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INTRODUCERE*

Întrucât în ultimii ani pelerinajul la mormântul P\rin -
telui Cleopa s-a intensificat, spre bucuria noastr\, a tuturor,
am g\sit de cuviin]\ s\-i reedit\m „Via]a” într-o form\ nou\,
mult îmbun\t\]it\, atât cu date biografice, cât [i cu nume -
roase fotografii inedite. 

Imaginile, nevalorificate pân\ acum, care `mbog\]esc
`n felul acesta textul, vor contribui nu pu]in la reu[ita aces -
tei lucr\ri mult a[teptate.

Nu putem uita nevoin]a P\rintelui Cleopa, dragostea sa
pentru Hristos [i pentru cei s\raci, bucuria cu care `n t=m -
pina pe oricare din fiii s\i duhovnice[ti care veneau la el pentru
mângâiere [i cuvânt de folos.

Nu putem uita jertfa sa de peste 70 de ani de nevoin]\
în post [i rug\ciune. Nu putem uita bun\tatea, blânde]ea [i
dragostea sa, cu care ne cuprindea pe to]i fiii s\i [i ne tr\gea
la Hristos. Tocmai de aceea îl iubim atât de mult, pentru c\
în v\]\turile sale ne pov\]uiesc mereu pe calea mântuirii.

Fie ca Hristos, Mântuitorul lumii, s\-l odihneasc\ în
ceata sfin]ilor pe P\rintele Cleopa, unde nu este nici durere,
nici întristare, nici suspin, ci via]a cea f\r\ de sfâr[it.

Arhimandrit Ioanichie B\lan

Na[terea Maicii Domnului
8 septembrie 2001

* Introducere la edi]ia a doua.
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I

CASA P|RINTEASC|

Fericitul întru pomenire, Arhimandritul Cleopa Ilie,
p\rintele nostru duhovnicesc, s-a n\scut în comuna Suli]a,
jude]ul Boto[ani, la 10 aprilie, anul mântuirii 1912.

P\rin]ii s\i, Alexandru [i Ana Ilie, au fost un exemplu viu
de tr\ire cre[tin\, fiind iubitori de Dumnezeu, de bise ric\ [i
de copii. Nu lipseau niciodat\ de la sfintele slujbe, f\ceau
milostenie, se rugau mult împreun\ cu copiii, duc=nd o via]\
curat\ [i binepl\cut\ lui Hristos. 

Casa lor era ca o biseric\, precum povestea P\rintele
Cleopa: „Aveam o camer\ toat\ numai cu icoane. Un fel de
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paraclis. Acolo ne rugam. Iar la miezul nop]ii ne sculam,
citeam la Psaltire [i f\ceam sute de metanii. Apoi iar ne
culcam”.

Nu se auzeau la ei certuri, nici cuvinte necuviincioase,
nici alte lucruri nepl\cute lui Dumnezeu, ci via]a lor de zi cu
zi curgea lin ca o ap\ dulce de izvor, c\ci a[a se mo[tenea din
mo[i-str\mo[i [i a[a era tradi]ia cre[tin\ în partea locului.

Nu întâmpl\tor s-au n\scut în aceast\ zon\, cu rânduiala
lui Dumnezeu, mul]i oameni mari, dintre care nu pu]ini c\ lu -
g\ri, preo]i, ierarhi ale[i [i cuvio[i, cum a fost [i Sfântul Ioan
cel Nou de la Neam] (1913-1960). Între ace[tia nu gre[im dac\
îl num\r\m [i pe vrednicul de pomenire, p\rintele nostru du -
hov nicesc al tuturor, Arhimandritul Cleopa Ilie, cât [i pe du -
hov nicul sfin]iei sale, ieroschimonahul Paisie Olaru.

P\rintele Cleopa a fost ales de Dumnezeu de la na[ tere
pentru a pov\]ui duhovnice[te [i a mângâia atât pe c\lug\ri
[i preo]i, cât [i mul]imea credincio[ilor. Prea Cuvio[ia sa era
duhovnicul [i pov\]uitorul de ob[te al tuturor celor ce-i ce -
reau rug\ciunile [i voiau s\ urmeze lui Hristos. A fost o bine -
cuvântare a lui Dumnezeu pentru întreaga noastr\ ]ar\.

Casa p\rinteasc\ în care s-a n\scut Arhimandritul Cleopa
Ilie era ca o biseric\ vie, dar nu o înlocuia pe cea din sat,
unde slujea `ncep=nd cu anul 1877, vestitul preot de atunci,
Gheorghe Chiriac. C\ci, precum spunea însu[i Cuvio[ia sa,
locuitorii din satul Suli]a ascultau de preotul lor ca de Însu[i
Hristos [i nimic nu f\ceau f\r\ sfatul [i binecuvântarea lui.
De aceea, via]a de zi cu zi era lini[tit\, biserica era plin\ de
credincio[i, iar copiii, foarte numero[i, formau podoaba
satului.
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A[a erau satele române[ti
în primele decenii ale secolului
XX! Pentru aceasta [i familia p\ -
rin]ilor s\i a fost bine cuvântat\
de Dumnezeu cu zece copii, din -
 tre care doi au murit de mici, iar
opt copii (patru b\ie]i [i patru
fete) au supravie]uit.
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`n care mergea familia P\rintelui Cleopa

Preotul Gheorghe Chiriac, cel care
l-a botezat pe P\rintele Cleopa



P\rin]ii

Tat\l

Dup\ tradi]ie, str\mo[ii tat\lui s\u erau vesti]i oieri,
originari din comuna S\li[tea Sibiului, care, datorit\ per -
secu]iilor religioase din secolul al XVIII-lea, au fost nevoi]i
s\ p\r\seasc\ Ardealul [i s\ se str\mute în Moldova, stabi -
lindu-se în jude]ul Boto[ani. Din b\trâni se p\stra aceast\
amintire, c\ au trecut Mun]ii Carpa]i în Moldova trei fra]i de
o mam\, cu numele de familie Ilie. Unul dintre ei s-a sta bi -
lit în jude]ul Boto[ani, devenind str\mo[ul P\rintelui Cleopa.

Al doilea, de asemenea mare cresc\tor de oi, s-a stabilit
în comuna Pipirig – Neam], [i a avut ca ultim urma[ pe Gri -
gore Ilie, care s-a mutat nu demult la Domnul. Al treilea frate
s-a f\cut pustnic în Muntele Athos, unde a [i r\posat.

Alexandru Ilie, tat\l P\rintelui Cleopa, s-a n\scut în anul
1871, la 12 septembrie, în comuna Suli]a – Boto[ani. El era un
b\rbat înalt, t\cut [i bun gospodar. În anul 1902 s-a c\s\torit cu
Ana Bercea, din satul vecin, Drac[ani, fiind cununa]i la bise-
rica din sat de vrednicul Preot Gheorghe Chiriac, care mai
târziu avea s\-i boteze [i pe cei zece copii ai lor.

Alexandru se îndeletnicea îndeosebi cu agricultura,
cu cre[terea vitelor [i cu nego]ul de animale, fiind num\rat
printre cei dintâi gospodari din sat. Aveau 150 de oi, peste
20 de vite mari [i 30 de hectare de p\mânt.

Despre tat\l s\u, Alexandru, P\rintele Cleopa zicea ur -
m\toarele: „Dumnezeu s\-l ierte pe tat\l meu. Era un om înalt,
ple[uv, cu barb\ alb\ mare [i foarte credincios. În fiecare

Via]a P\rintelui Cleopa12



s\rb\toare se ducea cu copiii la biseric\ [i ajuta pe cei s\raci.
Pe el nu l-a v\zut nimeni b\ut sau înjurând sau fumând sau
f\când altceva dintre acestea.

Mi-aduc aminte c\ avea tata odat\ ni[te cizme. Du -
minic\, mama i-a zis: «Alexandre, ia-]i cizmele c=nd mergi
la biseric\, nu mai pune opincile». Dar tata i-a r\spuns: «Fe -
meie, ai v\zut tu la biseric\ pictat vreun sf=nt cu cizme? To]i
au opinci; cu opinci m\ `ncal] [i eu».

Diminea]a, când s\ plec\m la [coal\, mama ne zicea
s\ mânc\m ceva sau s\ lu\m în traist\. Dar tata zicea: «Nu!
Las\-i, femeie h\i, c\ n-or s\ moar\!». Iar dup\ ce veneam
de la [coal\ luam sfânta anafor\ [i apoi mâncam. Fra]ii mei,
mai cu seam\ fratele Mihai, nu mâncau nimic pân\ nu ter -
minau Psaltirea de citit.

Pân\ nu ne rugam un ceas, nu ne d\dea de mâncare
nimic. Chiar dac\ nu era în post, zicea: «Nu se m\nânc\ acum.
Când vii de la [coal\, la amiaz\. Nu e[ti porc s\ m\nânci de
diminea]\».

Tata nu [tia carte, dar avea fric\ de Dumnezeu. S\
adoarm\ seara vreunul neînchinat? Sau s\ stea la mas\ pân\
nu zicea «Tat\l nostru»? Sau s\ nu se duc\ Duminica la bi -
seric\? Sau s\ aud\ c\ a înjurat sau a fumat sau a furat ceva?
C\ nu-l vedeai pe el cu acestea în veac. Avea o curea în cui, îi
zicea «Sfântul Neculai». Dac\ te prindea cu ceva, fereasc\
Dumnezeu! El zicea: «M\i, uite „Sfântul Neculai”! Treci la
rug\ciune! Te-am f\cut cu doi ochi, [tii carte, cite[te Psal -
tirea [i rug\ciunile din carte!».

Odat\, venind de la [coal\, am g\sit pe drum un ham.
L-am luat bucuros [i l-am dus acas\. Când m-a v\zut tata,
m-a întrebat de unde l-am furat. Iar eu i-am spus: «L-am
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g\sit [i m-am gândit c\ ne poate fi de folos». Dar tat\l meu
mi-a spus hot\rât: «Du-te [i du-l înapoi, [i pune-l chiar în
locul de unde l-ai luat, c\ nu l-ai pus tu acolo!». Apoi m-am
dus [i c\utam prin praf s\ v\d urmele de unde luasem hamul
acela, c\ci cu tata nu era de glumit. 

El a fost în cas\ sfe[nic. El a fost st\pân peste noi”.
Ajungând la vârsta de 72 de ani, Alexandru Ilie [i-a

dat sufletul în mâinile lui Hristos, la 23 februarie 1943.

Mama

Ana Ilie, mama P\rintelui Cleopa, s-a n\scut la 10 oc -
tombrie 1876 din p\rin]i agricultori [i buni cre[tini. În anul
1902 se c\s\tore[te cu Alexandru, cu care d\ na[tere la zece
copii. Dintre ace[tia, cinci copii – patru b\ie]i [i o fat\ – au intrat
în via]a monahal\.

Ana era o femeie simpl\, mic\ de statur\, f\r\ carte,
dar cu o memorie deosebit\. Ea plângea adeseori, c\ci avea da -
rul lacrimilor. Durerea ei cea mai mare era aceea c\ aproape
to]i copiii i-au murit de tineri. Singurul care a supravie]uit
pân\ la adânci b\trâne]i a fost P\rintele Cleopa. Trei b\ie]i
[i o fiic\ au r\posat la m\n\stire [i ceilal]i în satul natal. Cu
toate acestea, a fost înt\rit\ de Dumnezeu cu darul S\u, ca
s\-[i poat\ duce crucea care i-a fost rânduit\.

R\mânând v\duv\ în anul 1943, a fost adus\ de P\ -
rintele Cleopa la m\n\stire [i apoi a fost tuns\ în monahism
la Agapia Veche în anul 1947, primind numele de „Agafia”.
Dup\ mai bine de dou\zeci de ani, în toamna anului 1968,
la 15 septembrie, schimonahia Agafia Ilie se str\mut\ la cele
ve[nice în vârst\ de 92 de ani.
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Dup\ [ase ani de via]\ monahal\, î[i d\ duhul în mâi -
nile Domnului, în toamna anului 1933.

Profira

S-a n\scut în anul 1910 [i nu a fost c\s\torit\ nicio -
dat\. Ea a dus greul familiei, lucrând la câmp [i purtând
grij\ de fra]ii mai mici.

Odat\, pe când pr\[ea la câmp, sim]indu-se bolnav\, a
rugat pe fratele ei Constantin s\ citeasc\ la Psaltire. Pe când
el citea, Profira [i-a dat duhul în mâinile Domnului.

Constantin (P\rintele Cleopa)

S-a n\scut la 10 aprilie 1912, fiind al cincilea copil din
cei zece ai familiei Alexandru Ilie. A urmat [coala primar\
de [apte ani în satul natal. Avea o memorie cu totul deo -
sebit\, asem\nându-se mamei sale. Trei ani de zile a f\cut
ucenicie duhovniceasc\ împreun\ cu fra]ii s\i la schimo na -
hul Paisie Olaru, pustnic în Schitul Cozancea.

În anul 1929, la începutul lui decembrie, a intrat în
ob[tea Schitului Sih\stria împreun\ cu fratele s\u mai mare,
Vasile. Dup\ trei zile de ispitire la poarta schitului, au fost
primi]i în ob[tea Sih\striei, în ziua Sfântului Ierarh Spiri -
don, la 12 decembrie. De aceea P\rintele Cleopa avea mare
evlavie la Sfântul Ierarh Nicolae, patronul bisericii din satul
natal, [i la Sfântul Ierarh Spiridon.

Pân\ în anul 1935, Constantin a p\scut oile Schitului
Sih\stria, împreun\ cu al]i fra]i. Apoi este luat în armat\ în
ora[ul Boto[ani. Se reîntoarce la schit în toamna anului 1936
[i este tuns în monahism la 2 august 1937, primind numele
de „Cleopa”. Dup\ aceasta face ascultare la oile schitului
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pân\ în vara anului 1942, `mpreun\ cu p\rin]ii Galaction Ilie
[i Antonie Olaru.

În iunie 1942 este adus în schit [i numit loc]iitor de
egumen, întrucât stare]ul Ioanichie Moroi era greu bolnav.

În anul 1944, la 27 decembrie, monahul Cleopa este
hirotonit ierodiacon, iar la 23 ianuarie 1945 este hirotonit iero -
monah de episcopul Galaction Cordun, pe atunci stare] al M\ -
n\stirii Neam]. Dup\ aceast\ dat\ este numit oficial egumen
al Schitului Sih\stria.

În anul 1947, Schitul Sih\stria, num\rând peste 60 de
vie]uitori, a fost ridicat la rang de m\n\stire, iar Proto sin -
ghelul Cleopa Ilie este f\cut arhimandrit, cu aprobarea Pa -
triarhului Nicodim.

În anul 1948, fiind urm\rit de organele politice de atunci,
se retrage pentru [ase luni în p\durile din jurul M\n\stirii
Sih\stria.

În anul 1949, la 30 august, Arhimandritul Cleopa Ilie
este numit stare] al M\n\stirii Slatina – Suceava [i se trans -
fer\ acolo cu 30 de c\lug\ri din ob[tea M\n\stirii Si h\s tria,
în urma deciziei Patriarhului Justinian. În locul s\u este nu -
 mit stare] Protosinghelul Ioil Gheorghiu.

La M\n\stirea Slatina Prea Cuvio[ia sa întemeiaz\ o
ob[te care a ajuns la peste 80 de vie]uitori. Între anii 1952-
1954, fiind urm\rit de securitate, se retrage în Mun]ii Stâni -
[oara, împreun\ cu ieromonahul Arsenie Papacioc. Dup\ mai
bine de doi ani de via]\ pustniceasc\, amândoi au fost readu[i
în M\n\stirea Slatina, la porunca Patriarhului Justinian.

În anul 1956, P\rintele Cleopa revine la metanie în M\ -
 n\stirea Sih\stria, iar în prim\vara anului 1959, se retrage
pentru a treia oar\ în Mun]ii Neam], unde se nevoie[te mai
bine de cinci ani de zile.
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În toamna anului 1964 revine în M\n\stirea Sih\stria,
ca duhovnic al întregii ob[ti, [i pov\]uie[te f\r\ întrerupere
atât c\lug\ri, cât [i mireni, timp de 34 de ani, pân\ la 2 de -
cembrie 1998, când î[i d\ duhul în bra]ele lui Hristos.

Ecaterina

A treia sor\ a P\rintelui Cleopa s-a n\scut în anul 1914.
Dup\ ce a terminat [coala primar\ în satul natal, a intrat în
monahism la M\n\stirea Agapia Veche, devenind rasofor\.
S-a nevoit aici mai mul]i ani, apoi s-a retras la M\n\stirea
Agafton, din jude]ul Boto[ani, [i a trecut la cele ve[nice de
tân\r\ în aceast\ m\n\stire.

Mihai

Era al treilea frate al P\rintelui Cleopa. S-a n\scut în
anul 1917. Împreun\ cu fra]ii s\i a p\storit oile în poienile
Schitului Cozancea mai mul]i ani. În anul 1934 a fost primit
ca ucenic la M\n\stirea Dur\u, unde s-a nevoit câ]iva ani.
Apoi s-a retras la Schitul Cozancea, unde [i-a dat duhul în
mâinile Domnului, în anul 1940.

Hareta

S-a n\scut în anul 1920. Urmeaz\ [coala primar\ în
sat [i î[i ajut\ p\rin]ii la munca câmpului. Ca [i ceilal]i fra]i ai
ei, se mut\ la Domnul din fraged\ vârst\, pentru a se bucura
neîncetat cu cetele îngere[ti.

Al]i doi copii

Ana Ilie mai na[te doi copii, al c\ror nume nu ne sunt
cunoscute. Ei mor din pruncie, fiind înmormânta]i în cimi -
tirul satului natal.
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II

VIA}A {I NEVOIN}ELE

CUM A FOST D|RUIT MAICII DOMNULUI
PRUNCUL CONSTANTIN

În primele dou\ luni dup\ na[tere, pruncul Constantin –
viitorul P\rinte Cleopa – era tot timpul bolnav. De la o vreme
nu mai mânca aproape nimic [i plângea zi [i noapte. To]i erau
îngrijora]i de via]a lui.

Ne[tiind ce s\ mai fac\, mama lui, Ana, s-a dus cu
pruncul bolnav la vestitul duhovnic Conon Gavrilescu de la
Schitul Cozancea, care era un mare exorcist [i vindeca mul]i
bolnavi cu sfânta rug\ciune. 

Ieroschimonahul Varlaam V=ntu,
unchiul P\rintelui Cleopa, din

Schitul Cozancea, adormit în Domnul
la Muntele Athos

Schitul Cozancea
`n anii 1925-1935



Via]a P\rintelui Cleopa

Ajungând la chilia duhovnicului Conon, unde a[tepta
mult\ lume, [i-a spus durerea ei, plângând cu multe lacrimi:

– Ce s\ fac, p\rinte, c\ acest copil de la o vreme nu mai
m\nânc\ [i plânge într-una? M\ tem s\ nu moar\.

– {tii ce s\ faci? S\-l d\ruie[ti Maicii Domnului!
– Cum s\-l d\ruiesc Maicii Domnului?
– Iat\ cum, a zis el. Ia o lumânare [i un prosop, [i vino

cu pruncul în biseric\, [i-l a[eaz\ înaintea icoanei Maicii
Domnului.

Apoi, dup\ ce mama l-a pus în fa]a icoanei, p\rintele
i-a zis:

– Acum spune dup\
mine: „Maica Dom   -
nu  lui, î]i d\ruiesc ]ie co -
pilul acesta care este
bolnav! F\ ce [tii tu cu
el!”.

Atunci mama prun    -
cului s-a închinat cu
lacrimi la icoana Mai -
 cii Domnului, f\ când
trei metanii, [i, c\zând
în genunchi, a zis plân -
gând: „Maica Domnu -
 lui, î]i d\ru iesc ]ie co -
pilul acesta al meu, c\
este bolnav [i plânge
mereu. F\ ce [tii tu cu
el!”. {i l-a trecut de trei
ori pe sub sfânta icoan\.
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De atunci, pruncul Constantin s-a f\cut s\n\tos [i nu a
mai fost bolnav de moarte toat\ via]a sa. Iar p\rintele Conon
i-a zis c\ acest copil o s\ tr\iasc\ cel mai mult dintre to]i. Aceas -
 t\ vindecare a fost o adev\rat\ minune a Maicii Domnului.

A[a miluie[te Preasf=nta Fecioar\ pe mamele care nasc
copii în fric\ de Dumnezeu.

COPIL|RIA

De mic copil, P\rintele Cleopa avea mult\ evlavie la
Maica Domnului. La unsprezece ani a înv\]at Acatistul Bunei
Vestiri pe de rost, cum singur spunea: „Eram la de[f\cat
p\pu[oi în ]arin\ [i aveam cartea de rug\ciuni ascuns\ sub
p\nu[i. Pân\ când venea tata cu c\ru]a cu p\pu[oi, mai în v\ -
]am un icos, mai înv\]am un condac. {i uite a[a am înv\]at
Acatistul Maicii Domnului”.

To]i fra]ii s\i iubeau înfrânarea de mici. Mama sa spunea
c\ le punea uneori carne în traist\, când nu era post. Dar ei
nu o mâncau, ci o d\deau la al]ii [i mâncau pu]in\ pâine [i ce
mai aveau.

Ne mai spunea P\rintele Cleopa: „Când eram mic [i
veneam de la [coal\, treceam printr-un sat [i, v\zând c\ b\ -
ie]ii dau cu pietre pe o cas\ cu tabl\ ro[ie, am început s\ arunc
[i eu. Profesorul a auzit, ne-a luat pe to]i [i ne-a tras câte o
palm\. Acum îi mul]umesc c\ mi-a f\cut un bine [i îl po me -
nesc la rug\ciune!”.

Spunea mama sa despre Constantin c\ de copil ura cele
lume[ti [i fugea de ele. Când s-a f\cut mai m\ri[or [i mer gea
cu oile, dac\ se întâmpla s\ fie o nunt\ în sat [i cânta mu -
zica, nu trecea pe acolo, ci ocolea satul de departe [i a[a
ajungea acas\!
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CU OILE LA SCHITUL COZANCEA

În fiecare var\ Alexandru Ilie, tat\l copiilor, f\cea stân\
de oi pe dealurile [i poienile din preajma Schitului Cozancea,
la circa 5 kilometri dep\rtare de sat. Apoi încredin]a oile celor
trei feciori mai mari ai s\i: Vasile, Gheorghe [i Constantin,
care cuno[teau aceste locuri binecuvântate din fraged\ copi -
l\rie. Tot în aceast\ parte se afla [i chilia pustnicului Paisie
Olaru, p\rintele lor sufletesc.
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foloseau prilejul pentru a le povesti din Vie]ile Sfin]ilor [i din
alte c\r]i biserice[ti. Astfel, unele dintre ele au intrat în via]a
monahal\.

Mai povestea P\rintele Cleopa c\ prin anii 1925-1926
p\rin]ii s\i au hot\r=t s\ tocmeasc\ doi l\utari [i s\ joace în
casa lor, cum era obiceiul locului. Ei erau bucuro[i s\-[i vad\
feciorii jucând, ca s\-i laude tot satul.

Într-o sear\ tinerii s-au adunat [i au început s\ cânte [i
s\ joace. În clipa aceea fratele Gheorghe a v\zut c\ icoana
Maicii Domnului de pe perete plângea [i au în]eles c\ este
p\cat. Atunci cei trei fra]i, Vasile, Gheorghe [i Constantin,
ie[ind din cas\, s-au ascuns. V\zând mama lor c\ lipsesc,
i-a c\utat peste tot. Apoi, aflându-i, le-a zis: „De ce ne face]i
de râs în sat? Veni]i [i voi la joc!”. Dar Gheorghe, ascun zân -
 du-se pu]in, [i-a t\iat cu cu]itul ghetele din picioare. Apoi
a zis mamei sale: „Cum s\ vin la joc, mam\, dac\ mi s-au
stricat ghetele?”.

În seara aceea p\rin]ii au în]eles c\ feciorii lor au ales
alt\ cale în aceast\ via]\ [i de atunci i-au l\sat s\ slujeasc\
numai lui Hristos.

Înc\ de acas\, fra]ii lui mai mari, Gheorghe [i Vasile, se
preg\teau pentru via]a de m\n\stire. Se sculau la miezul nop -
]ii, f\ceau Utrenia, citeau la Psaltire [i ]ineau post. Ei îl de[ -
teptau [i pe Constantin, c\ruia îns\ îi era necaz c\-i stric\
somnul. Sora mai mare, Maria, intrase în Oastea Domnului [i
l-a chemat [i pe Constantin, zicându-i: „Hai [i tu în Oastea
Domnului, c\ ai darul cuvântului [i nu-i a[a greu ca la m\ -
n\stire”. Atunci el s-a învoit. Noaptea urm\toare, când l-au
sculat iar\[i fra]ii la rug\ciune, el a zis c\ nu se mai scoal\ [i
nu mai merge la m\n\stire. Apoi s-a culcat din nou f\r\ grij\.
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Via]a P\rintelui Cleopa

Mama lor muncea pân\ noaptea târziu. {i, venind ea
de la fântân\ cu dou\ g\le]i de ap\, a v\zut în camera unde
dormea Constantin un câine mare, negru, care st\tea pe piep -
tul lui [i îl lingea pe obraz. Atunci a strigat c\tre Vasile: „Vai,
Vasile, vino repede c\ pe Costic\ îl m\nânc\ un câine!”. Atunci
Constantin s-a trezit [i a mai apucat s\ vad\ doar coada ace lui
câine, care disp\rea. Vasile i-a spus: „|sta-i diavolul, care se
bucur\ c\ nu mai mergi la m\n\stire!”. Din clipa aceea, fra -
tele Constantin nu s-a mai îndoit s\ mearg\ la m\n\stire [i
se scula noaptea la rug\ciune ca s\ nu mai vin\ câinele.

CUM A ISPITIT DIAVOLUL
PE FRATELE GHEORGHE

În anul 1927, Gheorghe, fratele mijlociu, s-a retras ca
ucenic la pustnicul Paisie de la Cozancea. Acolo f\cea as -
cultare de b\trânul, lucra la gr\din\, cânta la stran\ [i repeta
mereu rug\ciunea lui Iisus, mâncând o dat\ în zi. Uneori mai
st\tea [i la Schitul Sih\stria din mun]ii Neam].

Îns\ odat\, ispitindu-l vr\jma[ul [i umblând dup\ sfa -
tul min]ii sale, a l\sat în chilie pe mas\ aceast\ scrisoare:
„Iart\-m\, P\rinte Paisie, c\ am plecat în p\dure pentru cinci
zile, s\ m\ poc\iesc!”.

Seara, citind b\trânul scrisoarea, a zis: „Acest lucru este
din ispita diavolului [i nu îi va fi de folos fratelui Gheorghe,
c\ci a plecat f\r\ binecuvântare!”. Pe la miezul nop]ii a b\tut
cineva în u[a chiliei sale:

– Binecuvinteaz\, P\rinte Paisie, [i m\ iart\ pe mine,
p\c\tosul!

– Cine e[ti tu? a întrebat b\trânul.
– Fratele Gheorghe p\c\tosul!
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– Cum se poate asta? Fratele Gheorghe este plecat în
p\dure s\ se poc\iasc\ pentru cinci zile!

– Iart\-m\, P\rinte Paisie, c\ am gre[it!
– Dumnezeu s\ te ierte, frate Gheorghe. Intr\ în chilie

[i spune-mi ce ]i s-a întâmplat.
– De mult voiam, P\rinte Pai sie, s\ m\ rog singur câteva

zile în p\dure. Deci am luat Ceaslovul, Psal tirea, câteva lu -
mâ   n\ri [i chibri turi [i m-am ascuns în p\dure într-o groap\.
Acolo am început a face me ta nii [i a m\ ruga cu lacrimi. Pe
la mie zul nop]ii aud lâng\ mine un glas înfio r\tor: „Ce faci
aici?”. M\ întorc pu]in [i v\d un arap uria[, cu chip foarte în -
frico[\tor. Era vr\jma[ul! Apoi îmi zice: „De ce ai plecat f\r\
blagoslovenie?”. Atunci, cuprins de mare fric\, am luat c\r]ile
[i am fugit! Deci te rog, P\rinte Paisie, iart\-m\ pe mine p\ -
c\tosul [i m\ prime[te înapoi!

Din ceasul acela fratele Gheorghe nu a mai f\cut
nimic f\r\ binecuvântare.

CUM A FOST PRIMIT FRATELE GHEORGHE
ÎN SCHITUL SIH|STRIA

Spre sfâr[itul anului 1927, Gheor ghe a intrat în ob[tea
Schitului Sih\stria. V\zându-l mai râv nitor, egumenul l-a ispitit
în felul ur m\tor: l-a pus s\ stea timp de trei zile  la poarta schi -
tului. Acolo el tre buia s\ care un sac de p\mânt în spate, zicând
de 10 ori psalmul 50, dup\ care s\ se odih neasc\ [i iar\[i s\ o ia
de la cap\t. La sfâr[itul celor trei zile a venit egume nul la el [i
i-a spus: 

– Ascult\, fra te Gheorghe, cum mai este cu c\ lug\ria?
Via]a c\ lu  g\reasc\ este grea! Trebuie s\ poste[ti, s\ te rogi, s\
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faci orice ]i se po -
run ce[te, s\ por]i în
spate osteneala c\l -
u  g\riei, cu dra goste,
pân\ la moar te. O s\
ai r\bdare s\ tr\ie[ti
în nevo in]a aceasta
pân\ la sfâr[it?

Fratele Gheor   -
ghe a r\s puns:

– Ierta]i-m\ pe
mine, p\c\tosul. Cu
ajutorul lui Dumne -
zeu voi împlini dup\
slaba mea putere tot
ce mi se va rândui.

Atunci egu me    -
nul l-a rân duit cu as   -
 cul  tarea la vi tele schi-
  tului.

PLECAREA LA M|N|STIRE A FRA}ILOR
VASILE {I CONSTANTIN

În iarna anului 1929, dup\ s\rb\toarea Sfântului Ie rarh
Nicolae, Vasile [i Constantin s-au hot\rât s\ plece la Schitul
Sih\stria – Neam], pentru a sluji toat\ via]a lui Hristos. Dup\
ce s-au rugat mult lui Dumnezeu cu post [i metanii, au luat
binecuvântare de la preotul satului [i au spus p\rin]ilor gân -
dul lor. 
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Cel mai greu la aceast\ desp\r]ire a fost pentru mama lor,
Ana, care plângea mereu. Dar tat\l lor îi zicea: „Bab\ h\i, las\-i
s\ se duc\! De ce nu am avut noi mintea lor când eram ca ei?
Iat\, mâine plec\m la Domnul [i ce ne-a folosit via]a aceasta?”.

La urm\, fra]ii [i-au preg\tit bagajul. Îns\ nu au luat cu
ei decât dou\ traiste în care aveau câteva haine, Sfânta
Scriptur\, Vie]ile Sfin]ilor, Ceaslovul, Psaltirea [i dou\ icoa -
ne mari, pictate, pe care le iubeau foarte mult: icoana Maicii
Domnului care plânsese în casa p\rinteasc\* [i icoana Sfân -
 tului Gheorghe.

Apoi, îngenunchind, s-au rugat lui Dumnezeu [i Maicii
Domnului s\ le binecuvinteze c\l\toria [i s\-i învred ni ceasc\
de nevoin]a cea duhovniceasc\. Pân\ la mar ginea satului au
fost înso]i]i de p\rin]ii lor, Alexandru [i Ana, care l\crimau
cu dragoste fireasc\ dup\ copiii lor [i nu se puteau desp\r]i de
ei. Copiii îns\ îi încurajau [i le vorbeau de Hristos [i de via]a
ve[nic\.

Dar, v\zând c\ p\rin]ii lor nu se pot desp\r]i de d=n[ii,
le-au s\rutat m=inile, [i plec=nd de l=ng\ ei, fratele mai mare,
Vasile, a început a cânta condacul de la Acatistul Mântui -
torului Hristos: „Ap\r\torul cel mai mare [i Doamne, Bi -
ruitorul iadului, ca cei ce ne-am izb\vit de moartea cea
ve[nic\, cele de laud\ aducem }ie, noi robii T\i [i zidirea Ta...”.
În clipa aceea p\rin]ii lor au început s\ plâng\ în hohote.
A[a au plecat fra]ii spre Schitul Cozancea.

La Cozancea au stat o zi la bunul lor pov\]uitor, schi -
monahul Paisie, care le povestea mereu despre pustnicii din
mun]ii Neam]. Iar a doua zi au plecat spre Suceava, luându-l
cu ei [i pe fratele Gheorghe.
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INTRAREA ÎN M|N|STIRE
{I ISPITIREA DUHOVNICEASC|

Plecând pe jos spre Schitul Sih\stria, fra]ii au f\cut pri -
mul popas la M\n\stirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava.
Aici s-au închinat la moa[tele sfântului, au ascultat Sfânta
Li turghie, au citit Acatistul Maicii Domnului [i s-au odihnit
peste noapte.

Continuându-[i drumul spre Schitul Sih\stria, au f\cut
al doilea popas la M\n\stirea Neam], ctitoria lui {tefan cel
Mare [i Sf=nt, unde s-au închinat la icoana f\c\toare de mi -
nuni a Maicii Domnului, ocrotitoarea m\n\stirilor din Moldova.
Apoi, intrând pe Valea Secului, s-au închinat la M\n\stirea
Secu, ctitoria lui Nestor Ureche [i odat\ cu seara au ajuns la
Schitul Sih\stria. Dând slav\ lui Dumnezeu, erau ferici]i c\ le-a
c\l\uzit Maica Domnului pa[ii spre ace[ti mun]i binecu vân -
ta]i, unde s-au nevoit mii de siha[tri de-a lungul secolelor.

La m\n\stire au fost întâmpina]i de monahul Ilarion,
economul schitului:

– Ce dori]i, fra]ilor? i-a întrebat el.
– Vrem s\ r\mânem în m\n\stire, p\rinte, [i s\ ne fa -

cem c\lug\ri.
– Vre]i s\ v\ închina]i via]a lui Hristos?
– A[a, cu ajutorul lui Dumnezeu, cuvioase p\rinte.
– A[tepta]i aici pân\ vorbesc cu p\rintele stare].
Auzind b\trânul stare] despre sosirea fra]ilor, i-a spus

economului: „Du-i la arhondaric, d\-le ceva de mâncare [i,
începând de mâine diminea]\, s\ stea trei zile [i trei nop]i la
poarta m\n\stirii, s\ bat\ fiecare cu b\]ul în butucii de la poart\
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[i s\ zic\ neîncetat rug\ciunea «Doamne Iisuse…», f\r\ s\ le
da]i mâncare pân\ a treia zi. Dac\ vor avea r\bdare, îi primim
în m\n\stire”.

Economul s-a întors la fra]i [i i-a dus la arhondaric, unde
s-au odihnit. La miezul nop]ii au mers la Utrenie, iar a doua
zi au fost du[i la poarta m\n\stirii [i s-au rugat toat\ ziua,
lovind cu be]ele în trunchiul unui brad. Când loveau în bu -
tuc, ziceau [i rug\ciunea „Doamne Iisuse…”. C\lug\rii [i fra]ii
treceau pe lâng\ ei, dar nimeni nu-i întreba nimic. Seara s-a
reîntors economul [i i-a întrebat:

– Ei, fra]ilor, a zis ceva copacul?
– Nu! au r\spuns ei.
– Nu-i este foame copacului?
– Nu! au zis ei.
– Iat\, a[a trebuie s\ rabde c\lug\rul în m\n\stire! Mer -

 ge]i la arhondaric [i dup\ ce v\ face]i pravila [i canonul v\ odih -
ni]i pu]in. Apoi veni]i la Utrenie.

Urm\toarele dou\ zile au f\cut la fel. A treia zi, seara, a
venit stare]ul Ioanichie Moroi în poarta m\n\stirii, a bine cu -
vântat pe cei doi fra]i, apoi i-a dus în biseric\ [i le-a spus s\ se
închine la icoana f\c\toare de minuni a Maicii Domnului.

Apoi s-au spovedit începând din copil\rie [i au primit
aghiasm\ mare [i pu]in\ hran\, iar a doua zi s-au împ\rt\[it
cu Preacuratele Taine ale lui Hristos.

La urm\ fra]ii Vasile [i Constantin au fost trimi[i de
stare] la oi, iar fratele Gheorghe a p\scut în continuare vi tele.
Dar, timp de trei luni, n-au avut voie s\ se vad\ [i s\ vor beasc\
unul cu altul.

A[a au fost primi]i în m\n\stire ace[ti fra]i binecu vân -
ta]i de Dumnezeu [i de Maica Domnului.
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CUVINTE ÎN}ELEPTE
DE LA SFIN}II P|RIN}I

FOLOSITE DE
P|RINTELE  CLEOPA

În]elepciunea
are dou\ capete. Pri -
mul este frica de Dum -
  nezeu [i cel mai de
sus este dragostea de
Dumnezeu.

Sfin]ii P\rin]i
spun: „Cine vrea s\ se
mântuiasc\, cu în tr e       -
 ba  rea s\ c\l\to reas c\”.
Sfatul bun te va p\zi
[i cugetul drept te va
ap\ra. Frate pe frate
aju torân       du-se [i sf\ -
tu indu-se, sunt ca o
ce     tate bine înteme ia -
 t\ [i ca o împ\r\]ie ne -
 biruit\.

Arhimandritul Cleopa [i ieroschimonahul
Paisie la sfat de tain\ `n cimitir



Sfin]ii P\rin]i ne spun, de asemenea, c\ rug\ciunea
este maic\ [i împ\r\teas\ peste toate faptele bune.

La fel spune [i Sfântul Maxim M\rturisitorul: „Toate
faptele bune ajut\ pe om s\ câ[tige dragostea de Dumnezeu,
dar nici una ca rug\ciunea”.

Sfântul Isihie Sinaitul zice: „În vremea rug\ciunii min -
]ii, se încaier\ la lupt\ trei min]i: mintea Sfintelor Puteri, min -
tea dr\ceasc\ [i mintea omului”.

Sfântul Efrem Sirul zice a[a: „Când stai la rug\ciune
[i prime[ti gânduri spurcate, e[ti asemenea unei mirese care
curve[te de fa]\ cu mirele s\u”.

R\ceala în rug\ciune vine mai totdeauna din uitare,
zic Sfin]ii P\rin]i. Iar uitarea este primul p\cat din partea
ra]ional\ a sufletului.

Sfântul Nil Ascetul zice în Filocalie: „Fericit\ este min -
 tea aceea care a ajuns s\ se roage lui Hristos f\r\ imagina]ie
[i f\r\ form\!”.

Sfântul Ioan Gur\ de Aur spune: «Tu, când te rogi,
nu teologhisi, c\ e[ti batjocorit de demoni!». Când te rogi,
trebuie s\ ai inima înfrânt\ [i smerit\, durerea inimii pentru
p\cate [i smerenie. Taina asta este a lui Dumnezeu, Izvorul
min]ilor ra]ionale din cer [i de pe p\mânt.

Sfântul Macarie Egipteanul zice în Omilii: „Omule,
eu [tiu c\ nu [tii s\ te rogi, îns\ î]i dau un sfat: roag\-te cum
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po]i, dar roag\-te adeseori. C\ din deasa rug\ciune, omul
începe a se înv\]a rug\ciunea cea ade v\rat\”.

Sfântul Teofan Z\vorâtul spune [i el: „Cel ce se roag\
des, îns\[i rug\ciunea i se face lui cel mai mare dasc\l al
rug\ciunii”.

Sfântul Isaac Sirul spune: „Semn al milei lui Dum -
nezeu la rug\ciune sunt lacrimile”.

Acela[i sf=nt p\rinte zice: „Cel ce a aflat dulcea]a ru -
g\ciunii, va fugi de gloate ca un asin s\lbatic!”.

Iar dumnezeiescul Ioan Sc\rarul spune: „Cel ce a aflat
dulcea]a rug\ciunii, pururea voie[te s\ fie singur”.

Tot Sfântul Ioan Sc\rarul spune: „Cel ce st\ cu min -
tea sa afar\ de lume [i de-a pururea se roag\ lui Dumnezeu,
acela este c\lug\r!”.

Sfântul Ioan Gur\ de Aur zice: „T\ria celui din
ob[te este ascultarea; t\ria împ\ratului st\ întru mult\ o[tire;
iar t\ria pustnicului st\ în mult\ rug\ciune. C\derea celui
din ob[te este neascultarea [i c\derea celui din lini[te este
împu]inarea rug\ciunii”.

Sfântul Nicodim Aghioritul spune: „În m\sura în care
tu te rogi pentru cel ce-]i face ]ie r\u, în m\sura aceea îl la[i
în mâna lui Dumnezeu”.
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