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Preambul

Nu m\ aflu aici în postura celui mai reprezentativ monah român
ortodox, ci, prin harul lui Dumnezeu, sunt stare]a celei mai mari
comunit\]i monahale din lumea ortodox\. M\n\stirea Varatic, pe
care o conduc, are un num\r de peste 450 de c\lug\ri]e care duc o
via]\ idioritmic\ [i cenobitic\, formând o adev\rat\ citadel\ a mona-
hismului moldav. 

Tema pe care o voi expune se afl\ în strâns\ leg\tur\ cu mo-
dul de via]\ din m\n\stirea noastr\ [i din alte m\n\stiri ortodoxe
române[ti. Comunicarea mea cuprinde dou\ p\r]i, împ\r]ite în mai
multe subcapitole, [i anume: o scurt\ prezentare a monahismului or-
todox românesc, subliniind contribu]ia sa la transfigurarea din inte-
rior a lumii [i dimensiunea lui profetic\ într-o lume secularizat\ [i se-
cularizant\, urmat\ de prezentarea câtorva aspecte concrete din via]a
m\n\stirii pe care o conduc.

1. Via]a monahal\ în Biserica Ortodox\ Român\

Monahismul a fost prezent permanent în via]a spiritual\ a ro-
mânilor. El a ap\rut odat\ cu organizarea vie]ii biserice[ti, ce coin-
cide cu formarea poporului român ca neam de sine st\t\tor. Cre[-
tinismul s\u este de origine apostolic\, Sf. Apostol Andrei cel dintâi
chemat fiind cel care a îns\mân]at cuvântul Evangheliei lui Hristos în
Scythia Minor (Dobrogea), pe litoralul Pontului Euxin (Marea Nea-
gr\). Existen]a unei episcopii la Tomis (Constan]a) înc\ de la înce-
putul sec. al IV-lea, cu 10 titulari cunoscu]i, precum [i a altor 14 scaune
episcopale în aceast\ provincie bizantin\, atestate documentar înc\
din sec. IV-V, constituie un puternic argument al existen]ei unor
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m\n\stiri organizate în zon\. Se [tie c\ ierarhii se alegeau de re-
gul\ din rândul monahilor. De asemenea, bisericu]ele rupestre, des-
coperite în anul 1957 la Basarabi, constituie m\rturii incontestabile
ale înfloririi monahismului pe aceste plaiuri.

 Printre cei mai de seam\ reprezentan]i ai monahismului do-
brogean se num\r\ Sf. Ioan Casian (360-435), ucenic al Sf. Ioan
Gur\ de Aur, autor al unor lucr\ri teologice cu caracter dogmatic [i
ascetico-moral [i cel care a dus primele reguli monahale din R\s\-
ritul cre[tin în Apusul cre[tin. De asemenea, în sec. V-VI sunt amin-
ti]i în documente „c\lug\rii sci]i”, cei mai cunoscu]i fiind Ioan Ma-
xen]iu, Leon]iu, Ahile, implica]i în anumite dispute hristologice la
Constantinopol [i Roma, în anii 519-520. Un alt reprezentant remar-
cabil al monahismului dobrogean a fost Dionisie Exiguul sau „cel Mic”
(470-543), autor al numeroase lucr\ri teologice [i traduc\tor în la-
tin\ al scrierilor Sf. P\rin]i de limb\ greac\. Lui i se atribuie stabi-
lirea „erei cre[tine” cu num\rarea anilor de la Na[terea lui Hristos,
sistem cronologic folosit ast\zi în întreaga lume. 

O alt\ etap\ important\ în istoria monahismului românesc se
desf\[oar\ între sec. VII-XIV. Din aceast\ perioad\, în ciuda vremu-
rilor tulburi cauzate de migra]ia popoarelor, se remarc\ totu[i o via]\
autentic monahal\ în interiorul [i exteriorul arcului carpatic [i de-a
lungul b\trânului Istru (Danubiu sau Dun\rea). În }ara Româneasc\
pot fi amintite câteva a[ez\ri monastice de tip rupestru, isihast : com-
plexul Nucu-Aluni[ din mun]ii Buz\ului, chiliile de la marginea sa-
telor Moigrad, Jac, Creaca, Brebi din S\laj, bisericu]ele de la Corbii
de Piatr\ [i N\m\ie[ti din Arge[. În ceea ce prive[te via]a monas-
tic\ din Transilvania, un izvor medieval, Vita Sancti Gerhardi, epis-
cop latin al Morisenei, ne informeaz\ despre existen]a m\n\stirii or-
todoxe Sf. Ioan Botez\torul din Morisena (Cenad), înfiin]at\ în jurul
anului 1000. În secolul urm\tor sunt atestate documentar m\n\stirile
Mese[ din S\laj (1165) [i Hodo[ Bodrog din Arad (1177). F\r\ îndo-
ial\ c\ în afar\ de a[ez\rile monahale atestate documentar au mai
existat [i altele. Avem m\rturiile tradi]iei c\ numero[i pustnici de neam
român s-au retras prin mun]i [i pe[teri, prin poienile ascunse ale
codrilor pentru a tr\i o via]\ monahal\ autentic\. P\rintele Arhim.
Ioanichie B\lan, în lucrarea sa Vetre de sih\strie româneasc\, ana-
lizeaz\ toponimia [i hidronimia din ]\rile române, ar\tând c\ mai
toate poienile, izvoarele sau locurile izolate ale mun]ilor Carpa]i au
denumiri monahale [i cre[tine. Nume precum pe[tera Sf. Nicodim de
la Tismana, chilia Sf. Daniil Sihastrul, pe[tera Sf. Ioan de la Prislop,
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Izvorul lui Iosif de la Varatic, Poiana lui Pahomie de la Agapia,
pârâul lui Chiril, Dealul Crucii, Chilii, sunt m\rturii incontestabile ale
existen]ei unor str\vechi a[ez\ri monastice pe întreg teritoriul car-
pato-danubiano-pontic.

Dup\ formarea principatelor române [i via]a monahal\ se orga-
nizeaz\, ap\rând marile lavre, dintre care multe d\inuie pân\ ast\zi.
Sunt binecunoscute m\n\stirile întemeiate de Sf. Nicodim de la Tis-
mana, Prislop, Vodi]a [i Tismana. Tot în perioada sec. XIV-XV s-au
ridicat m\n\stirile Cozia, Cotmeana, Nucet, Snagov, Vi[ina, Dealu,
Comana, Tânganu, M\rgineni, Tutana, Bistri]a, toate în }ara Româ-
neasc\. Din Moldova amintim urm\toarele m\n\stiri: Bistri]a, Neam],
Horodnic, I]cani, Bohotin, Tazl\u, Putna, Vorone], Dobrov\]. În Tran-
silvania exista o via]\ monahal\ intens\ mai ales pân\ în sec. XV,
la Râme], Prislop, Geoagiu de Sus. Sec. al XVII-lea este cel mai bo-
gat în ceea ce prive[te ctitoriile de vetre monahale. Timpul nu-mi
îng\duie s\ amintesc aici toate m\n\stirile [i schiturile care au luat
fiin]\ de-a lungul vremii, pân\ în zilele noastre. 

În istoria monahismului românesc au fost, bineîn]eles, perioade
de decaden]\ [i de înflorire. În primul rând, se cuvine men]ionat\
rena[terea isihast\ din sec.al XVIII-lea, avându-i în prim plan pe sta-
re]ii Vasile de la Poiana M\rului [i Paisie Velicikovski de la M\n\s-
tirea Neam]. În marile comunit\]i monahale de la Dragomirna, Secu
[i Neam], Sf. Paisie a pus bazele celei mai importante lucr\ri duhov-
nice[ti [i culturale din istoria vie]ii biserice[ti din România. C\lug\ri
c\rturari au tradus în limba român\ [i slavon\ numeroase manuscrise
grece[ti, formând o adev\rat\ [coal\ de traduc\tori. Aceast\ activi-
tate a fost încununat\ de publicarea în 1793, la Sankt Petersburg a
Filocaliei slavone, (Dobrotoliubie) precum [i a multor texte în limba
român\, în tipografiile de la Neam], Ia[i, Buz\u, Râmnic sau Bucu-
re[ti. Ucenicii stare]ului Paisie Velicikovski s-au r\spândit în toate
provinciile române[ti, reînnoind atât via]a isihast\, cât [i pe cea ad-
ministrativ gospod\reasc\ din m\n\stiri. Dintre ace[tia se disting
luminoasele figuri ale mitropolitului Veniamin Costachi (1803-1842),
Sf. Onufrie de la Vorona, Sf. Gheorghe de la Cernica († 1806) sau Sf.
mitropolit Grigorie Dasc\lul (1823-1834). De asemenea, curentul „pai-
sian” a avut o influen]\ benefic\ asupra vie]ii monahale din Balcani,
Rusia, Ucraina sau muntele Athos. 

Dac\ a doua jum\tate a sec. XIX nu a fost propice pentru dez-
voltarea monahismului românesc, ca urmare a seculariz\rii introduse
prin reformele domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în schimb în prima
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jum\tate a sec. XX, asist\m la o veritabil\ rena[tere filocalic\, la care
[i-au adus contribu]ia mi[carea „Rugului Aprins” de la m\n\stirea
Antim. Din nefericire, aceast\ reînnoire a spiritualit\]ii ortodoxe ro-
mâne[ti a fost stopat\ în anul 1945 de instaurarea regimului comu-
nist în România. Cu toate acestea, muta]iile [i persecu]iile epocii tota-
litare nu au putut înfrânge via]a monahal\ autentic\. Faimosul de-
cret 410, de trist\ amintire pentru monahi, din 1959, a g\sit un mona-
hism prosper [i de aceea lovitura a fost n\prasnic\, îns\ nu mortal\.
De[i mii de c\lug\ri au fost obliga]i s\ p\r\seasc\ m\n\stirile, totu[i
cei r\ma[i au acordat îndrumare duhovniceasc\ credincio[ilor, reu-
[ind s\ salveze via]a monahal\ [i spiritual\ a poporului. Actual-
mente, dup\ rec\p\tarea libert\]ii în România, în decembrie 1989,
monahismul românesc cunoa[te o nou\ perioad\ de înflorire. Cei peste
8000 de c\lug\ri care dau viabilitate celor peste 600 de m\n\stiri
[i schituri din ]ar\ constituie dovada c\ monahismul românesc este
unul puternic, în ciuda provoc\rilor societ\]ii secularizate [i secula-
rizante în care tr\im.

2. Contribu]ia monahismului la transfigurarea din inte-
rior a lumii 

În cele ce urmeaz\, vom ar\ta care este rolul monahismului în
via]a Bisericii [i a societ\]ii contemporane. 

Din Patericul egiptean afl\m c\ Sfântul Antonie cel Mare (251-356)
a spus „via]a sau moartea ne vin prin aproapele”, iar într-una din Re-

gulile Sfântului Vasile cel Mare se arat\ c\: „Omul este un animal so-
cial [i domestic, nu solitar [i s\lbatic. Nimic nu este mai caracteristic
naturii noastre decât a comunica unii cu al]ii [i a-i iubi pe cei de o
fiin]\ cu noi”. De asemenea, Sfântul Ioan Sc\rarul subliniaz\ voca]ia
monahului, zicând c\ el „plânge pentru p\catele sale [i ale fra]ilor s\i
[i se bucur\ de succesul aproapelui”.

 Din aceste exemple se vede c\ ceea ce trebuie s\ caracterizeze
via]a c\lug\rilor este iubirea, monahul nefiind o persoan\ solitar\,
ci permanent în rela]ie cu semenii, participând la bucuriile [i ne-
cazurile lor, v\zând lumea prin ochii tuturor [i sim]ind-o prin inima
lui proprie. Retragerea într-o m\n\stire nu înseamn\ abdicarea de la
responsabilit\]ile lumii exterioare, ci o angajare total\ în via]a Bi-
sericii. Dac\ majoritatea oamenilor activeaz\ în diferite laturi ale so-
ciet\]ii pentru a o schimba [i înfrumuse]a, c\lug\rul contribuie din
plin la transfigurarea lumii, din interiorul ei. Sfântul Vasile cel Mare
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define[te via]a monahal\ ca fiind „tr\irea Evangheliei”. A[adar, c\-
lug\rul sau c\lug\ri]a nu este altceva decât un cre[tin autentic care
încearc\ s\ împlineasc\ preceptele Evangheliei ca to]i ceilal]i cre[-
tini din Biserica lui Hristos. De aceea, nu este o simpl\ coinciden]\
c\ între rânduiala tunderii în monahism [i cea a tainei Botezului exist\
atâtea similitudini. Voturile monahale sunt o reînnoire a Botezului.
Adev\ratul c\lug\r este cel care tr\ie[te plenar moartea [i Învierea
lui Hristos, adic\ tr\ie[te acela[i lucru pe care îl tr\ie[te fiecare cre[-
tin în ritualul baptismal. Prin urmare, atât c\lug\rul, cât [i mirea-
nul r\spund la acela[i apel al Evangheliei. Ceea ce difer\ de la unul
la altul sunt condi]iile externe ale r\spunsului lor. În fond, drumul
parcurs este acela[i. ªi dac\ via]a monahal\ este o împlinire a Evan-
gheliei, atunci monahul realizeaz\ într-adev\r „urmarea lui Hristos [i
taina iubirii”. C\lug\rul se angajeaz\ ca to]i ceilal]i, la împlinirea celor
dou\ porunci de c\p\tâi ale lui Hristos: iubirea lui Dumnezeu din
toat\ inima [i din tot sufletul [i a aproapelui ca pe sine însu[i (cf.

Matei, 12, 37, 39).

3. Paternitate, ospitalitate, rug\ciune

Exist\ totu[i câteva dificult\]i în a în]elege via]a ascetic\, retras\
a c\lug\rilor. 

Este adev\rat c\ modul de tr\ire a poruncilor Evangheliei este
foarte variat la c\lug\ri. Spre exemplu: în via]a sfântului Antonie cel
Mare, citim c\ el s-a retras în cea mai adânc\ pustie de pe Valea
Nilului, pentru a-[i petrece via]a în lini[te [i rug\ciune. Mul]i au
considerat c\ aceast\ „fug\” de lume ar fi o form\ egoist\ de tr\ire a
Evangheliei. Sfântul Pahomie sau Sfântul Teodosie, încep\torul vie]ii
de ob[te, la început, nu d\deau sfaturi duhovnice[ti decât confra-
]ilor lui, restrângând astfel cercul dragostei doar la membrii comu-
nit\]ilor monastice. Se pune întrebarea: practicau ei exclusivismul
fa]\ de cei din afara m\n\stirilor în care î[i duceau via]a? Pentru fie-
care caz exist\ o explica]ie. 

Pustnicia Sfântului Antonie nu a ]inut toat\ via]a. Dup\ cei
aproape 30 de ani de izolare, a început s\ accepte ucenici în jurul
s\u [i s\ primeasc\ pelerini. Dumnezeu i-a mai d\ruit înc\ 50 de ani,
timp în care a primit în pustia sa numero[i c\lug\ri [i mireni, încât,
potrivit Sfântului Atanasie, biograful s\u, „a devenit doctorul tru-
pesc [i sufletesc al întregului Egipt”. La fel au procedat [i Pahomie,
Teodosie [i mul]i al]i c\lug\ri des\vâr[i]i, modele ale monahismului
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universal. Dup\ ce au stabilit normele de tr\ire duhovniceasc\ în
ob[tea m\n\stirilor lor, au început s\ primeasc\ pelerini, c\rora
le-au ar\tat mult\ ospitalitate [i dragoste cre[tin\. Prin felul lor deo-
sebit de a exprima aceast\ dragoste, cuvio[ii au devenit un model de
stare]i [i duhovnici pentru întreg monahismul ortodox [i nu numai.
Patericul Egiptean, cel al Sfântului Munte Athos, cel al p\rin]ilor
slavi sau Patericul românesc eviden]iaz\ contribu]ia monahilor la
men]inerea echilibrului spiritual al lumii. C\lug\rul începe prin a se
retrage din lume, pentru ca apoi s\ deschid\ u[a chiliei sale acelea[i
lumi pe care a p\r\sit-o cândva. Ast\zi este binecunoscut faptul c\
m\n\stirile primesc sute, chiar mii de pelerini pe an, c\rora le arat\
ospitalitate [i iubire des\vâr[it\. Dac\ s-ar înregistra toate agapele
oferite de m\n\stirile noastre pelerinilor care le trec pragul, s-ar putea
constata c\ cea mai autentic\ activitate filantropic\ se desf\[oar\ în
m\n\stiri. Spre exemplu, M\n\stirea Varatic pe care o conduc, în cursul
anului trecut, a primit peste 10.000 de pelerini [i a osp\tat cu prilejul
marilor evenimente ale m\n\stirii tot atâ]ia s\raci sau credincio[i. 

Dar într-o m\n\stire, lucrarea interioar\, mistic\, duhovniceasc\
a vie]uitorilor ei este esen]ial\. C\lug\rul sau c\lug\ri]a este mai întâi
un rug\tor permanent pentru sine [i pentru lumea exterioar\. Dra-
gostea fa]\ de aproapele a monahului se exprim\ prin rug\ciunea
fierbinte pe care o face pentru lume. Când Sf. Teodor Studitul (759-
826) spunea c\ „monahii constituie for]a [i fundamentul Bisericii”, se
gândea tocmai la rug\ciunile acestora care sus]in Biserica. Într-ade-
v\r, atunci când c\lug\rul se roag\ retras într-o m\n\stire, nu este
desp\r]it de lume, c\ci rug\ciunea, oricât de intim\ ar fi nu este nicio-
dat\ solitar\. De la Sfin]ii P\rin]i [tim c\ cel ce se roag\ este în per-
manent\ comuniune cu to]ii membrii Bisericii, cu întreaga umani-
tate. „Orice rug\ciune autentic\ [i curat\ este comunitar\ [i cosmic\”,
spunea acela[i Sfânt, Teodor Studitul. Atunci când monahul sau mo-
nahia rostesc formula isihast\ „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dum-
nezeu, miluie[te-m\ pe mine, p\c\tosul (p\c\toasa)”, ei zic în acela[i
timp „miluie[te-ne pe noi”, chiar dac\ cuvintele în aparen]\ nu o ex-
prim\. Invocarea lor nu poate fi o rug\ciune adev\rat\ [i autentic\
dac\ ea vizeaz\ doar sinele propriu, c\ci rug\ciunea nu poate fi ego-
ist\. Dup\ Evagrie Ponticul (346-399), rug\ciunea trebuie s\ fie f\cut\
„separat de to]i [i unit cu to]i”. Rug\ciunea este o for]\ transfi-
guratoare, chiar dac\ este f\cut\ în cea mai ascuns\ pe[ter\ din mun]i
sau într-o chilie izolat\ în austeritatea unei m\n\stiri. Cineva spu-
nea (Prof. Olivier Clement) c\ „pentru men]inerea p\cii în lume, mai
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mult face rug\ciunea unor c\lug\ri retra[i într-o m\n\stire decât în-
trunirile tumultoase ale politicienilor. Un pustnic poate aduce la
Hristos mai mul]i oameni decât orice scriitor bisericesc sau predi-
cator, indiferent cât ar fi el de talentat sau de cultivat”. În aceast\ di-
rec]ie avem exemple gr\itoare în monahismul românesc, precum
P\rin]ii Paisie de la Sihla, Cleopa de la Sih\stria, Calinic de la Va-
ratic, Iachint de la Putna etc. 

Prin urmare, voca]ia monahului este de a fi prezent în lume, dar
nu într-o manier\ activ\, ci într-una existen]ial\, adic\ nu prin ceea
ce face, ci prin ceea ce este. C\lug\rul transform\ lumea, transfi-
gurând permanent via]a sa proprie. Cu cât monahul sau monahia
gândesc c\ pot schimba lumea prin poc\in]a proprie, stând în afara
lumii, cu atât ei vor avea o [ans\ mai mare s\ se mântuiasc\ [i pe
sine [i lumea pe care de fapt au p\r\sit-o. Atunci când toate facul-
t\]ile sale psiho-somatice sunt golite de tot ceea ce este lumesc, inima
monahului se umple de lumin\, iar aceast\ lumin\ o v\d to]i cei
care intr\ în contact cu el. Atunci el devine lumina lumii pe care în-
tunericul nu o poate cuprinde. 

4. Scurt\ prezentare a m\n\stirii Varatic

Situat\ din punct de vedere bisericesc-administrativ în cadrul Mi-
tropoliei Moldovei [i Bucovinei – Arhiepiscopia Ia[ilor [i din punct
de vedere geografic în jude]ul Neam], m\n\stirea Varatic consti-
tuie una dintre cele mai cunoscute [i vizitate monumente ale acestui
jude] [i totodat\ cea mai mare a[ezare monahal\ feminin\ din ]ara
noastr\ [i din întreaga Ortodoxie. Vatr\ monahal\ de la Varatic dateaz\
de la sfâr[itul secolului al XVIII-lea. Întemeierea comunit\]ii este atri-
buit\ maicii Olimpiada [i Duhovnicului Iosif, ucenic al stare]ului
Paisie de la Neam], în jurul anilor 1781-1785. Aceasta cunoa[te o evo-
lu]ie foarte rapid\, datorat\ înmul]irii soborului, astfel încât, dup\ 1790,
în documentele epocii, Varaticul apare sub denumirea de schit. Tre-
când pentru scurt timp prin faza unific\rii administrative cu a[e-
zarea monahal\ de la Agapia (din 1803), Varaticul este apoi declarat
m\n\stire independent\ printr-un hrisov al domnitorului Mihai Sturza,
datat 1839, an în care soborul num\ra peste 600 de vie]uitoare, de
provenien]\ geografic\ [i social\ foarte divers\. 

M\n\stirea Varatic este actualmente un veritabil sat m\n\stiresc,
cele 450 de c\lug\ri]e tr\itoare aici fiind grupate în jurul a trei bi-
serici: biserica principal\ cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”
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(1808-1812), aflat\ în incinta m\n\stirii [i dou\ bisericu]e cu hramu-
rile „Na[terea Sf. Ioan Botez\torul” (1844), respectiv „Schimbarea la
Fa]\” (1847). Al\turi de aceste trei biserici ale m\n\stirii, în anii
1840–1850 s-a ridicat [i paraclisul „Sf. Nicolae”, situat la primul etaj
al turnului clopotni]\. Ob[tea monahal\ de la Varatic se întemeiaz\,
am putea spune, pe o dubl\ idioritmie: una „de chilie” (fiecare cas\
este condus\ de c\tre o „b\trân\” care grupeaz\ în jurul ei câte 2-3
ucenice mai tinere) [i una „liturgic\” (soborul m\n\stirii este împ\r]it
în trei soboare mai mici, grupate în jurul celor trei loca[uri de cult ale
m\n\stirii, în fiecare s\vâr[indu-se zilnic Sfânta Liturghie [i cele 7
Laude), existând îns\ o suprastructur\ chinovial\ de conducere: toate
maicile vie]uitoare de sine [i toate cele trei soboare se afl\ sub as-
cultarea stare]ei [i în serviciul comun al m\n\stirii. În timpul vred-
nicei de pomenire stare]e, stavrofora Nazaria Ni]\ (1973-1995), a
fost introdus\ [i în m\n\stirea noastr\, via]a de ob[te propriu-zis\,
în organizarea st\re]iei [i a gospod\riei, astfel încât ast\zi asist\m la
îmbinarea vie]ii cenobitice [i a celei idioritmice la Varatic. 

De-a lungul istoriei sale, m\n\stirea a fost cârmuit\ de o serie de
stare]e de seam\, începând cu distinsele figuri de „maici duhovnice[ti”
[i nevoitoare alese, ale schimonahiilor numite Olimpiada (1781-1788,
1822-1828 [i 1834-1842) [i Nazaria (1788-1814), ucenice ale Sf. Pai-
sie de la Neam], continuând apoi cu lunga [i rodnica st\re]ie a Eufro-
sinei Lazu (1844-1887), ucenica maicii Olimpiada, cu neobositele tru-
ditoare Zenaida Racli[ (1909-1926), Irina Lecca (1940-1942) [i Pelaghia
Amilcar (1942-1946 [i 1954-1973), adev\rate mentore ale operelor
filantropice ale m\n\stirii în prima jum\tate a secolului al XX-lea
[i încheind în zilele noastre cu vrednica de pomenire stavrofor\
Nazaria Ni]\ (1973-1995), neîntrecut gospodar [i stare]\ de o rar\
distinc]ie. Dintre monahiile m\n\stirii se disting numeroase figuri
luminoase [i se cuvin men]ionate în treac\t: monahia Safta Brânco-
veanu (1776-1857), o descendent\ a familiei Brâncoveanu, monahia
Evghenia {tef\nescu (1821-1899), sora renumitului episcop Melchi-
sedec al Romanului, monahia Elisabeta Conta (1840-1921), sora re-
putatului Vasile Conta, Epraxia Mal\u (1890- 1967), sora marelui
duhovnic de la m\n\stirea Secu, Vichentie Mal\u. Nu în ultimul rând
se cuvin aminti]i o serie de mari duhovnici ai m\n\stirii: Duhovni-
cul Iosif († 1828), unul dintre marii duhovnici ai Moldovei de la
sfâr[itul secolului al XVIII-lea [i începutul secolului al XIX-lea [i to-
todat\ ctitor al m\n\stirii noastre, care va fi canonizat în curând;
Ghenadie Caraza (1945-1973); Daniil Atodiresei (1940-1946); Nicodim
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M\ndi]\ (1889-1975); Calinic Prisecaru (1906-1992) [i Clement Iacob
(1912-1997).

Al\turi de activit\]ile de ordin administrativ, la m\n\stirea Varatic
s-au manifestat de timpuriu [i preocup\ri educative [i culturale.
Astfel, în cadrul m\n\stirii au func]ionat o serie de [coli de preg\-
tire general\; profesional\: broderie, covoare, tricotaje, ]es\torie,
croitorie bisericeasc\, [coala de muzic\ bisericeasc\ linear\ [i psal-
tic\, deservind atât nevoile m\n\stirii, cât [i pe cele ale fetelor trimise
de p\rin]i pentru instruire. Existen]a unor distinse preocup\ri c\rtu-
r\re[ti [i filocalice este probat\ de numeroasele manuscrise din bi-
blioteca m\n\stirii, copiate [i împodobite de monahiile de la Varatic.
De asemenea, m\n\stirea a constituit un predilect loc de odihn\ [i
crea]ie pentru numero[i scriitori, poe]i [i oameni de cultur\, precum:
D. Bolintineanu, C. Negri, M. Eminescu, V. Micle, Gala Galaction, Ca-
listrat Hoga[, G. Ibr\ileanu, C. Ciopraga, V. Sadoveanu, I. Teodoreanu.

De o deosebit\ importan]\ pentru m\n\stirea noastr\ este acti-
vitatea social-filantropic\ promovat\ de-a lungul vremii de mon-
ahiile de la Varatic. Se cuvine men]ionat\ aici asisten]a medical\
acordat\ vie]uitoarelor m\n\stirii în cadrul bolni]ei (1856-1995) sau
cabinetului medical al m\n\stirii cu personal intern (asistente medi-
cale formate din rândul maicilor [i surorilor m\n\stirii). C\lug\ri-
]ele de la Varatic au dat dovad\ de devotament [i abnega]ie, activând
ca infirmiere (surori de caritate) la diferite spitale de campanie din
]ar\ (1874-1878; 1915-1917; 1941-1944) sau la spitalul de campa-
nie organizat în m\n\stirea noastr\, numit Spitalul 32c Neam], în
timpul primului r\zboi mondial (1916-1918). Maicile [i surorile ce
s-au dedicat misiunilor de acest tip au urmat anumite cursuri de for-
mare medical\, ca infirmiere sau surori de caritate [i trebuie men]io-
nate cursurile de preg\tire organizate de societatea „Crucea Ro[ie”
la Varatic, în perioada 1907-1914 [i 1943, precum [i cele organizate
de c\tre „Institutul surorilor de caritate Regina Elisabeta” din Bucu-
re[ti, în perioada 1914-1916. Numeroase a[ez\minte sociale [i de
caritate ori societ\]i pedagogice î[i recrutau personalul calificat din
rândurile monahiilor de la m\n\stirea Varatic [i pot fi men]ionate
aici: orfelinatul de la m\n\stirea Bistri]a-Neam] (1922), C\minul or-
fanilor din G\e[ti-Dâmbovi]a (1944), Azilul jude]ean al s\racilor din
Lugoj (1941-1942), „Institutul de fete al Societ\]ii femeilor române”
din Ia[i (1913), „Institutul de educa]ie al fiicelor de ofi]eri Regina

Maria”, sec]iunea Funda]iei Regele Ferdinand I, din Ia[i (1942) [i
„Institutul surorilor de caritate Regina Elisabeta” din Bucure[ti. Un
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capitol important al operei de asisten]\ social\ la m\n\stirea Va-
ratic îl constituie înfiin]area unor orfelinate de fete, destinate îndeo-
sebi primirii orfanelor de r\zboi, în perioada celor dou\ conflagra]ii
mondiale (1917-1918; 1942-1944), tradi]ie reînnoit\ [i dup\ 1989,
când grupuri de fete de vârste [colare de la orfelinatul din Boto-
[ani au fost primite la m\n\stire, în perioada verii, micu]ele orfane
fiind cazate în chiliile maicilor ce s-au oferit voluntar. De grij\ [i aten]ie
din partea m\n\stirii s-au bucurat [i familiile de refugia]i în timpul
celor dou\ r\zboaie mondiale, în urma evacu\rii caselor [i gospo-
d\riilor lor aflate pe linia frontului. De asemenea, conducerea m\-
n\stirii a organizat în primele decenii ale secolului al XX-lea nu-
meroase tabere pentru elevi [i studen]i, pe timpul verii, precum [i o
cantin\ pentru pelerini (1926- 1939).

În prezent în cadrul m\n\stirii noastre se desf\[oar\ o bogat\
oper\ de asisten]\ social-filantropic\, desf\[urat\ de c\tre maicile [i
surorile mai tinere, prin îngrijirea [i supravegherea permanent\ a
celor peste de 200 de monahii bolnave, cu vârste între 60-95 de ani.

De aceea, opera de filantropie, care caracterizeaz\ ob[tea M\-
n\stirii Varatic de-a lungul istoriei sale multiseculare, este încunu-
nat\ ast\zi, în chip providen]ial prin construirea C\minului social-
filantropic „Cuvioasa Nazaria”. Acest a[ez\mânt, construit prin grija
nemijlocit\ a I.P.S. Mitropolit Daniel, care a supravegheat îndea-
proape lucr\rile desf\[urate aici, este prev\zut cu 50 de locuri, ca-
binet medical, buc\t\rie, sp\l\torie, magazie, sal\ de mese. Vor fi
primite [i îngrijite în cadrul c\minului atât c\lug\ri]e în vârst\, cât [i
b\trâne care nu posed\ locuin]\ sau îngrijirea necesar\. M\n\s-
tirea va furniza personal cu preg\tire medical\, un medic generalist,
un medic stomatolog [i 3 asistente medicale [i personal pentru pro-
bleme administrative. De asemenea, în cadrul c\minului va func]iona
[i un paraclis cu hramul Sf. Ioan Evanghelistul, cu menirea de a asi-
gura pe lâng\ asisten]a social\ [i medical\ [i reconfortarea moral\ [i
spiritual\ a celor ce vor beneficia de ospitalitatea a[ez\mântului. 

5. Caracterul profetic al monahismului

Cre[tinismul a fost de la început o religie ascetic\. Începând cu
sec. al IV-lea, odat\ încheiat\ epoca persecu]iilor [i a catacombelor,
Biserica a început s\ se institu]ionalizeze. În acest nou context, mo-
nahismul a luat locul martiriului sângeros al epocii primare. Biserica
era la o r\scruce: se risca confuzia între ceea ce apar]inea Cezarului
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[i ceea ce apar]inea lui Dumnezeu. Tocmai acum monahismul a
ap\rut în Biseric\ spre a accentua sensul ei profetic, amintind oa-
menilor c\ Împ\r\]ia lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta. Po-
trivit voturilor monahale – ascultarea, s\r\cia de bun\ voie [i cur\]ia
– c\lug\rul nu are alt\ grij\ decât cea a mântuirii personale [i a lumii
întregi. C\lug\rul este într-o permanent\ a[teptare. {tim c\ prin
Botez tot cre[tinul devine p\rta[ la via]a ve[nic\, îns\ c\lug\rul, prin
lep\darea a tot ceea ce e p\mântesc [i prin rug\ciunea neîncetat\,
a urcat deja aceast\ treapt\ c\tre Împ\r\]ie. El este martorul zilei a
opta. C\lug\rul renun]ând la c\s\torie, adopt\ dinainte starea oame-
nilor de dup\ înviere, când „nimeni nu se însoar\ [i nici nu se m\-
rit\, ci to]i sunt ca îngerii din ceruri” (Mc. 12,25). Tocmai de aceea
rânduiala tunderii în monahism se mai nume[te [i „îmbr\carea chi-
pului îngeresc”. Sf. Grigorie Palama (1292-1359) afirm\ c\ „monahii
sunt profe]ii [i crainicii celei de-a doua veniri a lui Hristos. Cum pro-
fe]ii Vechiului Testament au prezis venirea în trup a lui Hristos, c\-
lug\rii, în sânul Bisericii, anun]\ cea de-a doua venire a lui Hris-
tos, nu prin cuvinte, ci prin via]a lor îns\[i”. Asemenea Mariei din
Evanghelie, c\lug\rii „partea cea bun\ [i-au ales”. Chiar numele de
„monah” pleac\ de la grecescul „monos” [i semnific\ forma de exis-
ten]\ a unei persoane care-[i creioneaz\ singur\ orientarea în aceast\
lume. Dar drumul ales de el trebuie s\ indice permanent popo-
rului lui Dumnezeu direc]ia în care trebuie s\ mearg\. Prin prezen]a
sa, monahul conserv\ în sânul Bisericii con[tiin]a drumului care tre-
buie parcurs c\tre Împ\r\]ia lui Dumnezeu. 

Fie ca Dumnezeu s\ d\ruiasc\ tuturor, indiferent de responsabi-
litatea pe care o are fiecare în aceast\ lume, calea c\tre aceast\ Împ\-
r\]ie unde nu mai este nici grij\, nici durere, ci via]\ f\r\ de sfâr[it.
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Praxis and theosis in the Romanian monasticism

Stavr. Iosefina GIOSANU

The author of the theological research “Praxis and theosis in

the Romanian monasticism”, Stavr. Iosefina Giosanu, the abbess of

the biggest monastery of nuns in Romania and in the entire Or-

thodox world, analyses the two theological notions „praxis” (prac-

tice) and theosis (deification) in the monastic life of the Roma-

nian Orthodox Church. The author reaches the conclusion of the

immense importance the monasticism had for the foundation of the

Orthodox faith and the great cultural, social and missionary work

of the monks in the Romanian society. Their mission involves hos-

pitality, prayer and education of the people, the monastery being

truly the school of the Romanian nation. In addition the author

does a short presentation of Varatic Monastery and speaks of the

prophetical dimension of the monastic life. 


