La 20 de

cp

1

km de Reghin, spre est, pe drumul judeean

153 C, trecând prin Gurghiu

i

Istoricul

mnstirii

apoi pe drumul spre

Mnstirea Cava este atestat documentar în anul

Gljrie, se ajunge în satul Cava-Puloaia. Aici, pe un
platou al dealului La Mnstire, strjuit de alte dealuri
acoperite cu pduri de foioase, îi gsete linitea un

1557, în manuscrisul intitulat

aezmânt sfânt: Mnstirea Cava.

Anastasie de la Moldovia, în timpul domnitorului

Sfintei

Mnstiri Pângrai",

"Cuvânt pentru

fila 47,

scris

zidirea

de Cuviosul

Alexandru Lpuneanul, în care se face referire la viaa
Cuviosului Simeon Sihastrul, primul stare al schitului
Pângrai, ctitorit de tefan cel Mare i Sfânt. în 1476,
când turcii au ocupat Moldova, în urma btliei de la
Valea Alb (Rzboieni), au ars biserica aceea de lemn,
„iar acel stare, Simeon, împreun cu ucenicii si, au
scpat în ara ungureasc la cetatea Gurghiu, la
mnstirea Caiva, unde iaste hramul Adormirea Preasfintei Nsctoare de Dumnezeu, i acolo s-au pristvit i
s-au îngropat de ucenicii lui cu cinste".
Din manuscrisul amintit deducem
în anul 1476,
când Cuviosul Simeon a trecut munii în Ardeal,
Mnstirea Cavei exista,
a se ti de cine i cu cât
timp înainte a fost întemeiat. Se crede, pe baza
mrturisirilor orale,
mnstirea a fost distrus în

c

fr

c

veacul

al XVIII-lea.

Pagini din istoria fostei
Aflat sub patronajul spiritual al „Tuturor Sfinilor",
este cea mai veche vatr monahal ortodox dintre
cele existente pe Valea Gurguiului (Solovstru, Jabenia,
Cava, Orova, Hodac, Ibneti), toate distruse de-a
lungul timpului.
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Mnstiri Cava

«Urmele mnstirii Cava, distrus de armatele lui
Bucow în 1762 au fost descoperite în urma unei
însemnri dintr-un manuscris datând din anul 1900, al
preotului Simion Zean, privind monografia susnumitei

înc mai
vorbeau despre mnstirea
unde clugri venii de la Neamu i Vratec

dreptul paunatului pentru oi.
pe caveni de
Cvenii au fcut o delegaie în fruntea creia a pus
mnstire i au plecat cu jalb la
pe printele Isaia de la
câteva luni se întoarce cu hârtie scris de
Viena.
potrcarul curii din Viena în care se consfinea dreptul
iobagilor din Cava pentru a-i pate oile pe Osoi.
Nu apruser înc armatele generalului Bucow în
îi orgaprile mureene, dar baronul cetii începu

adunau copiii satului toamna în brumar pân primvara
când se umpleau pâraiele i crpa mugurul stejarului

nizeze armata ce o avea la castel pentru a înspimânta
iobagii. în ziua de Sf. Nicolae, pe când era slujb la

îndemnându-i la cunoaterea tainelor slovei pe bucoavne
aduse de peste muni. Când copiii prseau tinda
mnstirii, în prier, mergând
ajute prinii în ale
gospodriei treburi, clugrii copiau cri i pictau
icoane, care i azi pot fi întâlnite foarte des pe pereii

mnstire, baronul
atace mnstirea.

comune, în care se spune: „In afara de sat a fost
mnstire, care din porunca împratului, a f
0s^
drâmat. Legenda spune atunci când au venit cu
p
runca de drâmare, în mnstire erau 12 clugri,
care

c

s-au refugiat în pdure..."

Btrânii satului, în ale cror amintiri

dinuie
de pe

povestirile bunicilor,

deal,

Dup

s

s

caselor.

[...]

„...Criasa a dat ordin ca toate locaurile de cultur

i

rugciuni româneti care nu trec la noua credin
plmdit la Viena i adus de oamenii stpânirii fie
arse, iar acei dintre români care nu vor trece la legea
împratului
fie înlnuii i aruncai în bile de sare,
fcându-se vinovai de clcarea în picoare a poruncilor

s

s

prea luminatei criese.

Noua

strbtu ara Ardealului ca un fulger,
oamenii erau hotrâi s-i apere credina

veste

pretutindeni

strmoeasc i libertatea cu preul vieii.
Iobagii din Cava erau de câiva ani

în conflict cu

pune

grofii în Transilvania.

vicleuguri, Bornemisa

pune mâna pe
5

Cu

diferitele

pune, lipsindu-i

femeie

btrân,

ordin ca armata castelului

Bloj

Mria

s

din Cava, care era

slujnic la curte, prinzând de veste, trecu prin
cetii i prin apa Gurghiului i duse vestea în

grdina
sat.

Oa-

menii au ieit din biseric i s-au înarmat cu furci i coase.
Pitulându-se într-o pdure mai la vale prin care ducea

s

atepte mult i
armata grofului, condus de un ofier de husari, îi
fcuse apariia. Când au ajuns în mijlocul pdurii, un fag
btrân czu la pmânt, tindu-le calea, iar iobagii ieir
din vguni i-i cspir. Administraia castelului,
vzându-se neputincioas în faa iobagilor, cere o
anchet comitatului Turda, care întârzie rspunsul.
Atunci Bornemisa trimise o scrisoare generalului Bucow,

drumul

la

mnstire, nu a

prda

trebuit

c

s

satele, rugându-1
s-au
vin de urgen
rsculat iobagii din Cava împotriva stpânirii.
Bucow nu s-a lsat mult rugat, a trimis armata, care
iureul slbatec a trecut prin foc i sabie vetrele
mureene, distrugând toate bisericile în tinda crora
copiii deprindeau tainele slovei.

care

baronul cetii Gurghiului, Bornemisa, datorit punii
muntelui Osoi,
mult râvnit de administraia
castelului, care era în proprietatea cvenilor cu mult
înainte de a veni

O

ddu

m

Când au

plecat armatele spre

Cava

din Gurghiu,

Bucow nu s-a lsat mult rugat, a trimis armata
în iureul slbatec a trecut prin foc

mureene, distrugând
copiii

i

>

sabie

toate bisericile în tinda

deprindeau tainele slovei.
Când au plecat armatele spre

ie ti

vetrei
8

cro

'

J

A

Te
generaie în generaie, care ne griesc desp_
strbun
pentru
pmânt
libertate i
fiilor acestui
pentru lumin sufleteasc i o via mai bun,

ptate,

efaceri

de care ne bucurm noi, generaiile de astzi

».

Cava

din Gurghi
u
de pe Dealul Dumbrviei i dealul Viilor, buciumele
au
început
sune. Din cele apte ctune ale Cavei, oamenii
au pornit ca unul în acea zi cu furcile i coasele, care s-au

in

s

splat de rugin în sânge. Lupta a
crâncen, moartea îi spuse cuvântul i

Cvenii

muni,

fost scurt, dar
într-o
i în

tabr

armata criesei a
ars cea mai mare parte din sat, a dat foc mnstirii, apoi
s-a retras spre Gurghiu, ducând cu ea pe iobagii prini,
legai cu lanuri de care. Printre ei era i preotul Isaia, om
bun i blând, pripit pe aceste locuri de prin prile
Zarandului. Cic se sfinise ca preot la Râmnic. I-a vârât
alta.

s-au retras în

iar

pe toi în temnia cetii. Peste câteva zile s-a dat un ordin
i armata a adunat toi iobagii din satele vii Gurguiului.
Scoându-1 pe Isaia, l-au spânzurat. Când clul a vrut
s-i pun treangul în gât, el a prins ochiul treangului cu

mâna i ar fi zis:
„- Oameni

[1]

acesta e doar începutul luptei. întotdeauna începutul e greu, dar va veni

buni,

nu plângei,

o vreme când în lume nu vor mai fi robi i nici stpâni,
când noroadele vor trece peste poruncile criesei ca peste
nite hârburi nefolositoare. Orice ne poate lua acum
criasa, sudoare, munca, punile, dar credina i limba

strbun

nici

mori nu

treangul cu fora în gât

le

vom

da".

Clul

i-a

îndesat

i a lovit scaunul.
btrânilor din Cava

reprezint
doar o frântur din noianul de fapte provenite din adân-

Aceast

curi

de

istorie a

istorie

i transmise, asemenea

cântecelor batra

D. Boieru

paginile

2-4

-

Hodceanu,

Telegraful român, nr.

17

-

18, Sibiu,

mai 1976,

Pop, sub supravegherea cruia începe construcia noii biserici, a corpului de chilii i a streiei, în prezent finalizate.

în ceea ce privete biserica

Viaa monahal de

la

Mnstirea Cava

a fost

reactivat în anul 1995, la dorina credincioilor din localitate
i cu implicarea i binecuvântarea înalt
Preasfinitului Andrei, Arhiepiscopul Alba-Iuliei.

îndrumarea ierodiaconului Pantelimon Timi, stareul mnstirii de atunci,
s-a ridicat o mic bisericu din lemn i o chilie.
Pe' vechiul amplasament, sub

Primul
închinare

obtii

al

mnstireti
micul

lca de
a

fost

paraclis

din

lemn. Forma aleas
este

de tip sal, cu un

tavan semicilindric
absida

i

altarului

poligonal.

au fost amplasate deasupra micului pridvor deschis de la intrare, mica clopotni de
lemn fiind ridicat separat.
Trei mici turnulee

în anul 1996, la 16 iunie, s-a pus piatra de temelie a
noii biserici cu hramul "Tuturor Sfinilor", prznuii în

prima duminic dup Rusalii. în acelai an, la 17 decembrie, este numit stare al mnstirii Protisinghelul Ilie

I
)

nou, cu

dimensiunile
naosului în dreptul

de 17 metri lungime, 11 metri limea
absidelor laterale i o înlime de 12 metri, s-a ales ca material piatra cioplit, cu o turl unicat la noi în ar, având
drept model turla Mnstirii Hilandar de pe Muntele
Athos. Pridvorul deschis la intrare este de form
patrulater, fiind strpuns de ase arcade. Modelul ales
pentru arhitectur este cel de cruce greac înscris, cu un

mic pronaos dreptunghiular, abside

laterale semicilin-

drice în interior, iar cea a altarului poligonal, tavanul se-

acoperi în form bizantin i mai ales o
cupol central bine pronunat, realizat tot din piatr
micilindric,

cioplit.

în 2005 s-au stabilit la
care

mnstire o obte de

continu lucrrile începute

i

programul

4 maici

slujbelor

zilnice.

în anii ce au urmat, prin
tora

i

a printelui duhovnic

munca i strduina
Ilie

aces-

Pop, s-a ridicat

un

ansamblul arhitectural generos, cu toate cele necesare
vieii monahale de zi cu zi.

Mnstirea
beneficiaz
curent

de

electric,

ap

curent prin
pompare, canalizare

i

înclzire

central,

toate

acestea realizâdu
-se prin

ina

bunvo-

i contribuia bunilor credincioi.

s duc la bun sfârit
lucrrile începute (biserica îi ateapt decorul mural), s
Vieuitorii

oficieze

mnstirii încearc

slujbele

religioase

i

primirea închintorilor
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dup rânduielile clugreti.

Icoana Sfântului Cuvios Simeon de
Sfântul Cuvios

în anul 2008 a avut loc canonizarea

i

trecerea în

rândul sfinilor a cuviosului Simion Sihastrul, vieuitor
stare al mnstirii în sec. al XV-lea.

i

la

Cava

Simeon s-a nscut la începutul

seco-

oraului Piatra
Neam. înc din tineree i-a artat dragostea i râvna
pentru cele dumnezeieti, alegând viaa monahal i in
lului al XV-lea, într-un sat din apropierea

trând

numit pân în 1508 „Schitul lui Simeon".
Ca' printe duhovnicesc i începtor al vieii
pustniceti la Pângrai, a adunat în jurul su muli ucelinite. Atât de mult a sporit
nici iubitori de Hristos i de
Cuviosul Simeon cu nevoina, cu rugciunea i cu clarul
Duhului Sfânt, încât s-a învrednicit de harisma vindecrii
veneau la chilia sa
bolilor i a înainte-vederii. Se spune
muli suferinzi i se fceau sntoi cu rugciunea lui.

obtea

în

pângrai, ce

Mnstirii Bistria.
Nscându-se întrdorul

însul

linitea

dup

pustiei,

a

binecuvântare

luat

c

egumenul
Mnstirii Bistria
de

i,

la

Veneau i credincioi din sate i chiar dregtori din sfatul
trii ca s cear binecuvântare i cuvânt de folos, cci era
iscusit rugtor i povuitor de suflete.
De aceea, i tefan cel Mare, Domnul Moldovei, îl iubea
i, adeseori, îi cerea sfatul i rugciunea pentru el i
pentru ar, care era mereu ameninat de pgâni.
în anul 1476 au nvlit turcii asupra Moldovei,
biruindu-1 pe tefan cel Mare în luptele de la Rzboieni.
Vzând primejdia aceasta, Cuviosul Simeon i-a luat uce-

împreun cu înc

doi ucenici ai si, în

anul 1432, s-a retras
în isihie, pe malul

stâng

al

pârâului

Pângrai,
poalele

s-a

la

muntelui

numit „Pru". Aici,
cuviosul i-a fcut o
chilie din bârne de

nicii, s-a

poian
înconjurat de pduri
brad, într-o

seculare.

Sporind mult cu darul

Duh, ajungând sihastru desvârit i dascl
iscusit al rugciunii inimii, s-au adunat în jurul lui ucenici iubitori de linite, aezmântul lui fiind cunoscut
mult timp sub numele de Sihstria lui Simeon. Auzind
domnitorul tefan cel Mare de nevoina cuviosului i
întiinându-se
nu are biseric unde se roage cu ucenicii si, în anul 1461 i-a druit bani i ajutor
înale o
mic biseric de lemn, cu hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Terminându-se biserica
în acelai an, a fost sfinit la 26 octombrie de Mitropolitul Teoctist I, când 1-a hirotonisit preot pe Simeon, care a
devenit astfel primul întemeietor i egumen al Mnstirii
Sfântului

c

s

s

.
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rugat lui

Dumnezeu pentru domn i pentru ar

s-i scape din mâinile cotropitorilor, apoi au trecut în
Transilvania, stabilindu-se la Mnstirea Cava, unde,

dup

puin

timp, în

toamna aceluiai

mutat în

pace în locaurile cereti.

Despre ducerea moatelor Sfântului Simeon în
Moldova ne spune Ieromonahul Atanasie, în Cuvântul
despre zidirea Sfintei
întors turcii

i

s-a potolit vrajba robiei

atunci a trimis

moate

Mnstiri Pângrai:

tefan voievod

i

i-a

i

„Dup ce s-au
s-a

fcut pace,

adus

sfintele lui

racl cinstit i le inea în vistieria sa cu
cinste. Apoi, luând o parte din sfintele lui moate, le-a
oprit pentru blagoslovenie i cu aromate cu bune
miresme i cu tmâie le tmâia totdeauna spre credina i
buna întrire a dreptei-credine a domniei sale, iar mai
într-o

1zL
.

an, s-a

vârtos pentru dragostea

i cldura duhovniceasc ce avea

mai-nainte ctre dânsul; iar

cu cuviin sfinit

i

rmia sfintelor lui moate

cu cinste

le-a

îngropat în cetatea

Sucevei".

Aceast aducere

a sfintelor lui

moate

se pare

ca

c

ucenicii
avut loc spre sfâritul anului 1484, când se tie
cuviosului s-au întors din nou la sihstria lor, întemeiat

de Sfântul Simeon Ieroschimonahul. împodobindu-se cu
toate virtuile cretineti, a fost fctor de minuni în
timpul vieii, dar i dup moarte, primind darul
tmduirii neputinelor sufleteti i trupeti.
Astfel, la

partea

stâng a

Cava,

Exist în mnstire un atelier de croitorie, unde se
execut veminte i haine preoeti i un atelier de icoane
pe lemn.
Mnstirea Cava este organizat cu via de obte,
sub îndrumarea duhovniceasc a printelui Ilie Pop.
Rugciunea i trirea spiritual este unit cu munca.

în interiorul bisericii mari, în

altarului

gsim

icoana

fctoare de

minuni a Sfântului Simeon.

Micuele de
cultura, dar

de

aici se

ostenesc cu grdinritul, pisci-

mai ales cu apicultura.

Au peste 50 de familii

c

albine, fiind convinse
atât produsele obinute
din apicultur (mierea, propolisul, polenul) cât i ceaiurile din diferitele plante medicinale aflate în zona

nepoluat a Munilor Gurghiului sunt cele mai bune medicamente pentru diverse afeciuni.
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Mnstirea Cava
Telefon: 0265/536.453
sat

Puloaia, nr.70, corn. Gurghiu
Cod: 547297
jud.

Mure

