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Casa cu îngeri
e Culmea Pleğului, brazii erau atât de împodobiģi cu
zÃpadÃ încât pÃreau niğte pomi înfloriģi într-o livadÃ
presÃratÃ pe coasta muntelui. Era o iarnÃ nÃprasnicÃ,
zÃpada era mai înaltÃ decât gardul, iar Râul Neamģ îngheģase
din partea stângÃ pânÃ în partea dreaptÃ.
În acest decor splendid se înÃlģa semeaģÃ ği strÃjuia împrejurimile Cetatea Neamģului, care pÃstreazÃ de veacuri
fÃclia aprinsÃ a credinģei strÃbune ği, totodatÃ, tÃinuieğte
vistieria ĢÃrii Moldovei. Se spune din bÃtrâni cÃ ar fi fost
aruncatÃ de Dumnezeu din cer cu tot cu strÃjeri întru pavÃza
noastrÃ. Vrednicul de aducere-aminte, Domnitorul Vasile
Lupu, împlinind cerinģa Porģii Otomane dar ği dorinģa prietenului sÃu, Mitropolitul Varlaam, a transformat cetatea în
MÃnÃstirea „Sfântul Nicolae“. Cu toate acestea, în secret, s-au
pÃstrat ği garnizoana ği vistieria ģÃrii. Moğia cetÃģii era numitÃ
Moğia VânÃtorilor, care se întindea pânÃ la Râul Bistriģa, cuprinzând Pipirigul ği Plutonul. Mitropolitul Varlaam pusese
la loc de cinste, ca armağ al cetÃģii, pe Ğtefan Joldea, iar ca egumen
pe pÃrintele Ioan de la Râğca. Tustrei erau rude ği se trÃgeau de
pe meleagurile Putnei, din Vrancea.
La poalele cetÃģii, în satul VânÃtori, în partea stângÃ a
Râului Neamģ, locuiau strÃjerii. Aceğtia urcau spre cetate pe
Dealul lui Vartic ği ajungeau în Poiana Slatina, unde era o

8

OLGU}A CREANG|-CAIA

fântânÃ cu apÃ sÃratÃ, despre care se spunea cÃ e vindecÃtoare. Continuau drumul pe podul de stâlpi ği intrau de-a
dreptul în cetate. Calea aceasta era cunoscutÃ sub numele de
Drumul StrÃjerilor.
Într-o searÃ, pe când Ğtefan Joldea se întorcea de la schimbul de zi din cetate, vÃzu o luminÃ seraficÃ ce-i învÃluia casa.
IntrÃ omul înÃuntru nedumerit, deschise uğa odÃii ği vÃzu
lângÃ soģia sa un prunc dolofan cu ochi azurii ği cu aurÃ împrejurul capului. CÃzu în genunchi în faģa sfintelor icoane ği aduse
slavÃ lui Dumnezeu pentru darul nepreģuit pe care îl primise.
Din neam în neam se povesteğte cum în seara venirii pe
lume a acestui copil, numit Teodora, cete de îngeri zburau
deasupra casei pÃrinteğti ği cÃ sÃtenii s-au strâns miraģi în jur
ği au numit-o casa cu îngeri. Se mai spune cÃ Ğtefan Joldea,
tatÃl copilei, a fugit într-un suflet la cetate, dându-i de ğtire
pÃrintelui Ioan cÃ are o fetiģÃ ği cÃ îl roagÃ sÃ o boteze în mÃnÃstire. PÃrintele Ioan îl înğtiinģÃ pe Mitropolitul Varlaam ği
acesta veni împreunÃ cu pÃrintele Dosoftei, egumenul MÃnÃstirii Neamģ, pentru a sÃvârği slujba botezului toģi trei.
DragÃ cititorule, trebuie sÃ ğtii cÃ pe la anul 1650 Domnitorul Vasile Lupu ği doamna sa, Ecaterina, veneau deseori la
Cetatea Nemģului ği, întâmplându-se sÃ fie acolo în vremea
botezului Teodorei, s-au bucurat sÃ fie nağii acestui neobiğnuit nou-nÃscut. DupÃ botez, faģa copilei era îmbujoratÃ ği
rÃspândea mireasma bucuriei creğtine. Ği astÃzi povestesc
sÃtenii din zonÃ cÃ Mitropolitul Varlaam, în acele îndepÃrtate
timpuri, în cinstea botezului copilei, ar fi înzestrat satul cu o
moarÃ, un zemnic1 ği o stupinÃ2.
1 zemnic = Pivni]Ã, beci; bordei sÃpat în pÃmânt, servind la conservarea bucatelor.
2 stupinÃ = Loc unde se cresc albinele, unde sunt amplasa]i stupii [i toate
instala]iile anexe; albinÃrie, prisacÃ, stupÃrie.
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Zugr\virea icoanei
eata de copii, care cânta DuminicÃ de DuminicÃ la MÃnÃstirea din Cetatea Neamģului, unde slujea pÃrintele
Ioan de la Râğca, era dirijatÃ de Teodora, care avea
inspiraģie divinÃ ği totdeauna la Sfânta Liturghie vedea câte
un înger în spatele copiilor. Corul cânta îngereğte, iar creğtinii
se umpleau de mireasma bucuriei dumnezeieğti. PÃrintele
Ioan a denumit corul „Îngerii“. VÃzând râvna copiilor de a
cânta Domnului ği a veni la bisericÃ zi de zi, pÃrintele Ioan le-a
mai ctitorit ği un Atelier de picturÃ, unde un cÃlugÃr sihastru
cobora din peğtera lui de pe munte de câteva ori pe sÃptÃmânÃ spre a le împÃrtÃği copiilor tainele picturii. Pustnicul le
spunea copiilor: „Eu mÃ rog Maicii Domnului ği milostivirea
vine dirijându-mi mâna spre a înfÃģiğa chipul Mântuitorului,
al Maicii Preacurate sau al sfinģilor pe care doresc sÃ-i pictez.
NÃdÃjduiesc cÃ rugÃciunea mea se face auzitÃ ği chipul dorit
se imprimÃ pe lemnul deja sfinģit, pentru a se dÃrui spre închinare creğtinilor.“
Copiii se cutremurau ği-ği începeau rugÃciunea, lemnul
prindea viaģÃ, iar ei mai colorau pe ici, pe colo. Spunea pustnicul: „Icoanele se zugrÃvesc cu rugÃciune, iar înfÃģiğarea ği
lumina cereascÃ nu sunt fÃcute de mânÃ omeneascÃ“. Câģiva
dintre aceğti copii ajunserÃ peste ani pictori de biserici ği mare
le era bucuria când, prin post ği rugÃciune, chipul dorit
prindea viaģÃ.
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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
Ã ne amintim faptul cÃ atunci când s-a nÃscut Teodora,
îngerii roiau deasupra casei pÃrinte[ti, care a fost numitÃ de cÃtre sÃteni Casa cu îngeri. Din genera]ie în
genera]ie au rÃmas mÃrturii cum deseori, mai ales la sÃrbÃtori, casa era înconjuratÃ de cete îngere[ti. PÃrintele Ioan îi
spunea adesea copilei: „Teodora, dacÃ noi avem fiecare câte
un înger pÃzitor, se vede cÃ tu ai o ceatÃ întreagÃ!“.
ÎncÃ de micÃ, fetiģa avea rugÃciune aprinsÃ care strÃbÃtea
cerul. Cu cât se ruga mai mult, cu atât i se reveleau splendorile Raiului. Printre cele mai îndrÃgite rugÃciuni pe care
Teodora le rostea era ği aceasta: „O, Heruvimi, cei în chipul
focului, Serafimi cei cu multe aripi, Scaune, StÃpânii [i CÃpetenii, Îngeri [i to]i Arhanghelii [i sfin]ite Domnii, ruga]i-vÃ
împreunÃ cu ÎnaintemergÃtorul, cu Proorocii, cu Apostolii, cu
Ierarhii, cu Cuvio[ii [i cu to]i Drep]ii, ca sÃ ne miluiascÃ pe
noi“. În canonul zilnic erau [i „RugÃciunea DomneascÃ“,
„Simbolul credin]ei“, „Psalmul 50“ [i „PreasfântÃ FecioarÃ,
care ai nÃscut Cuvântul Cel cu totul sfânt, izgone[te toatÃ
mâhnirea [i întristarea sufletului meu [i îndeamnÃ gândul
meu sÃ facÃ lucruri dumnezeie[ti, ca sÃ te mÃresc cu credin]Ã
[i cu dragoste“.
Tot drumul spre sfin]enie era presÃrat cu cântÃri divine
încÃ de pe când era micÃ [i dirija Corul „Îngerii“. Cât de înÃlģÃtoare erau cântÃrile din pelerinajele în care, prin rugÃciunea
cântatÃ, 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

