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Casa cu îngeri

e Culmea Ple ului, brazii erau atât de împodobi i cu
z pad  încât p reau ni te pomi înflori i într-o livad
pres rat  pe coasta muntelui. Era o iarn  n prasnic ,

z pada era mai înalt  decât gardul, iar Râul Neam  înghe ase
din partea stâng  pân  în partea dreapt .

În acest decor splendid se în l a semea  i str juia îm-
prejurimile Cetatea Neam ului, care p streaz  de veacuri
f clia aprins  a credin ei str bune i, totodat , t inuie te
vistieria rii Moldovei. Se spune din b trâni c  ar fi fost
aruncat  de Dumnezeu din cer cu tot cu str jeri întru pav za
noastr . Vrednicul de aducere-aminte, Domnitorul Vasile
Lupu, împlinind cerin a Por ii Otomane dar i dorin a pri-
etenului s u, Mitropolitul Varlaam, a transformat cetatea în
M n stirea „Sfântul Nicolae“. Cu toate acestea, în secret, s-au
p strat i garnizoana i vistieria rii. Mo ia cet ii era numit
Mo ia Vân torilor, care se întindea pân  la Râul Bistri a, cu-
prinzând Pipirigul i Plutonul. Mitropolitul Varlaam pusese
la loc de cinste, ca arma  al cet ii, pe tefan Joldea, iar ca egumen
pe p rintele Ioan de la Râ ca. Tustrei erau rude i se tr geau de
pe meleagurile Putnei, din Vrancea.

La poalele cet ii, în satul Vân tori, în partea stâng  a
Râului Neam , locuiau str jerii. Ace tia urcau spre cetate pe
Dealul lui Vartic i ajungeau în Poiana Slatina, unde era o
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fântân  cu ap  s rat , despre care se spunea c  e vindec -
toare. Continuau drumul pe podul de stâlpi i intrau de-a
dreptul în cetate. Calea aceasta era cunoscut  sub numele de
Drumul Str jerilor.

Într-o sear , pe când tefan Joldea se întorcea de la schim-
bul de zi din cetate, v zu o lumin  serafic  ce-i înv luia casa.
Intr  omul în untru nedumerit, deschise u a od ii i v zu
lâng  so ia sa un prunc dolofan cu ochi azurii i cu aur  îm-
prejurul capului. C zu în genunchi în fa a sfintelor icoane i aduse
slav  lui Dumnezeu pentru darul nepre uit pe care îl primise.

Din neam în neam se poveste te cum în seara venirii pe
lume a acestui copil, numit Teodora, cete de îngeri zburau
deasupra casei p rinte ti i c  s tenii s-au strâns mira i în jur
i au numit-o casa cu îngeri. Se mai spune c  tefan Joldea,

tat l copilei, a fugit într-un suflet la cetate, dându-i de tire
p rintelui Ioan c  are o feti  i c  îl roag  s  o boteze în m -
n stire. P rintele Ioan îl în tiin  pe Mitropolitul Varlaam i
acesta veni împreun  cu p rintele Dosoftei, egumenul M -
n stirii Neam , pentru a s vâr i slujba botezului to i trei.

Drag  cititorule, trebuie s  tii c  pe la anul 1650 Domni-
torul Vasile Lupu i doamna sa, Ecaterina, veneau deseori la
Cetatea Nem ului i, întâmplându-se s  fie acolo în vremea
botezului Teodorei, s-au bucurat s  fie na ii acestui neobi -
nuit nou-n scut. Dup  botez, fa a copilei era îmbujorat  i
r spândea mireasma bucuriei cre tine. i ast zi povestesc
s tenii din zon  c  Mitropolitul Varlaam, în acele îndep rtate
timpuri, în cinstea botezului copilei, ar fi înzestrat satul cu o
moar , un zemnic1 i o stupin 2.

1 zemnic = Pivni] , beci; bordei s pat în p mânt, servind la conservarea bu-
catelor.

2 stupin  = Loc unde se cresc albinele, unde sunt amplasa]i stupii [i toate
instala]iile anexe; albin rie, prisac , stup rie.
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Zugr\virea icoanei

eata de copii, care cânta Duminic  de Duminic  la M -
n stirea din Cetatea Neam ului, unde slujea p rintele
Ioan de la Râ ca, era dirijat  de Teodora, care avea

inspira ie divin  i totdeauna la Sfânta Liturghie vedea câte
un înger în spatele copiilor. Corul cânta îngere te, iar cre tinii
se umpleau de mireasma bucuriei dumnezeie ti. P rintele
Ioan a denumit corul „Îngerii“. V zând râvna copiilor de a
cânta Domnului i a veni la biseric  zi de zi, p rintele Ioan le-a
mai ctitorit i un Atelier de pictur , unde un c lug r sihastru
cobora din pe tera lui de pe munte de câteva ori pe s pt -
mân  spre a le împ rt i copiilor tainele picturii. Pustnicul le
spunea copiilor: „Eu m  rog Maicii Domnului i milostivirea
vine dirijându-mi mâna spre a înf i a chipul Mântuitorului,
al Maicii Preacurate sau al sfin ilor pe care doresc s -i pictez.
N d jduiesc c  rug ciunea mea se face auzit  i chipul dorit
se imprim  pe lemnul deja sfin it, pentru a se d rui spre în-
chinare cre tinilor.“

Copiii se cutremurau i- i începeau rug ciunea, lemnul
prindea via , iar ei mai colorau pe ici, pe colo. Spunea pust-
nicul: „Icoanele se zugr vesc cu rug ciune, iar înf i area i
lumina cereasc  nu sunt f cute de mân  omeneasc “. Câ iva
dintre ace ti copii ajunser  peste ani pictori de biserici i mare
le era bucuria când, prin post i rug ciune, chipul dorit
prindea via .
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P\rintele Paisie de la Neam] toat\ noaptea a pictat cu `ngerii
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Mam\, ~l vezi pe Iisus Hristos `n\l]ându-se?
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{i venea repede cu c\ru]a `nc\rcat\ de ploaie, Sfântul Ilie...
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Haide]i s\ cânta]i cu noi!
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Drumul spre sfin]enie

 ne amintim faptul c  atunci când s-a n scut Teodora,
îngerii roiau deasupra casei p rinte[ti, care a fost nu-
mit  de c tre s teni Casa cu îngeri. Din genera]ie în

genera]ie au r mas m rturii cum deseori, mai ales la s rb -
tori, casa era înconjurat  de cete îngere[ti. P rintele Ioan îi
spunea adesea copilei: „Teodora, dac  noi avem fiecare câte
un înger p zitor, se vede c  tu ai o ceat  întreag !“.

Înc  de mic , feti a avea rug ciune aprins  care str b tea
cerul. Cu cât se ruga mai mult, cu atât i se reveleau splen-
dorile Raiului. Printre cele mai îndr gite rug ciuni pe care
Teodora le rostea era i aceasta: „O, Heruvimi, cei în chipul
focului, Serafimi cei cu multe aripi, Scaune, St pânii [i C -
petenii, Îngeri [i to]i Arhanghelii [i sfin]ite Domnii, ruga]i-v
împreun  cu Înaintemerg torul, cu Proorocii, cu Apostolii, cu
Ierarhii, cu Cuvio[ii [i cu to]i Drep]ii, ca s  ne miluiasc  pe
noi“. În canonul zilnic erau [i „Rug ciunea Domneasc “,
„Simbolul credin]ei“, „Psalmul 50“ [i „Preasfânt  Fecioar ,
care ai n scut Cuvântul Cel cu totul sfânt, izgone[te toat
mâhnirea [i întristarea sufletului meu [i îndeamn  gândul
meu s  fac  lucruri dumnezeie[ti, ca s  te m resc cu credin]
[i cu dragoste“.

Tot drumul spre sfin]enie era pres rat cu cânt ri divine
înc  de pe când era mic  [i dirija Corul „Îngerii“. Cât de în l-

toare erau cânt rile din pelerinajele în care, prin rug ciunea
cântat , mintea i se aprindea [i putea gândi la Dumnezeu!
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~n pe[tera sa, p\rintelui Neonil 
i se ar\tase Fecioara Maria cu Pruncul Iisus
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... iar alunele mai mult le d\ruia veveri]elor care o vizitau des


