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Simfonie de început
Noul an se-mbracă în mantie de nea; pe-alocuri sunt doar 
pete de zăpadă îngheţată, cu sclipiri diamantine, în chip de 
stele tremurânde.  Răsuflarea vântului grăbit le-mprăştie-n 
văzduh înceţoşat şi lasă-n urmă o dâră de lumină aspră: sunt 
vise, dorinţe şi-amânări, toate înscrise în calendar; sunt 
fragmente dintr-un întreg, tablou de iarnă sculptat în dantele 
şi arabescuri. Şi totuşi, oricât de artistă se arată a fi iarna, 
se ştie că împărăţia de gheaţă nu poate domni prea mult în 
capriciile ei. Uneori posomorâtă, alteori exuberantă, se joacă 
de-a prinselea cu noul an cel bătrân. Până la urmă, inima 
iernii se topeşte şi-i face loc primăverii sprinţare. Acum ea e 
departe, dar se-nfioară la gândul că va înflori din nou.

Luisa Maria Ţuculeanu

editorial
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Mănăstirea Gorovei
spiritualitate

Mănăstirea Gorovei îşi trage numele de 
la poziţia locului, Poiana Gura-Văii, care 
între timp a ajuns Govorei. Până în anul 

1700, aici a existat numai o moşie a mănăs-
tirii Dragomirna. Viaţa monahală a început 
după anul 1700 sub conducerea monahului 
Avramie. Acesta ridică în 1742 prima biseri-
cuţă din lemn, pe locul unde s-a găsit icoana 
Sfântului Ioan Botezatorul îngropată în 
pământ. 
Terenul a fost donat de Ioan Govorei, de aceea 
există şi varianta că numele mănăstirii vine de 
la el. Biserica degradându-se, a fost recon-
struită în 1859-1866 de egumenul Vitalie 
Lemnea, care a mutat-o câţiva metri mai la 
răsărit, făcând sub ea gropniţa actuală în care 
au fost depuse oasele ctitorilor decedaţi. 
În perioada 1861-1866, Episcopul Chesarie 
Sinadon, locţiitor de Mitropolit al Moldovei, 
a donat multe obiecte de cult Goroveiului şi 

a argintat pe cheltuiala sa icoana Sfântului 
Nicolae, pe care a aşezat-o în locul icoanei 
hramului. Bisericuţa, încă în construcţie, 
a primit hramulSfântul Ierarh Nicolae. În 
anii 1830-1834 sub stăreţia Arhimandritului 
Macarie Jora s-a construit o altă biserică 
mai mare, din zid de cărămidă şi s-a argintat 
icoana Sfântului Ioan Botezătorul (în 1834) 
fiind apoi poleită cu aur în 1868. Icoana, pe 
seama căreia au fost puse mai multe minuni, 
a fost aşezată la loc de cinste, în stânga interi-
orului bisericii. Între 1852 şi 1888 sub stăreţia 
Arhimandritului Vitalie Lemnea, ajutat de 
obşte, a crescut prestigiul mănăstirii Govorei. 
Pe lângă reînnoirea bisericuţei mici el repară şi 
pictează biserica mare, reface catapeteasma, 
face cafasul (balconul) şi multe reparaţii 
gospodăreşti. 
De la 1888-1892, Ieromonahul Visarion 
Răileanu înfrumuseţează stăreţia, constru-
ieşte noi chilii, face veştmântăria şi pridvorul 
în biserica mare, pe care o pictează din 
nou şi tencuieşte în interior biserica mică. 
Murind în 1892, este urmat până în 1898 de 
Arhimandritul Ambrozie Bosânceanu, care 
şi el construieşte chilii noi, consolidează 
biserica mare, reînnoidu-i catapeteasma şi 
icoanele pe care le-a avut, tencuieşte bise-
rica mică în exterior şi face reparaţii capitale 
la chiliile egumeneşti, construite în 1844 de 
Arhimandritul Ierotei Lemnea, ctitorul şi 
egumenul mănăstirii Gorovei. 
În perioada 1977-1980, cu binecuvântarea 
Mitropolitului Teoctist al Moldovei şi Sucevei şi 
pe cheltuiala Mitropoliei, pe ruinele construc-
ţiei de la 1844 s-a reconstruit casa oficială 
şi stăreţia. Această clădire este aşezată la 
sud-est de biserica mare perpendicular pe 
aceasta (orientare sud-nord) partea sudică a 
ei venind până în biserica mică. 
În anii 1981-1984, tot la iniţiativa Mitropo-
litului, controlul tehnic al Mitropoliei a cons-
tatat starea de degradare a bisericii mici, prin 
putrezirea bârnelor între tencuirile interioare 
şi exterioare, ca urmare dispunându-se recon-
strucţia din cărămidă în acelaşi stil şi formă.

Sursa: mmb.ro
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În perioada 2015-2019, jurnalistul ieşean 
Dan Teodorescu a editat 18 cărţi, în 20 
volume, toate la PIM Iaşi. Cartea cu 
numărul 18, deci cea a "majoratului" a 
fost editată la finalul lunii decembrie 
2019 şi se numeşte "Incursiuni pe 
meridianele lumii". Volumul cuprinde 
reportaje şi cronici culturale şi sportive 
din România, SUA, Franţa, Germania, 
Ucraina şi Israel.

"În viaţa mea am cunoscut mulţi oameni 
valoroşi, care din păcate acum nu mai 
sunt. Au plecat la ceruri. A fost repor-
terul de talie internaţională Cristian 
Ţopescu, care pentru mine a fost un 
maestru în profesia de ziarist sportiv. A 
fost Mihai "Miţu" Dănilă, fost elev ca şi 
mine  la Liceul nr. 1 "Mihail Sadoveanu" 
(Colegiul Naţional) din Iaşi, care a fost 
un fotbalist de bază la Politehnica Iaşi 
şi care ne-a bucurat pe toţi cu golurile 
sale înscrise pe stadionul din Dealul 
Copoului şi nu numai. A fost maestrul 
scenei ieşene de teatru, actorul Petru 
Ciubotaru, prieten de familie cu mine şi 
pe care l-am ovaţionat în dese rânduri 
în sala mare a Teatrului Naţional 
"Vasile Alecsandri" din Iaşi. A fost 
eminentul profesor Valerian Amălinei, 
care a reprezentat pentru mine vârful 
educaţiei ieşene şi de la care am învăţat 
matematică cu zâmbetul pe buze. Ei sunt 
patru! Un adevărat <<careu de aşi>> al 
sufletului meu, iar această carte le este 
dedicată. Mulţumesc din inimă celor 
care au contribuit la "comiterea" acestui 
nou volum de publicistică, totul fiind la 
timpul prezent!", ne-a declarat domnul 
Dan Teodorescu. 

Lansarea cărţii "Incursiuni pe meri-
dianele lumii", de Dan Teodorescu, va 
avea loc duminică, 19 ianuarie 2020, 
de la ora 12.00, la Cercul Militar Iaşi în 
cadrul unui spectacol artistic cu nume 
importante pe afiş. Tot atunci îşi vor 
lansa cărţile şi albumele de pictură Silvia 
Hodaş şi Eduard Dorin Ene, respectiv 
Anastasia Gârneaţă. Intrarea publicului 
este liberă.

Ieşeanul Dan Teodorescu a devenit "major"  
în cadrul Ligii Scriitorilor Români 

Şos. Stefan cel Mare, nr. 109
Email: editura@pimcopy.ro
tel.:  0730 086 676; 0732 430 407;  

0732 599 999
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Cum să ne aflăm odihna  
de la gânduri
de Monahia Siluana Vlad
Un părinte filocalic 
ne învaţă că fiecare 
fiinţă caută şi-şi 
găseşte odihna în 
activitatea sa cea 
mai bună. Aşadar 
odihna nu este lene, 
nu este inerţie, ci 
trăirea în lucrarea 
cea mai bună 
pentru noi, cea mai 
folositoare pentru 
noi. Avem nevoie să 
realizăm că odihna 
este o activitatea, că omul este o fiinţă 
lucrătoare, ca Dumnezeu, Care, cum spune 
Mântuitorul, şi acum lucrează. Iar omul se 
odihneşte în lucrarea lui cea mai înaltă, care 
este şi cea mai bună, şi cea mai frumoasă, şi 
anume unirea minţii cu Dumnezeu în inima 
sa. Dar, ca să pornim pe această cale este 
nevoie să-i urâm pe duşmanii acestei odihne 
şi să ne lepădăm de ei. Iar Duşmanii odihnei 
sunt gândurile.

Iubirea este darul lui Dumnezeu   
de Lisa Tawn Bergren
S-a întâm-
plat vreodată 
ca puiuţul 
tău să te 
întrebe ce 
este iubirea, 
de unde vine 
ea ori de ce 
să-i iubim 
pe ceilalţi? 
În volumul 
“Iubirea este 
darul lui 
Dumnezeu” 
de Lisa 

Tawn Bergren, Puiuţul de urs, stând de 
vorbă cu Bunicul său, descoperă un mare 
secret: că în fiecare dintre noi există un 
mare dar, singurul prin care putem vedea 
că bunătatea există şi în ceilalţi…  vrei să 
afli care este acesta?

Agenda Creştinului 2020
Anul acesta, agenda 
se prezintă într-un 
format nou, special 
creat pentru ca tu 
să poţi avea mult 
mai uşor o privire 
de ansamblu asupra 
săptămânii tale.  
Cuprinde o serie 
de informaţii de 
interes pentru 
orice credincios al 
Bisericii Ortodoxe 
Române.  Pe fiecare 
pagină sunt incluse 
trei zile, cu interval 
orare pentru o 
utilizare facilă, şi cuprinde icoana sfântului 
şi un citat din înţelepciunea sfinţilor sau 
a unor personalităţi ale culturii române şi 
universale. Această lucrare nu se adresează 
doar preoţilor, ci tuturor creştinilor intere-
saţi de viaţa liturgică şi ancoraţi în ritmul 
vieţii cotidiene, care vor să aibă un instru-
ment folositor pentru gestionarea timpului 
şi sporirea trăirii duhovniceşti.

www.edituradoxologia.ro
comenzi@edituradoxologia.ro
tel.: 0724 550 463
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culinar
BLancheTă din peşTe cu LapTe de cocoS şi LăMâie

ingredienTe: 
600 g de somon, ştiucă sau păstrăv (pot fi 
şi două tipuri de peşte), 6 morcovi mici, 3 
cepe, 3 lămâi, 1/2 praz, 25 g unt nesărat, 25 
g de făină, 100 ml lapte de cocos, un cubuleţ 
de unt.

Mod de preparare:
În 500 ml de apă adăugăm 2 ceape şi o 
lămâie toicate mărunt. Punem prazul tocat, 
precum şi morcovii curăţati, tăiaţi în două 
pe lungime. Lăsăm pe foc 15 minute, apoi 
introducem 300g din peştele tăiat bucăţi 
şi lasăm la fiert încă 10-15 minute. După 
ce este gata, se separă zeama de legume şi 

peşte.
Separat, topim untul la foc mic, amestecân-
du-l cu făina, adăugăm laptele de cocos şi 
stoarcem o jumătate de lămâie. Amestecăm 
până se îngroaşă uşor. Turnăm 200 ml de 
zeamă din fiertura de mai sus. Presărăm 
sare şi piper după gust şi sosul este gata. 
În altă tigaie, punem o lingură de ulei, 
jumătate de lămâie stoarsă, puţină ceapă 
tocată şi prăjim 300 g de bucăţi de peşte. 

Mod de SeVire: Într-o farfurie punem 
mai întâi legumele şi peştele pe care le-am 
fiert iniţial, adăugăm puţin sos alb, iar 
deasupra ornăm cu  bucăţile de peşte prăjit.
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Tăieţei chinezeşTi cu LeguMe şi Tofu

ingredienTe: 
1 ardei gras, 
2-3 roşii, 
2-3 cartofi, 
3-4 cepe, tofu, 
sos de soia, 
unt zahăr, sare, 
busuioc sau alte plante aromatice.

Mod de preparare:
Facem un soté din ceapă mărunţită şi 
bucăţi de ardei gras. Se adaugă un pic 
de zahăr pentru caramelizare. Punem 
cartofii tăiaţi în lamele fine şi roşiile tăiate 
bucăţele. Se poate adăuga puţină apă în 
funcţie de consistenţa compoziţiei. În 
paralel se fierb tăieţeii chinezeşti, peste 
care se adaugă sos de soia, busuioc şi sare 
după gust. După fierbere, se scurg de apă şi 
se amestecă cu soteul de legume. Într-o altă 
tigaie, undim puţin bucăţile de tofu, după 
care se scot şi se amestecă cu tăieţeii. 
Poftă bună!

rețetă
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desert

pLăcinTă cu creMă din griş înSiropaTă – gaLakToBureko
ingrediente: 1 pachet foi de placintă, 200g unt, 4 căni zahăr, 
8 căni de lapte, 6 ouă, 1 cană griş, esenţă de vanilie, 2 căni apă, 
2 linguri miere de albine, 1 beţişor scorţişoară, coajă rasă de la o 
lămâie bio, sucul de la jumătate de lămâie, sare.

Mod de preparare: Pregătim crema adăugând într-o oală 
cu fundul mai gros cele 8 căni de lapte cu un praf de sare şi 
vanilia. O lăsăm la foc mediu până ce laptele s-a înfierbântat, 
amestecând din când în când. Adăugăm cana de griş în ploaie, 
amestecând continuu cu un tel până ce s-a îngroşat compoziţia. 
Luăm cratiţa de pe foc şi adăugăm 100g de unt tăiat cubuleţe. Amestecăm şi lăsăm deoparte 
la răcit până la temperature camerei. Batem cu mixerul cele 6 ouă şi o cană de zahăr într-un bol 
separat, până ce obţinem o cremă spumoasă.  După ce crema de lapte cu griş s-a răcit, punem 
compoziţia spumoasă şi o omogenizăm. Ungem o tavă înaltă cu puţin unt topit din cele 100g 
rămase şi punem jumătate din foi în tavă, una câte una, iar fiecare foaie am stropit-o cu unt topit. 
(Nu ungeţi foile cu pensula deoarece se vor lipi între ele). Punem crema şi o întindem bine, după 
care aşezăm cealaltă jumătate de foi în acelaşi mod. Turnăm untul rămas peste placintă şi o 
punem la cuptorul preîncalzit la 180C pentru o oră şi 15 minute. Pregătim siropul din cele 3 căni 
cu zahăr, 2 căni cu apă, coaja de lămâie rasă, beţisorul de scorţişoara şi sucul de la jumătate de 
lămâie (15 minute la foc mic). La final punem cele 2 linguri de miere. După ce scoatem plăcinta 
din cuptor, adăugăm siropul treptat, după gust. Placinta trebuie să se răcească timp de o oră, după 
care se poate servi.
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