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Parohia Învierea Domnului, telefon 0743538830. 

 

Deosebit de retras, aşezământul monahal de la 

Stânişoara este greu accesibil. Monahii din obşte 

duc o viaţă aproape pustnicească, petrecând în 

rugăciune şi în slujbe de toată noaptea, nevoindu-se 

după puteri. 

În tradiţia locului se spune că la începutul 

secolului al XVII-lea au plecat la linişte şase 

călugări din Mănăstirea Cozia. Doi dintre ei, Daniil 

duhovnicul şi Misail ucenicul, s-au nevoit la poalele 

Muntelui Cozia, iar patru dintre ei s-au nevoit în 

peşteri, pe Muntele Stânişoara. 

Cel mai vestit dintre sihaştrii de la Stânişoara a 

fost schimonahul Neofit. Acest cuvios şi-a săpat o 

peşteră în partea de apus a Muntelui „Sălbaticul” şi 

acolo s-a nevoit singur în aspre osteneli şi în neador-

mita rugăciune timp de 30 de ani. Toată săptămâna 

postea şi se ruga în peşteră, iar în ziua Duminicii 

cobora la sihăstria lui Daniil şi Misail de la Turnu, 

asculta Sfânta Liturghie şi primea Trupul şi Sângele 

lui Hristos. Astfel, răbdând grele ispite de la diavo-

lul şi dobândind darul lacrimilor şi al vindecării 

suferinţelor omeneşti, şi-a dat sufletul în mâinile 

Domnului acolo, în peşteră, neştiut de nimeni. 

Cuviosul Meletie era unul dintre cei şase 

sihaştri plecaţi din obştea Mănăstirii Cozia. El şi-a 

făcut peşteră în partea de sud a Muntelui Sălbaticul, 

la 1 km de Mănăstirea Stânişoara, şi aici s-a ostenit 

peste 40 de ani, slăvind neîncetat pe Dumnezeu şi 

păzindu-şi mintea curată de cugetele cele rele. 

Nevoinţa schimonahului Meletie era aceeaşi ca şi a 

pustnicului Neofit. Şase zile se nevoia în peşteră, iar 

Duminica mergea la Cuviosul Daniil duhovnicul de 

la Turnu şi primea Trupul Domnului. Se spunea 

despre dânsul că zilnic îşi aducea apă cu ulciorul de 

departe, ca să se ostenească. La bătrâneţe, 

nemaiputând coborî, s-a rugat lui Dumnezeu şi a 

izvorât un puternic izvor de apă înaintea peşterii lui, 

ce se cheamă până astăzi „Izvorul lui Meletie”. 

Obştea mănăstirii numără astăzi 13 vieţuitori, iar 

stareţ este părintele Laurenţiu, venit la Stânişoara în 

vara anului 1987 la invitaţia Preasfinţitul Calinic. 

Sfânta Liturghie este săvârşită de patru ori pe 

săptămână, în zilele de marţi, joi, sâmbătă şi 

duminică. Aici se poate ajunge atât dinspre 

Călimăneşti, cât şi dinspre Mănăstirea Turnu, pe 

poteci ce şerpuiesc prin pădure. Dinspre Mănăstirea 

Turnu, distanţa este de şase kilometri, mai scurtă 

 

 

decât din Călimăneşti, dar mai grea, cu 

drumul mai abrupt. Dinspre Turnu se 

fac aproximativ două ore.  

(Părintele Silviu Cluci,  

Lumina  nr 458) 
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Mănăstirea Stânişoara foto 

Urmând chemarea Mântuitorului 

întru credinţă, Sfinţii Cuvioşi Meletie 

şi Neofit, de dumnezeiescul har s-au 

împărtăşit. Pe aceştia, iubitorilor de 

Dumnezeu, ca pe rugătorii noștri, să-i 

cinstim, cântând: Bucuraţi-vă, 

Sfinților Meletie şi Neofit, locaşuri 

cuvântă-toare ale Preasfintei Treimi! 

(Fragment din Acatistul Sfinţilor 

Cuvioşi Neofit şi Meletie de la 

Mănăstirea Stănişoara) 

 

https://doxologia.ro/pr-silviu-cluci

