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Sfâ ntâ Mâ nâ stire Câ rt is oârâ, cu hrâmul 
„Sfint ii Apostoli Petru s i Pâvel” este 
âtestâtâ  de prin jurul ânilor 1400, cu 
prilejul unor dânii fâ cute de domnul 
Ț â rii Româ nes ti, Mircea cel Bătrân 
(1386-1418). Un mâre domnitor din 
istoriâ Româ niei, âpâ râ tor âl hotârelor 
t â rii î n fât â invâziei otomâne de lâ sud de 
Dunâ re, dâr s i ocrotitor âl  credint ei 
ortodoxe. Se s tie câ  âcest voievod se mâi 
intitulâ s i „Principe al Țării Făgărașului” 

s i pâ strâ o vie legâ turâ  sentimentâlâ  cu 
mâ nâ stirile de pe versântul nordic âl 
Munt ilor Fâ gâ râs , deoârece se puteâ 
implicâ î n contrâcârâreâ prozelitismului 
câtolic exercitât cu fort â  s i subtilitâte de 
misionârii âpuseni, pripâ s it i pe 
meleâgurile noâstre strâ mos es ti 
româ nes ti. 
Odâtâ  cu trecereâ ânilor, mâ nâ stireâ se 
vâ evident iâ î n peisâjul viet ii 
duhovnices ti âl âcestei zone geogrâfice. 
Î n ârhivâ Curt ii Împeriâle de lâ Vienâ     
s-âu descoperit documente câre âtestâ  
câ  monâhii viet uitori âi mâ nâ stirilor din 
t inuturile fâ gâ râ s ene, precum s i de pe tot 
cuprinsul Ardeâlului, sfâ tuiâu s i 
î ndemnâu cu insistent â  populât iâ sâ     
nu-s i pâ râ seâscâ  legeâ strâ mos eâscâ  
ortodoxâ . 
Mâ nâ stireâ este distrusâ  lâ ânul 1761 de 
trupele imperiâle âustriece, fiindcâ  
guvernul âustriâc erâ âservit confesionâl 
Romei câtolice. Cu âcest prilej istoric 
româ nilor ârdeleni li s-â propus, impus, 
de câ tre minoritâteâ âustro-ungârâ , câre 
dominâ âtunci, sâ  pâ râ seâscâ  dreâptâ s i 
strâ mos eâscâ credint â  ortodoxâ , primitâ  



 

de lâ Hristos prin Sfint ii Apostoli s i 
Sfint ii Pâ rint i (singura credință care mai 
păstrează până astăzi puritatea 
Adevărului revelat, neschimbând nimic 
din învățătura Mântuitorului Iisus 
Hristos) s i sâ  î mbrâ t is eze unâ din 
credint ele reformâte âle occidentâlilor: 
câtolicismul sâu unâ din confesiunile 
protestânte, pentru â scâ pâ de greutâ t ile 
sociâle s i economice lâ câre erâu supus i. 
Atunci unii, creduli, î nchipuindu-s i câ     
n-âr fi nicio diferent â  î ntre âceste 
credint e s i câ , î n definitiv, tot i se „î nchinâ  
lâ âcelâs i Dumnezeu”, âu âcceptât sâ  se 
rupâ  de dreâptâ credint â  ortodoxâ  – 
firea acestui neam – s i âu âdoptât 
inovât iile Vâticânului, pâ strâ nd î nsâ  
forme de mânifestâre culticâ  ortodoxâ , 
âpâ râ nd, âstfel, Greco-câtolicismul. 
Din pâ câte, î nsâ , uitâ m câ  cres tinismul 
âutentic este cel ortodox, deoârece 
Sfint ii Apostoli âi Mâ ntuitorului âu fost 
ortodocs i, poporul româ n fiind ortodox  
de lâ î ntemeiereâ lui; câtolicismul 
âpâ râ nd î n istorie dupâ  ccâ. 800 de âni 
de lâ Hristos, (iâr protestântismul dupâ  
ccâ. 1550 de âni), odâtâ  cu introducereâ 
primelor cugetâ ri s i reforme omenes ti î n 
î nvâ t â turâ s i Sfâ ntâ Țrâdit ie 
dumnezeiâscâ . 
Strâtegiâ strâ inilor â fost, âs âdâr, clârâ : 
dezmembrâreâ unitâ t ii de neâm s i de 
credint â  â româ nilor pentru â-i fâ râ mit â 
mâi us or. 
S i î n prezent, pe âceste meleâguri, râ sâr 
mult i „teologi”, speciâlis ti î n Biblie, câre 
propun un âlt „dumnezeu”, de import, 
mâi tentânt s i mâi put in „incomod” decâ t 
Acelâ î mpâ rtâ s it de Bisericâ  de 2000 de 
âni, âmâ gindu-i pe oâmenii câre câutâ  o 
credint â  convenâbilâ , dupâ  vrereâ lor. O 
credint â  câre sâ  nu derânjeze viât â 
personâlâ . O credint â  câre sâ  nu se 
âmestece î n poftele oâmenilor, dâr sâ -i 
mâ ntuiâscâ  mâi lejer, confortâbilâ , 
gustoâsâ  s i personâlizâtâ . Fâ râ  

Spovedânie, fâ râ  Sfintele Țâine, fâ râ  
Sfint ii Pâ rint i, fâ râ  trâ ire bisericeâscâ , 
fâ râ  post, fâ râ  milostenie! 
Credincios i câre î s i doresc o mâ ntuire 
mâi us oârâ : fâ râ  cruce s i fâ râ  preot-
duhovnic (prin mâ nâ câ ruiâ primim 
Sfâ ntâ Euhâristie, Țrupul s i Sâ ngele 
Mâ ntuitorului Hristos), câre considerâ  câ  
Adevâ rul âr fi î n toâte religiile s i câ  lâ Cer 
s-âr âjunge pe toâte câ ile, dupâ  cum 
cugetâ  fiecâre cult. Credincios i câre cred 
câ  âu credint â , î nsâ  âscultâ  mâi greu, sâu 
deloc, de î ndemnurile Mâ ntuitorului 
nostru Îisus Hristos s i de Bisericâ Sâ. 
Bisericâ  s i preot pe câre, ori de câ te ori 
se ives te o ocâzie, î i criticâ  s i-i bâ rfesc cu 
mâre us urint â , dâr lâ câre âleârgâ  âtunci 
câ nd câd î n vreo nenorocire. 
As âdâr, din câuzâ persecut iilor, 
mâ nâ stireâ sfâ rs es te, prin â fi incendiâtâ  
totâl de câ tre generâlul âustriâc Bukov, 
î n ânul 1761, î ntr-o î ncercâre disperâtâ  
de â î nâ bus i propovâ duireâ credint ei 
strâ mos es ti, ortodoxe, de câ tre câ lugâ ri. 
Sunt s i âzi bâ trâ ni câre ne mâ rturisesc, 
din âmintirile strâ bunilor lor, cum câ  
soldât ii lui Bukov âu incendiât bisericut â 
de lemn â mâ nâ stirii, cu tot cu câ lugâ ri 
î n eâ, lâ vremeâ Vecerniei. Î n timp ce ei 
ârdeâu de vii î nâ untru, de âfârâ  soldât ii 
strigâu bâtjocoritor: „Să iasă afară doar 
cel ce se leapădă de ortodoxie!” Dâr, spre 
cinsteâ lor, âfârâ  n-â ies it nimeni. 
Acest odios neâmt , Bukov, este vrâ jmâs ul 
câre â distrus peste 250 de biserici s i 
mâ nâ stiri ortodoxe din Ardeâl. Î n timp 
ce edificiile s i proprietâ t ile „frât ilor” 
neortodocs i n-âu fost âtinse de furiâ 
stâ pâ nitorilor. 
Des i distrusâ  din temelie, î n âmintireâ 
locâlnicilor nu s-â putut stinge existent â 
âcelei vetre monâhâle câre, câ orice âlt 
sfint it âs ezâ mâ nt, este o binecuvâ ntâre 
pentru folosul celor din î mprejurimile 
lui. Î n toponimiâ âcestor plâiuri chiâr s-â 
pâ strât un luminis , lâ buzâ pâ durii, 



 

cunoscut sub numele de „La mănăstire”, 
nume pârcâ  predestinât sâ  brâ zdeze 
veâcurile tulburi spre zorii unei 
renâs teri. Cei câre poposeâu fie s i pentru 
câ tevâ clipe î n âcest loc (ciobâni, 
pâ durâri, locâlnici) simt eâu un fior 
duhovnicesc âducâ tor de pâce s i linis te 
lâ untricâ . Simt â mâ nt firesc, câ tâ  vreme 
pâ mâ ntul âcestâ erâ î mbibât de sâ ngele 
sfint it âl mârtiriului âcelor câ lugâ ri. 
As â se fâce câ  î n ânul 1991 lâ init iâtivâ 
unui colectiv de locâlnici evlâvios i âi 
comunei Câ rt is oârâ, cu binecuvâ ntâreâ 
Î nâlt Preâ Sfint iei Sâle Dr. Antonie 
Plâ mâ deâlâ , mitropolitul Țrânsilvâniei lâ 
âceâ dâtâ , el î nsus i un mâre iubitor âl 
câ lugâ rilor, cu âprobâreâ Sfâ ntului Sinod 
âl Bisericii Ortodoxe Româ ne, 
mâ nâ stireâ s-â reâctivât dupâ  1991, câ 
mâ nâ stire de câ lugâ rit e. De ment ionât câ  
lâ dâtâ reî nfiint â rii mâ nâ stirii pe âcest 
loc nu existâ nimic! 
Țot ceeâ ce se vede î n prezent s-â ridicât 
din nimic cu mâre efort s i osteneâlâ  de 
obs teâ mâ nâ stirii, î n prezent, cu 
binecuvâ ntâreâ Pâ rintelui Mitropolit, Dr. 
Lâurent iu Strezâ, âl Ardeâlului. 
Au fost oâmeni foârte bogât i, unii chiâr 
din âpropiereâ mâ nâ stirii, milionâri 
cres tini, câre, vâ zâ nd efortul âproâpe 
suprâomenesc âl mâ icut elor, lipsurile s i 
nevoile locului, âr fi putut fâce cevâ 
pentru sfâ ntul locâs , spre bucuriâ lui 
Dumnezeu s i pentru mâ ntuireâ 
sufletului lor, dâr, nepâ sâ tori, zgâ rcit i s i 
zâ mbitori, n-âu âjutât cu nimic. Oâmeni 
prosperi câre nici âzi, des i le viziteâzâ , 
nu mis câ  un deget pentru â âjutâ cu cevâ 
sfintele locâs uri – semn câ  î n âceste 
locuri sentimentul âjutorâ rii unui locâs  
dumnezeiesc este mâi put in cultivât s i 
î nt eles. Se âdeveres te âstfel o profet ie â 
Sfint ilor Pâ rint i âi Bisericii, câre spune 
câ  lâ sfâ rs itul veâcurilor bogât ii se vor 
prefâce â fi sâ râci s i âmâ râ t i! 

Î nsâ  Preâmilostivul Dumnezeu â vrut câ 
âceâstâ  mâ nâ stire sâ  se ridice s i â trimis 
lâ vreme potrivitâ  oâmeni inimos i, prin 
âjutorul câ rorâ s-â fâ cut ce se vede î n 
prezent. Aces ti binefâ câ tori, cum e firesc, 
sunt trecut i î n râ ndul ctitorilor s i 
pomenit i lâ sfintele slujbe spre ves nicâ  
recunos tint â  s i râ splâtâ  cereâscâ . 
Cel mâi greu â fost construct iâ Sfintei 
Biserici. Bisericâ î n stil ortodox âutentic, 
î n plân treflât, cu elemente ârhitecturâle 
bizântine s i brâ ncovenes ti, cu pridvor, 
fronton trilobât s i âcoperis  boltit. 
Î ntregul âs ezâ mâ nt monâhâl, tot ceeâ ce 
se vede, s-â ridicât prin osteneâlâ greâ â 
pâ rintelui protosinghel Dimitrie 
Pâpâcioc, din 1998 duhovnicul 
mâ nâ stirii, dimpreunâ  cu î ntreâgâ obs te 
monâhâlâ , câ rmuitâ  î nt elept de mâicâ 
stâret â  Siluânâ. 
 
Mulți vizitatori ne întreabă ce este 
monahismul. 
Vechi de 2000 de âni, monâhismul este 
un mod de viât â . Viât â desâ vâ rs itâ , câre 
imitâ , reproduce, lâ mâ surâ omeneâscâ , 
viât â Mâ ntuitorului nostru Îisus Hristos, 
câre râ spunde lâ î ndemnul Sâ u 
dumnezeiesc de â-L urmâ. Mâ ntuitorul 
Hristos â fost cel dintâ i monâh. Câ lugâ riâ 
nu se poâte cuprinde î ntr-o definit ie 
rât ionâlâ , tehnicâ , nu se poâte explicâ î n 
cuvinte; eâ se trâ ies te. Monâhismul este 
o bucurie âscunsâ  pe câre cei din âfârâ  
nu o pot sesizâ! Este ârtâ î nduhovnicirii! 
O desprindere de lume, o pâ râ sire â ei, 
î ntr-un loc pustiu, prielnic curâ t irii 
lâ untrice, de meditât ie, de interiorizâre, 
de contemplât ie s i rugâ ciune, de 
renunt âre lâ sine s i câre prin râ nduielile 
s i prin ritmul sâ u fâvorizeâzâ  s i cultivâ  
comuniuneâ cu Dumnezeu, spre folosul 
mâ ntuitor âl monâhului, dâr s i âl lumii 
î nconjurâ toâre. Monâhul este tâ cut, 
retrâs câ âtitudine, dâr î nflâ câ rât î n 
mâ rturisireâ î nvâ t â turii ortodoxe. Îâr 



 

mâ nâ stireâ, câsâ monâhului, NU ESȚE, 
nicidecum, un popâs turistic, pensiune, 
hotel sâu loc de âgrement, rezervât ie ori 
muzeu âl trecutului, sâu vreo institut ie 
lumeâscâ , ci un spât iu sâcru âl î ntâ lnirii, 
mereu âctuâle s i binefâ câ toâre, dintre 
om s i Dumnezeu. Câ lugâ rii fiind 
mijlocitorii âcestei î ntâ lniri s i, eventuâl, 
un reper î n lucrâreâ mâ ntuirii oâmenilor. 
De âceeâ cei ce câlcâ  prâgul unei sfinte 
mâ nâ stiri simt nevoie lâ untricâ  de 
Hristos. Lâ mâ nâ stire nu se vine câ 
privitor, ci câ î nchinâ tor. Aici ne 
î ntâ lnim, ne hrâ nim cu Mâ ntuitorul 
Hristos, ne î nsus im sfâ ntâ s i dreâptâ 
î nvâ t â turâ  dumnezeiâscâ  s i, eventuâl, 
câ utâ m râ spunsuri lâ frâ mâ ntâ rile 
fundâmentâle âle viet ii. Î n mâ nâ stirile de 
âstâ zi sunt mult i duhovnici iscusit i, î nsâ  
put ini credincios i î i câutâ . De ce? Fiindcâ  
ne câde greu sâ  renunt â m lâ mofturile 
noâstre s i câ utâ m „sfâturi duhovnices ti” 
câre sâ  nu ne zdruncine preâ târe 
cons tiint â. Țuristul viziteâzâ  rece, pâsiv. 
Câ ci pentru mult i mâ nâ stireâ nu mâi 
este un „lâborâtor âl Î nvierii”, un câbinet 
de râdiogrâfie s i tâ mâ duire sufleteâscâ , 
ci un oârecâre sit religios lâolâltâ  cu 
orice templu pâ gâ n câre trebuie vizitât. 
De âceeâ turis tii intrâ  î n Bisericâ  precum 
î ntr-un loc public, cu mâ nâ î n buzunâr, 
pozeâzâ  peisâjul, privesc superior s i 
âtoâtes tiutori, câ ci ei spun câ  âu credint â 
î n suflet, cumpâ râ  douâ  lumâ nâ ri de doi 
lei s i âpoi pleâcâ . Se grâ besc spre  
restâurânte s i pensiunile câre âu 
î mpâ nzit, âfâceristic, vecinâ tâ t ile 
vetrelor monâhâle, unde î s i cheltuiesc 
tot sâlâriul. Deoârece âcolo se simt 

âtrâs i, âcolo se oferâ  produse pentru 
stomâc, divertisment s i simt it bine. Î n 
timp ce mâ nâ stireâ nu oferâ  decâ t hrânâ 
sufletului, poâte incomodâ  s i mâi greu de 
„digerât”! 
Bâ, sunt unii vizitâtori câre âtunci câ nd 
intrâ  î n mâ nâ stire âdreseâzâ  tot felul de 
critici lâ âdresâ monâhismului s i â 
câ lugâ rilor, cultivâte de cei câre 
prigonesc s i defâ imeâzâ  Bisericâ s i pe 
sfint it ii ei slujitori s i, se vede cu durere 
câ , citind âceste râ nduri s i oglindindu-se 
î n ele, unii se supâ râ  s i pleâcâ  âfectât i, 
fâ râ  vreo putint â  de schimbâre â stâ rii 
lor sufletes ti. 
Bine spuneâ odâtâ  un Pâ rinte: 
AȚÎȚUDÎNEA OAMENÎLOR FAȚ A  DE 
MONAHÎ S Î MA NA SȚÎRÎ ARAȚA  CA Ț DE 
ORȚODOXA  ESȚE ȚRA ÎREA LOR! 
Mâ nâ stireâ âre s i un âtelier de icoâne 
bizântine, cânonice, pe lemn, fidele 
erminiilor ortodoxe, migâ los executâte, 
fiecâre din ele fiind un unicât. Apreciâte 
de cunoscâ tori, icoânele pictâte î n 
mâ nâ stire âu fost solicitâte s i lâ câ tevâ 
expozit ii de prestigiu, din t ârâ  s i de peste 
hotâre. 
Orice om bun câre dores te sâ  âjute âcest 
sfâ nt locâs , prin vreo fâptâ  de milostenie, 
este pomenit cu drâgoste s i recunos tint â  
lâ sfintele slujbe spre folos duhovnicesc 
s i mâ ntuire. 
Bunul Dumnezeu sâ -i binecuvâ nteze pe 
cei ce vin cu drâgoste, cu evlâvie s i cu 
gâ nduri curâte î n Sfintele Mâ nâ stiri. 
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