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Sfântul Paisie Velicicovschi

Sf. Paisie cel Mare
Sf. Paisie de la Neamț

1722-1794

“Nu devii mare decât prin lucrurile 
mici!”



Sfântul Paisie și-a scris 
singur biografia, 
dar ucenicii lui au 
completat-o cu fapte și 
sfaturi de folos ale 
marelui stareț.



Viața Sfântului Paisie de la Neamț

• s-a născut în orașul Poltava din Ucraina în anul 
1722, la 21 decembrie, din părinți binecredincioși 
Ioan (preot) și Irina Velicicovski.

• Tatăl său murind de tânăr, în anul 1735 copilul a 
fost dat de mama sa să învețe carte la Academia 
teologică din Kiev,

• După 4 ani intră în viața monahală la Mănăstirea 
Medvedeski, având vârsta de 19 ani. Aici este 
făcut rasofor, primind numele de Platon.

• În anul 1743 - vine în Moldova și se stabilește la 
Mănăstirea Dălhăuți, apoi la schitul Trăstieni -
Râmnicu Sărat și la schitul Cârnu.

• În vara anului 1746 se duce la Muntele Athos, 
unde se nevoiește ca sihastru 4 ani de zile.

• În anul 1750 este tuns, aici, în monahism de 
Cuviosul Vasile de la Poiana Mărului, duhovnicul 
său, primind numele de Paisie.





Viața Sfântului Paisie de la Neamț

• Este hirotonit ieromonah în anul 1758 și 
întemeiază o obște monahală în Schitul Sfântul 
Prooroc Ilie, unde se nevoiește până în vara 
anului 1763, adunând în jurul său 64 de călugări 
români, ucraineni și ruși.

• 1763 - se reîntoarce în Moldova împreună cu toți 
ucenicii săi și se stabilește la Mănăstirea 
Dragomirna, unde se nevoiește doisprezece ani, 
până în 1775.

• Cuviosul Paisie formează o obște mare de 350 de 
călugări și traduce, împreună cu ucenicii săi 
români, care erau buni cunoscători ai limbii eline 
vechi, o parte din scrierile filocalice ale Sfinților 
Părinți în limbile română și slavonă.



Sfântul Paisie de la Neamț este ctitorul Filocaliei în limbile română și slavonă

Filocalia de la Dragomirna din 1769 este 
prima colecție majoră de traduceri 
românești filocalice (626 pagini), adunate 
de monahul Rafail.



• În anul 1775, Moldova de Nord căzând sub 
ocupație austriacă, Cuviosul Paisie a fost nevoit 
să se stabilească la Mănăstirea Secu, în data 
de 14 octombrie, împreună cu 200 de monahi, 
lăsând la Dragomirna o obște de 150 de monahi.

• Cu binecuvântarea mitropolitului Moldovei Gavriil 
Calimachi și la îndemnul domnitorului Alexandru 
Moruzi, Cuviosul Paisie s-a mutat la 
Mănăstirea Neamț, cu o mare parte din obștea 
de la Secu, în ziua de 14 august 1779, unificând 
astfel cele două mănăstiri sub povățuirea unui 
singur stareț.

• Timp de 15 ani, cât a fost stareț al celor două 
mănăstiri unificate, Neamț - Secu, Cuviosul Paisie 
păstrează cu sfințenie același rânduială de 
viață monahală din Sfântul Munte Athos



Rânduiala monahală de la Mănăstirea Neamț

• La biserică erau datori să ia parte toți 
părinții și frații, afară de cei bolnavi sau cei 
trimiși la ascultări.

• Marele stareț venea cel dintâi la sfintele 
slujbe și neîncetat se ruga cu rugăciunea 
inimii, vărsând în taină multe lacrimi.

• Spovedania fraților obștii se făcea în fiecare 
seară, iar pentru cei mai sporiți, o dată la trei 
zile. Cuviosul Paisie a rânduit 24 de 
duhovnici, care spovedeau și îndrumau 
duhovnicește întreaga obște

• În obștea Cuviosului Paisie de la Neamț se 
aflau mai mulți călugări, sporiți 
duhovnicește, care aveau darul lacrimilor 
și al neîncetatei rugăciuni, căutând să-i 
urmeze întru toate părintelui lor sufletesc.



• O atenție deosebită a acordat Cuviosul 
Paisie de la Neamț traducerii din limba 
greacă a scrierilor patristice filocalice, 
continuând, astfel, șirul traducerilor de la 
Dragomirna și Secu. 

• Unii călugări moldoveni, munteni și 
ardeleni, fiind buni eleniști, traduceau 
scrierile Sfinților Părinți din limba greacă 
veche în limba română, iar călugării slavi 
traduceau în limba slavonă, făcând din 
Mănăstirea Neamț o adevărată 
academie patristică și duhovnicească, 
nemaiîntâlnită în alte țări ortodoxe din 
acea vreme.



• Cuviosul Paisie era și un bun organizator 
și înnoitor al vieții monahale, întemeind în 
jurul Muntelui Ceahlău câteva sihăstrii 
de călugărițe, pe care le îndruma 
duhovnicește, rânduindu-le duhovnic pe 
Cuviosul Iosif Pustnicul (+1828), unul 
dintre ucenicii săi de la Neamț.

• Alt ucenic al său cu viață sfântă era 
Cuviosul Irinarh Rosetti (+1859), mare 
lucrător al rugăciunii inimii, fondatorul 
Mănăstirii Horaița și al altor așezăminte 
monahale din Moldova, din Athos, precum 
și al bisericii de pe Muntele Tabor, din țara 
Sfântă.



• Pentru sfințenia vieții sale, numele 
Cuviosului Paisie de la Neamț era 
cunoscut în toate țările ortodoxe, 
începând din Muntele Athos până în 
Lavra Peșterilor din Kiev și de la 
Mănăstirea Optina până în sihăstriile din 
nordul Rusiei. 

• De aceea, în 1790, mitropolitul 
Ambrozie, trecând prin Moldova, l-a 
făcut arhimandrit. 

• În vremea aceea, mulți dregători, boieri 
și chiar ierarhi sau domnitori poposeau la 
Mănăstirea Neamț, dorind să vadă pe 
acest mare stareț cu viață sfântă. 

• Influența lui a fost mare asupra multor 
mănăstiri și schituri din Moldova: 
Dragomirna, Secu, Neamț, Agapia, 
Văratec, Bisericani, Râșca, Vovidenia, 
Pocrov, Tarcău, precum și Cernica, 
Robaia, Căldărușani etc., din țara 
Românească.



• În toamna anului 1794, îmbolnăvindu-se, și-a 
dat sufletul său curat în mâinile Domnului 
nostru Iisus Hristos în seara zilei de joi, 15 
noiembrie, la vârsta de 72 de ani. 

• A fost plâns de toată obștea celor două mănăstiri, 
cu schiturile lor, care numărau peste 1000 de 
călugări români, ruși, ucraineni, greci, bulgari. 

• Sâmbătă, 17 noiembrie, a fost înmormântat în 
gropnița bisericii mari, zidită de Binecredinciosul 
Voievod ștefan cel Mare și Sfânt. 

• Fiind cinstit ca sfânt, încă din viață, ucenicii săi i-
au săvârșit slujba de pomenire, rânduindu-i ca zi 
anuală de prăznuire 15 noiembrie.

• În ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea, 
precum și în secolul al XIX-lea, ucenicii lui 
români au răspândit isihasmul în țările 
Române, iar cei slavi în peste 100 de mănăstiri 
din Rusia și Ucraina.



• În 6 iunie 1988, Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Ruse l-a canonizat pe Cuviosul 
Paisie de la Neamț. 

• În 21 iunie 1992, Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române a rânduit 
pomenirea ca sfânt a Cuviosului Paisie 
de la Neamț, fiind trecut în calendar la 
data de 15 noiembrie. 

• La mormântul lui de la Mănăstirea 
Neamț vin să se închine și să-i ceară 
ajutor nu numai credincioși din România, 
ci și din alte țări.



Cuviosul Paisie de la Neamt a fost cel mai iscusit staret
al manastirilor romanesti din secolul XVIII pana in 
zilele noastre.

Virtutile sale cele mai alese, care l-au facut
cunoscut peste tot ca mare staret, ca sfant si 
iscusit povatuitor de suflete sunt acestea:

1. Dreapta credință și sfințenia vieții sale. 

Cuviosul Paisie de la Neamt s-a dovedit din 
tinerete un calugar cu viata sfanta si iscusit 
lucrator al tuturor virtutilor calugaresti, 
intrecand pe toti cei din vremea lui. El era ca o 
faclie aprinsa pentru toti - sihastri, calugari, 
mireni, preoti si duhovnici.



2. Rugaciunea neincetata. 

Sfantul Paisie de la Neamt era un om al 
neincetatei rugaciuni. El practica rugaciunea 
inimii din tinerete, pe care o dobandeste 
desavarsit in Sfantul Munte Athos si o lucreaza 
pana la moarte, ajungand mare dascal al 
rugaciunii inimii pentru toata obstea sa.

3. Ascultarea. 

Pe langa neincetata rugaciune, Cuviosul Paisie 
punea mare accent pe sfanta ascultare, 
invatand pe calugari sa fie fii ai ascultarii si sa 
nu faca nimic fara porunca, fara rugaciune si 
fara binecuvantare. De aceea a reusit sa 
intemeieze o obste atat de mare si bine 
organizata, pentru ca nimic nu se facea fara 
ascultare.



4. Sfintele slujbe. 

Toti calugarii erau datori sa ia parte la toate 
sfintele slujbe, mai ales la Utrenie si la Sfanta 
Liturghie, in afara de cei cu ascultari fixe si de 
cei batrani si bolnavi.

5. Spovedania si Sfanta Impartasanie. 

Cuviosul Paisie era un preaiscusit duhovnic. El a 
randuit in obstea de la Neamt, precum si la Secu 
si Dragomirna 24 de duhovnici, care spovedeau 
pe toti calugarii, mai ales pe cei tineri, in fiecare 
zi, seara, de toate pacatele facute peste zi. Iar 
cand mergeau la munca campului pe la 
metoace, le trimitea si cativa duhovnici cu ei 
pentru spovedania zilnica. Sfanta Impartasanie 
o dadeau saptamanal celor vrednici, dupa ravna 
fiecaruia.



6. Randuiala de chilie. 

Nimeni nu avea voie sa faca voia lui sau sa-si lase 
rugaciunea si canonul de chilie nefacut, afara de cei bolnavi si 
neputinciosi. Pe langa cele 300 de metanii si 300 - 600 de 
inchinaciuni zilnice, fratii si monahii tineri citeau cateva 
catisme la Psaltire si se hraneau din invataturile Sfintilor 
Parinti, mai ales din cele biblice, aghiografice si filocalice, 
care se talmaceau la Neamt.

7. Iubirea duhovniceasca. 

In obstea Cuviosului Paisie de la Neamt era o desavarsita 
armonie, smerenie, tacere, ascultare si iubire duhovniceasca. 
Nimeni nu era tulburat; nimeni nu era certat cu ceilalti frati si 
calugari; nimeni nu lipsea de la slujbele Bisericii si toti faceau 
ascultare cu dragoste. Iubirea duhovniceasca, slujbele si 
ascultarea desavarsita au facut din Manastirea Neamt cea 
mai mare si cea mai bine organizata manastire ortodoxa 
din toate tarile ortodoxe, ale carei raze de lumina iradiau 
peste tot in Moldova si peste hotarele ei.



“
Când stai să te rogi, fă-ţi mintea ta 
preot şi inima ta altar.

Rugăciunea cea întinsă este 
prăpădirea trândăvirii, iar ținerea 
de minte de Judecată este 
pricinuitoare de osârdie.

După cum apa șterge slovele, așa 
lacrimile pot să șteargă greșelile.



“
Nu pronunța numai cu vârful 
limbii, dar roagă-te din toată 
inima; unește împreună și trupul, și 
sufletul, și mintea. Dacă cineva s-a 
trudit fără înțelepciune, adică fără 
să fie atent la sine însuși, acela nu 
va avea răsplată de la Dumnezeu, 
ba chiar Îl și va mânia.



“
După măsura ostenelilor voastre, 
cu timpul veţi dobândi lacrimi şi 
plâns cu nădejde, spre 
mângâierea sufletului. Se va ivi în 
voi râvna fierbinte de a trăi după 
poruncile Domnului şi veţi câştiga
smerenie şi răbdare, milă şi iubire 
către toţi, iar mai ales către cei 
nedreptăţiţi, către bolnavi şi 
bătrâni.



“
Să nu zici, părinte Atanasie, că 
ajunge una sau două cărţi pentru 
mântuirea sufletului. Doar nici albina 
nu adună miere dintr-o floare, ci din 
multe. Aşa este şi cel ce citeşte
cărţile Sfinţilor Părinţi. Una îl învaţă
dreapta credinţă; alta îi vorbeşte de 
tăcere şi rugăciune; alta îi spune de 
ascultare, de smerenie şi răbdare, iar 
alta îl îndeamnă către iubirea de 
Dumnezeu şi de aproapele. Aşadar 
din multe cărţi patristice învaţă omul 
să trăiască după Evanghelie.



“
În fiecare seară trebuie să ne cercetăm 
cum am petrecut ziua şi în fiecare 
dimineaţă iarăşi să ne întrebăm, cum 
am petrecut noaptea. Şi aceasta 
trebuie să facem nu numai uneori, dar 
întotdeauna, în orice loc trebuie să ne 
dăm seama despre orice lucru şi să ne 
gîndim la virtuţi şi patimi, să ne gândim 
la ce etapă a vieţii ne aflăm – la 
începutul, la mijlocul ori la sfârşitul ei.



“
Ce trebuie să facem ca mintea să fie îndreptată 
tot timpul către Dumnezeu?

Dacă nu vom dobândi următoarele trei 
virtuţi: dragostea faţă de Dumnezeu şi 
oameni, înfrânarea şi rugăciunea lui 
Iisus, atunci mintea noastră nu poate fi 
îndreptată în întregime către Dumnezeu; 
fiindcă dragostea potoleşte mânia, 
înfrânarea slăbeşte dorinţele trupeşti, iar 
rugăciunea păzeşte mintea de gânduri 
şi izgoneşte orice ură şi trufie.



“
O dragoste adevărată și 
desăvârșită înseamnă să-i 
iubești pe toți în aceeași 
măsură, atât pe cei ce te 
iubesc, cât și pe cei ce te 
urăsc.



“

Smerenia este temelia tuturor 
virtuţilor evanghelice. Ea este atât 
de trebuincioasă pentru mântuire, 
cum este respiraţia pentru viaţa 
omului. Toţi Sfinţii prin diferite căi s-
au mântuit, dar fără smerenie 
nimeni nu s-a mântuit şi nici nu 
poate să se mântuiască. De aceea, 
tot cel ce vrea să se mântuiască, 
trebuie să se socotească din toată 
inima înaintea lui Dumnezeu, ca cel 
mai de pe urmă între oameni şi 
pentru orice păcat să se condamne 
pe sine, iar nu pe alţii.



“

Se spunea despre Cuviosul Paisie că 
permanent era ocupat cu frăţimea şi uşile
chiliei lui nu se închideau până la ceasul 
nouă seara. Unii ieşeau şi alţii intrau. Pe unii 
îi mângâia, iar cu alţii se bucura…

Ucenicul său, Platon, spune următoarele 
despre Cuviosul Paisie: “Era în el dragoste 
înfocată, cu care din tinereţile sale a iubit 
pe Domnul cu tot sufletul său. Că pe toţi îi 
iubea, îi încălzea cu dragostea şi râvna sa. 
Pentru fiecare simţea durere. Iar pe fiii săi 
duhovniceşti îi îmbrăţişa mai mult decât pe 
sufletul său. Pe tot omul ce venea la dânsul, 
pentru milă sufletească sau trupească, nu-l 
întorcea în deşert. Niciodată nu se întrista 
asupra cuiva, măcar de l-ar fi supărat cu 
ceva”.



Apărătorule al dreptei credințe și lauda monahilor, 

Cuvioase Părinte Paisie, din pruncie iubind pe 

Hristos, ca un alt Avraam ai părăsit patria ta, 

în Muntele Athosului nevoindu-te; 

și, adunând ceată de ucenici, te-ai așezat în țara 

Moldovei cea binecuvântată și Mănăstirea 

Neamțului rai pământesc o ai făcut. 

Pentru aceasta, împreună cu îngerii, 

nu înceta a te ruga lui Dumnezeu 

pentru sufletele noastre.

Troparul Sfântului Paisie de la Neamț
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