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Cuv=nt `nainte*

De[i au trecut cincisprezece ani de c=nd P\rintele Paisie
Olaru de la M\n\stirea Sih\stria-Neam] a fost chemat la Domnul († 1990), amintirea sa r\m=ne vie [i luminoas\ `n sufletele
tuturor celor care l-au cunoscut.
Cartea de fa]\ este o dovad\ gr\itoare `n acest sens. Ea cuprinde m\rturii despre persoana [i lucrarea duhovniceasc\ a
P\rintelui Paisie Olaru, care a f\cut din smerenie [i rug\ciune o
for]\ uria[\ de bun\tate duhovniceasc\, de `nnoire a vie]ii
oamenilor [i de `ndrumare a lor pe calea m=ntuirii. Ca un vas de
argil\ smerit, `ns\ care con]ine o comoar\ de mare pre], P\rintele Paisie Olaru era modest la `nf\]i[are [i discret `n orice
f\ptuire. El cucerea nu at=t prin arta vorbirii [i a cuno[tin]elor
elaborate, c=t prin puterea rug\ciunii pacificatoare de patimi [i
vindec\toare de r\ni ale sufletului. P\rintele Paisie purta `n
lumea aceasta, tainic, dar perceptibil, ceea ce nu vine din lumea
p\m=nteasc\: prezen]a Duhului Sf=nt. El confirma prin via]a [i
lucrarea sa experien]a sfin]ilor din Biseric\: „Am v\zut lumina
cea adev\rat\, am primit Duhul Cel ceresc, am aflat credin]a
cea adev\rat\...”
Comemorarea sa deosebit\ la cincisprezece ani de la trecerea lui la via]a ve[nic\ se face acum la sf=r[itul anului 2005,
an `n care Sf=ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne a canonizat doi mitropoli]i, mari rug\tori liturgici [i filocalici: Dosoftei
al Moldovei († 1693) [i Grigorie Dasc\lu al }\rii Rom=ne[ti
*

La edi]ia I, ap\rut\ la Editura TRINITAS, Ia[i, 2005.
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(† 1834), precum [i doi cuvio[i monahi isiha[ti: monahul Onufrie
de la Sih\stria Voronei [i Arhimandritul Gheorghe de la Cernica.
Ca [i Cuviosul Onufrie care, de[i originar din Ucraina, s-a
nevoit `n ]inutul Boto[anilor, P\rintele Paisie Olaru a `nceput [i
el via]a monahal\ sih\streasc\ tot `n ]inutul Boto[anilor, el
fiind `ns\ n\scut pe acele plaiuri rom=ne[ti, ca [i P\rintele Cleopa Ilie de la M\n\stirea Sih\stria.
Num\rul mare de ierarhi, preo]i de mir, monahi [i monahii,
dar [i de credincio[i [i credincioase, oameni de cultur\, care dau
m\rturie `n aceast\ carte, cu dragoste fiasc\ [i venera]ie, despre
persoana [i lucrarea duhovniceasc\ [i misionar\ a P\rintelui Paisie Olaru de la M\n\stirea Sih\stria, ne arat\ c=t de mult\ nevoie este azi `n via]a Bisericii [i a societ\]ii de prezen]a oamenilor
sfin]i [i a duhovnicilor adev\ra]i.
Mul]umim c\lduros tuturor celor care au contribuit la aceast\
carte, iar `n mod deosebit mul]umim Preafericitului P\rinte
Patriarh Teoctist pentru cuv=ntul p\rintesc pe care l-a transmis
cu prilejul acestei pioase pomeniri a P\rintelui Paisie Olaru la
`mplinirea a cincisprezece ani de la trecerea sa la via]a ve[nic\.
Am intitulat aceast\ carte: P\rintele Paisie Olaru, pov\]uitor spre poarta raiului, pentru c\ astfel exprima el dorin]a [i
rug\ciunea sa pentru fiecare credincios pelerin care venea la el:
„s\ ne `nt=lnim la poarta raiului!”.
Felicit\m pe to]i ostenitorii care au lucrat pentru apari]ia
acestei c\r]i la Editura Trinitas.
Dorim cititorilor acestor pagini s\ se bucure de darul sf=nt
pe care Dumnezeu l-a f\cut Bisericii noastre `n persoana [i lucrarea P\rintelui Duhovnic Paisie Olaru, „cet\]ean al raiului” [i
rug\tor pentru noi acolo.

† Daniel
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei
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D\-i, Doamne, un col]i[or de rai!*

† Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei
~n aceste clipe de mare durere pentru pierderea P\rintelui
nostru, a acestui bun [i renumit P\rinte Paisie, a[ dori s\ spun
doar c=teva cuvinte, pentru c\, într-adev\r, via]a lui, nevoin]ele lui
au fost descrise at=t de minunat de P\rintele duhovnic Cleopa [i
de 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\ m\n\stire [i credincio[i [i
credincioase din Moldova [i din toat\ ]ara la înmorm=ntarea celui
care a fost P\rintele duhovnic ieroschimonahul Paisie.
~n primul r=nd, am înv\]at de la d=nsul c\ cel mai mare lu-cru
în aceast\ via]\ este s\ fim împ\ca]i cu Dumnezeu. Unii din
p\rin]ii duhovnici ai pustiului au spus: „Dob=nde[te pacea cu
Dumnezeu [i vei m=ntui o mul]ime de oameni în jurul t\u”.
Preacuviosul P\rinte Paisie a fost omul care a ar\tat prin
cuv=nt [i fapt\ c\ era împ\cat cu Dumnezeu [i a dob=ndit pacea
cereasc\ în sufletul s\u [i de aceea a putut-o transmite, a putut s-o
împ\rt\[easc\ tuturor celor care, învolbura]i de patimi, agita]i de
suferin]\ sau tulbura]i de necazuri, s-au apropiat de el.
Un izvor de lini[te, de m=ng=iere [i de pace, de c\ldur\
sufleteasc\, acesta era sufletul s\u mare [i trupul s\u sl\bit de
*

Cuv=ntul rostit de c\tre IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, la
`nmorm=ntarea P\rintelui Paisie Olaru, M\n\stirea Sih\stria - Neam], 21
octombrie 1990.
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~mpreun\ cu Preafericitul P\rinte Patriarh, f\r\ nici un
însemn arhieresc, ca simpli preo]i am mers s\ cerem binecuv=ntarea p\rintelui duhovnic Paisie. S-a bucurat c=nd a aflat c\
suntem aproape de patul d=nsului.
Eu am îngenuncheat s\ iau binecuv=ntarea la începutul
unei sarcini grele [i, `n acela[i timp, sfinte [i mari, aceea de
arhip\stor sufletesc al eparhiei.
Deodat\, am observat c\ l=ng\ mine era [i Patriarhul ]\rii,
tot în genunchi [i cer=nd binecuv=ntare de la unul dintre cei
mai mari duhovnici ai Bisericii noastre Ortodoxe.
Ne-a binecuv=ntat pe am=ndoi cu obi[nuita sa binecuv=ntare plin\ de dragoste p\rinteasc\ [i ne-a spus [i nou\: „Dumnezeu s\ v\ d\ruiasc\ un col]i[or de rai!”.
Ei bine, cred c\ secretul acestei binecuv=nt\ri a lui, ca Dumnezeu s\ ne d\ruiasc\ un col]i[or de rai, st\ în faptul c\ el însu[i s-a înt=lnit cu raiul înc\ din via]a aceasta îns\ îl p\stra
smerit [i tainic în inima sa, ca pe o arvun\.
El a sim]it adev\rul c\ ~mp\r\]ia lui Dumnezeu începe din
inimile noastre. El purta în inima sa începutul ~mp\r\]iei lui
Dumnezeu, care i-a luminat via]a. De aceea le dorea [i celor pe
care îi binecuv=nta un col]i[or de rai.
Pe P\rintele Paisie l-am cunoscut nu doar ca duhovnic care
d\ sfaturi [i care binecuvânteaz\, ci [i ca un duhovnic purtat de
Duhul lui Hristos.
Sim]eam c\ p\stra Duhul lui Dumnezeu în el. De aceea, `n
aceste clipe de desp\r]ire ne rug\m lui Dumnezeu s\ odihneasc\ sufletul s\u cu sfin]ii [i drep]ii în col]i[orul de rai pe care
l-a dorit tuturor celor care s-au apropiat de el [i i-au cerut binecuv=ntare. {i spunem: Preacuvioase P\rinte Paisie, cum te-ai
rugat pentru noi c=t ai tr\it în lume, tot a[a s\ te rogi pentru
noi [i în cer. Amin.
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Un adev\rat uria[ al spiritului rom=nesc*

† Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei
P\rintele Paisie Olaru de la Sf=nta M\n\stire Sih\stria a
fost d\ruit de Dumnezeu cu darul vindec\rii [i pacific\rii sufletelor r\nite de p\cate. ~nv\]\tura lui teologic\ era, deodat\,
simpl\ [i `n]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\ `n]elepciune sf=nt\ `n cuvinte pu]ine, P\rintele Paisie spunea
esen]ialul `n sfaturi p\rinte[ti. Bun\tatea sa nu era sentimentalist\, iar m=nia sa nu era p\tima[\. 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.
~ns\ darul s\u cel mai mare era acela de a lini[ti sau pacifica sufletele celor ce se m\rturiseau la el sau cereau binecuv=ntarea lui. Pacea pe care o transmitea `n jurul s\u venea
din iubirea sa profund\ [i smerit\ fa]\ de Dumnezeu [i fa]\ de
semeni. Din familiaritatea sa sf=nt\ cu Dumnezeu, Atotmilostivul [i Iubitorul de oameni, se n\[teau rug\ciunile [i binecuv=nt\rile sale familiare, p\rinte[ti [i ginga[e fa]\ de pelerinul
Cuv=nt `nainte la cartea, P\rintele Paisie Duhovnicul, de Arhim.
Ioanichie B\lan, Editura TRINITAS, Ia[i, 1993.
*
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credincios: „Binecuv=nteaz\, Doamne, c\su]a lui, m\su]a lui…
d\-i, Doamne, un col]i[or de rai”. Pronun]a aceea[i binecuv=ntare pentru oamenii de r=nd [i pentru patriarh sau mitropolit. P\catul risipe[te [i tulbur\ iar Sf=ntul Duh adun\ [i pacific\, lini[te[te.
Purt\tor de Sf=ntul Duh, prin credin]\ smerit\ [i rug\ciune
ne`ncetat\, P\rintele Paisie duhovnicul aduna mintea `n jurul
inimii [i inima oamenilor l=ng\ Dumnezeu, `ntr-o vreme `n care
ideologia comunist\ atee `ncerca s\ r\t\ceasc\ min]i, s\ usuce
inimi [i s\ dep\rteze pe oameni de Dumnezeu.
De[i slab [i firav la `nf\]i[are, P\rintele Paisie a fost `n
ultimii ani ai dictaturii comuniste `n Rom=nia un adev\rat
uria[ al spiritului rom=nesc care, `n lini[te, fortifica Biserica lui
Hristos din inimile credincio[ilor, `n timp ce `n zgomotul capitalei se demolau biserici de zid. Dumnezeu singur [tie c=t de
mult pre]uie[te un duhovnic d\t\tor de pace [i s\n\tate a sufletului atunci c=nd societatea uman\ se organizeaz\ `n sistem
infernal! Sfin]enia P\rintelui Paisie Duhovnicul nu se impunea
spectaculos, ci irezistibil de pa[nic, pentru c\ sfin]enia îl umanizeaz\ pe om, contrar patimilor egoiste care `nstr\ineaz\
umanul din om.
C artea „P\rintele Paisie Du hovnicul”, publicat\ d e
Preacuviosul P\rinte Arhimandrit Ioanichie B\lan de la
M\n\stirea Sih\stria, ne cheam\ s\ în]elegem deodat\ c=t de
minunat lucreaz\ Dumnezeu în mijlocul unui popor smerit [i
credincios [i c=t de mare este nevoia de a avea duhovnici adev\ra]i
care s\ ne lumineze calea dreptei credin]e.
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P\rintele Paisie Olaru, icoana unei prezen]e*

† Lauren]iu, Mitropolitul Ardealului
Niciodat\ despre omul duhovnicesc nu po]i vorbi sau scrie la
timpul trecut. Inima lui, ca inima lui Dumnezeu, av=nd mai
multe intr\ri dec=t ie[iri, n\d\jduie[ti c\ te-a cuprins [i pe tine,
purt=ndu-te dinaintea M=ntuitorului Iisus Hristos, `n taina
Treimii. ~ntr-un timp al prezentului continuu…
A[a este dinaintea mea P\rintele Paisie de la Sihla, Duhovnicul. Intrasem la el cu g=ndul de a lua binecuv=ntare. ~ntins `n
patul unei suferin]e care deja-i devenise cunun\, senin ca un cer
de prim\var\ peste culmea de lumin\ a Sih\striei, z=mbitor [i
gure[ ca un stol de r=ndunele — prietenele sih\stririi sale —,
P\rintele purta epitrahilul ca pe o ultim\ m=ng=iere a cerului
pe pieptul cuprins de at=ta credin]\ [i iubire. {i binecuv=nta. {i
rostea, cu glas rupt din Pateric, cuvinte de m=ng=iere [i binecuv=ntare, cu glas bucuros c\ poate face bucurie oamenilor.
Dup\ spusa Avvei, [i `n el „dragostea duhovniceasc\ biruia
durerea”. Mai mult chiar, durerea se convertea `n disponibilitate, `n darul ascult\rii durerii celuilalt. Toat\ ]es\tura blagosloveniilor sale culminau — lucru pe care l-am reg\sit ulterior
`n m\rturia multora din cei care l-au cunoscut — cu aceste cuvinte: „Trece via]a, vrei-nu vrei, [i m=ine-poim=ine s\ ne `nt=lnim, cu to]ii, acolo sus, `n rai”. Dulcea]a gr\irii despre rai n-am
mai aflat-o niciunde mai apoi. C=nd `l `ntrebai de ce-o face, de ce
`ncurajeaz\ astfel poporul, cu glas tremurat de lacrima dragostei
de oameni r\spundea c\ descrie Raiul `n n\dejdea aprinderii
*

Cuv=nt de evocare la `mplinirea a cincisprezece ani de la trecerea `n
Ve[nicie.
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dorin]ei celei bune dup\ el, c\ci iadul mare parte din oameni [tie
c\-l tr\iesc, dezn\d\jduitor, `nc\ de pe p\m=nt. {i astfel din chilia
Preacuvio[iei Sale izvorau, deplin, razele unei n\dejdi s\n\toase, bazate pe via]a `n Hristos, a[a cum el `nsu[i o primise de
la B\tr=ni [i o r\sfr=ngea mai apoi mul]imii. C\reia-i vestea,
mereu [i mereu: „Dumnezeu pe cine iube[te, `l ]ine aproape de
El, ca nu cumva libertatea s\-i schimbe mintea [i `n[el\ciunea lumii s\-i c=[tige sufletul”. {i, Doamne, c=t\ dreptate mai avea…
C\lug\r din neamul ales al acelora care, urm=nd lui Hristos, s-au `mplinit `n asem\narea cu El, P\rintele Paisie a marcat nu pu]ine suflete [i nu doar din binecuv=ntata Moldov\.
Dac\ ast\zi unitatea de duh cu Biserica a credincio[ilor no[tri
este at=t de bogat\ `n road\, se datoreaz\ aceasta [i unor astfel
de pilduitoare icoane de dragoste [i smerenie cre[tin\.
G=ndind la P\rintele a[adar, la `mplinirea a cincisprezece
ani de plecarea spre ve[nicie — oare c=nd s-au [i f\cut at=]ia? —,
mi-am reamintit modul `n care cel\lalt Avv\ de pre], P\rintele
Cleopa, concluziona asupra disponibilit\]ii g\zduitoare `n Duh
a P\rintelui Paisie: „Apoi el a[a se stinge, `n mijlocul poporului;
da’ mult\ lume o s\ pl=ng\ dup\ el. O fost tare r\bd\tor [i tare
bun…, da! Sub epitrahilul s\u [i-or fi aflat m=ng=ierea [i lini[tea mii [i mii de suflete `n via]a lui”.
Sfin]i binevestind despre sfin]i! Cum ar putea intra altfel `n
n\d\jduitul rai dec=t `mpreun\? Care Tat\ [i-ar putea refuza
astfel de fii?
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P\rintele Paisie, pustnicul1

† Antonie Pl\m\deal\, Mitropolitul Ardealului
A trecut la Domnul P\rintele Paisie (Olaru) la M\n\stirea
Sih\stria din mun]ii Neam]ului, în vârst\ de peste nou\zeci de
ani. Când l-am cunoscut, exact acum patruzeci de ani, la
M\n\stirea Slatina din p\r]ile Sucevei, bucovinenii pelerini la
m\n\stirea zidit\ de Alexandru L\pu[neanu, îi ziceau „P\rintele Pustnicu’”, a[a cum, cu aproape cinci sute de ani înainte,
mai botezaser\ pe un monah, „Daniil Sihastrul”, duhovnicul lui
{tefan cel Mare.
P\rintele Paisie era pustnic într-o ob[te de aproape o sut\
de c\lug\ri [i fra]i. O tain\ a Ortodoxiei, a monahismului ortodox, în care po]i fi singur în mijlocul unei mari mul]imi, [i po]i fi
ca în mijlocul unei mari mul]imi, în cea mai des\vâr[it\ singur\tate, dac\ gândurile te poart\ prin lume, în loc s\ te adune
în medita]ie [i rug\ciune.
P\rintele Paisie era un om al chem\rii min]ii în inim\, [i a
inimii în minte, al retragerii în sine, în acel sine în care, prin
rug\ciune neîncetat\, poate fi adus s\ s\l\[luiasc\ Dumnezeu.
Era un isihast des\vâr[it. Era duhovnicul întregii ob[ti de la
M\n\stirea Slatina. {i al stare]ului Cleopa, de a c\rui pre]uire
[i iubire s-a bucurat pân\ în ultima clip\ a vie]ii. Când s-au
mutat amândoi de la M\n\stirea Slatina, în p\r]ile Neam]ului,
P\rintele Paisie mai întâi la Schitul Sihla, apoi amândoi la
M\n\stirea Sih\stria, P\rintele Cleopa tot pe P\rintele Paisie
l-a avut duhovnic.
1

Antonie Pl\m\deal\, „Cuvinte Duhovnice[ti”, Sibiu — 2000.
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P\rintele Paisie chema [i biruia prin bun\tate, prin certitudinea pe care o insufla tuturor c\ îi întâlne[te cu Dumnezeu
Cel bun [i iubitor. A[a le înmuia inimile oamenilor [i îi întorcea
la Dumnezeu.
~n ultimii ani parc\ r\m\sese din el numai sufletul. Se
împu]inase la trup, st\tea pe marginea patului cu epitrahilul pe
piept [i cu o cruce de lemn în mân\, [i peniten]ii treceau prin
fa]a lui cu r\bdare, unii a[teptându-[i rândul zile [i nop]i
întregi. Credincio[i de pe tot cuprinsul ]\rii, c\lug\ri, maici,
stare]i, stare]e, episcopi [i mitropoli]i. Dar r\bdarea cea mai
mare o avea el.
Ca s\-l mai cru]e de vizitatori, c\lug\rii din Sih\stria mai
spuneau c\ nu prea aude, c\ nu prea vede. Dar lumea nu lua
aminte. Iar el îi primea pe to]i, [i pentru to]i avea cuvânt de
mângâiere. Când se odihnea [i sim]ea c\ i s-a deschis u[a,
spunea celui venit: „D\-mi de aici din dreapta epitrahilul. {i
vezi c\ în stânga, prins\ într-un cui, de paretar (un covora[ pe
perete, în dreptul patului de scândur\), e o cruce. D\-mi-o în
mân\”. {i se ridica, [i începea ceea ce am putea numi, cu un
cuvânt poate nepotrivit, terapeutica vindec\rii. Spovedania.
Apoi sfatul. Sfatul pe larg. F\r\ grab\. Dezghiocarea faptelor,
aruncarea cojilor rele, scoaterea miezului bun, sp\larea, piept\narea, reînfrumuse]area sufletului. Asta f\cea. {i apoi dezlegarea. Cea din Molitfelnic, spus\, bineîn]eles, pe de rost. Dar nu
f\cea numai atât. Ceea ce urma cred c\ era darul lui deosebit.
Urma o îndelung\ rug\ciune rostit\ cursiv, cu ton de infinit\
bun\tate, [i credin]\, [i speran]\.
Am mai cunoscut duhovnici mari, buni psihologi, excelen]i
terapeu]i, oameni duhovnice[ti, buni [i ei, excep]ional de buni [i
nu neap\rat oameni ai c\r]ii de ritual, ci doctori de suflete, [i
voi scrie, poate, vreodat\, [i despre dân[ii, pentru c\ au fost
mari [i au îndrumat pe calea mântuirii largi teritorii geografice
de credincio[i, precum Cineva pe cei din }ara F\g\ra[ului [i din
toat\ Transilvania, [i de dincolo de mun]i. Dar fiecare duhovnic
î[i are duhul [i cuvântul [i inima lui. Ast\zi, când P\rintele
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Un om de mare [i autentic\ modestie*

† Antonie Pl\m\deal\, Mitropolitul Ardealului
P\rintele Paisie de la Schitul Sihla e un fel de Serafim de
Sarov al spiritualit\]ii rom=ne[ti. L-am mai amintit: aceluia
c\ruia credincio[ii `i spun „P\rintele Pustnic”. Nu e pustnic `n
`n]elesul eremi]ilor singuratici de odinioar\. Tr\ie[te `n ob[te.
Pu]in mai izolat, dar nu `n afara ob[tii. Denumirea de „Pustnicul”
se refer\ mai degrab\ la calit\]ile lui interioare. M\n\stirea `n
care tr\ie[te e, `ntr-adev\r, mai izolat\, la cincisprezece-dou\zeci de kilometri de cel mai apropiat sat, dar e `n calea turi[tilor.
Are o chilie sub o st=nc\, [i l=ng\ chilie o bisericu]\ de lemn,
f\cut\ dintr-un brad, dar ambele sunt doar la c=teva zeci de
metri de Schitul Sihla, de chiliile [i biserica lui.
Nu s-ar putea spune cu precizie care e darul specific al P\rintelui Pustnic Paisie. Nu face minuni. Nu predic\. Nu l-a auzit
nimeni predic=nd vreodat\ `n biseric\. Nu e nici c=nt\re] [i nici
prea dotat slujitor. Are vocea slab\, de[i clar\ [i pl\cut\. E mai
degrab\ bolnav dec=t s\n\tos [i ar\ta de optzeci de ani de pe
c=nd avea doar [aizeci. Acum are optzeci de ani [i arat\ ca la
[aizeci! Nu e teolog, nici diplomat sau licen]iat `n teologie sau
alte discipline. Cred c\ a terminat abia clasele elementare.
Cu toate acestea, are ceva ce atrage. Are har. Are `n primul
r=nd harul de a atrage, harul de a inspira `ncredere [i harul de
a g\si `ntotdeauna cele mai potrivite r\spunsuri la cele mai dificile probleme [i `ntreb\ri. Are c\ldur\ [i dragoste de oameni.
Deschide u[a oricui. {i dac\ cineva `i aduce un dar, urm\torul
*

Mitropolit Antonie Pl\m\deal\, Tradi]ie [i libertate `n spiritualitatea

ortodox\, Sibiu, 1995.
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va pleca cu acel dar ca din partea lui. E foarte duhovnicesc, pentru c\ e foarte uman. Tot timpul ofteaz\ dup\ lini[te, singur\tate [i pustie, dar nu l-a auzit nimeni pl=ng=ndu-se din pricina zgomotului pe care `l aduc cu ei numero[ii vizitatori. Datoria vie]ii lui e s\ fie „om pentru al]ii”, [i aceasta cu mult `nainte
de a fi ap\rut termenul pe pia]a best-seller-ului occidental, lansat de episcopul J. A. T. Robinson.
P\rintele Paisie este `n permanen]\ r\nit de durerile, de
suferin]ele, de bolile oamenilor, de prea multele lor p\cate, dar e
senin, e plin de bun\voin]\, `ng\duitor, comp\timitor [i
iert\tor. Cei care trec prin chilia lui, ies cu hot\r=rea de a-[i
schimba via]a, `[i rec=[tig\ credin]a [i `ncrederea, `[i recentreaz\ via]a pe Dumnezeu [i pe credin]a cea bun\. Minunea e c\
toate acestea se fac prin P\rintele Paisie. Nu [tie nimeni c=t
este el de con[tient de aceste minuni. Poate c\ nu, poate c\ da,
`n m\sura `n care inspir\ `ncrederea de care au nevoie oamenii
care [i-au pierdut-o. El le-o red\ cu credin]a lui, `n primul r=nd
c\ `ncrederea se poate rec=[tiga. Dar, pentru d=nsul, toate acestea sunt de ordinul firescului, lucruri normale [i naturale. Te ia
de aici [i te mut\ dincolo. ~]i arat\ un drum. Vei merge pe el de
acum `ncolo, `]i spune. {i mergi!
El are, totu[i, un dar deosebit care ar putea fi o parte a
secretului s\u duhovnicesc - de[i cuv=ntul „secret” nu e `n acest
caz cel mai potrivit, ba chiar dimpotriv\. Cei care pleac\ de la el,
pleac\ cu convingerea ferm\ c\ li s-au iertat p\catele. {i aceasta
se `nt=mpl\ a[a, pentru c\ el este ferm convins c\, mijlocind iertarea pentru d=n[ii, [i-a asumat r\spunderea `n locul lor. ~ntr-un
fel, el I-a r\mas dator lui Dumnezeu `n locul lor. Un c\lug\r a
spus odat\: „P\rintele Paisie poart\ p\catele tuturor oamenilor.” A[a se [i explic\ de ce el e `ntr-o permanent\ stare de
poc\in]\. {i mul]i preo]i din m\n\stirea `n care se afl\ el, [i din
alte locuri, care l-au cunoscut, au ajuns s\ simt\ aceea[i responsabilitate. Mul]i dintre ace[tia se tem s\ mai spovedeasc\,
socotindu-se ne`nstare s\ poarte p\catele altora [i s\ le r\scumpere prin via]a lor.
Toate vizitele care i se fac P\rintelui Paisie sunt pentru
m\rturisire. Binen]eles c\ el vorbe[te cu oricine, prietene[te,
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Un isihast `n secolul XX*

† Serafim, Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Române
a Germaniei, Europei Centrale [i de Nord
P\rintele Paisie de la Sihla († 1990) `ncheie, `ntr-un fel, [irul
marilor pustnici [i duhovnici de tradi]ie paisian\, instaurat\ la
noi de Sf=ntul Paisie Velicikovschi de la M\n\stirea Neam]
(† 1794). Sf=ntul Paisie, pe urmele Sf=ntului Vasile de la Poiana M\rului († 1767), a reu[it s\ `nnoiasc\ monahismul ortodox prin redescoperirea marii tradi]ii isihaste descrise de Filocalie [i introducerea ei `n via]a de ob[te. ~n marile ob[ti paisiene
de la Dragomirna, Secu [i Neam], c\lug\rii tr\iau dup\ regulile
vie]ii de ob[te, `ns\ `n spirit isihast, urm\rind `n toate zidirea
l\untric\ prin purificarea de patimi [i rug\ciunea inimii. De
fapt, acesta este spiritul monahismului dintotdeauna. Numai c\
istoria a cunoscut, din p\cate, [i epoci de c\dere de la idealul
monahal.
Desigur, ispita risipirii monahului `n cele exterioare este
permanent\. Atunci c=nd rug\ciunea ob[teasc\, adic\ cele [apte
Laude [i Sf=nta Liturghie, ca [i rug\ciunea personal\ f\cut\ la
chilie sunt reduse doar la un ritual exterior, arid [i `mpov\r\tor, care nu produce nici o schimbare l\untric\, este vorba, cu
siguran]\, de o dec\dere de la idealul monahal [i cre[tin, `n general. Pentru c\ Tradi]ia ortodox\ nu cunoa[te distinc]ia f\cut\
`n Apus `ntre spiritualitatea diferitelor ordine monahale [i spiritualitatea mirenilor. Exist\ un singur ideal: des\v=r[irea, sfin]enia, iar m\sura rug\ciunii este aceea[i pentru to]i: „Ruga]i-v\
ne`ncetat!” (I Tesaloniceni 4, 17).
*

Nürnberg, 6 decembrie 2005, Sfântul Ierarh Nicolae.
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M\n\stirea Slatina, Schitul Sihla, M\n\stirea Sih\stria, credincio[ii au v\zut `n el un ascet de talia marilor pustnici. De
aceea l-au numit mereu „P\rintele Paisie Pustnicul”. {i nu s-au
`n[elat, pentru c\ P\rintele Paisie a fost cu adev\rat, prin felul
s\u de vie]uire, un pustnic `n diferitele ob[ti monahale `n care a
tr\it. ~nsu[i chipul s\u ascetic `l recomanda lumii ca pe un mare
nevoitor, a[a cum numai pustnicii tr\iesc. Pe fa]a P\rintelui se
putea citi u[or durerea pe care el o purta `n suflet pentru
p\catele oamenilor. {i fiindc\ era [i preot, se sim]ea cu at=t mai
mult chemat s\ mijloceasc\ ne`ncetat `naintea lui Dumnezeu
pentru iertarea p\catelor [i u[urarea durerilor credincio[ilor
care veneau `n num\r tot mai mare s\-l `nt=lneasc\. De aceea,
rar putea fi surprins `n chilie f\r\ epitrahil pe grumaz, asemenea unui soldat care este permanent la datorie. Numai
Dumnezeu [tie nevoin]a ascuns\ [i lacrimile P\rintele Paisie
pentru oameni. Cu siguran]\ P\rintele a ajuns la acea unitate
ontologic\ a omului l\untric, la nivelul inimii, de care am vorbit
mai sus. Altfel nu se poate explica iubirea lui pentru oameni,
disponibilitatea sa permanent\ de a-i primi la sine, de a se ruga
pentru ei, de a-i m=ng=ia [i `nt\ri duhovnice[te. {i fiindc\ se
f\cea una cu cei care veneau la d=nsul s\ se spovedeasc\ sau s\-[i
spun\ necazurile, nimeni nu pleca de la el a[a cum a venit, ci
fiecare se sim]ea u[urat, m=ng=iat [i `ncurajat `n purtarea crucii proprii.
La P\rintele Paisie totul era natural, nimic pref\cut. Simplitatea lui, `n]elegerea fa]\ de neputin]a omeneasc\, bl=nde]ea [i
vorba lui blajin\, specific moldoveneasc\, atr\geau mul]imi de
credincio[i, ca [i predica plin\ de har a P\rintelui Cleopa. De
fapt, cei doi mari duhovnici ai Sih\striei se completau `n chip
minunat: P\rintele Cleopa era ne`ntrecut `n arta cuv=ntului, iar
P\rintele Paisie ne`ntrecut `n arta duhovniciei. De aceea, o vizit\
la Sih\stria r\m=nea parc\ ne`mplinit\ dac\ nu-l ascultai pe
P\rintele Cleopa [i nu te m\rturiseai sau nu primeai binecuv=ntare, cum numai el [tia s-o fac\, de la P\rintele Paisie.
Nu cred c\ P\rintele Paisie a predicat vreodat\ `n biseric\.
Predica lui era rug\ciunea [i cuvintele simple, dar cu at=t mai
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Sf=nta nelini[te

† Bartolomeu, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului [i Clujului
Cu ani `n urm\ eram retras, ca pensionar, `n M\n\stirea
Varatic, c=nd a venit la mine P\rintele Ioanichie B\lan [i m-a
luat la o hoin\real\ duhovniceasc\ prin mun]ii Neam]ului.
— Haide]i s\ urc\m la Sihla, mi-a zis, s\-l cunoa[te]i pe
P\rintele Paisie.
A[a l-am cunoscut, `n chilia sa, a[ezat pe un scaun, cu epitrahilul pogor=t de pe umeri pe sub barb\ [i odihnit pe genunchi, cu fa]a
senin\ [i glasul domol. P\rintele Ioanichie i-a spus cine sunt, eu
[tiam cine este el, a[a `nc=t am avut o voroav\ scurt\, la cap\tul
c\reia m-a `nvrednicit cu o rug\ciune [i o binecuv=ntare.
A trecut o vreme [i `nc\ una, [i am auzit c\ P\rintele Paisie
era bolnav [i c\ fusese str\mutat la Sih\stria, ceva mai aproape
de `ngrijiri medicale.
{i `nc\ o vreme, [i mi s-a spus c\ P\rintele Paisie, tot acolo,
e pe moarte.
M-am dus anume s\-l v\d. Era `ntins pe pat, cu grumazul
rezemat pe un c\p\t=i de bumbac, dar cu chipul tot senin [i
luminos. O fa[\ legat\ de grind\ `i ]inea piciorul bolnav u[or
ridicat deasupra cearceafului. {tiam c\ nu trebuie s\-l obosesc.
M-am a[ezat pe marginea patului, i-am luat m=na `ntr-a mea,
ne-am spus c=teva cuvinte [i i-am pus o singur\ `ntrebare:
— P\rinte Paisie, cu ce sentiment sunte]i gata s\ pleca]i la
Dumnezeu?
— Nu am dec=t o singur\ nelini[te, aceea c\ `n via]a [i

r\spunderea mea de duhovnic poate c\ am legat pe cine nu trebuia s\ leg [i am dezlegat pe cine nu trebuia s\ dezleg.
De atunci, de c=te ori vreau s\ le ar\t ascult\torilor mei c\
isihia sf=ntului este lini[tea de a se [ti nelini[tit, `l citez `ntotdeauna pe P\rintele Paisie Olaru.
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M\rturisire

† Andrei, Arhiepiscopul Alba luliei

Uneori, ]i-e tare dor...
R=nd pe r=nd, dispar dintre noi fiin]e deosebite, cu care te-ai
ob[nuit [i care d\deau un sens harababurii dimprejur. C=t\ vreme
tr\iau nici nu realizai ce rol imens aveau. Abia dup\ ce pleac\
sim]i c\ e[ti tot mai singur [i c\-i tot mai pustiu, de[i te `nconjoar\
mii de oameni. Un asemenea om era P\rintele Paisie Olaru.
~n vremuri incerte, c=nd c\l\toream pe un drum ce nu-mi
era propriu, dar `l c\utam cu `nc\p\]=nare pe cel autentic, m-am
sprijinit [i de P\rintele Paisie ca de un st=lp puternic.
Lucram ca inginer [i, tr\ind cu nostalgia preo]iei `n suflet,
`n c=teva toamne, c=nd frunza ruginit\ din Mun]ii Neam]ului te
predispunea la medita]ie, am ajuns la chilia `nc=nt\tor de
simpl\ a P\rintelui Paisie de la Sihla.
Nu se poate relata prin cuvinte lini[tea sufleteasc\ cu care
ie[eai de sub epitrafilul P\rintelui. ~mi amintesc [i acum c\,
aievea, sim]eai harul lui Dumnezeu cum te p\trunde. Nu m\
`ndoiesc c\ era un harismatic.
Dialogul eu el era simplu [i profund. Exemplele alese erau
din via]a de zi cu zi a credincio[ilor. ~[i aducea aminte cu
sfin]enie de p\rin]ii lui, de satul natal, de oamenii care tr\iau
cu frica lui Dumnezeu.
Avea o smerenie autentic\. Nu era nimic artificial `n ea. Nu
se smerea conven]ional. Te `ntreba at=t de firesc: „Ai fost la
P\rintele Cleopa?” {i-i r\spundeam: „Nu `nc\, urmeaz\”.
P\rintele completa: „Apoi, eu ]i-am dat numai un ceai. Hran\
de-adev\ratelea o s\-]i dea el”.
Acum, c=nd m\ uit `n jur [i simt c\-i greu, am nostalgia
anilor ’70 [i mi-e tare, tare dor de P\rintele...
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P\rintele Paisie,
o f\clie `n negura vremurilor mult `ncercate

† Eftimie, Episcopul Romanului
~n multele mele necazuri din perioada comunist\, mergeam
c\tre cele dou\ „lumini” din p\durea Sih\striei, pentru a-mi
u[ura sufletul de povara grijilor [i necazurilor ce veneau asupra
mea `ntr-un chip n\valnic. ~ncercam neputincios s\ g\sesc solu]ii providen]iale atunci când turma `ncredin]at\ mie spre p\storire era amenin]at\ de lupii acelor vremuri `ntunecate.
Astfel, Dumnezeu mi-a dat, prin cei doi mari duhovnici ai
Sih\striei, P\rintele Paisie Olaru [i P\rintele Cleopa Ilie, r\spunsurile de care aveam nevoie `n momentele de cump\n\. ~n
aceast\ perioad\ atât de grea, Dumnezeu nu {i-a `ntors fa]a Sa
de la noi, ci a purtat grij\ de Trupul S\u, Biserica, prin cei doi
mari duhovnici aminti]i, numi]i `n dese rânduri [i „sfin]i printre
oameni”. Fiecare, `n felul s\u, `mplinea planul lui Dumnezeu de
a p\stra credin]a ortodox\, `ntr-o vreme `n care st\pânitorii lume[ti se declaraser\ atei.
P\rintele Cleopa a m\rturisit prezen]a lui Dumnezeu mai
ales prin cuvântul predicat, iar P\rintele Paisie, `n chip tainic [i
smerit, prin sfaturile pline de duh `n scaunul spovedaniei. Dintotdeauna am fost convins c\ ascultarea de un duhovnic `ncercat aduce mari foloase duhovnice[ti. Acesta a fost [i motivul pentru
care mi-am `ndreptat pa[ii [i spre chilia P\rintelui Paisie.
Trebuie s\ m\rturisesc faptul c\ simpla lui prezen]\ aducea
pace, bucurie duhovniceasc\ [i lini[te sufleteasc\. Privirea lui
te mângâia [i te `ndemna la rug\ciune, iar cuvintele lui parc\
izvorau din gura unui profet.
P\rintele Paisie avea r\spuns la orice nedumerire duhovniceasc\, iar sfaturile sale au ajutat la mântuirea multor suflete

