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INTRODUCERE
Dup\ trecerea la cele ve[nice a ieroschimonahului Paisie
Olaru, de la M\n\stirea Sih\stria, în noaptea de 18 octombrie
1990, unul din cei mai mari duhovnici ai monahismului românesc din zilele noastre, se sim]ea 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.
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 Petru.
În anul 1921 a intrat în via]a monahal\ la Schitul Cozancea, din apropiere, luând la c\lug\rie numele Paisie. În
anul 1943 a fost hirotonit diacon, iar în anul 1947, preot, fiind
pentru pu]in timp egumen la schitul de metanie.
În toamna aceluia[i an se retrage la M\n\stirea Sih\stria,
devenind duhovnic al întregii ob[ti, pân\ la sfâr[itul vie]ii
sale. Între anii 1972 [i 1985 s-a nevoit ca sihastru la Schitul
Sihla, iar în ultimii cinci ani a locuit în chilia sa de la Sih\stria, fiind bolnav, pân\ s-a mutat la Domnul, l\sându-le
mo[tenire ucenicilor pilda vie]ii sale de adev\rat monah [i
p\rinte duhovnicesc.
În aceast\ lucrare am inclus la început dou\ convorbiri
ziditoare de suflet, realizate cu P\rintele Paisie în anul 1984
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[i, respectiv, 1987, pe care le-am publicat în „Convorbiri duhovnice[ti”, volumul I [i II, fiind pline de har [i c\ldur\ 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,
mai multe scrisori adresate stare]ului M\n\stirii Sih\stria [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 dus la bun sfâr[it lucrarea de fa]\,
care dorim s\ fie o c\l\uz\ duhovniceasc\ pe calea mântuirii
tuturor iubitorilor de Hristos.
Arhim. Ioanichie B\lan
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CONVORBIREA ÎNTÂI*
Blândul ieroschimonah Paisie Olaru este unul dintre duhovnicii cei mai cunoscu]i [i aprecia]i din m\n\stirile noastre.
De aproape patruzeci 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 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 la Schitul Cozancea-Boto[ani, pân\ în
anul 1947, apoi la M\n\stirea Sih\stria, 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 m\n\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 pe 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 binecuvânteaz\, 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.
* Aceast\ 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 acela[i an.
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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 ob[te din marile m\n\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\-i 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; ci folose[te cuvântul 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, fiindc\ st\ruie mai mult, fiindc\ lucreaz\ mai profund
sufletul omului, fiindc\ iube[te mai mult [i se adreseaz\ direct
inimii. El î[i începe deodat\ dialogul cu Dumnezeu [i cu omul,
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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 fericirea drep]ilor le vorbe[te permanent
ucenicilor s\i, pentru c\ este un p\rinte al dragostei [i n\dejdii.
De aceea [i salutul obi[nuit c\tre fiii s\i duhovnice[ti este acesta:
„S\ ne întâlnim la u[a raiului!”.
La vârsta de aproape nou\zeci 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 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 lum=narea, 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[nuita 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 tr\ie[te bunul nostru p\rinte duhovnicesc ultimii
ani ai vie]ii p\mânte[ti. Nu se teme de ceasul mor]ii, nici de
diavoli, nici de muncile iadului pentru c\ toat\ via]a i-a iubit
pe oameni [i pe Dumnezeu, pentru c\ s-a jertfit pentru mântuirea altora. N\dejdea 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
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folos pentru mine [i pentru to]i cei ce-L 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\, preacuvioase p\rinte Paisie!
– Domnul [i M\icu]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 împlinesc 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\-l ierte pe aproapele lor, se întorc ab\tu]i acas\. Spun la unii de zece ori s\ nu
mai fac\ cutare p\cat, 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 copil\riei.
– 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]i. P\rin]ii mei au avut cinci copii,
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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 dat\ [i
m-a prezentat profesorului meu de atunci, cu numele {andru.
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 pasc\ sfin]it\
[i cu ou\ ro[ii într-un [tergar frumos. ~l 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 anii
copil\riei?
– 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 b\tea 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 prezviter\ Profira. Parc\ îl aud pe p\rintele cântând în
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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 „Bun\ ziua”.
6. Când v-au murit p\rin]ii?
– Mama mea a murit în timpul r\zboiului din 1913, iar
tata a murit în anul 1923, când eram la m\n\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 m\n\stire la Schitul Cozancea?
– Am intrat în m\n\stire dup\ r\zboi, în anul 1921. Stare] la Cozancea era ieromonahul Vladimir Bodescu. Tot în
timpul lui am fost [i c\lug\rit. Dar schitul îl cuno[team înc\
din copil\rie, c\, de[i eram obraznic, biserica îmi era drag\. Am
c\p\tat dragoste de biseric\ din c\r]ile pe care 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 {u[u, mare nevoitor [i lucr\tor al
rug\ciunii. El de multe ori m\ scula la rug\ciune. Iar când m\
chema la biseric\ la miezul nop]ii, îmi zicea: „Hai s\ mergem la biseric\, c\ seceri[ul este mult [i lucr\torii pu]ini!”.
M\ sup\ram când m\ scula prea degrab\, dar când mergeam la
utrenie, îl g\seam ori a[teptând pe pragul bisericii, ori umblând împrejurul ei.
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10. În ce an v-a]i c\lug\rit, p\rinte Paisie?
– C\lug\ria mea a fost în anul 1922, 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 m\n\stire?
– În Schitul Cozancea era via]\ 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 paracliser 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 tr\i. Dar când m\
duceam la duhovnic [i m\ m\rturiseam, îndat\ m\ lini[team.
12. În ce împrejurare v-a]i retras la lini[te, în codrii din
preajma Schitului Cozancea, [i câ]i ani a]i sih\strit acolo?
– În anul 1925 am avut fericirea s\ fac o vizit\ pe la m\n\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 singur\tate [i s\
m\ dep\rtez de lume. Acest gând m-a îndemnat s\ m\ retrag în
mun]i. Am încercat s\ vin la M\n\stirea Sih\stria, dar stare]ul
de atunci, Ioanichie, nu m-a primit f\r\ blagoslovenia stare]ului 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 1930, schimbându-se stare]ul
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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 m\n\stire, la biseric\. În
acea c\su]\ aveam [i un mic paraclis. Acolo am petrecut optsprezece ani, adic\ pân\ în 1948, când am venit la Sih\stria.
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 Gheorghe [i nu mai pot citi pravila
împreun\. Dar eu i-am lini[tit pe amândoi. În alt\ zi lucram
la vie cu fra]ii. Seara, l-am trimis pe fratele Gheorghe Ilie s\
preg\teasc\ masa. Când venim noi, g\sesc pe mas\ un mic
bile]el pe care scria: „Iart\-m\, p\rinte Paisie, plec pentru cinci
zile s\ m\ poc\iesc!”. Mânc\m noi, ne facem pravila de sear\
[i ne culc\m. Pe la miezul nop]ii m\ pomenesc c\ bate cineva
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în geam. „Cine-i acolo?”, întreb. „Blagoslove[te, p\rinte Paisie,
sunt fratele Gheorghe p\c\tosul.” „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
sear\ [i acatistul Sfin]ilor Voievozi, am auzit un glas înfrico[\tor: «Ce faci aici?». Era vr\jma[ul! Atunci, de fric\, re-pede
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 M\n\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 sear\ de iarn\.
Pe când eram la vecernie, numai ce apare înaintea bisericii,
descul], cu fa]a senin\, î[i [tergea 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.

