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Viaţa creștină este o  
permanentă invitaţie la înnoire
Preasfinţitul Ignatie, Episcopul Hușilor

spiritualitate

Una dintre trăsăturile dominante ale vremurilor noastre este că am ajuns să credem că 
tot ceea ce este nou este neapărat și valoros. Ne bucurăm atunci când ne cumpărăm 
o haină nouă sau când ne actualizăm gadgeturile. Undeva, în inima noastră, există 

tendinţa de a ne bucura pentru tot ceea ce este nou.

Din păcate, tradiţia și experienţa umanităţii ne învaţă că nu tot ceea ce este nou are, 
neapărat, valoare. Din punct de vedere duhovnicesc, un lucru, o situaţie sau o experienţă 
capătă valoare dacă are și un conţinut spiritual, dacă ne împlinește ca oameni.

Oricât am alerga după tot ceea ce numim nou, nu poate să aibă valoare dacă nu ne împli-
nește, dacă nu ne împodobește lăuntric. Tendinţa vremurilor noastre este să îmbrăţișăm 
ușor tot ceea ce este noutate. O mișcare socială nouă  sau un anume trend, care schimbă 
datele cu care suntem obișnuiţi, sunt rapid îmbrăţișate, susţinute, argumentate. Ar trebui 
să reflectăm mult mai profund la faptul că are valoare doar ceea ce Dumnezeu ne oferă.
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Unii ne acuză că suntem retrograzi, că suntem legaţi în mod intrinsec de ceea ce numim, 
în mod generic, tradiţie, de ceea ce ţine de vechi. Ne acuză că am fi refractari, aproape 
alergici, la ceea ce este nou. Este total greșit.

Noi ne fundamentăm viaţa duhovnicească pe Noul Testament, pe ceea ce Hristos a adus 
în lumea aceasta. Sfântul Apostol Pavel ne spune să ne înnoim viaţa, din punct de vedere 
spiritual.

Viaţa creștină este o permanentă invitaţie la înnoire. Trebuie să avem în vedere mai ales 
dimensiunea spirituală, iar toate lucrurile de care ne bucurăm - de tehnologie, de confortul 
oferit de vremurile de astăzi - capătă valoare dacă încercăm să le dăm un conţinut spiritual.

Nu tot ceea ce este nou are, neapărat, și valoare. Pot fi lucruri noi, ideologii interesante, care 
să ne atragă, dar, din nefericire, să ne degradeze ca oameni, ca făpturi ale lui Dumnezeu.

Mitropolitul Bartolomeu are un cuvânt foarte frumos: «noul, ca noutate, poate însemna 
modă. Noul, ca înnoire, poate însemna model».

Accentul cade pe schimbarea noastră, pe înnoirea vieţii noastre, pe renunţarea la tot 
ceea ce ne învechește spiritual și ne face fiinţe ruginite. Nu mai avem aceeași flexibilitate, 
aceeași voiciune a minţii, pentru că păcatul este cel care ne paralizează. 
Viaţa în Hristos este o permanentă înnoire, o permanentă invitaţie la nou - ca valoare spiri-
tuală. Este greu să ne asumăm o asemenea viaţă. Este mai ușor să ne lăsăm prinși în 
iureșul  a tot ceea ce ţine de pământesc și care nu dă sens vieţii. Este mult mai simplu, 
pentru că nu necesită efort.

Lupta pentru înnoirea vieţii presupune foarte multă motivaţie, determinare și consecvenţă. 
Ar fi foarte bine să ne facem o analiză a vieţii și să Îi făgăduim lui Dumnezeu că vom 
schimba ceva.

Dacă avem o ţâţână a sufletului care este ruginită, să o schimbăm.

Dacă este ceva în sufletul nostru care zăngănește urât și îi sperie și pe cei din jur, să 
scoatem zăngănitura din suflet, să o schimbăm cu ceva care sună frumos, armonios, atât 
pentru noi, cât și pentru cei din jur.

În general, noi ne urăm în această noapte dintre ani, să fie «un an bun». Nu poate fi un an 
bun dacă noi nu suntem buni.

Să încercăm să umplem clipele, zilele, săptămânile, lunile și anul întreg de bunătate, de 
lumină, de pace. Numai în felul acesta anul poate fi bun. El nu poate lucra mecanic. Noi 
trebuie să facem ceva concret.

Să luăm aminte care au fost experienţele care ne-au ajutat să fim mai buni și mai luminoși.

A fost un an complicat, pentru fiecare dintre noi. Ar trebui să ne uităm și la partea frumoasă 
a lucrurilor. Poate am învăţat, fiecare dintre noi, să ne preţuim mai mult unul pe celălalt, 
poate ne-am dat seama de semnificaţia profundă a unei îmbrăţișări, a unei strângeri de 
mână - pe care nu le-am mai făcut din motive de siguranţă.

Un om duhovnicesc Îi mulţumește lui Dumnezeu și pentru încercări.
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Florești, mănăstirea cu flori
spiritualitate

Mănăstirea cu flori este aşezată la 
marginea unei păduri, lângă izvorul 
pârâului Simila, în localitatea Floreşti 

din judeţul Vaslui. Legat de numele său, 
se spune că acesta vine de la o monahie 
Florentina (Floarea), care a ridicat o bise-
rică de lemn cu hramul “Sfântul Nicolae”. 
Altă ipoteză denotă că denumirea asociată 
acestui izvor semnifică, în limba slavonă, 
floare. Mănăstirea a purtat denumirile de 
Smila şi Florentina până pe la jumătatea 
secolului al XVII lea. Astăzi, ea se numeşte 
Floreşti şi are Hramul Sfântul Prooroc Ilie 
Tezviteanul. 

În anul 1590 este construită o altă bise-
rică, nu departe de prima (deşi începuturile 
ei datează din timpul domniei lui Ştefan 
cel Mare), ctitorii ei fiind Boierul Cârstea 
Ghenovici şi jupâneasa Anghelina, născută 
Crăciun, fata unui vornic de seamă din 
timpul domniei lui Alexandru Lăpuşneanul 
şi al fiului acestuia, Bogdan. Însuşi Cârstea 
Ghenovici a fost o figură de seamă pe 
vremea domitorului Eremia Movilă şi a lui 
Simeon Movilǎ. Din păcate, lăcaşul nu a 
dăinuit decât 100 de ani aproximativ. După 
această perioadă, s-a reconstruit o altă 
biserică de către fiii lui Gavriliţă Costache, 

nepotul ctitorului. În cele din urmă, dat fiind 
că mănăstirea a ajuns să fie mult afectată de 
trecerea timpului, ea a fost închinată, spre o 
mai bună îngrijire, mănăstirii Esfigmenu din 
Muntele Athos. 

Istoria consemnează că aici a fost adusă, de 
către Mitropolitul Veniamin (de la Mitropolia 
Moldovei din Iaşi), icoana Maicii Domnului 
Făcătoare de Minuni cu Pruncul, un obiect 
de preţ care înfrumuseţează cu multe 
cununi lăcaşul. Icoana, purtând şi numele 
de “Sfânta de la Floreşti”, este ferecată în 
argint şi poleită cu aur. Se ştie că pe vreme 
de secetă este un ajutor de nădejde. În ceea 
ce priveşte latura exterioară, arhitectura 
este realizată în stil neogotic (având, la 
intrare, turle mici, ascuţite şi siluetă înaltă), 
ceea ce e mai puţin obişnuit în cazul biseri-
cilor ortodoxe, iar aşezământul egumenesc 
este în stil clasic. Ferestrele se termină în 
partea de sus într-un arc frânt, sunt alungite 
şi se strecoară în zidul dantelat, pe ici, pe 
colo, într-un medalion de piatră, ca o dâră de 
lumină. E lumina oricărui lăcaş sfânt, aflată 
spre călăuză. 

Maria Luisa Ţuculeanu
Foto: episcopiahusilor.ro
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Un timp de căutare  
spre idealuri înalte

Mihai Coţovanu
 mihaicotovanu.ro

TÎn Barbizon, mulţi artiști, pelerini emoţi-
onaţi până la lacrimi, au trecut pragul 
atelierului muzeu Francois Millet, dato-

rită faptului că artistul s-a sacrificat pe altarul 
artei, având o moarte fără recunoașterea 
valorii artistice, lăsând în urmă opere de artă 
care atrag mulţi admiratori din toate colţurile 
lumii. Specialiștii în artă au catalogat lucrarea 
„Culegătoarele de spice”, a doua lucrare ca 
valoare artistică după Gioconda. 
Artistul a fost marginalizat după ce au fost 
interceptate două scrisori care dovedeau 
implicarea lui în revolta Comunarzilor din 
Paris, după războiul cu Prusia. În acea peri-
oadă Camil Pissaro și Claude Monet au pictat 
în Londra unde au fost marcaţi de pictura 
lui Joseph Mallord William Turner și John 
Constable care i-au influenţat să creeze 
pictura impresionistă și trebuie să menţionez 
că Pissaro, Monet, Constable fac parte din 
Școala de la Barbizon.

Am făcut această introducere pentru că în 
2015 împreună cu Sofia și Andrei, copii mei, 
am pictat o săptămână în Barbizon și am avut 
posibilitatea să aprofundez fenomenul cultu-
ral-artistic și să aflu multe aspecte neștiute 
despre artiștii care au pictat în acest spaţiu.
Francois Millet devine vârful de lance a școlii 
de la Barbizon cu un sfârșit dramatic. Acesta 
nu se bucură în prezent de un public numeros 
care să-i viziteze atelierul muzeu. După ce am 
încheiat timpul acordat studiului în plen-air 
la Barbizon ne-am pus la drum spre Giverny 
pentru a ajunge la domeniul lui Claude Monet 
care a avut o viaţă boemă, încununată de glorie.
Dorinţa de a vedea, cerceta și înţelege m-a 
făcut să trec prin multe emoţii contrastante 
de la admiraţie, încântare, la lucruri penibile, 
firești, tensionante.
Când scriu îmi face plăcere să răsfoiesc acele 
momente, îndeplinindu-i dorinţa Sofiei de a 
merge la Disney-Land. O zi în lumea basmelor 

și a distracţiilor am ajuns 
la epuizare fizică, și 
am fost conditionat  să 
conduc până la Giverny, 
ca să ajung înainte de 
înserare. După o zi atât 
de încărcată, istovit, 
am parcat neregula-
mentar lovind partea 
superioară a rulotei de 
un copac, rămânând 
blocat. Salvarea a venit 
de la niște turiști, care 
erau foarte bine pregă-
tiţi pentru astfel de 
campanii, iar prin ajutorul 
lor am reușit să ies  cu 
rulota de sub copac  și să 
parchez în spaţiul alocat 
autobuzelor.
Fără să trezesc copii 
din somn, am plecat la 

artă

Colina pitorească - Claude Monet
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prima oră a dimineţii spre colina pitorească 
a lui Claude Monet să pictez. Bucurie! Mirare! 
Nu știam cum să exploatez timpul, ca să pot 
realiza cât mai multe peisaje, am fost copleșit 
de lumina locului și clădirile pitorești, atră-
gând atenţia localnicilor.
După prima ședinţă de lucru când am ajuns la 
parcare era plină de mașini și autobuze, facân-
du-se scandal pentru parcarea mea neregula-
mentară, dar s-a evitat sesizarea poliţiei pentru 
că supraveghetorul parcării locuia unde am 
pictat. Au fost foarte generoși și m-au ajutat 
să parchez, făcând aprecieri că sunt pictor, iar 
artiștii localnici au dorit să mă cunoască.
O săptămână ne-am bucurat de acel spaţiu, 
cu flori, de lacul plin cu nuferi, pictând în zona 
pe unde a călcat Claude Monet, vizitând de 
mai multe ori casa muzeu, saloanele, colecţia 
de artă, bucătăria spaţioasă și bine dotată cu 
tacâmiri. Totul vorbea de o viaţă frumos trăită 
și împlinită, lăsând în urmă un loc care atrage 
în fiecare an zeci de mii de vizitatori.
Aceste spaţii culturale m-au marcat înţelegând 
traseul a două destine artistice în anti-teză.

Francois  Millet a avut un sfârșit dramatic, nouă 
zile nu a mâncat, fiind refuzat de măcelar să-și 
achite datoria prin două lucrări, dintre care și 
„Culegătoarele de spice”. După moartea artis-
tului, acest măcelar mediocru a avut mustrări 
de conștiinţă , deoarece când se întâlnea cu 
prietenii la un pahar de vorbă, își exprima 
regretul, că dacă ar fi luat acele două tablouri, 
ar fi câștigat mai mult decât a lucrat toată viaţa.
Când au plecat în Anglia Claude Monet cu 
soţia , au lăsat copilul în grija Juliettei soţia 
lui Camile Pissaro. La întoarcere lor soţia lui 
Monet, a dobândit o moștenire fabuloasă, 
care a determinat schimbarea destinului său 
artistic. Această așezare i-a dat posibilitatea 
să creeze, dobândind recunoaștere, astfel a 
avut posibilitatea să-și trăiscă gloria artistică.
Arta în destin, căutare, speranţe, visuri, într-o 
lume în care conflictele cotidiene telurice 
atrofiază aspectele frumoase cultural artis-
tice, dezechilibrând simţurile spirituale la 
nivelul subconștient al societăţii, diminuând 
capacitatea de a se percepe sublimul din 
operele de artă.
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umor

Șeful către angajaţi:
- Nu plecaţi mai repede  de la serviciu! Unii 
s-au grăbit și… au divorţat!

Două lucruri care îţi fac ziua mai bună:
1. Să nu te uiţi la știri!
2. Să nu te urci pe cântar!

- Iubi, spune-mi ce carte te-a făcut să 
plângi?
- Algebră, clasa a X-a…

Dilema bucureșteanului:
- Care este deosebirea dintre frigul de 
afară și cel din casă?
- Cel de afară e gratuit!

Azi am fost erou. Am salvat o bere care era 
închisă într-o sticlă.

- Dragă, am decis să nu mă mai cert cu 
tine…
- Auzi la el! A decis… Dar pe mine m-ai 
întrebat?

De când nu mai vorbesc cu nimeni, mă 
înţeleg bine cu toată lumea!

Ciocolata rămâne cea mai bună investiţie: 
cumperi 100g și câștigi 2 kg…

Am întrebat un arab cum poate trăi cu 
2-3 femei în același timp, iar acesta mi-a 
răsăpuns:
- La fel ca voi ceilalţi, doar că nu trebuie să 
mă ascund!

- Cum îţi dai seama că o geantă Louis 
Vuitton e imitaţie?
- După tramvai…

Mi-am luat un pui de ţestoasă. Vreau să 
verific dacă trăiește 200 de ani…

Doi îndrăgostiţi își iau rămas bun pe aero-
port. În două ore el a ajuns la Londra, ea e 
încă trafic spre casă!

- Salut, ce faci?
- Pe telescaun…
- Tare! Ești la munte?
- Nu, la telemuncă.

Noroc că s-a oprit ninsoarea. Nu de alta, 
dar dacă mai ningea 5 cm, închideau și 
școala on-line…

Doamna care ne ajută la curăţenie lucrează 
de acasă. Zilnic ne sună și ne spune unde 
să facem curat.

- Șefu’, pot să plec cu două ore mai 
devreme astăzi? Soţia vrea să mergem la 
cumpărături…
- Nu se poate! Astăzi vom face ore 
suplimentare!
- Mulţumesc, șefu’. Știam că nu o să mă lași 
la greu…

Un tip zâmbește la un poliţist:
- Nu credeţi că 300 lei e cam mare pentru 
o amendă?
- Unde lucraţi?
- La un supermarket!
- Bine, atunci amenda va fi numai 299,99 
lei!

- Ce pereche frumoasă ! Vă stă bine 
împreună. De cât timp sunteţi căsătoriţi?
- Eu de 5 ani și ea de 8!

- Prietene, nu am avut noroc cu nicio 
nevastă. 
- Cum așa?
- Prima a fugit cu italian…
- Și a doua?
- A doua, nu vrea să fugă!
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culinar

IngredIente: 
Sos de usturoi: 
½ cană de mujdei, ¼ cană sos de soia, 2-3 
linguri de miere, 2 linguri de oţet de mere

Cotlete
Ulei, 4 cotlet de porc cu os, gros de aproxi-
mativ 2-3 cm, 2 linguriţe sare, 2 lingurite 
de piper negru, 4 piersici galbene de 
dimensiuni medii, fără sâmburi și tăiate în 
sferturi, frunze de mentă proaspetă, frunze 
de busuioc.

MOd de PrePArAre:
Pasul 1
Pregătiţi sosul: amestecaţi bine mujdeiul, 
sosul de soia, mierea și oţetul de mere 
într-un castron. 

Pasul 2
Pregătiţi carnea de porc: Preîncălziţi un 
grătar. Odată ce grătarul este fierbinte, 
ungeţi bine grătarele.

Pasul 3
Bateţi fiecare cotlet de porc și uscaţi cu 
șerveţele de hârtie. Ungeţi fiecare cotlet 
de porc cu 1 lingură de ulei și presăraţi 
uniform cu sare și piper. Puneţi pe grătar 
cotletele 5 până la 7 minute pe fiecare parte. 
Se iau de pe foc și se acoperă cu folie pentru 
a se menţine calde.

Pasul 4
Puneţi piersici stropite cu puţin ulei la 
grătar până se înmoaie, timp de 3 până la 5 
minute. Așezaţi carnea de porc și piersicile 
pe un platou. Se adaugă sosul, se ornează cu 
mentă și busuioc.

COtlete de POrC lA grătAr șI PIersICI  
Cu sOs dulCe de usturOI

foto: myrecipes.com
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reţetă – Salată cu pui și quinoa

IngredIente:
piept de pui sau de curcan, quinoa fiartă  2 linguri, salată, spanac, 
rucola, avocado, roșie, suc de lămâie, ulei de măsline, ceapă, 
usturoi, rozmarin

MOd de PrePArAre:
1. Pieptul de pui sau de curcan se condimentează (sare, piper, 
boia, coriandru, usturoi, boabe de muștar, etc.) și se leagă cu aţă 
alimentară.
2. Se unge cu ulei și se așează în tavă. Se adaugă un deget de apă și 
se acoperă cu folie.
3. Se ţine în cuptor cam 60 de minute la 160-180 de grade, timp în 
care se completează cu apă dacă este cazul.

Diana Porumb, nutriţionist
www.dianporumb.com
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reţetă

IngredIente:
o raţă de 2 kg, 2 mere, o portocală, o ceapă, 
miere de albine, 2 linguri de muștar, sos 
de soia, condimente diverse (sare, piper, 
cimbru, usturoi, salvie)

MOd de PrePArAre:
Se toacă ceapa și se amestecă cu merele 
date prin răzătoare, portocala tăiată 
cuburi, 3 linguri de miere, condimentele 
și sosul de soia. Umplutura obţinută este 

introdusă în raţă și se prinde pielea cu 
scobitori pentru a permite amestecului să 
rămână în interior. Se dă la cuptor pe un 
suport care să permită scurgerea grăsimii 
timp de 3-4 ore, la foc mic.
Din compoziţia de umplut rămasă se face 
un sos cu muștar, 2-3 linguri sos de soia 
și multă miere de albine. Se unge raţa cu 
acest sos de 5-6 ori în timpul coacerii. 

Poftă bună! 

rAţă lA CuPtOr

Foto: thespruceeats.com





reţetă

Iată pașii de urmat pentru a obţine papanași cu smântână delicioși:

IngredIente:
600 g brânză de vaci, 250 g făină, 100 g zahăr tos, 3 ouă, 1 linguriţă praf de copt, 1 
lingură extract de vanilie, smântână, dulceaţă de afine.

MOd de PrePArAre:
Se amestecă brânza cu zahărul tos și praful de copt. Se adaugă ouăle și extractul de 
vanilie, iar la sfârșit făina. Se amestecă bine până cănd se obţine un aluat care să nu 
fie prea lipicios. Acesta este unul dintre secretele bucătarilor care fac zi de zi papanași 
cu smântână.
Aluatul se taie în bucăţi aproximativ egale. Cu mâna dată prin făină se formează în 
număr egal discuri și biluţe din aluat. Se pune într-o tigaie o cantitate generoasă 
de ulei. După ce s-a încins bine uleiul, se prăjesc papanașii pe ambele părţi până se 
rumenesc.
La final, se asezonează cu smântână și dulceaţă de afine.
Poftă bună!

PAPAnAșI Cu sMântână șI dulCeAţă de AfIne
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culinar

Condimentele dulci, amare, iuţi sau chiar picante, aduc o notă 
plină de gust și culoare preparatelor dumneavoastră.

1Cuisoarele, un parfum aromat subtil și culoare de chihlimbar
Cuișoarele sunt adesea combinate cu scorţișoară pentru a infuza 
budinci, torturi și prăjituri.

 beneficii pentru sănătate: medicii stomatologi folosesc calităţile 
antiseptice și anestezice ale acestui condiment la prepararea solu-
ţiilor de igienă dentară. Cuișoarele sunt ingredientul ideal în vinul 
fiert, care ar trebui să trateze reumatismul. În cele din urmă se 
găsește în henna pentru a colora părul.

2 Șofran, o culoare picantă, cu o aromă dulce-amăruie
Este regina condimentelor, cea mai rară și cea mai scumpă. 
Preţul său se datorează minuţiozităţii necesare pentru a 

desprinde unul câte unul pistilii preţioși ai florilor de Crocus salivus. 
Pe kilogram, șofranul ar costa chiar mai mult decât diamantele! 
Un praf din acest condiment conferă orezului, tocanelor, paelelor, 
bouillabaisselor, supelor și budincilor o culoare galben-portocaliu 
strălucitor. Cumpăraţi-l preferabil filamente și nu pulbere.
beneficii pentru sănătate: cunoscut pentru proprietăţile sale 
digestive, șofranul protejează și împotriva beţiei. Este renumit 
pentru proprietăţile sale afrodisiace.

3 Scorţișoară, o aromă dulce, picantă și stimulatoare
O parte din scoarţa copacului de scorţișoară se rostogolește 
pe sine în timp ce se usucă. Parfumează pilaf de orez, curry 

cu cuscus, dar și mere, pere și fructe uscate. Nu uitaţi să elimi-
naţi aceste condimente înainte de servire. În pudră, este ingredi-
entul ideal pentru condimentarea prăjiturilor, fursecurilor, orezului 

condimente
la care
nu te gândești6
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cu budincă, plăcintei cu mere, turtei dulce, ca să nu mai 
vorbim de vin fiert.
beneficii pentru sănătate: scorţișoara este eficientă împo-
triva indigestiei, flatulenţei și diareei. Purifică corpul, elimi-
nându-l de bacteriile sale.

4 
Coriandru, un miros de coajă de portocală arsă
Seminţele de culoare fildeș ale acestei plante medite-
raneene au un gust ușor dulce. Alegeţi-le întregi, deoa-

rece pulberea de coriandru devine repede fadă. Puneţi-le la 
grătar într-o tigaie înainte de a le bate sau măcina. Gustă 
și frunzele proaspete de coriandru, mai puţin tari, care se 
potrivesc perfect cu supa de morcovi. Delicios în salate 
mixte, chiftele, creme și îngheţate, acest condiment este 
folosit și în harissa (un condiment din ulei și chili), curry 
indian.
beneficii pentru sănătate: stimulează digestia, calmează 
greaţa și elimină bacteriile. În trecut, seminţele sale erau 
folosite pentru a produce un ulei esenţial pentru durerile de 
stomac și insomnie.

5 Ghimbir, rădăcini cu gust picant și piperat
Rădăcinile proaspete, rase, sporesc gustul fructelor 
braconate. Alegeţi-le ferme, cu o piele subţire și intactă 

și păstraţi-le la frigider. Pudra împodobește produsele de 
patiserie, iar ghimbirul confiat într-un sirop gros de zahăr 
este servit ca desert.
beneficii pentru sănătate: considerat cel mai puternic 
dintre afrodisiace, ghimbirul este mai presus de toate una 
dintre cele mai vechi plante medicinale. Se spune că este 
util împotriva stărilor de greaţă, durerilor de dinţi, răcelilor, 
afecţiunilor respiratorii sau circulaţiei sângelui.

6 Anason stelat
Își datorează numele de la formq sa de stea. Seminţele 
sale cu aroma de anason verde și parfumul dulce de 

lemn dulce sunt folosite la fabricarea pastisului, anisetului 
de Marsilia, a lichiorului și a ceaiurilor din plante. Aceste 
condimente sunt ideale pentru aromarea legumelor, a 
turtelor dulci și a prăjiturilor.
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