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PREFA}|

Lucrarea Dasc\lului duhovnicesc se împline[te în multe
chipuri: prin sfat, îndemn [i dojan\, prin pild\ de nevoin]\,
post [i fapt\ bun\, prin cuvânt de înv\]\tur\ rostit sau scris,
prin rug\ciune pentru ucenicii s\i. Dasc\lul des\vâr[it lucreaz\
[i numai prin t\cere, ca Avva Pamvo, care, rugat s\ spun\ un
cuvânt arhiepiscopului Alexandriei, venit la dânsul, a spus:
„Dac\ nu se folose[te de t\cerea mea, nici de cuvântul meu nu
poate s\ se foloseasc\!”

Lucrarea duhovnicului prin scrisori trimise ucenicilor de
departe este la fel de veche ca îns\[i înv\]\tura cre[tin\ [i r\s-
pândirea ei. Ea ne îng\duie s\ în]elegem faima [i autoritatea
unui Dasc\l pe întinderi neb\nuite ale Lumii Vechi, în care,
f\r\ s\ fi c\lcat vreodat\, sau dup\ o trecere vremelnic\, îi era
cerut [i ascultat cuvântul. În literatura european\ genul episto-
lar religios a fost mult folosit în vremurile moderne de c\r-
turari vesti]i, dar ei nu au fost cei dintâi care au folosit acest
instrument de influen]\ spiritual\. Epistole au scris Sfin]ii
Apostoli Petru, Pavel [i Ioan, noilor comunit\]i venite la Ade-
v\rul cre[tin, prelungindu-[i astfel opera catehetic\, ziditoare
în rândurile Bisericilor întemeiate de dân[ii. Prin scrisori [i-au
r\spândit înv\]\tura [i au pov\]uit pe credincio[i Sfin]ii Ignatie
de Antiohia, în veacul al II-lea, Atanasie de Alexandria [i Ci-
prian, în veacul urm\tor, to]i marii ierarhi capadocieni, de la
Sfântul Vasile pân\ la Sfântul Ioan Gur\ de Aur, apoi Isidor Pe-
lusiotul, Sinesie din Cyrene, marii stare]i Varsanufie [i Ioan,
Patriarhul Fotie al Constantinopolului [i mul]i al]ii. Au trimis
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r\spunsuri scrise la felurite întreb\ri privind dreapta credin]\
sau dreapta vie]uire mari duhovnici ai Bisericii Ortodoxe din
timpurile mai noi, ca Tihon Zadonskij, Teofan Z\vorâtul, Igna-
tie Briancianinov [i Ioan Kronstadtski. În veacul nostru [i în
cuprinsul vie]ii noastre spirituale, o scrisoare de întemeiere pe
calea des\vâr[irii prin rug\ciunea neîncetat\ a trimis Ucenici-
lor s\i români, monahi sau mireni, P\rintele Ioan cel Str\in (Ku-
lîghin) înainte de arestarea [i sfâr[itul s\u într-o temni]\ sovietic\. 

O istorie complet\ a literaturii epistolare va trebui s\ cu-
prind\ toate numele celor ce au folosit în scrisul lor acest mijloc
autoritar de comunicare, educa]ie, zidire duhovniceasc\, l\sat
de obicei în marile tratate la urm\, între genurile literare minore.
Desigur, o scrisoare pare mai pu]in important\ decât un tratat,
un manual sau o lucrare fundamental\ privind o tem\ dogma-
tic\, ascetic\ sau etic\. Dar spre deosebire de acelea, alc\tuite
de la în\l]imea cuget\rii teologice, cu informa]ie bogat\, cu
lungi [i sistematice expuneri, scrisoarea are folosul, autoritatea
[i puterea ajutorului grabnic, r\spunzând nevoii neap\rate a
cuiva, cu care [i noi în vremelnicia [i încerc\rile noastre zilni-
ce, ne identific\m prin nedumeriri, întreb\ri, c\ut\ri de deslu-
[iri [i solu]ii. Scrisorile acestea alc\tuite pentru unul sau câ]iva
din comunitatea lui se dovedesc, astfel, mai lucr\toare adese-
ori decât tratatele adresate tuturor.

Din aceast\ literatur\ bogat\ de epistole religioase fac
parte [i „trimiterile” Cuviosului Paisie, stare]ul m\n\stirilor
Dragomirna, Secu, Neam]ul, pe care le-a binecuvântat, le-a
rezidit duhovnice[te [i le-a c\l\uzit. Câteva din aceste scrisori
sunt adunate în cartea de fa]\, prin osteneala doamnei Valentina
Pelin, eminent\ cunosc\toare, din Moldova de peste Prut, a tu-
turor celor necesare pentru preg\tirea [i publicarea unei aseme-
nea c\r]i. Aceast\ credincioas\ slujitoare a Bisericii române[ti
[i a [tiin]ei vremurilor noastre a aflat, dup\ neobosite [i r\bd\-
toare cercet\ri, locurile unde se p\strau scrisorile [i alc\tuirile
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Cuviosului Paisie, acum date la tipar pentru întâia oar\. Le-a
citit [i în]eles în alc\tuirea lor slavo-rus\ sau româneasc\, le-a
a[ezat la locul lor în opera Cuviosului c\rturar, înc\ necunos-
cut\ în întregimea ei, le-a t\lm\cit, le-a înso]it cu deslu[irile
potrivite.

Ce aduce nou [i folositor aceast\ carte se adaug\ cu auto-
ritate [i cu interesul izvoarelor inedite la dosarul deja bogat al
„Vie]ii [i petrecerii”, a[adar al biografiei [i operei marelui sta-
re] Paisie de la Neam]?

Cititorii dornici de înv\]\turi [i pove]e, care s\-i înt\reasc\
în str\daniile lor de în]elegere [i tr\ire, vor afla în scrisori pre-
]ioase sfaturi despre ascultare, smerenie, t\rie în credin]\, venite
de la un bun cunosc\tor al c\r]ilor Sfin]ilor P\rin]i, de la un
lucr\tor al des\vâr[irii [i, în acela[i timp, de la un dasc\l iscu-
sit dar blând, priceput în sl\biciunile oamenilor din vremurile
noi [i în me[te[ugul de a-i vindeca. Pilduitor este r\spunsul s\u
la ultima întrebare a „râvnitorilor robi ai lui Dumnezeu din
Rusia”, despre cum se poate cineva mântui în lume, având ne-
vast\ [i copii, problema celui aflat în mijlocul r\ut\]ilor [i ispi-
telor vie]ii, f\r\ ap\rarea, lini[tea, armele duhovnice[ti ale celor
din m\n\stiri.

„Cum poate cineva s\ cuprind\ în cuvinte pu]ine toate cele
ce se cuvin mântuirii suflete[ti?” – scrie Cuviosul. Fire[te, tre-
buie citite Scripturile, c\r]ile Sfin]ilor P\rin]i, p\zite poruncile,
r\spunde dânsul (cum ar fi r\spuns [i al]i dasc\li duhovnice[ti),
ad\ugând îns\, „dup\ s\r\cia min]ii mele, fiindc\ [i de la mine,
cel mai de pe urm\... c\uta]i pov\]uire”, c\ „Dumnezeu Preami-
lostivul, prin credin]a ortodox\ [i faptele [i darul S\u, lucreaz\
mântuirea sufletelor”. A[adar, ne trebuie credin]\ dreapt\ [i
fapte bune, dar mântuirea este darul lui Hristos, pentru c\ „f\r\
Mine nu pute]i s\vâr[i nimic”. {i „nu cu osteneal\ trupeasc\ se
înf\ptuiesc sfintele Lui porunci, ci numai cu bun\voire sufle-
teasc\” (pp. 156-l58). St\ruin]a asupra bunei voiri a credinciosului



10 SF+NTUL PAISIE DE LA NEAM}

[i a darului lui Dumnezeu, prin care se dobânde[te mântuirea,
încredin]area c\ „to]i cre[tinii ortodoc[i”, de orice parte, stare,
vârst\, pot împlini poruncile, dac\ au „bun\ voin]\ [i umilin]\
sufleteasc\”, pentru c\ vor primi ajutorul darului lui Dumnezeu
sunt cuvinte de îmb\rb\tare anume spuse pentru oamenii unor
timpuri grele, „vremile cumplite de acum” la care Cuviosul se
referea într-o alt\ scrisoare, c\tre Dimitrie Preotul din Poltava
(cf. Despre ascultare, Bucure[ti, 1997, p. 203).

Scrisorile sunt pline de asemenea cuvinte de mângâiere [i
îmb\rb\tare. Pe Maica Nazaria, în praznicul Sfintelor Pa[ti, o
încredin]eaz\ c\ nu o va p\r\si întru îndrumarea duhovniceasc\,
s\ nu se lase descurajat\ de faptul c\ s-a mutat din chilia de la
Ceahl\u într-o m\n\stire de ob[te, deoarece „lucrul ce ]i s-a
încredin]at, fiindc\ este lucrul dragostei, mai mare este decât
toate celelalte lucruri bune” (pp. 81-83). La fel pe ieromona-
hul Theodosie de la }ibucani, venit din Rusia, în prima scrisoare
(pp. 25-27) îl mângâie pentru trecerea de la starea de c\lug\r
în ascultare la aceea plin\ de griji [i r\spunderi de egumen.
Când acela[i Theodosie, întors acas\ dup\ trecerea prin mai
multe m\n\stiri, ajunge arhimandrit al Sih\striei Sofroniev,
Cuviosul îl mustr\ pentru nestatornicie, neascultare, iubire de
argin]i [i asprime fa]\ de fra]i. Dar îi d\ îndat\, în aceea[i scri-
soare (pp. 39-73), înalt\ dovad\ de blânde]e [i dragoste, po-
vestindu-i pe larg despre începutul operei sale de t\lm\cire a
scrierilor Sfin]ilor P\rin]i, document de mare însemn\tate pen-
tru via]a Cuviosului Paisie [i reînnoirea isihast\, înf\]i[at cu
smerenie, ca o justificare pentru faptul c\ nu-i poate trimite
traducerile patristice în slavon\, aflate înc\ într-un stadiu ne-
des\vâr[it. {i tot lui îi d\ sfaturi de tain\, la sfâr[itul scrisorii,
despre s\vâr[irea rug\ciunii neîncetate [i despre primejdia ca
unii s\ o practice f\r\ îndrumarea cuvenit\, spre smintirea lor
[i a altora (pp. 70-72). Neascult\rii lui Theodosie, Cuviosul îi
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r\spunde, a[adar, cu iertare [i cu convingerea în îndreptarea lui.
Aceea[i pild\ a duhovnicului iscusit se afl\ în scrisoarea c\tre
Maica Maria, egumena M\n\stirii Arzamas din Rusia (pp. 84-
94), unde mustrarea blând\ este împletit\ cu încurajarea [i în-
drumarea spre împliniri înalte în nevoin]a personal\ [i în câr-
muirea ob[tii, cu sfaturi prin care ucenicei de departe i se arat\
pre]uire [i încredere în vrednicia ei, ca imbold pentru prop\-
[irea duhovniceasc\.

Scrisorile Cuviosului Paisie îndrum\ c\tre adânc\ reflec]ie
înaintea intr\rii în cinul c\lug\resc, îndeosebi a mirenilor cu fa-
milie [i r\spunderi, ca prietenul s\u Dimitrie Preotul (pp. 28-31),
cuprind înv\]\turi privind dreapta credin]\ amenin]at\ atunci
de prozelitismul rascolnic (pp. 123-228) [i uniat (pp. 74-80) [i,
cu acest prilej aduc informa]ii necunoscute, ca interven]ia, în
1746, a lui Silvestru, patriarhul Antiohiei, aflat la Ia[i, într-o
pricin\ privitoare la s\vâr[irea ortodox\ a semnului Crucii. Alte
scrisori ne dezv\luie leg\turile stare]ului, nu numai cu m\n\s-
tiri din R\s\rit sau de la noi (ca Poiana M\rului, pp. 19-24), dar
[i cu siha[tri, ca p\rin]ii Onufrie [i Nicolae pustnicind „dea-
supra [uvoiului de la Vorona”, c\rora le cere rug\ciune „în
aceste n\p\stuite pentru noi vremi”, dup\ plecarea de la Dra-
gomirna, [i pe care îi îmb\rb\teaz\ în nevoin]ele [i credin]ele
lor (pp. 36-38).

Scrierile din cartea de fa]\ aduc deopotriv\ informa]ii despre
via]a [i lucrul literar al Cuviosului Paisie, unele incomplet cu-
noscute pân\ acum. Astfel, împrejur\rile mut\rii sale de la Secu
la Neam]u în 1779 sunt pe larg relatate în scrisoarea c\tre uce-
nicii Amvrosie duhovnicul [i fra]ii Athanasie [i Theofan, afla]i
în Rusia (pp. 95-111), cu am\nunte care pun în lumin\ îndelun-
gata opozi]ie fa]\ de porunca domnului Constantin Moruzi [i a
mitropolitului Gavriil, [i primirea bun\ f\cut\ noilor veni]i de
c\tre c\lug\rii nem]eni. Respingerea propunerii lui Nichifor
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Theotokis, de a-[i asuma sarcini în [colile Moldovei (pp. 32-35)
confirm\ rela]iile stare]ului Paisie cu marele teolog grec, vi-
itor, pe atunci, mitropolit al Hersonului [i Astrahanului. Infor-
ma]iile comunicate în a doua scrisoare c\tre egumenul Theo-
dosie despre cele dintâi c\r]i patristice procurate la Muntele
Athos – scrisoare publicat\ par]ial în 1847, integral de doamna
Pelin în 1994 [i cunoscut\ anterior la noi doar prin extrasele
p\rintelui Serghie Cetverikov din cartea sa Paisie, Stare]ul
M\n\stirii Neam]ului din Moldova, tradus\ de ep. Nicodim,
M\n\stirea Neam]ului 1933, pp. 158-l63, 189-l92, 196-l97 –
sunt întregite acum cu un adev\rat program de traducere [i
editare a acestor c\r]i, expus ucenicului s\u de la Sofroniev,
cuprinzând istoricul ini]iativelor lui Macarie, mitropolitul Co-
rintului, pentru preg\tirea [i tip\rirea Filocaliei, modul de pro-
curare a originalelor grece[ti, prin copii sau edi]ii vene]iene,
trimi]ându-se anume cercet\tori în bibliotecile athonite, cheltu-
ielile necesare, sugestii de titluri, posibila difuzare a tradu-
cerilor slavone, nu numai în Rusia [i Ucraina („patria noastr\”),
dar [i în Serbia [i Bulgaria.

Aceste informa]ii despre concep]ia modern\ a stare]ului Pai-
sie de traducere, publicare [i r\spândire a scrierilor patristice,
sunt completate de prefa]a Cuviosului Paisie la o edi]ie a Cuvin-
telor Sfântului Isaac Sirul, ap\rut\ postum la M\n\stirea Neam],
prefa]\ niciodat\ integral tradus\ în limba român\ pân\ acum [i
binevenit\ în aceast\ culegere de texte paisiene (pp. 112-122),
ca [i Cuvântul la Na[terea Domnului sau Despre Pacea Lui
(pp. 233-236), extrasele despre via]a c\lug\reasc\ din Iconion
(Vilna, 1618) [i frumoasa Rug\ciune pentru s\n\tatea stare]u-
lui Paisie alc\tuit\ de ucenicii s\i.

Cartea de fa]\ este un eveniment în ac]iunea de publicare,
în România [i peste hotare, a scrierilor Cuviosului Paisie de la
Neam]. Este o carte de zidire duhovniceasc\ „folositoare de
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suflet”, pentru credincio[i [i un pas însemnat în preg\tirea
unei edi]ii de Opere complete ale marelui stare]. C\rturarii vor
pre]ui [i comenta informa]iile noi cuprinse în scrisori. Iubitorii
vechiului scris se vor desf\ta citind t\lm\cirile ucenicilor Cu-
viosului. Cercet\torii vor fi recunosc\tori celor ce au ostenit la
alc\tuirea [i publicarea c\r]ii.

A spus un în]elept: „O carte bun\ este ca o pâine care sa-
tur\ pe to]i”. Acest dar îl are [i aceast\ carte paisian\.

Virgil Cândea
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PREACINSTI}ILOR ÎNTRU DOMNUL 
P|RIN}I DIN M|N|STIREA

NA{TERII MAICII DOMNULUI DE LA 
POIANA M|RULUI1

Bucura]i-v\ întru Domnul!

Sfin]ii [i purt\torii de Dumnezeu P\rin]ii no[tri poruncesc
în sfintele scripturi c\ nu se cuvine fra]ilor aduna]i în numele
lui Hristos într-un num\r oarecare s\ vie]uiasc\ f\r\ egumen,

1 Aceast\ m\rturie documentar\ pune în lumin\ leg\turile stare]ului
Paisie cu M\n\stirea Poiana M\rului, dup\ ce el se întorsese de la Athos [i se
stabilise de acum la Dragomirna. Scrisoarea nu este datat\, dar din cuprin-
sul ei în]elegem c\ a fost scris\ în anul 1767, mai exact în a doua sa jum\-
tate, dup\ moartea stare]ului Vasile, din 25 aprilie, [i la scurt timp de la re-
tragerea succesorului s\u, Theodosie, care, datorit\ neputin]ei sale trupe[ti,
l-a propus în locul s\u pe p\rintele Alexie. Stare]ul Paisie caut\ s\-i conving\
pe p\rin]ii de la Poiana M\rului de dreapta lor alegere.

Versiunea slavon\ a textului a fost publicat\ în lucrarea Jitie i pisaniia
moldavskogo star]a Paisiia Velicikovskogo, în 1847 (edi]ia a III-a, Moscova,
1892, pp. 217-220). O copie slavon\ a scrisorii se afl\ în colec]ia Biblio-
tecii M\n\stirii Noul Neam], la Chi[in\u, în manuscrisul duhovnicului An-
dronic din 1874, dup\ care am efectuat, prin cola]ionare cu edi]ia slavon\,
traducerea româneasc\ (cf. B.M.N.N., fond. 2119, 3, nr. 70, ff. 87-89). Alte
exemplare ale acestui text nu se cunosc în prezent. ~n cartea lui Serghie
Cetverikov este reprodus doar un fragment (vezi varianta româneasc\: Pai-
sie Stare]ul M\n\stirii Neam]ului. Via]a, înv\]\tura [i influen]a lui asupra
Bisericii Ortodoxe, traducere de IPS Dr. Nicodim, Patriarhul României,
edi]ia a II-a, Neam]u, 1940, pp. 309-310).
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ci întru toate trebuie s\ aib\ pe unul încercat în cugetarea cea
duhovniceasc\, c\ruia s\-i încredin]eze întreaga lor voin]\ [i s\ i
se supun\ ca ~nsu[i lui Dumnezeu. Pe aceasta îndeplinind-o, feri-
citul întru pomenire r\posatul p\rintele nostru de ob[te nu a l\-
sat turma sa cea de Dumnezeu încredin]at\ lui s\ r\mân\ dup\
moartea sa f\r\ de p\stor, ci, c\l\torindu-se c\tre Domnul, a pus
în locul s\u pe preacinstitul p\rinte Theodosie, ca pe unul ce
este vrednic s\ ocârmuiasc\ [i s\ îndrumeze sufletele fra]ilor
c\tre mântuire.

Iar Dumnezeu preamilostivul, ale c\rui c\i neb\nuite sunt,
iubind pe robul S\u, l-a h\r\zit pentru mai mult dar, ca pe unul
dintre fiii S\i iubi]i, cu o a[a neputin]\ trupeasc\, încât din chilie
îi este greu s\ ias\, dup\ cum m-a în[tiin]at el în scrisoare. V\-
zând dar sfin]ia sa c\ pentru o asemenea grea suferin]\ nicide-
cum nu mai poate purta ocârmuirea m\n\stirii [i a tuturor fra]ilor,
l-a urmat pe fericitul întru pomenire, r\posatul p\rintele nostru,
[i l-a pus în locul s\u pe preacinstitul p\rinte Alexie. {i, în[tiin-
]ându-m\ despre a[ezarea lui, mult m-am bucurat suflete[te [i
am mul]umit atotputernicului Dumnezeu, c\ pe un asemenea
b\rbat l-a ar\tat robului s\u. {i cred c\ aceasta nu s-a f\cut în
alt chip, decât numai c\ prin însu[i darul Sfântului Duh a fost lu-
minat în inim\ preacinstitul stare], p\rintele Theodosie, [i pe
to]i fra]ii de ob[te într-un gând c\tre aceasta i-a adus, dac\ prin
vrerea tuturor a fost ales la egumenie acest vrednic b\rbat, p\-
rintele Alexie, pentru care sufletul meu se în[tiin]eaz\ c\ va fi în
stare, dup\ cugetarea duhovniceasc\ de la Dumnezeu dat\ lui, s\
pov\]uiasc\ [i s\ p\storeasc\ sufletele fra]ilor pe calea mântuirii.

{i cum dar, sfin]i p\rin]i [i preaiubi]i fii, cunoscând firea
blând\ [i cea mai de pe urm\ ner\utate a p\rintelui Alexie, d\-
ruit\ lui de Dumnezeu din copil\rie, la fel [i prin osteneal\ do-
bândite [i neîndemânarea lui în treburile din afar\, acum v\
îndoi]i, ca [i cum nu poate ocârmui m\n\stirea [i pe fra]i, [i ce-
re]i de la mine sfat [i ajutor?
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Pentru aceasta Domnul s\ v\ în[tiin]eze, dac\ înc\ ve]i vrea
s\ da]i ascultare sfatului meu, s\ v\ supune]i, dup\ cum v-a]i
f\g\duit, atunci acest sfat întru Domnul v\ dau, c\ pe nimeni
altul dintre acei pe care-i ve]i vrea la egumenie s\ nu alege]i
decât pe p\rintele Alexie. Acesta s\ v\ fie vou\ întru Domnul
îndrum\tor [i p\rinte. Acestuia s\ v\ supune]i, ca ~nsu[i lui Dum-
nezeu, [i din gura lui, ca din gura Domnului, s\ primi]i cuvânt,
dac\ înc\ vre]i s\ ave]i folos sufletelor voastre. C\ci, judeca]i
singuri, cui mai mult i se cuvine ocârmuirea sufletelor fra]ilor,
dac\ nu unui asemenea b\rbat duhovnicesc?

Întâi, pentru c\ este unul dintre cei mai vechi ucenici ai feri-
citului întru pomenire r\posatului p\rintele nostru [Vasile de
la Poiana M\rului], este c\lug\rit [i înfiat de m\n\stirea voastr\,
învrednicit de preo]ie, [i este un duhovnic iscusit. A doua îns\
este [i mai mare, pentru c\ a câ[tigat dragostea pentru Dumnezeu
[i c\tre aproapele s\u, dreapta cugetare [i judecat\ s\n\toas\
are, [i cu via]a lui virtuoas\ tuturor va fi de folos.

S\ nu v\ îndoi]i dar pentru blânde]ea [i ner\utatea lui, c\
acestea-s r\d\cina [i temeiul oric\rui egumen. S\ fie egume-
nul, dup\ cum spun Sfin]ii P\rin]ii, cu plecare c\tre fra]i, blând,
f\r\ r\utate, lini[tit, s\ fie în stare cu u[urin]\ toate dojanele
mai înainte el s\ le îndure, dac\ înc\ i s-ar întâmpla cuiva din
lucrarea celui r\u, s\ fie în stare pe sine însu[i pild\ s\ se arate
fra]ilor prin r\bdare [i vie]uire neprih\nit\.

Nu v\ îndoi]i, dac\, din câte se vede, nu poate [ti buna
gospod\rire. Mare este Dumnezeu, iar aceea se va ocârmui de
c\tre al]i fra]i. Ceea ce este cel mai de folos c\tre mântuirea de
ob[te este ca s\ [tie s\ pun\ la cale sufletele fra]ilor dup\ po-
runcile Domnului [i înv\]\tura Sfin]ilor P\rin]i. Nu v\ îngri-
jora]i c\ este firav cu trupul, dac\-i în]elept cu duhul [i în]elept
în cuget\rile duhovnice[ti.

Iat\ de ce, preacinsti]i p\rin]i [i fra]i iubi]i întru Domnul,
la picioarele voastre c\zând, cu lacrimi v\ rog s\ nu nesocoti]i
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PREACINSTITULUI ÎNTRE P|RIN}I 
THEODOSIE, EGUMENUL SCHITULUI 
}IBUCANI, CU PREAIUBI}II S|I FII1

Bucura]i-v\ întru Domnul!

Mul]umesc Domnului Dumnezeu [i Mântuitorului nostru
Iisus Hristos, Care p\ze[te s\n\tatea sfin]iei voastre întru folosul
[i pentru zidirea fr\]iei Domnului, pe care Sfântul Duh, cu le-
g\tura dragostei celei neclintite, legând-o de sfin]ia voastr\.

1 P\rintele Teodosie este unul dintre ucenicii slavi ai stare]ului Paisie,
care a vie]uit cu ob[tea sa înainte de a se întoarce în Rusia în câteva
a[ez\minte monahale din Moldova [i }ara Româneasc\, }ibucanii fiind
primul. Scrisoarea nu este datat\, dar, din con]inutul altei scrisori a
stare]ului c\tre Teodosie prezentat\ mai jos, rezult\ c\ ea a fost trimis\ de
la Dragomirna, mai înainte de 1770. Se cunoa[te numai versiunea slavon\
a textului care a fost depistat\ în trei exemplare. Cel mai vechi, dup\ care
s-a lucrat [i prezenta traducere româneasc\, se afl\ în manuscrisul lui Platon,
de la sfâr[itul secolului al XVIII-lea, p\strat la Chi[in\u (cf. fond. 2119, 2,
nr. 22, filele 47-48). Alt exemplar se p\streaz\ în Biblioteca Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei din Ia[i, nr. 117, fiind descris în studiul lui Paul
Mihail [i Zamfira Mihail, Manuscrise slave în colec]ii din Moldova (II), în
„Romanoslavica”, XIX, Bucure[ti, 1979, nr. 3, pp. 61-64. Ultimul se afl\
în manuscrisul duhovnicului Andronic, din 1879-1880, în aceea[i colec]ie
de la Chi[in\u (cf. B.M.N.N., fond. 2119, 3, nr. 82). Pentru alte date supli-
mentare, vezi studiul nostru: Valentina Pelin, La correspondance du staretz
Paisie du monastere de Neam]u, în RESEE, XXXI, 1993, nr. 3-4, pp. 397-411;
idem, vezi varianta româneasc\ în revista „Lumin\torul”, nr. 5, 1994, pp. 7-20,
[i nr. 6, 1994, pp. 25-36.
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Mult m-am bucurat suflete[te, sim]ind din scrisoarea [sfin]iei]
voastre mireasma în]elep]itei poc\in]e a sufletului vostru iu-
bitor de Dumnezeu, pentru c\ prin marele har dumnezeiesc dat
]ie pentru aceasta poate, ca s\ ar\]i cu cuvântul [i cu fapta calea
cea ner\t\cit\ c\tre mântuire turmei cuvânt\toare a oilor Dom-
nului încredin]ate ]ie.

{i s\ p\store[ti întru p\zirea poruncilor dumnezeie[ti, ad\-
pându-i cu apa cea limpede [i în via]a cea ve[nic curg\toare a
cuvintelor Domnului, cu dreapta [i adev\rata cugetare duhovni-
ceasc\, dup\ puterea Scripturii. Iar prin adev\rata [i des\vâr[ita
ascultare, urmând pe încep\torul faptelor celor bune, Hristos
Dumnezeu, î]i dore[ti ]ie însu]i ca, într-o ascultare, dup\ cu-
vânt, dedicându-te [i via]a s\ ]i-o sfâr[e[ti în ea. {i pentru aceea
mult te întristezi c\ de acea neclintit\ [i cunoscut\ cale c\tre
mântuire te-ai lipsit.

Aceast\ socoteal\ a ta, pl\cut\ lui Dumnezeu [i iubit\ de
Dumnezeu, este un semn învederat al întemeierii tuturor tutu-
ror, adic\ a cuget\rii smerite, f\r\ de care îns\ nimeni nu poate
a se mântui. {i privind în fericitul t\u suflet, mult m-am bucurat
suflete[te, c\ci cu ea [cugetarea smerit\] [i pe tine însu]i [i pe
cei ce te vor urma, cu darul lui Dumnezeu, îi vei mântui. De
aceea, te sf\tuiesc pe tine, fericite, s\ nu te întristezi prea tare
[i s\ nu te istove[ti suflete[te, ca [i cum ai fi lipsit de ascultare
pentru aceasta, c\ci [i Dumnezeu [tie [i de buna voin]\ în lucru a
pune. Pentru c\ nu din nesocotin]\ te lipse[ti de aceast\ ascul-
tare, ci din dragostea lui Dumnezeu c\tre fra]i, pentru folosul
lor de ob[te, ceea ce este mai presus de toate bun\t\]ile lui Hris-
tos Dumnezeu, Care pentru noi [i-a dat sufletul S\u cel prea
scump.

Numai nevoindu-te, cu darul lui Dumnezeu, vei înt\ri sufle-
tele ce ]i s-au încredin]at, prin adev\rata ta pov\]uire dup\ po-
runcile lui Dumnezeu, de a înf\]i[a curate [i neprih\nite jertfe
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vrednice de altarul cel gândit al lui Hristos Dumnezeu, prin
des\vâr[ita t\iere [i înfrângere a voin]ei proprii. {i nu numai c\
de r\splata ascult\rii prin bun\ voirea ta c\tre aceasta nu vei fi
lipsit, ci înc\ pentru adev\rata pov\]uire pe calea Domnului a
fiilor Domnului vei primi [i cununa îns\[i, de la Hristos Dumne-
zeu, ca [i cum ]i-ai pune sufletul t\u pentru prietenul t\u.

[Paisie Stare]ul]




