  regulat, s -i îmb rb teze în necazuri %i s  le fie model 
în toate, hr nindu-i cu c r(i sfinte %i cu tot cuvântul lui Dumnezeu. 

33. Alt preot v  întreab  cum s  se comporte cu sectan(ii %i necredincio%ii care 
am gesc pe credincio%i %i dezbina turma?  

- În r zboi, grada(ii sunt cei mai expu%i %i observa(i de inamic, c ci dac  sunt uci%i 
dintre comandan(i, îndat  solda(ii sunt lua(i prizonieri %i birui(i. A%a %i pe frontul Bisericii. 
Diavolul d  r zboi prin sectan(i mai ales asupra preo(ilor, ca s  poat  în%ela pe ortodocsi %i s -
i trag  la eresul lor. Mai întâi trebuie cerut ajutorul lui Dumnezeu prin rug ciune %i post, ca s  
nu p trund  sectele în rândul credincio%ilor, adic  lupii în turm . Apoi conteaz  foarte mult 
via(a, evlavia, în(elepciunea %i comportarea preotului în parohie, în mijlocul oamenilor. 
A%adar, de via(a preotului depinde, în bun  parte, mântuirea turmei. C  zice Mântuitorul: "Vai 
de cel ce se sminte%te, dar mai vai de cel prin care vine sminteala!". Iar în alt loc zice: "Cel ce 
va face %i va înv (  pe oameni, mare se va chema întru Împ r (ia cerurilor" . Trebuie s  unim 
lucrarea faptelor bune cu cuvântul înv ( turii %i cu sfânta rug ciune. Altfel nu putem face o 
preo(ie lucr toare, vie.  

34. P rin(ii a doi copii v  întreab  ce s  fac  cu fiii lor c ci, de la vârsta de 16 ani, nu-i 
mai ascult  %i tr iesc în p cate ?  

- În aceast  situa(ie sunt direct vinova(i p rin(ii copiilor, care nu le-au dat de mici o 
educa(ie cre%tineasc  %i i-au l sat în voia lor. P rin(ii unor asemenea copii vor da seama de 
sufletele lor, c  nu le-au insuflat de mici credin(a %i frica de Dumnezeu. Iat , acum culeg ce au 
seman t! Dar, s  se roage pentru ei, s -i duc  la un preot bun la spovedanie, s -i c s toreasc , 
s -i deprind  din nou cu biserica, cu munca, cu cinstea %i este speran(a de iertare %i îndreptare. 

35. O femeie credincioas , cu copii, alungat  din familie de so(ul ei care bea, întreab  
ce s  faca ? S -%i p r seasc  so(ul %i copiii sau s  se întoarc  în familie %i s  rabde toate?  

- O mam  credincioas  care are b rbat %i copii, oricât ar suferi de la so(ul ei, trebuie s  
rabde pentru mila copiilor. Apoi este legat  de b rbat prin taina cununiei %i trebuie s  asculte 
pe Sfântul Pavel, care zice c  "femeia credincioas  mântuie%te pe b rbatul necredincios "prin 
rug ciune, post %i r bdare. Asa, cu ajutorul lui Dumnezeu, s  duc  pân  la capat crucea 
c s toriei. 

36. O alta femeie care nu a vrut s  aiba copii la tinere(e %i a r mas f r  copii, va 
întreab  cum s -%i plâng  p catele ei ?  

- Femeia uciga%  de copii %i plin  de p cate s -%i plâng  toat  via(a p catele, cu post %i 
lacrimi %i prin milostenie s  îngrijeasc  de copii orfani %i de bolnavi, dup  sfatul duhovnicului 
ei. 

37. O femeie tân ra, maltratat  %i for(at  de so(ul ei s -%i ucid  copiii prin avort %i 
paza, va întreab  ce canon s  fac  pentru a dobândi iertare %i mântuire de la Dumnezeu?  

- Amândoi, ea împreun  cu so(ul ei, se duc în osânda iadului dac  nu se vor poc i. În 
aceast  situa(ie femeia trebuie s  se opun  uciderii copiilor, sau s  se despart  de la început. 
Deci, mai întâi s -%i m rturiseasc  p catele la un duhovnic iscusit. Apoi s  boteze copii în 
locul celor uci%i, s  nasc  al(i copii în loc, s  posteasc  pân  seara în toat  via(a o zi pe 
s pt mân , de obicei vinerea, s  fac  metanii %i milostenie dup  putere %i avem n dejde c  va 
dobândi mântuire %i mila de la Dumnezeu. 

38. O so(ie credincioas  cu copii, al c rei so( tr ieste în adulter cu alte femei, v  
întreab  ce s  fac ? S  dea divort de so( sau s  se sacrifice pentru copii?  
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- So(ia b rbatului desfrânat care are %i copii s  rabde cu n dejdea întoarcerii so(ului la 
poc in(  %i s  nu-l p r seasc  de mila copiilor. Iar dac  nu are copii s -l p r seasc  un timp 
pân  d  dovad  de poc in(  %i, dac  o cheam , s  se reîntoarc  în familie f r  a-i mai aminti 
de p catele f cute în trecut. 

Mi-amintesc aici c  %i mama mea a avut copii, din care doi, eu %i un frate al meu, 
Gheorghe, am fost pe front în primul r zboi mondial. La terminarea r zboiului mul(i solda(i 
mureau pe cale de frig %i boli. Mama mea, Catinca, ie%ea zilnic la poart  %i plângea dup  noi 
doi: "Dragii mei fii, dragii mei copii, de ce nu mai veni(i?". Nu dup  mult timp s-a îmboln vit 
%i a murit. *i pe când o scoteau s-o îngroape, la poart  i-a venit de pe front fratele meu, 
Gheorghe, %i to(i plângeau moartea mamei. Mama mea Catinca %i fiul ei Gheorghe, 
Dumnezeu s -i ierte! Cu adev rat nici un nume nu-i mai scump pe acest p mânt, decât 
numele de mam !...  

39. O alt  femeie tân r , careia i-a murit so(ul, v  întreab  dac  poate s  se 
rec s toreasc  %i în ce condi(ii ?  

- Femeia r masa vaduva, timp de 40 de zile este în doliu. Altele (in doliu %ase luni %i 
chiar un an. Iar dac  este tân ra %i are copii, s  tr iasc  în înfrânare un an-doi %i dac  se poate 
înfrâna cu darul lui Dunmezeu, s  r mân  v duv  pentru copii %i s  se jertfeasc  pentru 
viitorul %i cre%terea lor. Dac  nu se poate mai mult înfrâna, s  se c s toreasc  cu 
binecuvântarea preotului ei, dar nu pentru p cate, ci pentru a na%te copii %i pentru înfrânare. 
Cel dintâi lucru, s  se teama de p cat cu frica de Dumnezeu, c  multe femei î%i pierd sufletul 
prin desfrânare %i avort. 

40. O femeie v duv , p r sit  de copii, v  întreab  cum s -%i petreac  v duvia %i cum 
s -%i întoarc  fiii la poc in(  ?  

- Dac  este vârstnic  %i v duv  prin deces în nici un caz s  nu se mai c s toreasc , dar 
nici s  tr iasc  în desfrânare. Dac  este lasat  de b rbatul ei, s  fac  tot ce este posibil s  se 
împace cu el, %i amândoi s  se osteneasc  pentru salvarea copiilor. Dup  40-50 de ani, femeile 
v duve nu tebuie s  se rec s toreasc  dac  iubesc pe Hristos %i doresc s -%i mântuiasc  
sufletul. De multe ori chiar conflictele %i dezbinarea dintre so(i au dep rtat pe copii de ei, de 
cas , de Dumnezeu %i au ajuns s  cad  în tot felul de p cate. Mama v duv , p r sit  de copii, 
îi poate întoarce cu dragoste %i ascultare spre ea %i spre Dumnezeu, numai cu rug ciunea, cu 
lacrimile %i r bdarea ei. Nu este alt  cale. S  se roage pentru ei, s  mearg  pe la biserici, s  
cear  sfatul preotului ei, s  îndemne copiii la spovedanie, s  le dea vorbe %i c r(i bune %i cu 
încetul îi întoarce Dumnezeu pe calea cea buna.  

41. Doi tineri nec s tori(i va întreab  ce s  aleag ? S  se c s toreasc  sau s  între în 
via(a monahal  s  slujeasc  lui Hristos ?  

- Amândou  c ile sunt binecuvântate, dar depinde de voin(a lor. Mai întâi trebuie s  
cunoasc  bine ispitele, greut (ile %i obliga(iile ambelor c i de via( , c  fiecare drum are crucea 
lui, încerc rile %i bucuriile lui. Apoi s  se roage mult înainte de a se hotâri, s  posteasc  40 de 
zile, s  se m rturiseasc  la duhovnicul lor %i s  cear  sfaturi de la cei mai iscusi(i duhovnici. 
Dup  40 de zile de rug ciune %i post, Dumnezeu le va descoperi, prin con%tiin(a %i duhovnic, 
pe ce cale s  apuce. Dac  iubesc lini%tea, t cerea %i rug ciunea, calea cea mai buna este 
c lug ria. Iar dac  iubesc via(a de familie mai mult, adic  copiii, lucrul mâinilor %i toate 
grijile acestei vie(i, s  între în via(a de familie. Amândou  c ile duc la mântuire, dac  sunt 
respectate datoriile cre%tine%ti obligatorii. Domnul a binecuvântat amândou  c ile, dar nu 
putem noi hot rî ce cale s-aleag  fiecare. Numai Dumnezeu %i omul singur hot r sc. B trânii 
no%tri aveau aceast  vorb  în(eleapt : "La c lug rie %i la c s torie s  nu sile%ti pe nimeni!" 

42. Câ(iva s raci a%teapt  un mic ajutor la u%a chiliei Sfin(iei voastre, P rinte Paisie. 
Ce dori(i s  le spune(i ?  

- Da(i-le câte ceva din ce au adus credincio%ii, c  "argint %i aur nu am" %i spune(i-le s  
fie s n tosi %i s  se roage cumin(i, pentru mine %i s  nu uite de Dumnezeu. C  s racii se 
mântuiesc mai u%or decât noi. 
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43. Un frate încep tor va întreab  cum poate %ti dac  are sau nu aplecare pentru via(a 
monahal  %i cum trebuie s  se preg teasc  pentru mân stire ?  

- Bine face fratele c  întreab , c  %i eu am întrebat acum 66 ani, când am intrat la 
Cozancea în mân stire. Mai întâi, fratele care dore%te via(a de mân stire, trebuie s  se 
preg teasc  de acas . S  mearg  regulat la biseric , s  se roage mult, s  consulte c r(i sfinte, 
s  cear  sfatul p rin(ilor b trâni, s  iubeasc  fecioria, t cerea, postul %i singur tatea. El trebuie 
s  %tie de ce vine la mân stire, cu ce scop %i ce datorii are c lug rul înaintea lui Dumnezeu. 
Apoi s  vad  cum se face o c lug rie %i ce f g duin(  d  noul c lug rit. C  %i eu m-am 
îndr gostit de mân stire înc  din scoala, citind via(a Sfântului Sava cel Sfin(it %i m  ceream la 
mân stire la Cozancea, în apropiere, dar m muca m-a oprit, zicând: "Dragul m muc i, s  nu 
te duci la c lug rie, c  acolo este canon mare de rug ciune, post %i metanii; c  am v zut cum a 
fost f cut un c lug r %i era tare slab %i se ruga a%a: "Doamne, dac  mai am zile de tr it %i îmi 
sunt spre mântuire, las -m  s  mai tr iesc; iar dac  nu, ia-m  la Tine!". A%a c  am ascultat pe 
m muca, m-am dus la armata %i, dup  terminarea r zboiului, mi-am adus aminte de via(a 
Sfântului Sava %i de dragostea copilariei mele %i am intrat în via(a monahal  la schitul 
Cozanncea-Boto%ani, în anul 1921, %i am trecut prin toate ascult rile mân stire%ti. Dar ca s  
nu m  laud, întreba(i pe P rintele Cleopa, c  el m  cunoa%te de când era copil mic. 

Unii vin la mân stire c  v d slujbe frumoase, sau la îndemnul unor rude, sau din 
s racie în familie, sau c  sunt pu(in bolnavi, sau c  nu se în(eleg în casa, sau ca s  se 
poc iasc  de p catele tinere(ii, sau ca s  ajung  preo(i, sau din alte pricini. Îns  cel bine este 
când vine omul chemat de Dumnezeu prin glasul st ruitor al con%tiintei %i cu binecuvântarea 
duhovnicului s u. Aceasta este cea mai frumoas  chemare de sus la via(a îngereasc . 

44. Ce anume trebuie s  cugete monahul în via( ? 
- Cred c  trebuie s  cugete cel mai mult la rug ciune, la mila lui Dumnezeu, la ceasul 

mor(ii %i al judec (ii. Dar mai bine întreab  pe cei cu inima curat , "c  aceia vor vedea pe 
Dumnezeu" ; c  eu, %i când m  rug m în biseric  eram lovit de gânduri necurate, ca s  m  
smeresc pentru p catele mele.  

45. Cum poate c lug rul s  devin  un bun osta% al lui Hristos?  
- Dac  monahul este om de rug ciune neîncetat , om de pace cu to(i oamenii, cu 

Dumnezeu %i cu sine; dac  are inima înfrânt  %i smerit ; dac  nu se teme de ceasul mor(ii %i 
este dezlipit de cele p mântesti, deja este osta% deplin al lui Hristos, cum spune %i Sfântul 
Apostol Pavel: "Întrarma(i-v  ca ni%te osta%i ai lui Hristos ..." Credin(a tare, rug ciunea %i 
smerenia sunt cele dintâi %i cele mai putemice arme ale c lug rului %i cre%tinului. Iar ultima %i 
cea mai mare virtute a celor ce cred în Hristos, Cel înviat din mor(i, este dragostea cre%tin , 
adic  s  iubeasc  f r  deosebire pe to(i oamenii %i toat  zidirea creat  de Dumnezeu. 

46. C lug rii sunt obliga(i s  primeasc , la nevoie, preo(ia ?  
- C lug ria se cere de fiecare candidat, - c  nimeni nu poate fi c lug rit dac  el singur 

nu o cere -, iar preo(ia se d ruie%te de la Dumnezeu prin voia celor mai mari ai no%tri. Preo(ia 
este o taina %i se d  dup  mult  nevoin(  %i verificare, numai celor vrednici. C lug rul nu 
trebuie s  cear  %i s  doreasc  preo(ia %i duhovnicia, dar, dac  este silit de p storii s i %i este 
nevoie, s-o primeasc , spre slava lui Dumnezeu %i mântuirea multora. Vai nou , dac  
recomand m candida(i nevrednici de preo(ie. În fata lui Hristos vor da greu r spuns, atât 
candidatul %i duhovnicul care l-a recomandat cât %i ierarhul care l-a hirotonit cu grele 
impedimente canonice. 

47. Spune(i-mi câteva cuvânte despre p rin(ii no%tri duhovnice%ti, Arhimandritul 
Cleopa Ilie %i Protosinghelul Ioil Gheorghiu ? 

- P rin(ii no%tri Cleopa %i Ioil, care nu de mult a plecat la Domnul, au fost ca cele dou  
surori, Marta %i Maria. Ei nu s-au certat niciodat  timp de 50 de ani cât au tr it la Sih stria 
împreun . P rintele Cleopa lucreaz  cu cuvântul, iar P rintele Ioil st  la picioarele 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A%a n d jduim s  fie!  

48. Care este cel dintâi cuvânt al ucenicului c tre duhovnic? Dar al duhovnicului c tre 
ucenic ?  
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- Cel dintâi cuvânt al ucenicului c tre duhovnicul lui este: "Iart -m , P rinte, %i nu m  
uita la sfânta rug ciune"; iar al duhovnicului c tre ucenic este: "Dumnezeu s  te ierte, fiule, %i 
s  ne vedem la Rai! 

49. P rinte Paisie, ce sfaturi duhovnice%ti da(i ucenicilor Sfin(iei voastre care v-au fost 
credincio%i pân  la urm  %i v-au urmat sfaturile %i binecuvântarea ? 

- S  m  pomeneasc  la sfânta rug ciune cât vor fi în aceast  via(  trec toare %i s  
creasc  %i ei ucenici duhovnice%ti. Ce au v zut bun la mine, s  urmeze %i ei; iar ce au v zut 
r u, s  m  ierte, ca s  fie %i ei ierta(i de Dumnezeu în cer! 

50. Ce sfaturi da(i ucenicilor de chilie care v  îngrijesc în suferin( ?  
- S  poarte neputin(ele mele trupe%ti, precum le-am purtat %i eu pe ale lor cele 

suflete%ti. În tinere(ea mea am grijit %i eu de un P rinte b trân %i uneori îi f ceam nemul(umiri 
%i îl sup r m. Apoi îndat  îi ceream iertare %i m  rugam pentru el la Dumnezeu, %i ziceam: 
"Doamne, nu cer s -mi r spl te%ti aici, ci dincolo!" a%a îi spun %i ucenicului de chilie, c  
dincolo îi va r spl ti Domnul dragostea %i osteneala pe care o face cu mine, p catosul. 

51. P rinte Paisie, v  teme(i de ceasul mor(ii?  
- Cum s  nu m  tem, dac  sunt om p catos! C ci %i Mântuitorul, când se ruga în 

Gradina Ghetsimani, zicea: "Întristat este sufletul Meu pân  la moarte". În via(a mea am v zut 
sfâr%itul multor p rin(i %i credincio%i, dar nu am v zut pe nimeni r zând în clipa mor(ii, c  
atunci e atunci!  

52. Ce altceva ne mai spune(i despre sfâr%itul acestei vie(i trec toare ? 
- Dragii mei fii suflete%ti, va doresc s  ajunge(i cu s n tate zilele %i anii mei, dar prin 

câte ispite %i încerc ri am trecut eu, s  v  p zeasc  Dumnezeu! V  spun c  uneori Dumnezeu 
pe cei tineri îi ridic  din trup de vreme, ca s  nu gre%easc , iar pe unii din b trâni îi îng duie %i 
îi rabd  s  tr iasc  mai mult ca s  se poc iasc . Tinere(ea este ca o floare de primavar , iar 
b trâne(ea este ca soarele la asfin(it, gata în tot ceasul de moarte. S  v  spun o întâmplare 
adev rat . În anul 1926 a venit la schitul Cozancea un frate la c lug rie, fost cioban la oi. Îl 
chema Vasile Ar pa%ul. Era tare apropiat de mine. În 1932 s-a îmboln vit b trânelul. Într-o 
dimineata l-am vizitat %i mi-a spus: "P rinte Paisie, nu %tiu ce are s  fie, dar ast  noapte am 
visat c  mergeam spre r s rit, pe un câmp verde, %i atâta lume mergea, cât  frunz  %i iarb . 
Înaintea tuturor mergea un fl c oa% ca de 30 %i mai bine de ani, cu capul descoperit %i ducea o 
cruce de lemn în spate. *i am auzit un glas: "Unde merge(i ?" *i a r spuns tân rul care purta 
crucea: "Ducem un suflet la Dumnezeu!" A doua zi a murit b trânelul Vasile. Era de loc de 
lâng  Boto%ani. 

S  v  citesc acum felicitarea care mi-a trimis-o P rintele Casian Frunz , noul egumen 
de la schitul Sihla: "P rinte Paisie, se apropie un an nou. Dumnezeu %i Maica Domnului s  v  
dea putere %i r bdare s  mai sta(i între noi p cato%ii %i s  ne fi(i pild  de r bdare în acest veac 
trec tor. Ispitele se înmul(esc, dar cu rug ciunile Maicii Domnului %i ale tuturor sfin(ilor toate 
trec. Eu m  rog Bunului Dumnezeu %i Maicii Domnului s  v  (in  s n tos, pân  ce ve(i trimite 
pe to(i ucenicii Sfin(iei voastre, mântui(i, înaintea lui Dumnezeu. Mai pe urm  s  veni(i %i 
sfin(ia voastr . Anul care vine poate s  fie anul mântuirii %i al plecarii noastre. Dumnezeu s  
v  (in  s n tos în mijlocul nostru, ca s  ne înt ri(i în ispite. Amin!" 

53. Ce alte sfaturi da(i c lug rilor %i credincio%ilor ?  
- Ei, P rinte! dac  am putea face noi tot ce înv ( m pe al(ii, am fi sfin(i! Eu înv (am pe 

al(ii s  aib  r bdare în suferin( . Acum când sunt în suferin( , v d c  nu am deloc r bdare. 
Trebuie, nu r bdare, ci îndelung  r bdare. Un frate m  întreba: "Se poate ca în timpul 
suferin(ei s  potolim durerea cu rug ciunea?". Aici este darul lui Dumnezeu, i-am r spuns eu. 
Dragostea duhovniceasc  biruie%te durerea, cum spune Hristos despre femeia care este în 
chinurile na%terii, c  dup  na%tere uit  durerea" c  s-a n scut om pe lume". Mare lucru este, 
P rinte, a ne al tura cu cel ce p time%te, s  lu m parte la durerea lui. S  cerem ajutor de la 
Dumnezeu, ca s  putem trece cu bine valurile acestei vie(i.  

Daca nu po(i face fapta bun , nu este p cat; iar dac  po(i s-o faci %i nu o faci, este 
p cat. Sunt oameni care nu au copii, sau nu au vrut s  aib , sau nu le-a dat Dumnezeu. Cei 
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care nu i-au dorit, la b trânete îi doresc %i plâng c  nu au copii, dar este prea târziu. Când 
darul lui Dumnezeu se apropie de inima omului, atunci toate i se par u%oare; iar când se 
dep rteaz  harul, atunci toate i se par grele. Atunci sufer , strig  %i plânge, cum face %i copilul 
p r sit de mama lui. Uneori m  întreb, oare suferin(a mea %i a fiec rui om nu este cumva o 
arvun  a vie(ii ve%nice? C  suferin(a ne smere%te %i ne înva(  a striga la ajutorul lui 
Dumnezeu. Când suntem la o r scruce în via( , s  facem dou  lucruri: s  ne rug m %i s  
întreb m. Eu mai degrab  m  r t cesc în ora%e decât în p dure! Noi trebuie s  ajungem de la 
gândirea de Dumnezeu la sim(irea lui Dumnezeu. Una este vorbirea de Dumnezeu %i alta este 
sim(irea lui Dumnezeu. Una este vorba %i alta este fapta. La sim(ire duhovniceasc , ajunge 
numai acela care face voia lui Dumnezeu. Ca zice Mântuitorul: "Nu tot cel ce-mi zice: 
"Doamne, Doamne" , va intra întru împ r (ia lui Dumnezeu". Mai mult s  faci cu fapta, decât 
s  vorbe%ti cu cuvântul. C  lumea este plin  de vorbe, dar pu(ini sunt care pun poruncile 
Evangheliei în practic . Prind foarte bine %i cuvântul duhovnicesc, sfatul, mustrarea, 
îndemnul, predica, c r(ile. Dar de la cuvinte trebuie s  trecem %i la fapte, c  "dup  faptele tale 
te voi judeca" zice Domnul, c ci %i Dumnezeu a creat lumea numai cu cuvântul %i era bun  
foarte! înc  %i sfin(ii m rturiseau pe Hristos prin cuvânt, înv (au %i scriau c r(i inspirate din 
Sfânta Evanghelie. Dar noi cei de azi suntem oameni p cato%i. Noi trebuie s  vorbim pu(in %i 
numai ce este de folos spre lauda lui Dumnezeu. Spunea un filozof într-o carte: "Cine spune 
tot ce %tie, acela %tie pu(in %i prost!" Dac  am fi f cut %i noi în via(  m car a zecea parte din 
cât am înv (at pe al(ii, tot ne-ar mântui Dumnezeu! 

Sunt mul(i oameni tulbura(i ast zi %i nu-i u%or s -i lini%te%ti. Aici este în(elepciunea 
duhovnicului, a p storului de suflete. Sunt unii care au ceva în(elepciune în mintea lor, dar se 
mândresc în inima lor. Al(ii nu au nimic în cap, dar cred c  au ceva %i se mândresc degeaba. 
Cei mai mul(i sunt bolnavi suflete%te din cauza mândriei. *i ca s -i vindeci %i s -i sco(i dintr-
ale lor, de multe ori te ostene%ti degeaba. Eu care nu am mai nimic, cum s -i înv ( pe ace%ti 
oameni? Mai degrab  tac ca s  nu-i fac mai r i. Alteori, dac  tac, poate iar gre%esc, pentru c  
nu dau pu(in ajutor aproapelui care are nevoie. De aceea zic c tre to(i: multe s  ascul(i dar 
pu(ine s  vorbe%ti, c  "de tot cuvântul de%ert vom da seama înaintea lui Dumnezeu". Înv ( %i 
eu pe cei care vin la mine, cum îmi d  Dumnezeu în gând în ceasul acela %i cum m  îndeamn  
inima. Numai de ar primi Domnul osteneala %i dragostea noastr .  

54. Ce sfaturi mai deosebite da(i ucenicilor?  
- Cel mai mult îi îndemn pe to(i s  se roage: Ruga(i-v  mereu! Ruga(i-v  din inima! 

Ruga(i-v  cât mai mult lui Dumnezeu! Acesta este toat  speran(a mântuirii noastre. C  din 
rug ciune izvor sc toate faptele bune. Am v zut credincio%i %i c lug ri care plângeau la 
rug ciune. Citeau acatistul %i Paraclisul Maicii Domnului %i nu putea s  se roage de lacrimi. 
Duhovnicul meu de la schitul Cozancea m  scula în fiecare noapte la Utrenie cu dou  ceasuri 
mai devreme %i-mi zicea: "P rinte Paisie, vino la biseric , c  seceri%ul este mult %i lucr torii 
sunt pu(ini!". În fiecare miez de noapte îl g seam a%teptând pe pragul bisericii, c  era foarte 
nevoitor la rug ciune. A%a s-ar cuveni s  facem to(i. 

Al doilea sfat pentru ucenicii mei care sunt duhovnici. Eu în via(a mea de preot am 
legat %i am dezlegat, în numele lui Hristos pe to(i care au venit la mine pentru spovedanie, %tie 
Dumnezeu dac  am f cut bine sau r u. Dar pe cei care nu f g duiesc c  p r sesc p catele, nu 
avem voie s -i dezleg m, pân  nu se c iesc de ele din inima %i le p r sesc. La fel %i cu Sfânta 
Împ rt %anie, mare aten(ie cui %i cum o d m, c  mare r spundere avem înaintea lui 
Dumnezeu. Nici prea rar, dar nici prea des. S  (inem cont, pe cât se poate, de Sfintele 
Canoane %i de practica p rin(ilor iscusi(i de ast zi. S  cump nim între asprime %i iertare, între 
scump tate %i iconomie, iar unde nu %tim, sau în cazuri grele s  întreb m pe duhovnicii 
iscusi(i %i mai ales pe ierarhii no%tri. Mare aten(ie pe cine recomand m la hirotonie, c  ne 
a%teapt  aspr  judecat . Ca unii au fost hirotoni(i cu nevrednicie, împotriva Sfintelor Canoane, 
%i au f cut greut (i Bisericii lui Hristos. Apoi s  nu uitam c  to(i preo(ii, c lug ri %i de mir 
sunt datori s -%i aib  duhovnicii lor %i s  se spovedeasc  regulat, iar când este vorba de cazuri 
grele s  se m rturiseasc  numai la un episcop. Preotul nu poate dezlega toate p catele 
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preo(ilor %i chiar ale mirenilor, cum sunt cazurile de c s torii între rude sau divor(. Celor ce 
sunt tulbura(i, certa(i cu cineva, descuraja(i, prea slabi, lupta(i de cugete trupe%ti, care au 
judec (i sau sunt blestema(i de preo(i %i de p rin(ii lor, sau cred în vrajitorie, %i mai ales care 
au avorturi %i paz , sau au îndemnat %i pe al(ii la aceste grele p cate de moarte, s  nu le d m 
îndat  Sfânta Împ rt %anie, c  lu m foc %i noi %i ei. Ci s -i sf tuim s  p r seasc  p catele, s  
respecte canon vreme îndelungat , s  posteasc , s  fac  milostenie, s  fac  metanii %i 
rug ciuni dup  putere %i numai dup  un timp, când Duhul Sfânt va încredin(a pe duhovnic, 
acesta s  le dea Sfintele %i mântuitoarele Taine. La fel %i celor îndoielnici, nehot râ(i %i ispiti(i 
de p cate suflete%ti %i trupe%ti, nu îndat  s  le d m Sfânta Împ rt %anie. În toate cazurile s  ne 
rug m mult pentru cei ce se m rturisesc la noi %i au cazuri grele, %i Dumnezeu ne va 
încredin(a tainic ce canon s  le d m %i când s -i apropiem de cele sfinte. 

55. Crede(i c  în viitor mân stirile noastre %i acest sfânt loca% vor spori în via(  
duhovniceasc  %i în iubire, sau vor dec dea din ce în ce mai mult spre cele p mânte%ti?  

- Înc  nu am ajuns în m sura aceasta de a cunoa%te ce va fi dup  noi. Dar dup  
f g duin(a Mântuitorului, care zice: "Iat  Eu sunt cu voi pân  la sfâr%itul veacurilor", s  
credem în aceste cuvinte c  Domnul va fi cu noi %i în via(a aceasta %i în cea viitoare. Dar 
numai dac  vom p zi poruncile Domnului, f g duin(ele de la c lug rie %i sfaturile p rin(ilor 
care ne-au crescut. Iar dac  ucenicii %i urma%ii no%tri nu vor iubi biserica, nici sfintele slujbe 
dup  rânduial , nici rug ciunea, postul %i milostenia %i vor tr i în neunire, în robia grijilor 
p mânte%ti %i în uitare de Dumnezeu, atunci viitorul mân strilor noastre va fi din ce %i ce mai 
întunecat %i via(a duhovniceasc  va dec dea tot mai mult. S  ne rug m lui Dumezeu s  
binecuvinteze mân stirile noastre %i pe viitor cu stare(i, duhovnici %i c lug ri din în ce mai 
buni. 

56. Spera(i s  ne întâlnim dincolo, în lumina lui Hristos împreun  cu p rin(ii no%tri 
pleca(i mai dinainte?  

- De vom p %i pe urmele vie(ii lor %i de vom tr i în des vâr%it  dragoste unii cu al(ii, 
avem credin(a %i n dejde în mila %i bun tatea lui Dumnezeu c  ne vom vedea dincolo, în 
ve%nica via(a, ajutându-ne harul lui Dumnezeu, rug ciunile Prea Curatei Maicii Sale %i ale 
tuturor sfin(ilor. 

57. Care sunt ultimele cuvinte pe care a(i dori s  le rosti(i în clipa plec rii la Hristos?  
- În ceasul acela a% dori s  repet rug ciunea cea mai de urm  a Sfântului Apostol %i 

Arhidiacon *tefan: "Doamne, în mâinile Tale îmi dau duhul meu!"  
58. Iubitul meu P rinte duhovnicesc, ce cuvânt de folos spre mântuire îmi da(i %i mie, 

înainte de plecare? 
- P rinte Ioanichie, este timpul s  pui în practic  ceea ce ai scris %i ai înv (at pe al(ii; 

c  nu cel ce înva(  este mare la Dumnezeu, "ci cel ce va face %i va înva( , acela mare se 
chema întru împ r (ia lui Dumnezeu!" 

59. V  mul(umesc, P rinte Paisie, în numele tuturor ucenicilor %i fiilor duhovnice%ti ai 
Sfin(iei Voastre pentru aceste în(elepte sfaturi %i cuvinte de folos sufletesc, pe care ne vom 
str dui s  le împlinim %i cu fapta, spre lauda Prea Sfintei Treimi.  

- La plecare s  v  citesc o scurt  rug ciune, dup  obiceiul meu: "Domnul Dumnezeu, 
Prea Milostivul, s  v  binecuvinteze, Domnul s  v  ajute, Domnul s  v  miluiasc , Domnul s  
v  p zeasc  de tot r ul, Domnul s  v  umple de bucurie duhovniceasc , Domnul, ca un bun %i 
iubitor de oameni, s  v  ierte de p cate %i în ceruri cu drep(ii s  v  primeasc ! Binecuvinteaz , 
Doamne, pe robii t i ace%tia %i rug ciunea lor, %i dragostea lor, %i credin(a lor, %i bucuria lor, %i 
smerenia lor, %i r bdarea lor. Binecuvinteaz , Doamne, osteneala lor, %i c su(a lor, %i pâinea 
lor, %i copiii lor, %i via(a lor %i sfâr%it bun le d ruie%te, iar dincolo un col(isor de rai le 
d ruie%te, c  binecuvântat e%ti în veci. Amin !"  
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Arhimandritul Cleopa Ilie, 
despre Ieroschimonahul Paisie Olaru 

 
Îl cunosc pe P rintele Paisie din anul 1924, când p %team oile cu fra(ii aproape de 

schitul Cozancea - Boto%ani. Dumnezeu s -l odihneasc  în Rai. El ne-a fost pov (uitor 
duhovnicesc la toat  familia noastr . 

A venit la mân stire în anul 1921, dup  ce s-a întors de pe frontul din Ungaria. Când 
era în r zboi s-a rugat lui Dumnezeu zicând: "Doamne, dac  m  scapi cu via(  de pe front, 
c lug r m  fac!" %i l-a sc pat Dumnezeu cu via( . Statul le-a dat celor ce au luptat în r zboi 
câte 5 hectare de teren. P rintele Paisie a împ r(it p mântul la ceilal(i patru fra(i mai mari 
decât el, c ci au fost cinci fra(i, %i s-a dus la schitul Cozancea. Aici era via(a de sine.  

La început a f cut trei ani ascultare la buc t rie, c ci era foarte smerit, t cut %i 
ascult tor. Apoi a fost paraclisier mult  vreme la biseric  %i a avut duhovnic pe un P rinte 
blând %i iscusit, ieromonahul Calinic Susu care l-a deprins cu nevoin(  c lug reasc .  

La Cozancea, P rintele Paisie avea o chilie cu câteva înc peri. C lug rii îl iubeau mult 
pentru c  pe to(i cei bolnavi %i b trâni îi slujea cu toat  dragostea, îi cerceta la chilie, le ducea 
de mâncare, aducea preotul s -i împ rt %easc , %i st tea lâng  ei în ceasul mor(ii. Apoi îi 
înso(ea pân  la cimitir %i le t mâia mormântul 40 de zile, dup  rânduial .  

În Cozancea era un ieromonah pe care îl chema Gavril Apetri. Era duhovnic bun %i 
citea molitfele Sfântului Vasile cel Mare. Venea lume mult  la citit %i nu mai înc pea în chilia 
lui. Atunci a venit la P rintele Paisie %i i-a zis: "P rinte Paisie, d -mi %i mie o chilie, c  am 
oameni mul(i %i nu am unde îi primi". Dup  ce i-a dat o chilie, nu a trecut mult %i iar i-a zis: 
"P rinte Paisie, mai d -mi o chilie, c  nu-mi ajunge una". *i i-a dat-o %i pe a doua. Mai târziu 
iar %i i-a zis: "P rinte Paisie, d -mi %i cealalt  chilie, c  sfin(ia ta stai în paravan!" La un timp 
îi zice: "P rinte Paisie, %tii ce? D -mi %i paravanul c  sfin(ia ta î(i g se%ti s  stai undeva, c  am 
lume la citit %i dormit %i nu am unde-i culca!" Iar P rintele Paisie, fiind milostiv %i lini%tit, i-a 
dat toat  chilia, iar el se culca într-o magazie de lemne, numai s  împace pe fiecare. Dup  o 
vreme, P rintele Gavril Apetri s-a îmboln vit %i l-a îngrijit pân  la moarte tot P rintele Paisie, 
c ci era plin de pace %i de dragoste pentru Hristos. 

Prin anul 1935 tr ia în schitul Cozancea un c lug r numit Ilarion Bolovan, care ducea 
c r(i biserice%ti cu c ruciorul prin sate %i le d dea pe la biserici. Mai târziu %i el s-a îmboln vit 
%i l-a îngrijit pân  la moarte P rintele Paisie. Îi zicea b trânul: "P rinte Paisie, sfin(ia ta e%ti 
tata %i mama mea!".  

Odat , pe când P rintele Paisie se ruga într-o mica poieni(  din marginea p durii, la 
câteva sute de metri de mân stire, a auzit un cor ceresc care cânta foarte frumos cânt ri 
biserice%ti. Era un semn c  acolo trebuie s  fac  o mic  biseric . A pus o cruce mare de stejar 
în locul acela, apoi s-a dus la mitropolitul Moldovei %i a luat binecuvântare s  fac  acolo un 
mic paraclis de lemn, cu hramul Sfântul Mucenic Mina. Dup  ce l-a f cut, l-a lipit, a pus în el 
icoane, a construit al turi o casa cu câteva chilii %i se nevoia acolo. În acea chilie a stat vreo 
noua ani. Ziua fîcea ascultare la biserica, la gr din , la vie iar seara se lin%tea cu câ(iva ucenici 
la paraclisul din poian . 

La început a avut ucenic de chilie pe fratele meu Gheorghe. Era foarte nevoitor. Dar 
într-o seara a l sat un bilet pe mas , pe care scria: "P rinte Paisie, iart -m  c  m  duc pentru 
cinci zile s  m  poc iesc în p dure!". *i-a luat ceaslovul %i câteva lumân ri, %i s-a a%ezat la 
rug ciune într-o groap  din p dure. Pe la miezul nop(ii, când se ruga %i citea la psaltire cu 
lumânarea aprins , a venit vrajma%ul la el în chip de arap negru uria% %i i-a zis cu glas 
înfrico% tor: "Ce faci aici? Nu %tii c  ai venit f r  blagoslovenie? Cuprins de mare fric , 
fratele Gheorghe a luat Ceaslovul %i a fugit la chilie. Apoi b tând în geam a zis: 

- Binecuvinteaz , P rinte Paisie, %i m  iart  pe mine p catosul !  
- Dar cine e%ti, frate ? 
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- Sunt fratele Gheorghe p catosul ! 
- Fratele Gheorghe este plecat în p dure s  se poc iasc  ... 
- Iart -m , P rinte Paisie c  am plecat f r  blagoslovenie ! ... 
A mai avut un ucenic bun, pe monahul Ghenadie Fl mânzanu, fost mult  vreme 

cioban. Era nec s torit, purta barb  %i avea o via(  foarte curat . P rintele Paisie, când l-a 
v zut c  vine la Cozancea iarna, descult %i se roag  a%a de mult cu metanii %i cu lacrimi, l-a 
luat ucenic la chilia lui din poian . Toat  ziua %i noaptea se ruga b trânul %i f cea mii de 
metanii, iar când se închina la icoana Maicii Domnului curgeau multe lacrimi din ochii lui. 
Apoi s-a îmboln vit %i l-a îngrijit P rintele Paisie pân  s-a dus la Domnul.  

Mai târziu s-a îmboln vit la Cozancea %i ierodiaconul Nicon Dr guleanul, care cânta 
foarte frumos %i avea via(  deosebit . *i pe el l-a îngrijit P rintele cu mult  dragoste. Seara, 
înainte de a muri, l-a vizitat P rintele Paisie, iar ierodiaconul Nicon i-a zis: "P rinte Paisie, s  
vii dimineata la ora 8 la mine s  cânt m împreun  Aliluia!". Când s-a dus dimineata, i-a spus: 
"De acum m  duc la Domnul s  cânt împreun  cu îngerii Aliluia!". *i %i-a dat duhul în 
mâinile lui Dumnezeu.  

Îmi aduc aminte c  împreun  cu P rintele Paisie am f cut un leg mânt amândoi. Era în 
primavara anului 1935. Eu venisem din armat  într-o permisie pe acas . Apoi am trecut %i pe 
la P rintele Paisie la schitul Cozancea. La întoarcere m-a petrecut P rintele pân  într-o poian  
din marginea p durii. Era o zi de prim var  cu soare, cântau cucii %i câmpul era înflorit.  

- Frate Costic  - m-a întrebat P rintele Paisie - nu ai vrea s  vii la Cozancea, dup  ce 
te liberezi de armat ?  

- Nu, prea Cuvioase P rinte - i-am r spuns. Eu a% vrea s  r mân la Sih stria. Acolo m-
am dus de la început, acolo au murit fra(ii mei Vasile %i Gherasim, acolo este munte %i-i mai 
mult  lini%te...  

- Atunci, hai s  facem un leg mânt - a spus P rintele. *i dup  ce am f cut amândoi trei 
închin ciuni, am stat în genunchi, iar P rintele Paisie a spus aceast  rug ciune: "Doamne dac  
este voia Ta, vreau, dac  moare fratele acesta înaintea mea, s  fiu eu la capul lui; iar dac  mor 
eu, s  fie el la capul meu ... !  

- Amin! Apoi s rutându-i mâna, am luat blagoslovenie %i a%a ne-am desp r(it. P rintele 
s-a întors înapoi, iar eu m-am dus la Sih stria %i apoi la regiment. 

Mi-aduc aminte c  tot cu sfatul P rintelui Paisie am primit s  fiu stare( la Mân stirea 
Sih stria. *i iat  cum a fost: Era în vara anului 1942. Mân stirea noastr  era ars  dup  
incendiul din 1940, o mare parte din p rin(i s-au dus la Mân stirea Neam(, c  aici nu mai erau 
chilii, iar stare(ul nostru Ioanichie Moroi era b trân %i bolnav în pat %i nu mai putea conduce 
mân stirea. 

Atunci p rin(ii din consiliu au luat aprobare de la Mân stirea Neam( s  aleag  alt 
stare(. Stare(ul nostru, Ioanichie, le-a zis: "Pune(i egumen în locul meu pe Cleopa de la oi, c  
este b iat bun %i ascult tor!". Ei îns  nu mi-au spus nimic. Într-o zi, pe când eu tundeam oile 
pe muntele T ciunele, am v zut c  vin la mine to(i p rin(ii din consiliu, în frunte cu 
duhovnicii Casian Cojoc %i Calistrat Bobu. Unul dintre p rin(i mi-a zis: "P rinte Cleopa, a 
venit vremea ca pe timpul lui David, s  la%i oile cele necuvânt toare %i s  p store%ti pe cele 
cuvânt toare! Iat , mân stirea este ars , stare(ul nostru este orb %i bolnav, c lug rii se 
risipesc... Vin  %i ajut  la refacerea mân stirii. Te vrem to(i, te cheam  %i P rintele stare( 
Ioanichie, care ne-a crescut pe to(i c  el nu mai poate ... " 

Eu, v zând c  nu este alt  sc pare, le-am zis : M  rog P rin(ilor, mai l sa(i-m  s  m  
rog lui Dumnezeu %i s  m  gândesc o lun  de zile, c  sunt tân r %i nu %tiu ce s  fac. P rin(ii m-
au l sat o lun  de zile s  m  mai gândesc. Dar eu îndat  am scris lui P rintele Paisie de la 
Cozancea, bunul meu sfetnic din tinere(e, %i l-am întrebat:  

Ce s  fac, P rinte Paisie, c  sunt la o mare %i grea încercare în via( ? S  primesc 
stare(ia Sihastriei, sau s  r mân în continuare la oi? Dup  vreo zece zile îmi scrie P rintele 
Paisie aceste cuvinte pe care nu le uit toat  via(a:  
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- Dragul tatei, de la mine p catosul s  fii ca cum n-ai da %i ca cum n-ai lua! Nu te 
bucura când te-or pune stare( %i nu te sup ra când te-or scoate din stare(ie! Atunci eu, l sând 
oile, mi-am luat cojocul, am coborat în mân stire %i am fost numit loc(iitor de stare(. 

În anul 1947 P rintele Paisie a fost hirotonit diacon %i preot. Apoi a fost egumen la 
Cozancea %ase luni. Dar ivindu-se unele neîn(elegeri în ob%te, P rintele a cerut s  fie primit în 
ob%tea Mân stirii Sih stria, dup  27 de ani cât s-a nevoit la schitul Cozancea. Eu m-am dus la 
Ia%i cu cererea lui %i i-am prezentat-o episcopului vicar Valeriu Moglan. Mi-a aprobat-o 
imediat, c ci (inea mult la Sih stria. Pe urm  a venit %i P rintele Paisie. I-am dat o chilie 
aproape de biseric  %i l-am numit duhovnicul întregii ob%ti. Spovedea zi %i noapte %i c lug ri 
%i mireni. Lumea îi zicea "Pustnicul", "Unde este pustnicul?" "Mergem la pustnicul de la 
Sih stria!". Nu avea timp nici s  m nânce. 

La 30 august 1949, eu am fost transferat de la Sih stria cu 30 de c lug ri la mân stirea 
Slatina, cu ordinul Patriarhului Iustinian s  reorganiz m aceast  vestit  ctitorie a lui 
Alexandru L pu%neanu, pe care autorit (ile voiau s-o transforme în spital cum mai fusese în 
timpul primului r zboi mondial. Atunci l-am luat cu noi %i pe P rintele Paisie Olaru. A stat la 
Slatina cam patru ani. Se ocupa numai cu duhovnicia. Permanent spovedea c lug ri %i mireni. 
I-am dat dou  chilii al turi de paraclisul Mitropolitului Veniamin Costachi. Nu avea timp nici 
s  m nânce. De acolo s-a dus câteva luni %i la schitul Rar u, care depindea tot de Slatina.  

Aceasta era via(a %i nevoin(a P rintelui Paisie. Muncea %i se ostenea pe ascuns. Nimeni 
nu %tia cât %i cum se roag , cât %i cum poste%te, ce lucreaz  %i ce tain  are. Era plin de 
smerenie, de blânde(e %i de dragoste. Plângea cu cel care plânge %i se bucura cu cel care se 
bucura. Nu (inea la haine bune, la bani, la nimic %i fugea de cinste, de lauda, de multa vorbire, 
de clevetire %i de oameni mari. 

P rintele Paisie ne-a crescut %i ne-a fost sfetnic %i P rinte duhovnicesc în Cozancea la 
cei cinci fra(i care am plecat în mân stire. F r  sfin(ia sa noi poate nu mergeam nici unul la 
c lug rie. Iar dup  ce am venit la Sih stria %i cât am stat împreun  la Slatina, P rintele Paisie 
mi-a fost duhovnic. Eu m  spovedeam la el %i el la mine %i tot ce aveam mai de tain  m  
sf tuiam cu dânsul %i eram foarte mul(umit c  l-a adus Maica Domnului la Sih stria. 

În anul 1951, mi-aduc aminte c  Patriarhul Justinian a hot rât s  m  duc stare( la 
Mân stirea Neam( cu 100 de c lug ri, 70 de la Slatina %i 30 de la Sih stria, ca s  înnoiasc  
via(a duhovniceasc  de acolo. Atunci eu m-am tulburat de aceasta %i nu %tiam ce s  fac. Dar 
mi-am adus aminte de sfatul marelui P rinte Vichentie M l u de la Agapia, pe care l-am avut 
%i un timp duhovnic când eram în armat , c  îmi spunea a%a: "M i b iete, când vei da de 
necazuri mari, s  poste%ti trei zile %i s  te rogi cu lacrimi %i Dumnezeu te va înv (a ce s  
faci!". Deci m-am închis într-o chilie la stare(ie %i nu %tia nimeni de mine, numai ucenicul 
meu, Serapion. To(i p rin(ii din mân stire %tiau c  sunt dus la Patriarhie. Am postit %apte zile, 
de luni pân  Duminic . Dup  câteva zile de post, noaptea, cum st team pe scaun %i parc  
a(ipisem, am v zut o lumina cereasc  în jurul icoanei Maicii Domnului din perete. Apoi 
Maica Domnului mi-a gr it din icoana %i mi-a zis: "Nu te intrista pentru tulbur rile de la 
Mân stirea Neam(, c  le voi lini%ti ! Dar s  nu fii întru digamie..." adic  s  nu fiu în îndoial . 
C  un gând îmi spunea s  m  duc la Neam( %i alt gând îmi spunea s  m  duc în pustie. C  
veneau unii c lug ri de la Neam( %i-mi spuneau: "Vin , P rinte Cleopa, la noi c  te ajutam s  
îndreptezi via(a duhovniceasc  de aici!" Iar al(ii îmi spuneau: "Nu te duce la Mân stirea 
Neam(, c  acolo este greu %i nu vei putea pune rânduial  ca la Slatina... " 

Atunci m-am dus îndat  la P rintele Paisie %i dup  ce m-am spovedit, i-am spus tot ce 
am auzit %i am v zut la icoana Maicii Domnului din chilie, iar el mi-a zis: Poate este un semn 
dumnezeiesc. Dar nu mai spune deocamdat  nim nui vedenia aceasta. Acum preg te%te-te %i 
mâine s  te împ rt %e%ti %i de-o fi de la Dumnezeu s  v  duc  la Mân stirea Neam(, Maica 
Domnului o s  v  ajute; iar de nu va fi voia Lui, o s  r mâne(i pe loc... " 

A dou  zi, dup  ce m-am împ rt %it, am primit veste din Bucuresti c  Patriarhul s-a 
sf tuit cu mai mul(i %i a hot rât s  r mân  lucrurile pe loc. A%a, cu rug ciunile Maicii 
Domnului %i cu binecuvântarea duhovnicului, s-au lini%tit toate. 
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P rintele Paisie a stat la Mân stirea Slatina din anul 1949 pân  primavara anului 1953, 
când, s-a retras din nou la Sih stria, unde avea mai mult  lini%te sufleteasc . El a vrut s  vin  
la Sih stria înc  înainte de a intra eu în mân stire, c  îi pl cea locul acesta retras de lume, mai 
ales la Sihla unde s-a nevoit Sfânta Teodora. 

P rintele Paisie a fost sfetnicul meu cel mai bun în via(a de când eram copil %i pân  
când s-a dus la Domnul, în toamna anului 1990. Oricând aveam câte un necaz sau eram la o 
grea încercare în via(a, m  duceam la chilia lui %i îi ceream sfatul, sau în scris îl întrebam ce s  
fac %i el îmi trimitea câteva rânduri %i urmam cuvântul lui. C  cine nu ascult  de duhovnic, nu 
ascult  nici de Dumnezeu. 

A%a era P rintele Paisie: smerit, t cut, blând, în(elept la cuvânt, foarte milostiv %i 
iubitor de aproapele. Întotdeauna cauta pacea cu to(i %i iubea lini%tea. Nu-i pl cea s  tr iasc  
între mul(i %i î%i ascundea via(a %i nevoin( . Nimeni nu %tia cum se roag  în chilie, ce lucrare 
are mintea %i inima lui, cât sta la masa %i cât se odihne%te. Pe lâng  lini%te, iubea mult %i fiii 
s i duhovnice%ti pe care îi primea la spovedanie la orice or  din zi %i din noapte %i purta mare 
grija de mântuirea lor. El nu era prea aspru la canoane, c  (inea cont de a%ezarea sufleteasc  a 
fiec ruia, %i era blând cu to(i, precum spune Sfântul Efrem Sirul c  "chipul aducerii la 
poc in(  este numai al blânde(ii". Cu iertarea, cu r bdarea %i blânde(ea lui, a câ%tigat multe mii 
de suflete, jertfindu-se pe sine pentru al(ii. Uneori b trânul d dea %i acest sfat, cum ne înva(  
însu%i Domnul nostru Iisus Hristos: "Cel ce va r bda pân  la sfâr%it, acela se va mântui". Ori, 
P rintele Paisie a rabdat toate ispitele %i necazurile vie(ii p mânte%ti pân  la sfâr%it, mai ales 
ultimii cinci ani de orbire, de surzire %i suferin(  la pat pân  când %i-a dat sufletul în mâinile 
lui Hristos. 

Noi ca fii duhovnice%ti ai P rintelui Paisie, care ne-a crescut %i ne-a format în %coal  
fricii %i iubirii de Dumnezeu, suntem datori s  ne rug m pentru sufletul lui, ca s -l odihneasc  
în ceata drep(ilor din Ceruri %i s  nu uit m c  %i noi mâine ne vom duce dincolo, s  d m 
socoteal  ce-am f cut bun sau r u pe p mânt. 
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SCRISORI *I 

ÎNV#)#TURI DUHOVNICE*TI 
 

a. Scrisori adresate de P#rintele Paisie Arhimandritului Victorin stare&ul Mân#stirii 
Sih#stria 
 

Prea cuvioase P rinte Stare(, 
 

V  felicit pentru ziua de Anul Nou 1982, ziua numelui de botez a Sfântului Vasile cel 
Mare. 

Mul(i ani cu pace, s n tate %i spor în toate cele de folos, atât trupe%te, cât %i 
duhovnice%te. 

M-am bucurat de venirea Prea Cuviosiei Voastre la Sihla, pentru dragostea ce-o ave(i 
%i pentru grija ce ne purta(i. M-am bucurat de unele progrese în gospod rie. M-am bucurat de 
pacea ce cu îng duin(a %i r bdarea Prea Cuviosiei Voastre se p streaz  în Sfânta Mân stire 
Sih stria. M-am bucurat c  sunte(i apropiat de inimile %i sufletele celor ce cu darul lui 
Dumnezeu îi conduce(i. Înc  m-a% bucura s  aud c  sunte(i în unire cu to(i %i c  nu ave(i nici 
un potrivnic. 

M-a% bucura s  aud c  ave(i mila de cei bolnavi, c -i crede(i %i c  nu-i trimite(i la 
mama lor. Pentru ca mama lor sunte(i Prea Cuvio%ia voastr . 

M-a% bucura s  aud c  tot ce f g duim la c lug rie, adic  "doresc via(  pustniceasc ", 
biserica, cur (enia %i ascultarea trebuie s  %i împlinim. Ascultarea o fac fra(ii, dar mai mult 
sili(i, nu tocmai din dragoste. Ascultarea f r  rug ciune este o ocupa(ie pe care o au %i mirenii. 
Dar mai ales biserica, cur (enia %i dorin(a pentru mântuirea sufletelor s  le urma(i, s  le 
impune(i la to(i. C  "mare se va chema cel ce va întoarce un suflet r t cit". 

M-a% bucura, c  pe, lâng  ascultare, s  g si(i un suflet care îi place lini%tea %i are 
nevoie de lini%te. Nu s  i se impun , ci s  o caute, s  o doreasc ; nu s  se odihneasc , ci s  se 
nevoiasc . 

M-a% bucura s  aud c  to(i fra(ii se nevoiesc, merg la biseric , la pravil  (rug ciune %i 
canon) %i se întrec cântând la stran  %i c  p rin(ii cânt re(i sunt binevoitori. M-a% bucura s  
aud c  dore%te vre-un P rinte s  se lini%teasc  la poiana din "Piciorul Crucii". Poate ar trebui 
s  propune(i care dore%te s  se lini%teasc , sau s  le da(i canon celor bolnavi, sau celor ce nu le 
place ascultarea %i biserica. 

În sfâr%it, ar trebui s -mi v d de p catele mele %i s  zic ierta(i-m  pe mine p catosul. 
Paisie 
 
 

Prea Cuvioase P rinte Stare(, 
 

Bunul Dumnezeu s  va dea s n tate %i putere de munc , ca s  pute(i scoate la bun 
sfâr%it toate câte a(i început %i cele, ce înc  ave(i înc  în plan s  începe(i. 

Ne bucur m c  ave(i în vedere %i de Sihli%oara noastr , c  dup  plecarea P rintelui 
Chiril mai mult v  interesa(i cu gospod ria, mai ales drumul era necesar. Acum s-a f cut bun 
de mers %i cu piciorul %i cu ma%ina, tot cu blagoslovenia P. C. Voastre. S-a reparat fântâna de 
la poart , care era degradat . Acum mai mare dragul s  intri pe poart .  
Seam n  a vie(ui oameni gospodari. 

Biserica cu slujba merge bine în toate rânduielile. P rin(ii %i fra(ii de aici î%i fac 
datoria, dup  cum %ti(i...  

*i dac  acest scris nu este potrivit, îl vom drege cu alt  ocazie, cu duhul blânde(ilor. 
Blagoslovi(i %i m  ierta(i.  
Paisie p catosul 
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Prea Cuvioase P rinte Stare( Victorin, 
 

Cu ajutorul lui Dumnezeu am f cut trei pa%i în acest sfânt %i mare Post. Suntem 
bini%or. Asemenea v  dorim %i P. C. voastre %i la întregul sobor al Sfintei Mân stiri Sih stria. 
Cu regret c  am auzit ca P C. Voastr  sunte(i pu(in bolnav. 

Iubite P rinte, potrive%te a%a, ca s  nu v  gr bi(i nici prea, prea %i nici foarte, foarte. 
Noi cu to(ii va pomenim la nevrednicile noastre rug ciuni. 
S  v  ajute Domnul s  pute(i duce cu drag ascultarea pân  la sfâr%it %i sfâr%itul s  fie 

bun. 
Ierta(i %i nu ne uita(i. 

 
Paisie 

 
 

Prea Cuvioase P rinte Stare(, 
 

Va multumim pentru toat  dragostea ce a(i ar tat fa(  de noi p cato%ii. Înc  o dat  v  
cerem iertare pentru toate %i iar %i v  zic la tot întregul sobor post u%or %i s  ne întâlnim la u%a 
Raiului. 

P a i s i e 
 

Urare de Craciun a P rintelui Paisie Olaru din Schitul Sihla, c tre ob%tea Mân stirii 
Sih stria : 

"Slava întru cei de sus lui Dumnezeu %i pe p mânt pace" %i în Sihli%oara noastr  %i 
Sih stria %i în sufletele noastre pace! 
 
 
 

b. Din scrisorile P#rintelui Paisie c#tre ucenicii sai c#lug#ri  i mireni. 
 

Trei scrisori de r spuns adresate monahiei Irina Iordache din Mân stirea V ratec care 
s-a nevoit mai mul(i ani la Locurile Sfinte. 

M. Sih stria, decembrie, 1973 
 
 

Iubitoare de Hristos, Irina, 
 

V  mul(umesc pentru darurile trimise %i Dumnezeu s  v  r spl teasc  dragostea. Din 
partea noastr  ave(i toat  blagoslovenia s  r mâne(i %i mai departe la Locurile Sfinte %i s  v  
supune(i celor ce, pentru Domnul, v  au în grij . Sunte(i dezlegate de toate cele ce ave(i de 
datorie. S  m  ierta(i, c  în ultimul timp, mi-a sl bit vederea aproape de tot. Pomeni(i-ne %i pe 
noi la sfintele slujbe de la Locurile Sfinte! S  ai grij  s  fii supus  %i s  depinzi de un 
duhovnic care s  fie dup  Dumnezeu, s  r spund  de suflet. Dumnezeu s  v  ajute la to(i cei 
ce v-a(i învrednicit s  ajunge(i acolo, unde noi numai cu gândul mergem! Cu dragoste, al 
Sfin(iei tale duhovnic ce nu te poate uita. 

Paisie 
 
M. Sih stria, 26 martie, 1976 
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Iubitoare de Hristos, fiic  %i maic  Irina, 
 

Dorin(a noastr  ca, atât duhovnice%te, cât %i trupe%te, aceste scurte %i umilite rânduri s  
v  g seasc  în cele mai fericite momente. Cu mare greutate am putut s  v  scriu aceste 
rânduri, dar  %tiind c  dragostea toate le poate, le-am scris. 

Dragul t tucu(ei, aurul este tot aur, ori unde l-ai arunca. El este tot aur, iar arama este 
tot arama. Credin(a curat  %i adev rat , ori în ce loc ar fi ea, este %i se crede a fi adev rat .  
A%adar, s  v  nevoi(i %i s  v  sili(i a v  p stra ca aurul curat.  

Din partea noastr  v  dorim s  v  p stra(i m car a%a, ca în ziua când a(i pus piciorul pe 
acel p mânt sfânt. Mai avem înc  o dorin( , c  dac  nu se va putea s  ne mai întâlnim aici, s  
ne întâlnim, acolo sus în Patria St pânului nostru, Domnul Iisus Hristos. Amin. 

Cu drag, al t u P rinte, 
Paisie 
 
P.S. Iart -m  c  sunt aproape orb. Pomeni(i-m  ca s -mi îng duie Dumnezeu atât cât 

s  m  pot purta, dac  se poate. Dar fie voia Domnului! 
Schitul Sihla, 23 aprilie, 1983  

 
 

Maicilor Irina %i Paisia, 
 

Fiind ocupat cu lucruri omene%ti, nu am putut a r spunde îndat . Dar citind acatistul 
Sfintei Maicii noastre Teodora de la Sihla, v  mul(umesc pentru dragostea ce a(i avut %i v-a(i 
ostenit de l-a(i scris a%a frumos. 

Dumnezeu s  v  r spl teasc  %i, cu rug ciunile Sfintei Teodora, s  v  ajute s  petrece(i 
aceast  via(  trec toare cu r bdare %i iar cu r bdare %i cu dragoste s  rabda(i toate cele ce le 
rânduie%te Domnul pentru mântuirea noastr . 

Crucea pe cât este de grea, pe atât de r spl tit  este cu bucuria ve%nic  %i fericit . 
A%tept m Sfânta Înviere cu pace %i cu bucurii duhovnice%ti. 
Am primit pachetul %i cartea pentru care v  multumim. 
S  ne întâlnim unde va rândui Domnul ! 
Cu toat  duhovniceasc  dragoste, al fra(iilor voastre P rinte %i duhovnic. 
Paisie 

 
 
 

Patru scrisori adresate unor fiice duhovnice ti din ob tea Sfintei Mân#stiri Agapia, 
scrise din Schitul Sihla  i din Mân#stirea Sih#stria. 
 
 

Iubitoare de Hristos, fiic  %i sor  Georgeta, 
 

Având ocazie, v  trimit câteva rânduri, prin care a% vrea s  v  mai împrosp tez %i s  v  
asigur sfânta mântuire. 

Dragul tatei, r bdare, r bdare, r bdare. Dar r bdare, nu cu noduri; ci r bdare %i 
îndelung  r bdare cu dragoste. C  dac  ai dragoste, dragostea le rabd  pe toate pentru 
Domnul, pentru mântuirea ta. S  nu zici c  aceast  ascultare îmi este dat  ca o pedeaps , fie 
ea %i pedeaps , sau ca o r zbunare. Dar s  %tii c  %i sfin(ii au p timit, dar dac  au p timit cu 
dragoste, s-au încununat. 

A%adar, scopul se întreab . Pentru ce faci un lucru? Vrei s  câ%tigi ceva lucruri sau 
bani? Nu! Ci, vrei s  te mântuie%ti. Atunci sigur te mântuie%ti, dac  ai r bdare. *tiu, c  am 
gustat %i eu din toate câte oleac . *tiu, c  mai mult  r bdare îi trebuie celui ce face bine, c ci 
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pe cine ferice%te Domnul mai mult? Iat  ce zice: "C  am fost fl mând %i bolnav %i m-a(i 
îngrijit". Asta o cere Domnul la dreapta judecat ! 

A%adar, din partea mea î(i doresc s  fii s n toas , s  faci ascultare, dar s  o faci cu 
dragoste. C  dac  o vei face cu dragoste, ai plat  de la Domnul %i treaba iese bine... 

N-am avut ocazie s  %tiu dac  te-ai m rturisit, c  trebuia de dou  ori s  te împ rt %e%ti 
în post. Iar cu m rturisirea, mai des. Nu îndelung , c  te iau ispitele înainte %i o p (e%ti. S  te 
m rturise%ti la un duhovnic care te ascult  %i te crede. S  nu te jelui la toate, c  nu te folose%ti. 
S  stai la ob%te s  nu te ademeneasc  careva, c  se ive%te ura %i ambi(ia. S  nu ai încredere în 
oricine, c  nu %tii cum scapi o vorb  %i atunci ai de lucru. S  te împaci cu maicile, s  le iube%ti 
ca s  te iubeasc  %i dac  te nec je%te cineva s  rabzi cu dragoste. De ele atârn  mântuirea ta. 

Eu sunt s n tos %i în pace cu to(i. M-am împ rt %it de dou  ori %i acum înc  odat . 
S  %tie Maica Stare(a în ce stare te g se%ti. Dac  ai vreo nemul(umire, spune-o la 

duhovnic %i el va face cunoscut maicii stare(e. 
A%adar, dac  vei fi mul(umit , Dumnezeu î(i va da s n tate %i putere s  rabzi toate... 
Din partea mea, eu v  pomenesc pe toate trei, s  va dea Domnul r bdare. Pomeni(i-m  

%i pe mine la sfintele rug ciuni... 
Paisie 

 
 

Iubitoare de Hristos, Gorgonie, 
 

Cu ocazia venirii sorei Domnica, î(i trimit câteva rânduri. 
Eu, cu ajutorul lui Dumnezeu, am împlinit suma de ani. Dup  cum %tii, cu s n tatea nu 

sunt vrednic s  mul(umesc lui Dumnezeu. Sunt în pace cu îngera%ii (?) %i toate merg dup  voia 
Domnului. A%adar, s  mul(umim Lui pentru toate, s  ne dea Domnul r bdare. 
 

Am auzit c  sunte(i cam bolnave, pentru c  v-a(i sup rat c  a sporit ob%tea la bolni( . 
Dragul meu, s  te rogi lui Dumnezeu s -(i dea r bdare %i s  crezi c  Dumnezeu 

rânduie%te toate pentru mântuirea noastr  !. Asta este crucea mântuirii fr (iei tale. S  %tii c  
maica Paraschiva se roag  s  pute(i duce crucea, pân  la Golgota sus. 

S  nu te superi pe mine c  am zis s -(i sporeasc  ob%tea. Numai s -(i prisoseasc  
r bdarea, s  fii s n toas  %i s  po(i ajuta %i altora. S  cite%ti acatistul Sfintei Paraschiva. 

S  le iube%ti (pe cele bolnave), s  le cite%ti %i s  le cân(i %i dac  î(i mai cade înc  una, 
s  o prime%ti cu toat  dragostea, c ci a%a vom câ%tiga un col(i%or de Rai. Cu m rturisirea 
sincer  %i deas  vei reu%i. 

Doamne ajuta ! 
Paisie, fostul t u P rinte %i duhovnic 
P.S. Maic  Gorgonia, cea mai mare fapta bun  este a îngriji de cei bolnavi! P(aisie) 
Hristos S-a în l(at, Gorgonie, 

 
 

M-am bucurat când am auzit c  ai de lucru! S  te bucuri %i fra(ia ta, c  a%a spune 
Mântuitorul: "Mai bine este a da, decât a lua". Mai bine este a ajuta, decât a cere ajutor de la 
al(ii! 

S  fii s n toas  s  po(i face bine cât de mult! Mai cru( -te ! F  ascultare cât po(i, c  %i 
eu a% face, dar nu mai pot... Cât despre mine, m  simt bine. Nu sunt vrednic s  mul(umesc lui 
Dumnezeu! Pe lâng  ascultarea pe care o ai, î(i mai dau %i eu o ascultare. S  ai grija de 
mielu%elul acesta (?), c  nu cere mâncare, nici apa! 

P(aisie) 
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Iubitoare de Hristos, fiic , sor  %i maic  Gorgonie, 
 

S  nu te gr be%ti s  vii la noi îndat , s  nu cumva s  pierzi plata, c  am auzit despre 
maica Paraschiva c  este c zut  la pat a%a c  ar fi bine s  fii cu grij , s  o aju(i pân  la sfâr%it, 
s  ai mil  de ea, c  mâinile ei sunt sfinte, c  a scris frumos %i mult a înv (at %i pe al(ii. 

S  o preg te%ti s  se poat  împ rt %i %i s  v  preg ti(i %i voi pentru Sfânta 
Împ rt %anie, la sfin(ii Apostoli. Posti(i de la Duminica Mare o s pt mân . 

Eu m-am împ rt %it, sunt bine, am pace cu to(i... 
Ascultarea este scar  la cer. S  faci ascultare cu dragoste, nu de sil , ci din mil . S  ai 

mil  de bolnavi %i Dumnezeu va avea mil  %i de noi. 
Doamne ajuta, c  Hristos a inviat %i pe noi ne va învia!  
Paisie 
 
Pe verso aceste scrisori nedatate, P rintele Paisie î%i evoca în câteva cuvânte, pe iubita 

sa mam  care l-a n scut, scriind urm toarele: 
Pe m muca mea o chema Ecaterina. Parc  o v d cu ochii min(ii cum în bra(e m  (inea 

%i ma înva(  de ale credintei. Draga mea, m muca mea! C  nu-i mai scump pe acest p mânt, 
decât numele de mama! Ea pe mine m-a n scut %i m-a crescut pân  s -mi dau seama. Ar 
trebui s  o iubesc mai mult %i s  o pomenesc mereu %i pentru sufletul ei scump s  m  rog lui 
Dumnezeu. 

P(aisie) 
 
 

O scrisoare de r spuns c tre ucenicile din Mân stirea Agapia : 
 

Adev rat a înviat Domnul ! 
Am primit dragostea fra(iilor voastre. V  mul(umesc. Pentru toate câte a(i scris, nu este 

alt leac decât numai r bdare cât de mult , m rturisire cât mai deas  %i c uta(i-v  pacea. Ave(i 
frica lui Dumnezeu %i, pe cât pute(i, ruga(i-v  mereu, cât cu cuvântul, cât cu gândul %i cu 
"Doamne, nu ne l sa!" 

Noi, cu darul lui Dumnezeu, nu v  uit m. S  ne întâlnim la u%a Raiului ! 
Cu toat  dragostea, 
Paisie 

 
 

O alta scrisoare de mângâiere c tre una din ucenicile sale din Mân stirea Agapia: 
 
 

Maica Mihaela, 
 
... S  te la%i în mâna Domnului, ca lutul în mâna olarului. Olarul, când vrea s  fac  o 

oal  mai de pret, o d  de dou -trei ori prin foc, o c le%te %i o ciupe%te pân  se face dup  
pl cerea lui. A%a %i fra(ia ta, nu vei pleca (la Domnul) pân  ce nu vei fi gata. Nu va mai fi 
nevoie de oarecare preg tire mai sigur . Pân  atunci s  fii lini%tit  %i spune-i maicii 
Magdalena, dac  dore%te mantie, s  fac  canonul fra(iei tale, 600 de închin ciuni %i 100 de 
metanii. Iar fra(ia ta s  faci închin ciuni cât de mici, pe cât po(i, c  de la cel bolnav nu cere 
Domnul canon, ci s  rabde boala cu mul(umire, f r  de cârtire. 

A%adar, s  fii în pace, s  nu te obose%ti, %i când %i unde va fi voia lui Dumnezeu, ne 
vom vedea. Apa trece %i pietrele r mân. Ispitele vin %i se înlocuiesc unele pe altele pân  la 
ultima r suflare. 
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*i dup  ce vom trece noi dincolo, nici în urma n-o s  ne uit m. 
Acolo e lumin  lin , luna e întotdeauna plin , 
Soarele niciodat  nu asfin(e%te, iar clima nu se r ce%te. 
P s rile-acolo cânt  frumos %i laud  pe Domnul Hristos. 
Îngerii neîncetat slavoslovesc, cântând slav  Împ ratului ceresc. 
Iar Maicu(a Domnului st  de-a dreapta Fiului. 
Acolo s  dorim s  fim, în vecii vecilor. 
Amin ! 
Iar pân  atunci trebuie r bdare, cât putem duce în spinare!  
Paisie 

 
 
Scrisoare, adresata altei ucenice din Mân stirea Agapia, aflatî în suferin(  la spital. 
 
 

Maica Magdalena, 
 

Am primit aceast  scump  scrisoare de la sora fra(iei tale %i fiica mea duhovniceasc  
Mihaiela. Aceast  scrisoare citind, mi-a r scolit inima %i amintirea anilor trecu(i, prin pribegia 
acestui veac cu multe feluri de ispite %i prefaceri. 

Da, îmi amintesc: cum amândou  venea(i %i cu mult  dragoste în Hristos spunea(i c  
ne-am legat, P rinte, s  ne ajut m una pe alta pân  la sfâr%it! *i eu v-am blagoslovit "a%a s  
fie!". 

Nu v-am uitat %i doresc s  fi(i cumin(i, s n toase %i ascult toare. Iar dac  Domnul v  
iube%te %i v  rânduie%te câte oleac  de încercare, adic  boal , s  v  dea Domnul r bdare cu 
dragoste, c  prin r bdare se câ%tig  Raiul... 

Nu te sup ra c  (i-a r mas canonul, c ci canonul bolnavului este patul. Patul 
bolnavului este blagoslovit %i sfin(it prin r bdare. Nu uita c  Domnul, pe cine iube%te, îl 
încearc , c  mai mult s  fie aproape de El. 

S  ne bucur m %i s  mul(umim bunului %i înduratului Dumnezeu pentru toate. De frica 
bolii %i a altor încerc ri "nu ne vom teme, nici ne vom tulbura, c ci cu noi este Dumnezeu!". 

Totdeauna s  fi(i cu gândul la biseric , c , acum se cânt  Heruvicul; acum se cânt  
Axionul %i, fra(ia ta intoneaz  în minte "Care pe heruvimi..." %i Cuvine-se cu adev rat ...... 

A%adar, s  fii s n toas .  
Paisie D(uhovnicul) 

 
 

O scrisoare din ultimii ani de suferin(  ai P rintelui Paisie c tre ucenicii s i de la 
Schitul Sihla, intitulat : 
 
 

În amintirea fostului duhhovnic Paisie de la Sihla, 
 

Afla(i c  sunt în Sih stria, la sfânta Mân stire, de la na%terea Domnului. Sunt înc  la 
examenul încerc rii suferin(elor. Cred c  a(i auzit. Prin mila lui Dumnezeu %i rug ciunile 
Maicii Domnului am ajuns pân  la voi. Dup  p rerea unora, merg spre bine încet. Slavit s  fie 
Domnul pentru toate! 

Stau ca acas  la mine. Am de toate, nu sunt vrednic. Am la dispozi(ie %i slujba 
bisericii, în toat  ziua o ascult. 

V  rog s  fi(i lini%ti(i. Face(i ascultare, da(i slav  lui Dumnezeu %i s n tate. 
Înc  nu este voie s  primesc (pe nimeni). 
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Ultima scrisoare a P rintelui Paisie scris  cu doi ani înainte de ob%tescul s u sfâr%it %i 
adresat  tuturor ucenicilor s i: 

 
1988 
S rb tori fericite, la mul(i ani cu s n tate %i r bdare, r bdare, r bdare în toate. R bdare 

în boal , r bdare în ocar , r bdare cu mul(umire, pentru scumpa mântuire! 
Neîncetat s  v  ruga(i %i de v-a sup rat cineva, s  ierta(i. Iar de a(i sup rat pe cineva, 

cere(i iertare %i cu drag s  face(i ascultare, c ci ascultarea silit , nu este bine primit . 
Si a%a c  trece via(a, vrei, nu vrei, %i mâine, poimâine s  ne întâlnim cu to(ii, colo sus 

în Rai. 
P(aisie). 

 
 
 

c. Scurte înv#&#turi duhovnice ti ale P#rintelui Paisie adresate în scris ucenicilor s#i 
din mân#stiri  i sate, 
 
 
Sihla, 3.11.1980 
 

... Dumnezeu pe cine iube%te, îl (ine aproape de El, ca nu cumva libertatea s -i 
schimbe mintea %i în%el ciunea lumii s -i câ%tige sufletul. A%adar, suntem datori s  primim cu 
dragoste aceste încerc ri %i s -i mul(umim lui Dumnezeu pentru toate. 

S  ne rug m s  ne dea Domnul r bdare, c  "cel ce va rabda pân  în sfâr%it, acela se va 
mântui". 

Iar ispitele ce vin, cu voia lui Dumnezeu vin pentru încercare %i pentru a ne (ine pe 
calea smereniei. Numai s  cunoa%tem sl biciunea noastr , s  ne rug m %i s  cerem ajutor: 
"Doamne, nu ne l sa în ispite!"... C  vin %i f r  voia noastr , de la trup, de la lume %i de la 
diavol. A%a c , ori de unde vin, noi suntem datori s  ne rug m, strigând: "Doamne, ajut !". 
Îns  pentru a ne u%ura de ele, este nevoie s  ne m rturisim. Aceasta ne duce la smerenie. 
Aceast  rug ciune scurt  ne ajut  la toate faptele cele bune, c  Domnul a zis: "f r  de Mine 
nu pute(i face nimic!". 

S  cerem ajutor de la Domnul %i s  ne l sam în voia Lui... 
Cu toat  dragostea,  
Paisie 

 
Oriunde vei fi, s  ai grija %i s -(i împline%ti datoria. C  f g dui(a dat  la Botez, ca %i la 

c lug rie, este dat  înaintea lui Dumnezeu %i ni se va cere în ziua judec (ii. 
- Dragul tatei, las -te în grija lui Dumnezeu ! 
- Dac  nu cerem iertare %i nu iert m, în zadar a%tept m Pa%tele! Putem spune c  

suntem egali cu cei ce nu cred în Înviere. 
- S  v  p zi(i s  nu auzi(i, nici s  vede(i ale altora sl biciuni, ci numai %i numai 

p catele voastre... 
- Dac  vrei s  ai pace, s  cau(i %i pacea altora... 
- Dragul meu, nu te l uda c  e%ti c lug r, nici c  e%ti ucenicul lui Paisie, c  bate la ochi 

%i se vede cât de colo c  te mândre%ti! 
- Dac  te vei potrivi gândurilor %i nu le vei m rturisi, nu vei ajunge bine. Ia seama ce 

gânde%ti, ia seama ce vorbe%ti %i ia seama ce faci, c  vrajma%ul nu doarme... 
- S  fi(i cumin(i m car de azi înainte! 
- Nici odat  s  nu scoti la iveal  vorbele auzite %i s  nu faci r zbunare, c  nu-i 

cre%tine%te. Ci s  vezi %i s  nu vezi; s  auzi %i s  nu auzi. S  ceri iertare de la care crezi c  i-ai 
sup rat %i s  ier(i din inima pe to(i, s  nu ai vr jma% pe nimeni. 
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- Cur (e%te-(i mintea %i inima de toat  r utatea. 
- Caut -(i pacea cu to(i vecinii %i nu pierde leg tura cu Domnul %i cu Maicu(a Lui. 
- La sup rare %i ispite ai nevoie s  te mai descarci la duhovnic, dar numai %i numai de 

boala ta, de sl biciunea ta s  vorbe%ti. 
- Caut -(i pacea %i fii în pace, c  toate trec ca apa %i vin altele, c  a%a e via(a. 
- S  fii cuminte %i nu l sa rug ciunea. 
P(aisie) 
 
(Insemnare pe un biletel) 
- S  ne rug m pentru pacea în (ar , pace în cas  %i în sufletele noastre. 
- V  doresc toat  pacea sufleteasc  %i un col(i%or de Rai.  
Cu dragoste. 
Paisie 

 
 

- Nu te avânta la post mult, c  trebuie s  faci ascultare. 
P(aisie) 

 
- Zi bodaproste c  Maica Domnului este cu noi %i nu las  rug ciunea. "Certând, 

Domnul m-a certat, dar mor(ii nu m-a dat". S  ne vedem la a dou  Înviere. 
Paisie 

 
(O scurt  scrisoare însemnat  pe un biletel %i adresat  unei fiice duhovnice%ti bolnave 

din Mân stirea Agapia ). 
 

- ...S  ai pe mama la dreapta %i moartea la stânga. Mângâie-te cu ele. Când e%ti 
fricoas  te mângâie mama, adic  rug ciunea; iar când e%ti prea voioas , te mângâie moartea, 
adic  lacrimile. A%a, în toat  vremea, aceste dou  surori î(i vor fi de mare folos. Spor în toate 
cele bune. 

P(aisie) 
 

( O scurta scrisoare adresat  unei fiice duhovnice%ti din Bucovina ). 
 

Domnul s -(i dea s n tate %i r bdare cu bucurie în boal , c ci pe cât trupul se tope%te, 
pe atât sufletul se împuternice%te %i se cur (e%te de toate p catele. 

- Deocamdat  v  dorim r bdare cu bucurie %i dup  aceea pace sufleteasc  %i bucurie 
duhovniceasc . 

- S  te sim(i totdeauna în bratele Maicii Domnului %i vei vedea ce mare pace vei avea. 
Noi suntem înc  pe loc %i ne rug m pentru pacea a toat  lumea %i pentru s n tatea 
fra(iei tale... 
Paisie 

 
( Scrisoare adresata unei c lug ri(e bolnave ). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Arhimandrit Ioanichie B lan 

46 

d. Sfaturi  i cuvinte duhovnice ti ale P#rintelui Paisie, adunate  i povestite din 
memoria verbala a ucenicilor 
 

1. Dup  evenimentele grele din decembrie 1989, auzind b trânul, a zis: „Aceasta este 
un semn mare c  s-a luat pacea de pe p mânt. C ci s-a zdrobit capul %arpelui, dar veninul lui a 
r mas %i s-a r spândit în toat  lumea prin coada lui”. 

2. Fiind secet  mare în vara anului 1990, ucenicii îi spuneau P rintelui Paisie, care 
z cea la pat: "Nu plou , P rinte, este secet  mare!". Iar el r spundea: "S  ne rug m lui 
Dumnezeu cu lacrimi %i s  postim, c  Domnul are de unde da, dac  are cui da!" 

Dup  ce a început s  plou , ucenicii i-au spus: "P rinte Paisie, plou  afar !". Iar el a 
început a plânge în pat %i a zis ucenicului s u de chilie, monahul Gherasim: "Ad -mi %i mie un 
pahar cu apa de ploaie de afar  s  beau, c  cine %tie ale cui sunt lacrimile acestea!" 

3. Odat  au venit la b trânul câ(iva c lug ri din alt  mân stire %i i-au cerut cuvânt de 
mântuire. Iar el, suspinând încet, le-a zis : 

- Prima grij , s  ave(i mintea treaz  întotdeauna la cele ce a(i f g duit în fa(a lui 
Dumnezeu la c lug rie. Apoi s  nu v  tulbura(i mintea cu b uturi %i cu mânc ruri alese. Apoi, 
feri(i-v  de vorbirea mult , mai ales de vorbirea %i prietenia cu femei %i umblatul pe drumuri 
f r  rost, c  ie%irea deas  din mân stire duce la r ceala sufleteasc . 

4. Ucenicul s u de chilie era într-o zi tulburat de unele ispite %i i-a spus aceasta 
P rintelui Paisie. Iar el a r spuns: 

- Cu ce ai suparat pe Domnul %i pe Maica Domnului? Sau poate ai întristat pe cineva, 
ai clevetit sau nu ai f cut ascultare cu dragoste? C  bunul Dumnezeu vede toate %i caut  la 
inima. El caut  la dragostea %i la mila pe care o avem %i noi fa(  de al(ii. 

Gândindu-se ucenicul la cuvântele P rintelui, %i-a dat seama c  el a sup rat pe Domnul 
%i din aceast  cauz  au venit aceste ispite grele asupra lui. 

5. P rintele Paisie, z când ultimii s i ani în pat, cu un picior rupt, f r  vedere, din 
cauza unei duble cataracte la ochi, %i aproape surd, la vârsta lui de peste 90 de ani, ori de câte 
ori avea câte o tulburare sau durere sau mahnire, el se ruga %i plângea, zicând în tain : "Iar am 
sup rat pe Dumnezeu! "Apoi striga încet cu lacrimi: "Iart -m , Doamne, c  mult Te-am 
sup rat! Maicu(a Domnului, nu m  l sa, c  nu mai am nici o putere! Încotro s-apuc %i unde s  
m  duc? Te a%tept, Iisuse bun, te a%tept aici, plâng nd în drum!... 

Ucenicul v zând durerea P rintelui, plângea %i el de mila lui. Dar b trânul nu %tia c  
este în chilie. Apoi iar se însenina la fa( , se însemna de trei ori cu Sfânta Cruce, î%i %tergea 
lacrimile cu un prosop %i continua s  se roage în tain  cu rug ciunea min(ii, cl tinându-%i u%or 
capul între perne. 

6. A venit odat  un stare( la b trânul s -i ceara sfat, c ci avea câ(iva fra(i care îi f ceau 
tulburare %i voia s -i pun  la canon sau s -i trimit  acas . Auzind aceasta P rintele Paisie, %i-a 
a%ezat mâinile cruci% la piept %i, suspinând, i-a zis cu blânde(e: 

- P rinte stare(, nu a%a! Ci cu pace, cu pace! C  a%a strig m cu mâinile la cer, când ne 
rug m la orice ectenie sau cerere. Cu pace, P rinte, c  e%ti p stor %i p storul "î%i pune sufletul 
pentru oi". *i mai bune %i mai slabe, toate sunt din turma Sfin(iei tale, to(i au suflet %i au 
nevoie de mântuire. Apoi de to(i vei da seama în ziua judec (ii! 

Când îi prime%ti în mân stire, încearc -i cu ascult rile dac  sunt buni sau nu. Nu-i 
c lug ri a%a, %i pe urm  s -i trimi(i în lume. C  vei fi întrebat de fiecare suflet %i de cel mai 
mic frate. Fii cu blânde(e %i cu mil  %i caut  pacea %i lini%tea %i a lor %i a Sfin(iei tale. Mai las -
i la biseric , c  to(i trebuie s  ne mântuim. Fii cu dragoste %i f  pace acum când po(i, c  tare 
este greu la urm  când te mustr  con%tiin(a %i când nu mai po(i face nimic! C  timpul trece %i 
nu-l mai g sim. M  uit la mine, cât  mustrare de con%tiin(  am, dar nu mai am nici o putere s  
mai adun pe cei ce i-am smintit %i i-am sup rat. Tare mare durere aduce mustrarea con%tiin(ei. 
P rinte, s  lu m amine c  avem mare r spundere de sufletele pe care le-am adunat s  se 
mântuiasc . S  nu ne judece c  nu i-am pov (uit; apoi s  %tie de p cat. C  p storul bun face %i 
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oile bune %i le p ze%te de lupi %i le d  St pânului s n toase %i toate la num r. Iar p storul r u 
%i pe cele bune le face rele! 

7. Prin anul 1986 era bolnav P rintele Nicandru Iordache %i se preg tea de plecare la 
Domnul. Atunci a chemat la chilia lui pe P rintele Paisie s -l spovedeasc  pentru ultima dat , 
c  se afla pe patul de moarte. Ucenicii l-au dus pe P rintele pe sus, pân  la chilia lui, c ci era 
cu piciorul rupt. Dup  ce l-a m rturisit %i l-a mângâiat mult, dându-i mare n dejde de 
mântuire, P rintele Nicandru i-a spus cu lacrimi: "P rinte Paisie, %tiu c  în curând m  duc la 
Domnul s  dau socoteal  de tot ce am f cut pe p mânt. Dar v  m rturisesc c  de nimic nu-mi 
pare mai r u în via( , decât de timpul pe care l-am pierdut în zadar, f r  nici un folos, în loc s  
m  rog, s -l sl vesc pe Dumnezeu sau s  fac alt  fapt  bun !" 

Dup  câteva zile a r posat P rintele Nicandru, dar b trânul mereu amintea fra(ilor care 
veneau la el, ultimele cuvânte ale lui, îndemnându-i permanent s  nu piard  timpul în zadar. 
Ci, ori s  mearg  la biseric , ori s  se roage, ori s  citeasc  vreo carte sfânt , ortodox , ori s  
cerceteze pe cei bolnavi, ori s  fac  milostenie, ori s  lucreze cu mâinile cele de nevoie vie(ii, 
ori s  se odihneasc  cu m sur , c  toate sunt l sate de Dumnezeu omului, spre mântuire. 

8. Spune ucenicul s u de chilie c  zilnic îi ducea b trânului de mâncare la patul s u de 
suferin( , iar el îi cerea mai întâi anafor , apoi zicea: "Iart -m  %i Dumnezeu s  te ierte, 
P rinte Gherasim!". Apoi rostea în taina rug ciunea de mas  %i mânca, gustând câte pu(in din 
tot ce i se aducea. Uneori ucenicul îl îndemna s  m nânce mai mult ca s  se înt reasc . Iar 
P rintele Paisie r spundea cu glas blând %i smerit: "Ei, P rinte! nu tr im ca s  mânc m, ci 
mânc m ca s  tr im! C ci trebuie s  avem întotdeauna con%tiin(a %i mintea curat ; ca 
rug ciunea noastr  s  poat  ajunge la cer!". 

9. Uneori ucenicul îl g sea pe b trânul sup rat %i plâng nd %i  l întreba: 
- Prea cuvioase, de ce sunte(i sup rat? Poate v-am întristat cu ceva? Iar P rintele Paisie 

r spundea cu lacrimi pe obraz: 
- Am sup rat pe Domnul %i nu am pace sufleteasc . C ci îmi pierd r bdarea în 

suferin(  %i de aceea plâng... Unde s  m  duc? Încotro s  apuc? Apoi, dup  pu(in  t cere, tot 
b trânul r spundea: "Nu m  duc, Iisuse bun; ci Te a%tept aici în drum!" 

10. Iar %i spunea ucenicul s u de chilie, c  dac  îi d dea cineva un pahar de ceai sau 
altceva s  guste, P rintele Paisie îi zicea cu mul(umire %i recuno%tin( : 

- Bodaprosti! Vei avea mare plat  de la Dumnezeu, c  eu nu am nici o putere! 
11. Alteori îl întreba b trânul pe ucenic: 
- Cât este ceasul? Este %apte? 
- P rinte Paisie, este ziu  afar  %i cânt  p s rile în p dure. Iar el, suspinând, zicea: 
Dragul meu, la mine este tot noapte %i tare greu mai trece timpul! Când vedeam, m  

luam cu cititul. Dar de când sunt numai la întuneric, nu v  da(i seama cât  r bdare trebuie s  
ai, s  stai în pat, s  nu po(i merge %i s  a%tep(i s  te poarte al(ii! Îns  cel mai mult m  mângâi 
cu rug ciunea min(ii %i a inimii. Prin ea vorbesc cu Mântuitorul... 

12. Fiind imobilizat la pat, b trânul avea o frânghie legat  de grind , cu ajutorul c reia 
se sprijinea %i se întorcea, când r mânea singur. Dar, uneori, nu g sea funia %i îl ajuta 
ucenicul, iar el zicea: 

- Maica Domnului te-a trimis s  m  aju(i, c  nici metaniile nu %tiu unde sunt... Îns  
face(i toate cu dragoste, c  s  ave(i plat  la Dumnezeu! 

13. Adeseori veneau la chilia P rintelui Paisie mici grupuri de preo(i, c lug ri %i maici 
din mân stiri %i credincio%i, to(i fii duhovnice%ti ai b trânului, dorind s -l vad , s  ia 
binecuvântare %i s -i cear  un scurt cuvânt de folos. Atunci ucenicul îl întreba: 

- Ce s  fac, P rinte Paisie, c  au venit la u%a %i plâng, dorind s  v  vad ? 
- D -le drumul! 
Dup  ce intrau, îi s rutau mâna %i se a%ezau în genunchi lâng  patul s u de suferin( . 

Unii î%i spuneau numele, al(ii îi cereau cuvânt de folos sufletesc, iar c lug ri(ele %i 
credincio%ii se rugau în tain  %i l crimau. P rintele Paisie, cunoscându-i cu duhul, le d dea 
sfaturi foarte scurte, dar pline de în(elpciune duhovniceasc , %i fiecare se silea s  urmeze 
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întocmai sfatul lui. La urm , b trânul lua epitrahilul %i crucea fixat  în cui al turi de el %i le 
citea pe de rost o rug ciune de s n tate, de mângâiere %i de binecuvântare duhovniceasc , care 
îi înt rea pe to(i. La urm  le zicea cu blânde(e: 

- Ce s  mai vede(i acum? Osteneal  %i durere! Nici nu v d, nici nu aud, nici nu pot 
merge!... Drum bun! s  ne vedem la u%a Raiului! 

- Dar de ce, P rinte, la u%a Raiului %i nu în untru? întrebau cei de fa( . 
- Dragii mei, pân  la u%a este tare greu, r spundea b trânul, %i începea s  plâng  ... 

Dac  ajungem noi acolo, strig m la Maica Domnului: "U%a milostivirii deschide-o nou !" %i 
Maicu(a Domnului, cu rug ciunile ei, ne va deschide u%a s  intr m în Rai, c ci ea ne ajut  
tuturor la mântuire. De aceea în fiecare, zi suntem datori s -i citim, dimineata, Acatistul 
Buneivestiri, %i, seara, Paraclisul, c ci este tuturor mam , acoper mânt %i grabnic  ajut toare... 

14. Odat  a venit o femeie care se m rturisise la b trânul %i i-a zis : 
- P rinte Paisie, nu am f cut canonul care mi l-a(i dat la spovedanie. Ce s  fac? 
- Sora, ori Raiul, ori iadul! Alege una din dou ! F r  s -(i faci canonul de la 

spovedanie, de ce mai veni(i la mine? Duce(i-v  la preotul din sat, spune(i-i p catele care mi 
le-a(i spus mie la m rturisire %i face(i ce v  va spune el, ca numai silitorii vor intra întru 
Împ r (ia cerului !... 

15. În ultimul an de suferin(  spunea b trânul ucenicului s u c  î%i pierde r bdarea %i 
zicea: - Eu tot am spus la to(i : r bdare, r bdare, r bdare în boal , în orice necaz. Dar când 
ajungi s  rabzi tu, atunci vezi cât este de greu de r bdat! *i începea a l crima. Apoi zicea: 
b trâne(ea %i durerea, mi-au luat toat  puterea! Vino, îngera%ul meu %i m  du la Dumnezeu. *i 
s  vii cu-n cioc nel, s  m  desprinzi u%urel de la cap pân’ la picioare, s -mi vindeci rana ce 
m  doare ... ! 

16. Spun unii din ucenicii P rintelui Paisie c  veneau s pt mân  la spovedanie, cum 
este rânduiala Mân stirii Sih stria, %i îi ziceau: 

- P rinte Paisie, iar am gre%it %i n-am împlinit canonul dat la ultima spovedanie, c  voi 
pune început bun %i nu voi mai p catui cu limba, cu gândurile, cu auzul %i cu ochii... 

- Ce faci, frate, cu m rturisirea? r spundea b trânul cu glas ap sat. Dac  te îmbraci cu 
o hain  curat  %i te duci între oameni %i nu bagi de seama c  te-ai atins de ceva murdar, cum 
po(i s  te mai duci între ei, c  to(i fug %i râd de tine. Dar în fa(a Domnului cum te vei duce,  
%tiind c  "nimic necurat nu intr  în împ r (ia cerurilor?" Ia aminte ce faci, c  ziua de mâine 
nu-i dat  nim nui ! 

17. Zilnic, când pleca ucenicul de la b trânul îi zicea : 
- P rinte Paisie, binecuvânta(i %i m  ierta(i, c  m  duc la ascultare %i la biseric ! 
Iar el zicea cu toat  inima: 
- Domnul s -i ierte pe to(i, %i pe cei vii %i pe cei mor(i! 
18. Acela%i ucenic de chilie spune c  dac  pleca un c lug r în vreo c l torie, b trânul 

era cu mare grij  pentru el, s  nu i se întâmple vreo primejdie sau ispit  pe cale, pân  auzea c  
s-a întors s n tos la mân stire. P rintele Paisie cerea fiilor s i duhovnice%ti s  nu plece la 
drum f r  rug ciune %i, atât la plecare, cât %i la întoarcere, s  ia binecuvântare de la stare( %i 
duhonic %i s  fac  trei metanii la icoana Maicii Domnului, ca s -i acopere de tot r ul. 

19. Alteori spunea ucenicilor s i apropia(i : 
- Tare m  bucur când aud de bine, de pace, %i de dragoste în mân stire %i tare m  sup r 

când aud de r u! Dac  nu suntem în pace unul cu altul %i nu iert m, nu-i primit nimic la 
Domnul. Degeaba purt m haine lungi %i st m în mân stire, c  Domnul caut  la inima, nu la 
fa( ! 

20. De multe ori spunea ucenicilor: 
- Tot ce face(i, s  face(i cu dragoste, ca s  ave(i plat  pentru toate, c  dragostea este 

coroana tuturor faptelor bune! 
21. Când era nec jit %i bolnav %i nu vedea, plângea singur %i zicea: "F  Doamne cu 

mine ce vrei, numai în iad s  nu m  dai, c  sunt tare p catos %i mi-i fric  s  nu cad cu cei 
p cato%i în iad!" 
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22. Alteori zicea: "Orice faci, s  vezi cu ce scop faci %i dac  este bun scopul. Iar dac  
faci ceva pentru lauda lumii, nu are nici o valoare!" 

23. Odat  l-a întrebat ucenicul sau de chilie: 
- P rinte Paisie, ce datorii are un monah? 
Iar b trânul i-a r spuns: 
- Are datoria s -%i p zeasc  f g duin(a pe care a dat-o înaintea lui Hristos %i a 

Sfântului Altar. Adic , ascultare necondi(ionat , s racie de bun voie %i feciorie. Pe lâng  
acestea, c lug rii trebuie s  fie smeri(i, s  se roage neîncetat pentru ei %i pentru toat  lumea %i 
s  aib  sfânta dragoste, de care atârn  toat  fapta bun  %i care le rabd  pe toate. 

24. Altadat  iar %i a zis b trânul: 
- Toate patimile %i ispitele c lug rilor se nasc din dou  pricini: din neascultare %i din 

lenevire la rug ciune, la metanii %i post. Din cauza acestor dou  p cate c dem u%or în toate 
ispitele %i patimile omorâtoare de suflet %i ne pierdem mântuirea. 

- Cum putem sc pa de aceste dou  grele p cate, l-a întrebat ucenicul? Iar P rintele 
Paisie i-a r spuns: 

- Neascultarea %i lenevirea, la rug ciune, ca %i toate celelalte patimi, se vindec  prin 
m rturisire curat  la duhovnic, prin canon %i prin s vâr%irea faptelor bune în locul p catelor 
care ne st pânesc! 

25. Altadat  iar %i zicea b trânul ucenicilor s i: 
- De mare ajutor pe calea mântuirii ne sunt smerit  cugetare %i smerenia, care spal  

p catele. Apoi este tr irea noastr  în dragoste cre%tineasc . C ci spune Mântuitorul: "Întru 
aceasta vor cunoa%te to(i ca sunte(i ucenicii Mei, dac  ve(i avea dragoste între voi" ( Ioan 13, 
35 ). 

26. În alta zi iar %i zicea ucenicilor la chilie: 
- Atât c lug rii, cât %i mirenii, dac  au pace între ei, adic  pacea inimii %i a con%tiin(ei, 

%i dac  au dragoste, se pot mântui... 
27. Uneori spunea ucenicilor s i: 
- S  nu uit m de moarte c  f r  de veste vine. To(i cei care au umblat dup  slava 

omeneasc  %i s-au am git de grijile acestei lumi, la sfâr%it s-au c it, dar poate prea târziu... 
28. Adeseori zicea ucenicilor, c lug ri %i mireni: 
- S  avem frica lui Dumnezeu %i s  punem zilnic început bun! Odat  m-am întâmplat 

lâng  patul de moarte al unui om nepreg tit, care se chinuia s  moar  %i striga la mine: "Nu 
m  l sa, P rinte Paisie, nu m  l sa!". *i c uta s  fug  %i striga s -l ajut %i a murit a%a 
nepreg tit. 

29. Când venea câte un ucenic tulburat la b trânul, îi spunea: 
- S  nu faci tot ce po(i, s  nu crezi tot ce auzi %i s  nu spui tot ce %tii! ... 
30. Unor fii duhovnice%ti care i-au cerut cuvânt de folos, b trânul le-a r spuns: 
- S  cerem de la Hristos, prin rug ciune, frica de Dumnezeu %i cugetare la moarte. 

Frica de Dumnezeu este începutul în(elepciunii, iar frica de moarte %i de judecat  ne p ze%te 
de p cate %i ne îndeamn  la poc in(  în aceasta via(a, c ci dincolo nu este poc in( . 

31. Altor fra(i iar %i le-a zis: 
- Trebuie s  avem pururea înaintea noastr  p catele noastre, ca s  nu ne mustre 

con%tiin(a, s  dobândim lacrimi la rug ciune %i s  nu mai gre%im. Con%tiin(a pomene%te 
p catele noastre %i, pomenindu-le, ne smere%te. 

32. Spune ucenicul s u de chilie, c  uneori P rintele Paisie începea a plânge cu lacrimi 
%i când îl întreba de ce plânge, b trânul r spundea: "Vin timpuri foarte grele de încercare %i 
suferin(  %i mul(i vor c dea, fiind birui(i de ispitele veacului celui de pe urm !". 

33. A venit odat  un stare( de mân stire la b trânul %i i-a spus ca a f cut atâta recolt  
de cereale, c  are atâtea vite, c  a început atâtea lucr ri de construc(ii %i înnoire a chiliilor 
pentru vie(uitorii mân stirii. Iar P rintele Paisie i-a zis: 
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- P rinte stare(, Dumnezeu nu ne va întreba la judecat  câte materii am adunat, câte 
case am construit %i câte vite avem la mân stire. Ci ne va întreba câte suflete am adunat aici %i 
câ(i s-au mântuit din ob%tea mân stirii. Altfel, st m degeaba aici dac  nu ne c ut m de suflet! 

34. Zilnic îl cerceta duhovnicul la chilie pe P rintele Paisie %i îl întreba: 
- Ce mai faci, P rinte Paisie? 
- Dac  mai sunt zile de la Dumnezeu, iat  tot a%a m  g se%ti. Îmi duc crucea %i sunt în 

a%teptarea Mântuitorului! 
35. În alt  sear , b trânul a spus ucenicilor s i: 
- În lume sunt dou  feluri de animale - domestice %i s lbatice. Cele domestice stau pe 

lâng  om, a%teapt  hran  %i se supun omului, iar cele s lbatice, nu. A%a sunt %i oamenii. Unii 
ascult  de Dumnezeu %i se supun cu bucurie poruncilor Lui; iar al(ii se împotrivesc lui 
Dumnezeu %i nu vor s  p zeasc  poruncile mântuitoare ale Domnului nostru Iisus Hristos. 
A%adar, cum este cu animalele s lbatice, a%a %i cu oamenii str ini de Dumnezeu. 

36. Altor fii duhovnice%ti le-a zis, la plecare. 
- V  doresc la to(i s  tr i(i cât am tr it eu, dar prin ce am trecut eu s  nu mai treac  

nimeni! 
37. P rintele Paisie, stând în chilie la rug ciune, se învrednicise de darul lacrimilor, pe 

care întotdeauna le ascundea de ochii ucenicilor s i. Odat , pe când se ruga cu multe lacrimi, 
a intrat ucenicul lui în chilie f r  s -l simt  b trânul %i i-a zis: 

- Binecuvânta(i, P rinte Paisie ! V  doare ceva? 
- P rinte Gherasim, ruga(i-v  pentru mine c  sunt bolnav, nu mai v d, nu mai aud, nu 

mai pot merge... Poate m  sloboze%te Dumnezeu!... A%a %tia b trânul s -%i t inuiasc  nevoin(a 
sa %i darul lacrimilor cu care îl mângâia Dumnezeu, încât nici ucenicul de chilie nu-l cuno%tea 
îndeajuns. 

38. Z când în patul s u de suferin( , b trânul rostea în tain  inimii, rug ciunea lui 
Iisus. Apoi, cercetându-l ucenicul, l-a întrebat : 

- P rinte Paisie, ave(i nevoie de ceva? 
Iar el, ar tându-i metaniile din mâna sa, i-a zis : 

- P rinte Gherasim, m  rog lui Dumnezeu %i Maicu(ei Domnului, ca de acum atât mi-a 
mai r mas! 

39. Alt  dat  l-a întrebat ucenicul: 
- De câte ori pe zi trebuie s  rostim rug ciunea lui Iisus cu închin ciuni? 
Iar b trânul a r spuns: 
- Eu zic mereu de o sut  de ori rug ciunea "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui 

Dumnezeu, miluie%te-m  pe mine p c tosul"; de o sut  de ori " Preasfânt  N sc toare de 
Dumnezeu, miluie%te-ne pe noi" ; de o sut  de ori zic: "Sfinte Prea Cuvioase P rinte Paisie, 
roag -te lui Dumnezeu pentru mine p c tosul"; de o sut  de ori: "Sfinte Ierarhe Spiridoane, 
roag -te lui Dumnezeu pentru mine p c tosul"; %i de o sut  de ori zic: "Sfânt  mironosi(  
Veronica, roag -te Mântuitorului Hristos pentru mine p c tosul ". Apoi iar %i le repet. Mai 
vine la mine cineva, mai citesc o rug ciune la bolnavi, mai spovedesc câte un c lug r, mai 
ascult sfintele slujbe, mai plâng, mai a(ipesc oleac  %i tot a%a pân  când vine Domnul... 

40. Unui ucenic apropiat i-a spus P rintele Paisie aceste scurte sfaturi: 
- Ocara s -(i fie ca lauda. Când ne rug m, trebuie repetat mereu: "Iart -mi mie, 

Doamne, cum iert %i eu". Minciuna este de trei feluri : sim(it , auzit  %i b nuit . Iar r bdarea 
este de dou  feluri: dobitoceasc  %i cu dragoste. Adic  r bdare fireasc  %i r bdare 
duhovniceasc . 

41. Unor c lug ri dintr-o mân stire le-a dat b trânul acest cuvânt de folos: 
- Moartea pune cap t la toate! Cum te gânde%ti la moarte, le-ai terminat pe toate. C ci 

trebuie s  ne preg tim întotdeauna, s  fim uni(i cu Hristos %i s  ne rug m mult, ca s  ne 
s vâr%im în pace %i s  dobândim col(i%orul de rai... Dar este greu pân  acolo! 

42. Iar pentru dragostea în Hristos, spunea ucenicilor: 
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- Vede(i pe Sfântul Arhidiacon Stefan? Dac  nu se ruga pentru fra(ii lui, care îl 
ucideau cu pietre, ca s -i ierte Dumnezeu, nu vedea cerurile deschise! A%adar %i noi s  ne 
rug m nu numai pentru bunii no%trii fra(i %i prieteni care ne iubesc, ci %i pentru cei care nu ne 
iubesc, ca s  dovedim c  suntem fiii lui Dumnezeu dup  dar %i s  vedem u%a Raiului deschis  
pentru noi. 

43. Unor c lug ri(e care se nevoiau la Sfintele Locuri %i era fiicele sale duhovnice%ti, 
le-a dat urm toarele sfaturi : 

- Vreau s  v  înso(esc %i eu cu gândul la Sfintele Locuri, la Ierusalim, pe care unii din 
p rin(ii no%tri s-au învrednicit %i l-au vizitat %i au v zut unde a fost înmormântat trupul 
Domnului nostru Iisus Hristos ... V  înso(esc %i eu cu gândul %i merg cu sfin(iile voastre pân  
acolo %i le zic: "Bine v-am g sit, p rin(ilor fra(ilor, maicilor %i surorilor care sunte(i aici %i v-
a(i învrednici s  sta(i la Locurile Sfinte, unde s-au mântuit sfin(ii P rin(i %i unde s-au nevoit %i 
unii dintre sfin(ii no%tri pe care i-am cunoscut... 

R mâne(i pe locurile acelea sfinte pe care le-a(i dorit din copilarie %i s  nu ne uita(i %i 
pe noi la rug ciunile pe care le în l(a(i înaintea Sfântului Mormânt!... 

S  ave(i dragoste una fa(  de alta c  sunte(i surori %i str ine acolo. Una s  fie mam  la 
cealalt , iar alta sora celeilalte. Dragostea lui Hristos s  v  fie sfetnicul cel bun. Unde este 
dragoste, acolo este Domnul nostru Iisus Hristos; iar unde nu este dragoste, acolo nu este 
Hristos. A%adar, dragostea %i pacea Domnului %i Mântuitorului nostru Iisus Hristos s  fie cu 
voi acolo %i în veci... 

Dumnezeu s  va ajute. Merge(i s n toase, s  ajunge(i cu bine %i s  v  ruga(i %i pentru 
noi p cato%ii. Acolo s  ne bucur m de mila lui Dumnezeu, de rug ciunile Preacuratei Sale 
Maici %i de rug ciunile tuturor sfin(ilor. Amin! 

44. Unui fiu duhovnicesc îi d dea b trânul urm toarele sfaturi pentru spovedanie: 
- S  te m rturise%ti regulat, c  dac  m turi casa mai des, (i-i drag s  stai în ea. Dac  

speli c ma%a, (i-i drag s-o îmbraci. C ci dac  se face mult gunoi în casa, este mai greu de scos 
afar . S  te m rturise%ti mai des, dac  nu în fiecare s pt mân , m car în fiecare lun .  

45. Unor c lug ri(e, fiice duhovnice%ti, le-a spus P rintele Paisie: 
- Sunte(i str ine pe p mânt. Ajuta(i-v  una, pe alta, sprijini(i-v  una pe alta, împ ca(i-

v  %i a%a ve(i avea bucurii %i aici pe p mânt %i dincolo de mormânt. Dumnezeu s  v  ajute s  
ajunge(i cu bine la loca%ul vostru %i s  m  pomeni(i %i pe mine p catosul, nevrednicul vostru 
duhovnic, Paisie... 

46. Altor fra(i cre%tini le spunea aceste cuvinte: 
- Moartea le pune cap t la toate! Cum te gânde%ti la moarte, le-ai terminat pe toate. De 

aceea, trebuie s  ne preg tim totdeauna, s  fim în pace totdeauna, s  ne rug m, s  fim în 
a%teptare, c  vine Domnul curând !...  

47. Ucenicilor s i de la Mormântul Domnului, le spunea b trânul: 
- Dumnezeu s  v  înt reasc  în credin( . M  bucur c  sunte(i mai aproape de 

Mântuitorul. Nu ca noi, prin imagina(ie %i cu gândul; ci sunte(i cu trupul acolo pe urmele 
Mântuitorului, pe unde a postit %i S-a rugat, unde a p timit, unde a fost înmormântat, unde a 
înviat %i de unde S-a în l(at la ceruri. În toate locurile sunte(i aproape de Domnul %i în toate 
locurile pe unde merge(i s  v  închina(i, spune(i lui Dumnezeu %i ceva despre mine. 

A%adar, Dumnezeu s  v  ajute. Dac  în via(a aceasta nu ne vom mai întâlni, apoi ne 
vom întâlni dincolo, unde nu sunt scârbe, nici întristare, nici suspin. V  doresc tuturor un 
col(i%or de Rai. Amin. 

48. L-a întrebat odat  un fiu duhovnicesc, pe când era bolnav: 
- Ce mai face(i, P rinte Paisie ? 
- P rinte, m  rog lui Dumnezeu s -mi dea dragostea %i râvna pe care le-am avut întâi, 

când am intrat în mân stire la Cozancea, ca nou încep tor ! 
49. Când îl g seau pe b trânul bolnav grav, ucenicii ziceau: 
- P rinte Paisie, d -ne binecuvântare s  ne ducem la alt duhovnic, pân  v  face(i iar %i 

s n tos. Iar el zicea: 
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- Da(i-mi epitrahilul %i Sfânta Cruce de pe mas  %i sta(i câte unul s  v  m rturisesc, 
c ci n d jduiesc s  m  înt reasc  Dumnezeu cu putere de sus... 

50. Odat  a venit la P rintele o b trân  bolnav  s -i citeasc  rug ciuni de s n tate. El 
i-a r spuns: 

- *i eu sunt bolnav! Cum s -(i citesc? Iar b trâna a zis: 
- Citi(i-mi mie %i v  face(i s n tos %i sfin(ia voastr ! Într-adev r, dup  ce i-a citit 

câteva rug ciuni, s-au f cut s n to%i %i P rintele %i b trâna, cu darul lui Hristos. 
51 Când pleca vreun P rinte din ob%te în c l torie %i venea la b trânul s  ia 

binecuvântare, P rintele Paisie îi spunea: 
- S  nu spune(i nim nui nimic despre mine, nici de bine, nici de r u! 
52. Odat  a venit la Mân stirea Sih stria un cre%tin de departe, dorind s  cunoasc  pe 

P rintele Paisie. Auzind c  este în gradin  la ascultare, s-a apropiat de intrare %i, v zându-l l-a 
întrebat chiar pe el: 

- Cine este P rintele Paisie, c  doresc s  vorbesc cu dânsul? 
- Iar b trânul, smerindu-se, i-a spus: 
- Este un c lug r, neputincios %i bolnav! Ce treab  ave(i cu el? 
Dar v zând pe credincios c  pleac  întristat de la dânsul, l-a ajuns din urm , l-a invitat 

la chilia sa %i mult l-a folosit cu cuvântul s u blând %i smerit. 
53. Când vreunul din ucenicii s i se sim(ea bolnav, b trânul îi zicea: 
- Nu spune nim nui c  e%ti bolnav sau te doare ceva. Ci roag -te în tain  Domnului %i 

Maicu(ei Domnului %i du-te %i f  ascultare unde e%ti trimis %i îndat  te vindeci de boal . To(i 
care urmau sfatul lui, se faceau îndat  san to%i %i d deau slava lui Dumnezeu. 

54. Spun ucenicii P rintelui Paisie, c  dup  ce-i spovedea %i le d dea unele sfaturi, le 
zicea cu duh smerit %i rug tor: 

- S  fi(i sinceri la spovedanie, s  nu v  îndoi(i niciodat  de duhovnic, c ci nu el, ci 
Dumnezeu vorbe%te %i lucreaz  prin el. 

La urm  b trânul ad uga aceast  rug minte de iertare fiilor s i duhovnice%ti, care le 
mi%ca inima pân  la lacrimi : 

- Ierta(i-m  %i Dumnezeu s  v  ierte, c  poate v-am smintit sau poate nu m-am purtat 
cu voi cu mai mult  dragoste. S  ne rug m unii pentru al(ii, ca Dumnezeu s  ne 
învredniceasc  de mântuire %i s  ne fac  parte de un col(i%or de Rai... 

55. Odat  a venit la sfin(ia s  o c lug ri(  bolnav  de întristare sufleteasc . B trânul a 
spovedit-o, i-a citit de mai multe ori la miezul nop(ii rug ciuni de s n tate %i a pus-o la ectenii 
de s n tate %i la Sfântul Maslu. Apoi a împ rt %it-o %i dup  mai multe zile s-a f cut s n toas . 
La urma P rintele Paisie i-a dat aceste sfaturi: 

- S  nu te temi niciodat , c ci la cârma vie(ii noastre este Bunul Dumnezeu, este 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu Maicu(a Domnului. El ne acoper  cu harul Duhului Sfânt, 
numai s  nu l s m sfânta rug ciune. 

56. Drept canon de ob%te, b trânul obi%nuia s  dea fiilor s i duhovnice%ti s  repete 
zilnic, în cas , pe cale %i la lucru, de 10-20 de ori Tat l nostru, de 7 ori zilnic s  rosteasc  
Psalmul 50, de 3 ori Crezul; de 100 de ori "Doamne Iisuse..." %i de 100 de ori "Preasfânt  
N sc toare de Dumnezeu, miluie%te-m  pe mine p c tosul". În 24 de ore le rânduia s  
citeasc , mai ales seara %i noaptea, un acatist %i Paraclisul Maicii Domnului %i, celor mai 
râvnitori sau f r  servici, câte dou -trei catisme din Psaltire. Apoi s  fac  30-50 sau 100 de 
metanii %i, regulat, s  citeasc  un capitol din Sfânta Scriptur , via(a pe scurt a sfântului zilei, 
câteva pagini din înv ( turile Sfin(ilor P rin(i %i alte c r(i sfinte. 

57. Celor care aveau p cate grele %i erau robi(i de patimi vechi, le rânduia b trânul s  
posteasc  obligatoriu toate posturile %i zilele rânduite de Biserica, s  nu m nânce un timp 
carne %i ulei %i s  nu bea vin. Apoi o zi sau dou  pe s pt mân , de obicei miercurea %i vinerea, 
le rânduia post negru pân  la orele 3 dup  mas , pân  seara sau chiar pân  a dou  zi %i s  
citeasc  psaltirea la miezul nop(ii. Iar celor care s vâr%eau avorturi, le rânduia s  nasc  al(i 
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copii în locul celor uci%i, sau s  boteze %i s  îmbrace copii s raci dup  num rul avorturilor, 
sau s  înfieze copii f r  p rin(i. 

58. M rturisesc fiii s i duhovnice%ti, c  P rintele Paisie avea mare bucurie când îl 
vizitau ucenicii %i îi cereau binecuvântare %i sfat. Iar când plecau spre casele lor, avea mare 
grij  s  nu li se întâmple vreo ispit  pe cale, pân  auzea ca au ajuns cu bine. De aceea, 
întotdeauna citea credincio%ilor %i fiilor s i rug ciunea de c l torie %i le d dea binecuvântare 
de drum înainte de plecare. 

A%a %i-a crescut %i a purtat grij  de fiii s i duhovnice%ti, acest mare duhovnic al 
mân stirilor noastre. 

59. M rturisesc ucenicii lui apropia(i c  pe cei care c deau în ispite %i în p cate grele, 
b trânul nu-i mustra aspru. Ci îi primea cu dragoste, îi incuraja c  Dumnezeu le da iertare, 
dac  p r sesc p catele f cute, %i le ad uga aceste cuvânte de îmb rb tare: 

- De câte ori cazi, scoala; m rturise%te-(i p catele, c ie%te-te, f -(i canonul, întreab  %i 
du-(i crucea mai departe cu ochii la Hristos, pân  ajungi sus, la Golgota. Noi cu faptele 
noastre nu putem zice c  ne mântuim, f r  mila lui Dumnezeu, f r  duhovnic %i f r  
rug ciunile Bisericii. Dar s  ne g seasc  ceasul mor(ii în lupt . Numai mila Bunului 
Dumnezeu %i a Maicii Domnului s  ne ajute s  ajungem %i noi la u%a Raiului, %i acolo s  
strig m tare: "Deschide-ne, Doamne, u%a milostivirii Tale!" 

60. Pe al(i fii suflete%ti îi îndemna s  repete mereu, dup  rug ciunea inimii, %i aceast  
mic  rug ciune: "Izb ve%te-m , Doamne, de muncile de veci %i nu m  lipsi de binele T u cel 
ceresc". Sau s  repete %i aceste stihuri din Psalmul 50: "Inima curat  zide%te întru mine, 
Dumnezeule, %i duh drept înnoie%te întru cele din untru ale mele" Apoi s  zic : "Nu m  
lep da pe mine de la fa(a Ta %i Duhul T u cel Sfânt, nu-L lua de la mine". 

61. Alteori zicea fiilor s i duhovnice%ti: 
- Dac  ne l s m în voia lui Dumnezeu, s  fim siguri c  nu ne va l sa. Dar s  primim 

toate cu dragoste %i bucurie, boala, ocara, ispite, ori de unde ar veni. S  nu învinuim pe 
nimeni, ci s  ne învinuim numai pe noi. 

62. M rturisesc unii din ucenici c  dac  încercau s  se îndrept (easc  la spovedanie, 
b trânul nu le primea m rturisirea, ori t cea %i nu le d dea nici un sfat. Iar ei plecau tulbura(i 
de la sfin(ia sa. Alteori le zicea: 

- De vrei s  ascul(i %i s  te folose%ti, taie-(i voia %i las -te în voia lui Dumnezeu %i 
prime%te cuvântele %i dragostea noastr . 

P rintele Paisie nu vorbea niciodat  la persoana Sfin(iei sale, ci se referea la to(i 
preo(ii duhovnici. 

63. Dac  cineva nu (inea cont de binecuvântarea b trânului %i f cea ceva dup  voia sa, 
niciodat  nu-i mergea bine. Iar dac  P rintele Paisie zicea: "Gata, acum este voia lui 
Dumnezeu s  pleci %i s  faci acest lucru; ai toat  blagoslovenia atunci toate se s vâr%eau bine, 
cu folos %i cu bucurie, c ci erau f cute cu binecuvântarea %i rug ciunea lui %i a Sfintei 
Biserici. 

64. Uneori zicea b trânul: 
- Ce nu face omul s  capete pacea sufleteasc ! 

Alteori spunea celor tulbura(i : 
- S  te întorci acolo de unde %tii c  ai pierdut pacea inimii!.. 
65. Odat , dou  surori dintr-o mân stire erau tulburate %i nu-%i aflau lini%tea. Iar seara, 

când s-au întors de la biseric , au aflat un bile(el în u%a, adus de cineva necunoscut, de la 
P rintele Paisie, duhovnicul lor, pe care scria: 

- Fi(i în pace, ave(i lini%te, ruga(i-v  lui Dumnezeu ... Maicu(a Domnului nu ne las  ... 
Cum au citit acele rânduri îndat  s-au lini%tit suflete%te %i se mirau de unde %tie duhovnicul lor 
c  ele sunt tulburate. 

66. Alt  ucenic , fiind cu ascultarea la Ierusalim, era tulburat  de unele ispite obi%nuite 
%i a cerut sfatul b trânului. Iar el i-a scris printre altele: "Maic , s  ai r bdare, c  nimic nu 
putem dobândi f r  smerenie %i r bdare. De ce s  fii a%a tulburat ? )i-a b tut cineva cuie în 
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palme, asemenea lui Hristos? Sau ai r ni în mâini %i picioare, cum a avut Domnul pentru 
mântuirea noastr ?"... Aceste pu(ine cuvinte, au adus iar %i pacea lui Dumnezeu în inima ei. 

67. Un fiu sufletesc i-a cerut cândva o binecuvântare %i mult  vreme b trânul nu i-a 
îng duit s  fac  ce dorea. Mai târziu, iar %i i-a cerut aceea%i binecuvântare, iar P rintele Paisie 
i-a r spuns cu blânde(e : 

- Dumnezeu face voia celor ce se tem de Dânsul! s  nu ai nici o îndoial  în cuvintele 
spuse de Duhul Sfânt ! 

68. Altui ucenic i-a dat b trânul acest scurt sfat: 
- S  ai credin(a în Bunul Dumnezeu %i s  mergi înainte cu n dejde, c  nu aici este 

via(a, ci dincolo! S  ne fac  Dumnezeu parte de un col(i%or de Rai! 
69. Odat  a venit o cre%tin  din Humule%ti cu fiica ei de 4 ani la P rintele Paisie, care 

se nevoia la Schitul Sihla. Dup  ce a spovedit-o, i-a binecuvântat copila %i i-a zis: 
- S  fii binecuvântat  de Dumnezeu %i de Maica Domnului c ci ai s  te faci c lug ri( ! 
Dup  12 ani, copila a intrat în via(a monahal , f cându-se mireasa lui Hristos. 
70. Altadat  a venit la Sihla o b trân  din Humule%ti, o veche fiic  duhovniceasc  a 

P rintelui Paisie. O chema Paraschiva. La u%a lui era lume mult . b trânul, inspirat de Duhul 
Sfânt, a zis c tre cei de la u%a : 

- S  vina Paraschiva în cas ! Lasa(i-o s  intre! 
Femeia a intrat emotionat  la b trân, auzind c -i spune pe nume. Apoi a zis: 
- P rinte, cum s  întru eu înainte, c  abia am venit %i este atâta lume la u%a! 
- Las  s  se aleag  oile de capre, - a r spuns b trânul -, c  nu to(i care sunt la u%  au 

venit pentru spovedanie! 
71. În alt  zi o cre%tin  a adus mai multe femei din sat la spovedanie. Dup  ce s-a 

m rturisit fiecare, P rintele Paisie a spus fiicei lui duhovnice%ti: 
- Sora, s  numai aduci asemenea femei la mine la spovedanie! N-au venit cu credin(  

%i c in( ! 
72. A venit odat  o cre%tin  bolnav  la Sihla. Ea n d jduia c  se vindec  cu 

binecuvântarea %i rug ciunile P rintelui Paisie. Dar, fiind mul(i oameni la citit, era întristat  
c  b trânul nu-i pune %i ei mâinile pe cap. Dar în timp ce plângea în genunchi, a sim(it o mân  
cald  pe cre%tetul ei care a r mas peste ea pân  la sfâr%itul rug ciunii. Dup  ce s-a ridicat de 
jos %i s-a întors acas  s-a sim(it s n toas . 

73. B trânul %i bunul P rinte Paisie iubea foarte mult pe ucenici %i se bucura din inima 
când il cautau %i il cercetau fiii s i suflete%ti. Iar dac  vedea c  unii îl p r sesc sau nu mai vin 
pe la chilia lui, zicea cu mâhnire: 

- Iat , cutare %i cutare nu mai vin la spovedanie. Poate sunt bolnavi. Sau poate s-or fi 
smintit de mine, cum le-am vorbit! Domnul %tie. Eu am atâta dragoste ca orice suflet s  se 
mântuiasc  %i s  se foloseasc , cu darul lui Dumnezeu, %i a% vrea ca pe nimeni s  nu-l sup r 
sau s -l smintesc... 

74. Un tân r, fiind nehot rât în ce parte s -%i îndrepte calea vie(ii, a venit la P rintele 
Paisie în anul 1989 %i i-a cerut sfatul. Iar el l-a întrebat dac  are duhovnic, apoi i-a spus: 

- Urmeaz  sfatul duhovnicului, c ci el hot r %te! Tân rul îns , voia s  aud  cuvântul 
b trânului. De aceea se ruga în taina s -i vorbeasc  Dumnezeu prin gura P rintelui Paisie: 
"Doamne, Tu care %tii inima fiec rui om %i cele ce-i sunt lui de folos spre mântuire, pune-i în 
gând P rintelui Paisie s -mi spun  care este voia Ta cu mine în aceast  via( , c  nu voiesc s  
se fac  voia mea, ci numai voia Ta s  se fac  întru toate"... 

Ucenicul a vorbit cu b trânul %i l-a primit pe acel tân r în chilie noaptea, dup  utrenie. 
A intrat cu mare emo(ie. Sim(ea în jurul lui prezen(a Duhului Sfânt. Apoi a îngenunchiat lâng  
patul lui de suferin( . Dup  ce i-a spus numele, vârsta %i nehot rârea sa în via( , P rintele 
Paisie i-a pus ambele mâini pe cap, l-a binecuvântat %i, dup  câteva clipe de t cere sfânt , i-a 
zis : 

- Frate Vasile, s  te faci c lug r! 
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Din clipa aceea tân rul n-a mai putut sta în lume. Auzind de aceasta duhovnicul lui, i-a 
ad ugat %i el: "Frate Vasile, dac  vei urma via(a monahal  dup  cuvântul P rintelui Paisie, nu 
vei regreta toat  via(a, atât este de frumoas "! 

75. Dup  ce a intrat în via(a monahal , iar %i s-a dus la b trânul s -i cear  cuvânt de 
folos. Iar P rintele Paisie i-a spus: 

- S  fii c lug r cu adev rat! S  nu fii numai un cânt re( la stran ! 
76. Altadat  iar %i l-a întrebat pe b trânul dac  este bine sau nu s  studieze teologia. 

Iar el i-a r spuns: 
- S  nu te duci! Teologia noastr  este rug ciunea! adic  s  zici din inima, cu aten(ie %i 

lacrimi: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie%te-m  pe mine p c tosul"! 
Acolo trebuie oameni s n to%i ... Dar dac  este nevoie %i este porunc ... 

Ast zi tân rul acela face parte din ob%tea Mân stirii Sih stria, este ieromonah %i poart  
numele marelui duhovnic Paisie. 

77. În vara anului 1990 a venit în pelerinaj pe la mân stirile din Moldova un tân r 
ortodox, arhitect din Paris. Ajungând %i la Mân stirea Sih stria, a auzit de vestitul duhovnic 
Paisie %i dorea s -i cear  un sfat duhovnicesc. A fost primit cu dragoste de b trânul. 

- P rinte Paisie, a întrebat tandrul pelerin prin translator, nu %tiu ce s  fac în via( , s  
m  c s toresc sau s  m  fac c lug r? 

- Câ(i ani ave(i, a întrebat P rintele Paisie? 
- Am 31 de ani, P rinte! 
- Dac  a trecut vremea de c s torie, du-te la o mân stire, f -te c lug r %i sluje%te lui 

Hristos c  vei avea mare plat  în ceruri! Întorcându-se în patria sa, acest tân r nu mai avea 
lini%te în suflet. Cuvintele P rintelui Paisie %i glasul Duhului Sfânt îl chemau s  renun(e la 
toate %i s  se fac  monah. Dup  câteva luni a intrat în ob%tea Mân stirii Sih stria %i ast zi este 
ierodiacon %i mul(ume%te lui Dumnezeu pentru harul primit. 

78. O familie din comuna Straja - Suceava nu avea copii. So(ul era necredincios %i î%i 
oprea so(ia de la biseric . Iat  îns  cum i-a chemat Dumnezeu la credin( , prin P rintele 
Paisie. Li s-a n scut o feti(  infirm . Timp de doi ani copila nu se putea scula din pat. Doctorii 
nu mai aveau ce s -i fac . Sistemul nervos central era greu afectat. 

Dar, auzind de Ieroschimonahul Paisie Olaru, care în 1982 se nevoia la Schitul Sihla, 
la îndemnul unor credincio%i, s-au dus la el s  le fac  rug ciuni de s n tate pentru feti(a 
bolnav . C ci le spuneau prietenii: "Dac  acest P rinte nu va face copila s n toas , nimeni 
altul nu va putea s-o vindece"! 

Au urcat cu greu pân  la chilia lui. B trânul i-a primit cu dragoste, le-a ascultat 
necazul, i-a spovedit apoi le-a citit rug ciuni de s n tate peste hainele copilei %i le-a dat 
untdelemn sfin(it s  ung  copila bolnav  acas  pe tot trupul, timp de trei zile, diminea(a %i 
seara. La întoarcere, tat l copilei a promis lui Dumnezeu c , de se va face s n toas  feti(a lor, 
el se va întoarce la credin( , va merge regulat la biseric , va posti toate posturile, miercurea %i 
vinerea %i se va poc i de toate p catele sale. 

Ajungând acas  au f cut cum le-a spus b trânul. Au îmbr cat copila bolnav  în hainele 
miruite la Schitul Sihla, au f cut rug ciuni, au (inut zile de post %i au uns zilnic feti(a cu 
untdelemn sfintit. 

A treia zi, când s-a întors so(ul de la serviciu, feti(a se sculase în picioare %i încerca s  
vorbeascî, c ci pân  atunci era f r  grai. V zând aceast  minune, p rin(ii au c zut în genunchi 
%i cu lacrimi fierbin(i au mul(umit lui Dumnezeu pentru vindecarea copilei lor. Ast zi fiica lor 
este normal  %i întreaga familie este nelipsit  de la biseric  %i aduce laud  Domnului pentru 
toate. 

79. P rintele Paisie era foarte nevoitor, dar nimeni nu %tia taina vie(ii lui, nici cum se 
ruga ziua %i noaptea, nici cât %i cum dormea. Cea mai mare parte din timpul zilei %i a nop(ii o 
daruia lui Dumnezeu, spovedind lumea care venea din toate p r(ile ( rii %i de toate nivelele, %i 
vârstele. În medie spovedea 30-50 de oameni pe zi, iar în posturi %i s rb tori peste 100 pe zi, 
stând între 4 %i uneori 15 ore pe zi, la, care se ad ugau alte ore pentru rug ciuni de tot felul, 
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dezleg ri %i sfaturi duhovnice%ti. Mânca de obicei o dat  pe zi dup -amiaza, iar când avea 
lume mult  la spovedanie, nu mânca nimic pân  nu termina pe to(i, adic  doar seara târziu 
dac  gusta ceva. Dup  ce mânca, nu spovedea niciodat . Iar de dormit, a(ipea dup  miezul 
nop(ii, adic  dup  Utrenie, câteva ore pe un scaun sau întins pe un pat tare. 

80. Îndat  ce termina oamenii de m rturisit, P rintele Paisie se ducea în gradina 
mân stirii, singur sau cu câ(iva ucenici, %i lucra cu mâinile, ore în sir, în t cere %i lini%te, 
rostind în tain  rug ciunea min(ii %i a inimii. În timpul liber se îndeletnicea mai ales cu munca 
la gr dina de legume %i zarzavaturi. S pa p mântul, f cea straturi, punea gunoi, sem na ceap , 
usturoi, cartofi, de toate. Apoi c ra, ap  %i uda straturile. 

81. Niciodat  nu-l vedea cineva stând f r  lucru, nici în chilie, nici în gr din . Tot 
timpul lucra în gr dina duhovniceasc  a sufletelor, spovedind, sf tuind, rugându-se pentru 
oameni, f când tot felul de slujbe, în biseric  sau în paraclisul din chilia sa. Alteori lucra în 
gr din , c uta izvoare de ap  potabil  %i f cea mici fântâni(e, pe care le proteja, le zidea 
împrejur %i punea câte o cruce de lemn %i o can  s  bea trec torii ap . 

82. Când veneau oameni mul(i la spovedanie %i rug ciune, b trânul l sa imediat lucrul 
manual, se sp la pe mâini, se cur (a de p mânt, %i intra în chilie, care întotdeauna, r mânea 
descuiat , unde îl a%tepta lumea, apoi începea m rturisirea care dura f r  nici o pauz , ore în 
%ir pân  seara târziu, fiind înt rit de Duhul Sfânt. 

Înainte de m rturisire b trânul rostea tuturor molitfa de spovedanie pe de rost dup  
care spunea un scurt cuvânt de înv ( tur  %i înt rire duhovniceasc . La m rturisire primea 
întâi copiii mici, b trânii, bolnavii %i mamele cu copii. Apoi primea pe ceilal(i mul(i, începând 
cu cei care veneau regulat %i terminând cu cei care nu mai veniser  niciodat . 

83. La spovedanie de obicei, era m sur t. Nu (inea mult, mai ales pe cei cunoscu(i, nici 
nu st ruia în p catele mici, nici nu cerea s  citeasc  fiecare spovedania dup  hârtie. Nici nu 
descuraja vreodat  pe cineva pentru p catele mari cum c  nu-l mai iart  Dumnezeu. Ci cu 
cuvinte simple, dar pline de duh %i putere, deschidea inimile %i sufletele tuturor, trezea 
con%tiintele, scotea lacrimi de poc in( , convingea pe fiecare s  se poc iasc , s  p r seasc  
p catele %i s  pun  început bun. Z bovea mai mult cu cei afla(i în p cate mari, ca: necredin(a 
în Dumnezeu, avort, divort, influen(a sectar , be(ie, desfrânare %i certuri în familie. La urma 
întreba pe fiecare dac  "mai are ceva pe cuget", %i dup  ce f g duia c -i pare r u pentru 
p cate, c  le p r se%te %i prime%te canonul dat, rostea rug ciunea de iertare %i dezlegare. 

Canonul de la spovedanie nu era nici prea greu, nici prea u%or. Ci era bine chibzuit, 
dup  vârsta, s n tatea, puterea %i a%ezarea sufleteasc  a fiec ruia. Cel mai mult oprea de la 
Sfânta Împ rt %anie timp de %apte ani, pentru avort, desfrânare %i ucidere. Pe cei care aveau 
p cate foarte grele, de obicei nu-i dezlega, ci îi trimitea, la preotul de parohie. Iar pe cei 
nehot râ(i, care nu f g duiau s  se poc iasc  din toat  inima, îi amâna, %i-i îndemna s  mai 
vin . Pentru cei mai mul(i obi%nuia s  dea canon, mergerea regulat  la sfintele slujbe, citirea 
Psaltirii, câte dou -trei catisme zilnic, metanii, post pân  seara, miercurea %i vinerea, (inerea 
regulat  a posturilor, citirea c r(ilor sfinte, milostenie, etc. 

84. Cel mai important lucru la acest mare duhovnic era puterea lui harismatic  cu care 
p trundea sufletul %i con%tiin(a credincio%ilor. Apoi mila %i iubirea profund  cu care primea pe 
to(i, %i smerenia unit  cu blânde(e prin care cucerea %i întorcea la poc in( , transformând 
radical pe cei care veneau la el cu credin( . 

Toate aceste daruri cu care a fost înzestrat de Dumnezeu, l-au f cut cunoscut în toat  
(ara %i l-au învrednicit s  aib  un mare num r de fii duhovnice%ti, mireni %i c lug ri de toate 
vârstele %i st rile suflete%ti, fiind considerat duhovnicul cel mai c utat %i cu cei mai mul(i fii 
suflete%ti din (ara noastr  în ultimele decenii... 

85. Odat  l-au întrebat ucenicii pe P rintele Paisie de ce dup  spovedanie iese la lucru 
în gr din , iar b trânul le-a r spuns: 

- M  duc în gr din  %i lucrez, ca s  uit de marile p cate pe care le aud la spovedanie. 
C ci are obicei diavolul s  aduc  mereu în mintea duhovnicilor p catele auzite la spovedanie, 
mai ales cele trupe%ti, pentru a le face ispit . Apoi lucrez mai mult singur ca s  m  pot ruga cu 
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rug ciunea min(ii %i s  m  înt resc suflete%te. Altfel nu putem rezista în fa(a oamenilor %i 
cuvântul nostru %i rug ciunea nu au putere s  schimbe sufletele %i via(a credincio%ilor. 

86. Unui duhovnic i-a zis b trânul: 
- S  fim treji în lucrarea noastr  în tot ce facem, mai ales stare(ii %i duhovnicii, c ci 

prin neglijen(a noastr  ducem %i pe altul în p cat. 
87. Apoi iar %i i-a zis: 
- Este vreme pentru tot lucrul. Este vreme de smerenie %i de st pânire %i de mustrare %i 

de mângâiere %i de cru(are %i de îndr znire %i de bun tate %i de asprime, adic  pentru tot lucrul. 
C  uneori se cade a ar ta smerenia %i a-i numi pe to(i fra(i %i fii întru smerenie. Iar alteori, 
când cere trebuin(a, a lua %i a ar ta st pânirea spre zidire, iar nu spre risipire. *i în vremea 
mângâierii se cade a ar ta bun tate, iar în vremea asprimii a ar ta râvna spre fiecare. De 
asemenea, duhovnicului i se cade a lua hot râre dreapt , dup  pravil . 

88. La urm  i-a ad ugat %i acest sfat: 
- Se cade pov (uitorului s  fie %i bun, dar %i înfrico% tor, ca cei ce fac bine s  

îndr zneasc , iar cei ce gre%esc, s  nu se leneveasc , nici s  dezn d jduiasc . 
89. Sf tuia b trânul pe duhovnicii mai tineri din mân stire, zicând: 
- S  nu leg m la spovedanie oamenii care sunt cu p cate mari %i care sunt de departe. 

Ci s -i trimitem s  se spovedeasc  la preo(ii lor, ca s  nu r mân  lega(i de noi. 
90. În primavara anului 1990 au venit câ(iva p rin(i teologi din partea patriarhiei 

Române s -l cheme pe Arhimandritul Cleopa la Bucuresti într-o misiune bisericeasc  
special 3. P rin(ii din ob%tea Mân stirii Sih stria erau întrista(i de aceasta %i cereau ajutorul lui 
Dumnezeu. Ultimul cuvânt îl a%teptau de la P rintele Paisie. S-au dus to(i s -l vad  %i s -l 
întrebe. B trânul le-a citit dup  obicei o rug ciune de binecuvântare %i de c l torie, iar la urm  
le-a spus cu hot râre: 

- Doamne ajuta, drum bun, dar P rintele Cleopa nu pleac  de aici! Rug ciunea %i 
cuvântul b trânului a lini%tit ob%tea mân stirii %i a izb vit pe to(i de aceast  ispit . 

91. Altadat  s-a dus la P rintele Paisie un duhovnic s -l cerceteze în boal . Iar 
b trânul, la urm , a zis: 

- Tare este grea duhovnicia! C  nimic nu este mai greu pe p mânt decât s  conduci 
suflete pe calea mântuirii! Iat  c  peste 40 de ani am legat %i am dezlegat sufletele de p cate. 
Dar %tiu eu dac  nu cumva am gre%it, de m-a certat Domnul cu boala aceasta, c  poate am 
legat ce trebuia s  dezleg %i am dezlegat ce trebuia s  leg? Îns  r mâne totul la judecata %i 
mila lui Dumnezeu, c  omul întotdeauna este supus gre%elii... 

92. În alt  zi, P rintele Paisie a fost cercetat duhovnice%te de Arhimandritul Cleopa 
Ilie, cel mai iubit fiu sufletesc al Sfin(iei sale, cu care au vorbit multe probleme de spovedanie 
%i de mântuire. La urm , b trânul, suspinând, a zis: 

- P rinte Cleopa, nimeni dintre duhovnici nu %tie exact cât trebuie s  lege %i cât trebuie 
s  dezlege în scaunul de spovedanie. Duhovnicul s vâr%este taina M rturisirii sub inspira(ia 
Duhului Sfânt. Dar numai Dumnezeu %tie inima %i sufletul fiec rui om. Eu nu am dat canoane 
prea grele la m rturisire, c ci mi-a fost mila de fiecare %i am plâns cu cel care plângea %i m-
am bucurat cu cel care se bucura... Oare nu pentru mul(imea p catelor pe care le-am dezlegat 
prea u%or m-a ajuns suferin(a aceasta?... V  rog s  v  ruga(i mai mult pentru mine! 

93. Într-o alt  zi a venit un ucenic al b trânului la el s -l cerceteze în suferin(  %i l-a 
aflat în pat plângând %i rugându-se. Dup  ce a luat binecuvântare, P rintele Paisie i-a zis cu 
lacrimi: 

- P rin(ilor, ruga(i-v , ruga(i-v  pentru mine c  nu-i glum ! Ruga(i-v  s  m  dezlege 
Dumnezeu de leg tura trupului cu pace %i s -mi ierte p catele mele %i ale celor pe care i-am 
m rturisit în via( ... 

                                                 
3 Atunci i s-a propun p rintelui Cleopa s  accepte s  fie ales Patriarh al Bisericii ortodoxe Române. 
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90. Cu câteva zile înainte de ob%tescul sfâr%it, s-a dus un ucenic la b trânul %i v zându-
l a%a de slab, i-a cerut binecuvântarea cea mai de pe urm , cerându-i ultimul sfat. Iar P rintele 
Paisie, cu glas lini%tit, i-a zis: 

- P rinte Ioanichie, ce po(i s  faci ast zi, nu amâna pe mâine, c  nu %tii dac  mai 
ajungem ziua de mâine ! Dar toate s  le faci cu rug ciune %i cu binecuvântare, spre folosul de 
ob%te %i în numele Preasfintei Treimi. 
  

Din septembrie 1986, pân  la 18 octombrie 1990, când a adormit în Domnul, 
Ieroschimonahul Paisie Olaru a z cut mai mult la pat, în chilia sa din mân stire, îngrijit în 
mod exemplar de ucenicul s u de chilie, monahul Gherasim, fiind cu piciorul drept fracturat, 
surd %i aproape total orbit de o cataract  dubl  avansat . În aceast  lung  perioad  de 
suferin( , b trânul nu mai spovedea pe nimeni, afar  de p rin(ii mai b trâni din mân stire, pe 
care îi avea de mul(i ani la scaunul de spovedanie. Obi%nuia, îns , s  primeasc  pe unii dintre 
cei mai ale%i c lug ri, duhovnici stare(i, ierarhi %i chiar mireni, care doreau st ruitor s -l vad , 
s  primeasc  sfat sau s  li se fac  rug ciuni de binecuvântare. C ci memoria, graiul %i starea 
interioar  duhovniceasc  a b trânului erau foarte bune. 

Din aceste scurte întâlniri cu P rintele Paisie multe suflete s-au lini%tit, multe întrebari 
f r  r spuns au fost dezlegate, mul(i c lug ri %i credincio%i s-au folosit de blânde(ea, lini%tea, 
smerenia %i în(elepciunea Sfin(iei sale, v zându-i îndelunga r bdare, t cerea, rug ciunea de 
tain  %i lacrimile care curgeau mereu, b rba(ia cu care primea toate necazurile %i netemerea lui 
de ceasul mor(ii. Dintre numeroasele sale sfaturi %i cuvinte duhovnice%ti, cele mai multe s-au 
uitat, r mânând scrise numai în inimile fiilor s i suflete%ti. Dar pu(inele care s-au p strat în 
memoria ucenicilor, s-au adunat în aceste pagini, spre slava lui Dumnezeu %i folosul de ob%te 
al tuturor. 
 
 

Ultimele cuvinte ale P rintelui Paisie despre Rai 
 

Blandul %i smeritul duhovnic, Ieroschimonahul Paisie Olaru din ob%tea Mân stirii 
Sih stria, care a crescut în via(  mii de fii suflete%ti, c lug ri %i mireni, întotdeauna ne vorbea 
despre Rai, despre sfin(i %i despre bucuria mântuirii, %i foarte rar ne amintea de chinurile 
iadului. 

Dup  molitva de spovedanie ne (inea un scurt %i p trunz tor cuvânt de înv ( tur , iar 
dup  ce ne spovedea, ne citea rug ciunea de c l torie, la sfâr%itul c reia ad uga %i aceast  
rug ciune de binecuvântare: "Domnul Dumnezeu, Preamilostivul, s  v  binecuvânteze; 
Domnul s  v  ajute, Domnul s  v  miluiasc , Domnul s  v  p zeasc  de tot r ul, Domnul s  
v  umple de bucurie duhovniceasc ; Domnul, ca un bun %i iubitor de oameni, s  v  ierte de 
p cate %i în Rai, cu drep(ii s  v  primeasc ! Binecuvânteaz , Doamne, pe robii T i ace%tia, %i 
rug ciunea lor, %i dragostea lor, %i credin(a lor, %i bucuria lor, %i smerenia lor, %i r bdarea lor! 
Binecuvânteaz , Doamne, osteneala lor, %i c su(a lor, %i pâinea lor, %i copiii lor, %i via(a lor, %i 
sfâr%it bun le d ruie%te, iar dincolo, un col(i%or de rai le rânduie%te, c  binecuvântat e%ti în 
veci. Amin!". 

Când ie%eam din chilia lui, P rintele Paisie ne adresa obi%nuitul lui salut: "S  ne 
întâlnim la u%a Raiului!". Unii dintre noi îl întrebam: "Noi vrem s  ne întâlnim cu to(ii în Rai. 
De ce dori(i s  ne întâlnim la u%a Raiului?". Iar b trânul r spundea cu n dejde %i blânde(e: "S  
ne vedem noi izb vi(i de viclenii diavoli, c  dac  ajungem pân  aici, nu ne las  Dumnezeu. 
De la u%a Raiului strig m la Maica Domnului, cerem ajutor Sfin(ilor, plângem la u%a 
milostivirii Mântuitorului, %i nu ne las  El afar  ! Pân  aici este greu!". 

În zorii zilei de 18 octombrie 1990, marele duhovnic Paisie Olaru, în vârst  de aproape 
94 de ani, %i-a dat sufletul în mâinile lui Hristos, înso(it de doi din ucenicii s i apropia(i. Un 
sfâr%it lini%tit %i binecuvântat, ca un somn dulce, pe care %i l-a preg tit din tinere(e %i îl a%tepta 
cu atâta dor. 
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Sâmb t , 20 octombrie, a fost petrecut pe ultimul drum de mii de ucenici, c lug ri %i 
mireni, cu lumân ri aprinse în mâini %i de un sobor mare de preo(i, în frunte cu Înalt Prea 
Sfin(itul Daniel, Mitropolitul Moldovei %i Bucovinei. În sunetul prelung al clopotelor, s-a 
vorbit emo(ionant, s-au v rsat lacrimi %i s-au în l(at rug ciuni fierbin(i la Dumnezeu. În 
acela%i timp, slujba înmormânt rii avea %i atmosfera sacr  a unei zile de praznic %i de mare 
speran( . Un dor tainic de ve%nicie ne cuprinsese pe to(i, c ci P rintele nostru Paisie, care ne 
vorbise o via(a întreag  despre Rai, despre bucuria unirii cu Hristos, mergea acum la cer 
înaintea noastr , ca prin rug ciunile lui s  ni se deschid  %i nou , fiilor s i, por(ile cele 
încuiate ale mult doritului Rai. 

Din sâmb ta aceea binecuvântat  de octombrie, candela %i lumân rile nu s-au mai stins 
la mormântul P rintelui Paisie. Cimitirul Mân stirii Sih stria este de atunci un loc parc  mai 
sfânt, de pelerinaj, de rug ciune %i de îmb rb tare duhovniceasc  a fiilor s i atât de iubi(i, 
r ma%i acum f r  p stor. 

Dup  40 de zile, s vâr%indu-i-se toat  rânduiala cuvenit , unul dintre ucenicii s i 
apropia(i se ruga noaptea singur în chilia P rintelui Paisie. De oboseal , a a(ipit pu(in în 
genunchi, %i l-a v zut pe b trânul îmbr cat cu rasa, cu schima %i epitrahil, stând la marginea 
patului s u, cu crucea în mân , unde z cuse în suferin(  %ase ani de zile, %i plângând. Ucenicul 
întristat, i-a s rutat crucea %i mâna, %i l-a întrebat: "De ce plângi, P rinte Paisie? Te doare 
ceva?". Iar el i-a r spuns: "Nu, dragii mei. Dar dac  voi nu plânge(i, plâng eu pentru voi, c  
tare este greu de ajuns la Rai. O, cât  nevoie %i cât  fric  are sufletul atunci! Dac  nu plângi tu 
pentru tine aici, cine s  te plâng  dup  moarte? C  numai pe cel ce îl doare inima %i are 
con%tiin(a curat , numai acela plânge. Vede(i cum trece timpul?! Vai, vai, s  nu v  trece(i 
timpul f r  folos, c  nu-l mai întâlni(i. Ce pute(i face ast zi, face(i, %i nu amâna(i pe mâine, c  
nu %tim dac  mai ajungem pân  atunci. C  dac  po(i %i nu faci, ai mare p cat, %i de ochii 
Domnului nu po(i ascunde nimic.... Orice faci, se caut  scopul cu care faci acel lucru. Dore%ti 
s  placi oamenilor sau lui Dumnezeu? Lua(i seama c  tare este scump Raiul %i tare este greu 
de ajuns la Rai. Ave(i grij  de suflet, c  mare r spundere are fiecare pentru el. C  nu anii ne 
ajut  ci faptele, dragii mei". 

Apoi ucenicul i-a zis: "P rinte Paisie, s  mânca(i ceva c  este ora 15". Iar P rintele i-a 
r spuns: "Mai las  pân  dup  Vecernie..." %i a%a s-au desp r(it. P rintele Paisie a plecat, iar el 
s-a de%teptat %i a plâns mult pentru plânsul P rintelui Paisie. "Parc  îl v d mereu în fa(a 
ochilor mei, spune ucenicul, cum plângea. *i îmi zicea aceste cuvinte". 

Iat  cum ne înva(  p rin(ii no%tri suflete%ti %i dup  moarte s  ne poc im ! 
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CUVÂNTUL I. P. S. MITROPOLIT DANIEL 
LA TRECEREA ÎN VIA)A VE*NIC#  

A P#RINTELUI LUI IEROSCHIMONAH PAISIE OLARU 
 

În aceste clipe de mare durere pentru pierderea P rintelui nostru, acestui bun %i 
renumit P rinte Paisie, a% dori s  spun doar câteva cuvânte pentru c  într-adev r via(a lui, 
nevoin(ele lui au fost descrise atât de minunat de c tre P rintele duhovnic Cleopa %i de c tre 
p rintele stare( Victorin. 

Ceea ce a% dori s  re(inem ast zi este c  ne-am putut aduna cu to(ii, p rin(i %i fra(i din 
aceast  mân stire %i credincio%i %i credincioase din Moldova %i din toat  (ara la înmormântarea 
celui ce a fost P rintele duhovnic Ieroschimonahul Paisie. 

În primul rând am înv (at de la dânsul c  cel mai mare lucru în aceast  via(  este s  
fim împ ca(i cu Dumnezeu. Unii din p rin(ii duhovnici ai pustiului au spus: "Dobânde%te 
pacea cu Dumnezeu %i vei mântui o mul(ime de oameni în jurul t u. 

Prea Cuviosul P rinte Paisie a fost omul care a ar tat prin cuvânt %i fapt  c  era 
împ cat cu Dumnezeu %i a dobândit pacea cereasc  în sufletul s u %i de aceea a putut-o 
transmite, a putut s-o împ rt %easc  tuturor celor ce, învolbura(i de patimi, agita(i de suferin(  
sau tulbura(i de necazuri, s-au apropiat de el. 

Un izvor de lini%te, de mângâiere %i de pace, de c ldur  sufleteasc , acest  era sufletul 
s u mare %i trupul s u sl bit de nevoin(e %i de rug ciune. A%a l-am cunoscut în anii studen(iei 
când am venit aici. Mi-a dat o binecuvântare %i zile  ntregi am sim(it o pace deosebit , o pace 
a lui Dumnezeu care se rev rsa prin binecuvântarea lui, fiind duhovnic mare %i smerit.  
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