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Orice faptă bună pe care o 
săvârșim, ne face părtași 

gustului veșniciei
Preasfinţitul Ignatie, Episcopul Hușilor

spiritualitate

„Fiindcă tu eşti de preţ în ochii Mei şi de cinste şi te iubesc; voi da neamurile în 
locul tău şi popoarele în locul sufletului tău. Nu te teme, că Eu sunt cu tine! De la 
răsărit voi aduce seminţia ta şi de la apus te voi strânge pe tine“ (Isaia 43, 4-5)

Biserica ne pune spre cinstire pe unul dintre sfinţii care este considerat „vindecătorul de 
boli“: Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie. Tradiţia ne spune că a fost episcop în Magnezia, 
cetate din Asia Mică – Turcia de astăzi.

Sfântul Mare Mucenic Haralambie a fost un slujitor devotat al lui Hristos. Când a suferit 
martiriul, el avea peste o sută de ani.

Celor care îl chinuiau și îi puneau la încercare credinţa în Hristos, le-a răspuns în felul 
următor: „voi îmi chinuiţi trupul acesta bătrân, însă Dumnezeu îmi va dărui, prin jertfa 
aceasta, tinereţea veșniciei“.
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Cât de frumos a răspuns! Cât curaj a avut acest mucenic, gârbovit de bătrâneţi, în faţa 
celor care își propuneau să îi smulgă din suflet credinţa și dragostea pentru Hristos! Nu au 
putut să facă lucrul acesta.

În slujba Vecerniei, alcătuitorul spune că „dragostea lăuntrică a fost cea care l-a înflăcărat 
pe Sfântul Haralambie în a merge la mucenicie și a-i dărui viaţa lui Hristos“.

Imnograful nu a pus în zadar această specificaţie: „dragostea interioară“. Dragostea lăun-
trică nu ne-o poate lua nimeni. Nu era o dragoste superficială, pe vârful buzelor, ci era 
adâncită în sufletul său. Era intimă, deofiinţă cu existenţa sa.

Cu cât dragostea noastră faţă de Hristos este mai interioară, cu atât este mai de nezdrun-
cinat. Nimeni nu ne poate clinti din ea, orice încercare ar veni asupra noastră. Chiar și atunci 
când viaţa ne este periclitată, nimeni nu va putea să ne despartă – cum spune Sfântul 
Apostol Pavel - de dragostea lui Hristos.

Sfântul Haralambie este foarte iubit în lumea ortodoxă și, cu precădere, în ţara noastră, 
pentru că el lucrează minunat. Este vindecătorul de boli. Este și cel care are grijă de 
animale, fiind considerat ocrotitorul lor.

Oamenii simpli, dar cu credinţă deosebită în Dumnezeu, ori de câte ori era bolnav un animal 
din gospodărie, se rugau lui Dumnezeu pentru el. Atâta curăţie aveau în sufletul lor și 
simţeau comuniunea cu Dumnezeu! Rugăciunea lor era un semn de recunoștinţă, pentru 
că acel animal îi hrănește. Cereau ajutorul sfinţilor, iar unul din sfinţii foarte des invocaţi 
era Sfântul Haralambie.

Să luăm aminte la viaţa Sfântului Haralambie! Ce credinţă avea în suflet, încât a putut să 
spună că „prin jertfă, primește tinereţea veșniciei“!

Orice jertfă făcută pentru semenul nostru, trebuie făcută în numele lui Hristos. Faptele 
bune pe care le săvârșim cu gândul că cel pentru care le facem poartă chipul lui Hristos, 
au valoare veșnică și ne întineresc.

Omul rău este un om care îmbătrânește. Este foarte urât la suflet. Omul bun, chiar dacă 
trupul se fragilizează, făcând fapte bune, întinerește. Orice faptă bună pe care o săvârșim, 
ne face părtași gustului veșniciei. Aceasta învăţăm din atitudinea Sfântului Haralambie, 
când și-a dat viaţa pentru Hristos.

Să facem cât mai multe fapte bune! În una din stihirile de la slujba Litiei, imnograful a 
cerut de la Dumnezeu ceva care găsim foarte rar in slujbe.

De obicei, finalul stihirilor este: „să cerem de la Dumnezeu mântuire și mare milă“. În 
aceste stihiri, alcătuitorul îi spune Sfântului Haralambie: „să ceară pentru noi bunătate și 
mare milă“.

Numele „Haralambie“ provine din limba greacă. Înseamnă „lumină“, „lămpaș“, „cel care 
poartă bucuria ca o strălucire“ în urma jertfirii vieţii sale lui Hristos.
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Biserica „Zlataust”  
de pe Uliţa copilăriei

spiritualitate

Biserica „Zlataust” din Iași, având hramul 
Sf. Ioan Gură de Aur și Sf. Mucenic 
Teodor Tiron, a fost construită de 

Gheorghe Duca în anul 1638, în nu mai puţin 
de 30 de zile. 

Zidăria din piatră şi turnul-clopotniţă, unde 
există o tainiţă în care puteau fi ascunse 
obiectele de cult în vremuri de restrişte, sunt 
două aspecte exterioare care particularizează 
şi înfrumuseţează biserica. 

În secolul al XVIII-lea este adăugat prid-
vorul de la intrare, în ideea de a proteja monu-
mentul sculptat de italianul Nach Zut Canova 
și necropola familiei Romano. Tot aici se află şi 
câteva monumente funerare aparţinând vorni-
cului Georgi Romalo, soţiei sale, Emilu Max și 
altor membri ai familiei. 
Săpăturile din 1968 au scos la iveală, lângă 
zidul de nord al Bisericii, mormântul cunos-
cutului cântăreţ și cobzar Barbu Lăutarul, pe 
numele lui adevărat Barbu Muntean.

Din acelaşi secol datează şi pictura care 
zugrăveşte catapeteasma. Icoanele împără-
tești sunt deosebite, mai ales că păstrează 
coroniţele din metal argintat, iar icoana 
Mântuitorului Îl întruchipează pe Iisus Hristos 
ţinând în mână globul pământesc, decorat cu 
un brâu de alpaca.

Icoana Sfîntului Ioan Gură de Aur, din prid-
vorul bisericii este, de fapt, o frescă reali-
zată de profesorul Constantin Călinescu. De 
asemenea, arhiva Bisericii Sf. Ioan Gură deAur 
este bogată în acte şi documente de la 1800, 
cât şi cărţi vechi, existând, în acest sens, o 
adevărată colecţie de cărţi de cult, dar şi de 
cultură universală, în limbile greacă şi slavonă.

Alte obiecte de valoare adăpostite de Biserica 
Zlataust sunt un epitrahil unicat şi cusut din 
fir metalic, cu 14 sfinţi, care datează din 1720, 
două mânecuţe preoţești care sunt cusute cu 
fir metalic, din anul 1792, potirul din argint 
cu inscripţie, ce datează din anul 1805, donat 
bisericii de către soţii Dimitrie și Elena Albescu, 
care au mai dăruit şi alte obiecte valoroase, 
atât din punct de vedere artistic, cât şi istoric.
Un obiect mai special este potirul înalt de 
0,38 metri, cu picior din bronz aurit, ornat cu 
gravure reprezentând o viţă de vie și chipul 
celor patru evangheliști. Din acest potir se 
împărtășeau scriitorii și poeţii Iașului, care 
obişnuiau să vină în acest sfânt locaş, printre 
care îi amintim pe Ionel Teodoreanu, Otilia 
Cazimir sau George Lesnea. 

Inscripţia Chiril arhimandrit 1835, alături de 
aceleași motive florale, se află și pe discul 
cu diametrul de 0,25 metri, steluţa (dăruite 
de soţii Dimitrie și Elena Albescu) și linguriţa 
aurită de împărtășanie. 

Aşadar, există o legătură de suflet între 
Biserica Zlataust şi lumea scriitoricească, 
întrucât parfumul amintirilor despre uliţa 
Zlataust se strecoară şi în paginile de 
roman ale lui Ionel Teodoreanu, în “Fata din 
Zlataust”, “Uliţa copilăriei” sau “Casa buni-
cilor”, pagini zugrăvite cu o sensibilitate şi un 
farmec aparte. Astfel, uliţa bisericii avea să-şi 
găsească locul într-o atmosferă patriarhală şi 
tihnită, cu tuşe de poezie.

Maria Luisa Ţuculeanu
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Timpul și spaţiul 
în simfonia culorilor

Mihai Coţovanu
 mihaicotovanu.ro

În arta picturii artistul plastic trebuie să parcurgă multe etape pentru a deveni un dirijor 
vituos al culorilor pe pânză. Dobândirea virtuozităţii în arta de a picta și a transforma pânza 
într-o simfonie a culorilor este un parcurs amplu și complex, o știinţă adâncă, un antrena-

ment continuu de analiză și observaţie. Pentru a percepe și distinge tonalităţile fine de culoare, 
privirea trebuie formată încât să devină un instrument perfect în mânuirea culorilor pe paletă și 
pânză, să ajungă la abilitatea de a transmite emoţia prin culoare în motivul pictat.

Artistul trebuie să ajungă la trăirea interioară încât să simtă cum culoarea curge din suflet 
prin vene, iar pensula să devină ca o baghetă în dirijarea culorilor de pe paletă în armonia 
sunetelor cromatice transpuse în spaţiul în timpul devenirii pe spaţiul pânzei ca formă și 
expresie a motivului, ca partitură simfonică a culorilor din lumea văzută și nevăzută în 
devenirea expresivă a fiinţei interioare.

artă

Tablou Mihai Coţovanu – Pădurea de argint 



www.revistabranche.ro |  | martie 2021 | 9

Realitatea înconjurătoare în diversitatea ei devine în arta picturii motiv de inspiraţie, în 
care artistul învaţă să privească pentru a înţelege tainele de după cortina realităţii care ne 
emoţionează și ne pun în faţa marilor întrebări.

Aduc în atenţie că organizarea compoziţională a suprafeţei plastice și necesitatea reali-
zării unui tablou cu centru de interes devine ca o reflexie spre regăsirea de sine (în forma 
telurică socială, nevoia individuală, personală să fie centru de interes). Prin tabloul astfel 
realizat, privitorul este condus spre satisfacerea cultural-spirituală, prin suntele armo-
nioase modulate prin tonalităţile fine de tente nuanţe, culori, purtând energia cromatică 
cât mai pură a culorilor, asemenea instrumentelor care redau clar curgerea armonioasă a 
notelor, pentru a pătrunde în suflet.

Creaţia în sine este o simfonie a Marelui Dirijor, din care se reflectă regulile creaţiei în inter-
valele numerice muzicale. Din acest punct de vedere inspiraţia creatoare pentru muzician 
este din muzica sferelor. Prin ascultarea simfoniilor dăruite de marii compozitori suntem 
pătrunși de muzică, detașându-ne de aspectele telurice ale vieţii.

În creaţia artistică pentru toate formele artistice starea de graţie, inspiraţie este o stare 
simfonică. Dobândirea știinţei picturii este acesibilă pentru mulţi, dar a intra în starea de 
simfonie pentru a picta este anevoios pentru că artistul nu poate să-și impună însușirea 
acestui har. Un dar primit de la Marele Dirijor pentru fiinţa în devenire care are menirea de 
a fi artist.
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umor

- Domnişoară, părul dumneavoastră arată 
extraordinar.
- Îl am de la mama…
- Fantastic. Ce bine s-a păstrat!

Un copil intră într-o cofetărie:
- Vreau un ou cu ciocolată!
- Cât de mare să fie?
- Cât capul lui tati, dar să fie cu ceva 
înăuntru…

- Bună ziua, am venit la terapia de cuplu.
- Dar partenerul unde este?
- Am crezut că îmi daţi dumneavoastră 
unul…

De unde veniţi la ora asta?
– De la petrecerea de Revelion!
– Tu îţi baţi joc de mine? Revelionul a fost 
acum două luni!
– Asta ştiu, dar abia acum mi-au sugerat 
gazdele să mă întorc acasă…

La Palatul Victoria se opreşte badea 
Gheorghe cu bicicleta, o rezeamă de gard 
şi începe să caşte ochii în jur.
Gardianul:
– Bade, ia bicicleta de-aici că vin miniştrii, 
primul-ministru...
– No, că nu-i bai, i-am pus lacăt!

- Ce bine că ai venit, buni! O să vedem 
împreună cascadoria lui tata…
- Ce cascadorie?
- A zis că dacă mai vii la noi, se urcă pe 
pereţi!

La cofetărie:
- Ce aveţi fără zahăr şi grăsime?
- Şerveţele sau dacă doriţi, un taxi!

Pun piciorul drept pe cântar, totul este 
normal… Îl pun şi pe stângul şi apare: 
“Gabarit depăşit!” Cât poate, frate, să 
cântărească piciorul stâng?

Soţul vine acasă pe două cărări. Soţia îl 
aşteaptă la uşă cu o tigaie în mână. El îi 
spune:
- Du-te şi te culcă, nu mi-e foame..

Soţul vine vesel acasă şi întreabă:
- Ce ai face dacă aş câştiga la Loto?
- Aş lua jumătate şi te-aş părăsi!
- Perfect. Tocmai am câştigat 12 lei…Vrei 
doar 6 sau ţi-i dau pe toţi?

- Îmi pare mie sau te pregăteşti de plecare?
- Păi, vreau să plec…
- Bine, dar mai este o jumătate de oră până 
la finalul programului... În plus, ai venit şi 
cu două ore mai târziu la muncă…
- Şefu’, dacă am întârziat la venire, nu 
vreau să întârzii şi la plecare…

- Draga mea, cu cine ai stat de vorbă o oră 
la poartă?
- Cu Vasileasca.
- Şi de ce nu ai invitat-o în casă?
- Era grăbită!

- Iubito, de ce te-ai măritat cu mine?
- Că eşti amuzant.
- Credeam ca sunt bun la…
- Nu ţi-am spus eu că eşti amuzat!

- Şefu’, mi s-a stricat maşina şi nu ajung azi 
la serviciu.
- Vino cu autobuzul!
- Eşti culmea, şefu’! Ce, eu am autobuz?

Am auzit că după primele zile de sală ai 
dureri în tot corpul… Nu-mi fac griji, că 
oricum aveam de gând să nu mă duc chiar 
din primele zile!

- Ce este lenea?
- Un obicei modern de a te odihni în avans…

De trei zile mă tot gândesc ce cadou să 
îi iau soţului. Cred că am să îmi iau un 
bilet pentru o vacanţă în Maldive. Să se 
odinească şi el, săracul…
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culinar

IngredIente: 
750 g pulpe de pui dezosate, fără piele, în 
jur de 5-6 fileuri, 1 lămâie, 2 căţei de usturoi 
tocaţi, 1 linguriţă de cimbru uscat, 1 lingu-
riţă de rozmarin, 1 linguriţă sare, 
1/2 linguriţă de piper negru proaspăt 
sfărâmat, 2 linguri de ulei de măsline.

SoS cremoS de cIupercI: 
1 lingură ulei de măsline, 250 g ciuperci 
proaspete, foliate, 2 căţei de usturoi tocaţi, 
1 linguriţă de pătrunjel proaspăt tocat, 1 
linguriţă de cimbru uscat, 1 linguriţă de 
rozmarin uscat, 1 cană de smântână, 1 lingu-
riţă nucşoară, sare şi piper negru,  1/2 cană 
parmezan proaspăt mărunţit.

mod de prepArAre:
Condimentaţi pulpele de pui cu sare, suc 
de lămâie. Lasăţi-le să absoarbă sucul de 
lămâie timp de 15 minute. Amestecaţi căţei 
de usturoi, cimbrul, rozmarinul şi piperul 
şi ungeţi puiul în mod egal cu condimentul 

obţinut. Încălziţi 1 lingură de ulei într-o 
tigaie mare la foc mediu-mare şi coaceţi 
pulpele de pui până când se rumenesc pe 
fiecare parte (aproximativ 8 minute fiecare 
parte, în funcţie de grosime). Se transferă 
pe o farfurie şi se păstrează la cald.

Sos cremos de ciuperci
În aceeaşi tigaie, puneţi uleiul de măsline 
şi adăugaţi ciupercile. Condimentaţi cu 
sare şi piper şi se fierbeţi până se înmoaie 
(aproximativ 3 minute). Adăugaţi ustu-
roiul, pătrunjelul, cimbrul şi rozmarinul. Se 
sotează până se parfumează (aproximativ 1 
minut). Turnaţi smântâna, reduceţi la foc 
mic şi se continuaţi gătitul până când sosul 
s-a îngroşat uşor. Adăugaţi nucşoară. Puneţi 
parmezanul şi lăsaţi să se topească prin sos 
încă 4 minute, amestecând din când în când. 
Puneţi puiul în tigaie. Testează gustul şi 
condimentează cu sare şi piper după gustul 
tău. Se ornează cu pătrunjel proaspăt şi 
parmezan. 

pulpe de puI de cASă cu SoS de cIupercI

Sursa: momsecrets.com
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reţetă
AvocAdo șI ouă pentru un mIc dejun hrănItor

IngredIente:
1 lingură de ulei de măsline (15gr), 2 
felii de pâine integrală, Sare şi piper 
după gust, 1 avocado (200 gr), 2 ouă 
(60gr)

mod de prepArAre:
Folosind o furculiţă, zdrobeşte avocado 
şi întinde-l pe pâine.
Se amestecă ouăle şi se adaugă sare şi 
piper după gust. Gătiţi ouale în ulei de 
măsline şi amestecaţi până când sunt 
fierte.
Odată ce ouăle sunt gata, aşezaţi-le pe 
pâine unde aţi întins anterior avocado. 
Începeţi ziua liberă cu acel mic dejun 
perfect!

Sursa: amelioretasante.fr
Foto: pixabay.com

Avocado, pe lângă faptul că este delicios, 
conţine un nivel nutriţional ridicat, fiind 
bogat în substanţe nutritive de toate tipu-
rile. De la acid folic la potasiu, magneziu, 
fier şi cupru până la vitaminele B, C, D, E 
şi K. 

Acest fruct ajută şi la scăderea nivelului 
de colesterol datorită conţinutului său de 
acid oleic. În plus, din acelaşi motiv, ajută 
la controlul greutăţii şi promovează un 
proces de îmbătrânire sănătos.
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AvocAdo șI ouă pentru un mIc dejun hrănItor
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reţetă

IngredIente:
500 g creveţi decorticaţi,2 linguri de 
unt,1/4 cană de ceapă tăiată mărunt,2 
căţei de usturoi tocaţi,1 ardei gras 
tăiat cubuleţe,1 tijă de ţelină tăiată 
mărunt,400 g roşii tocate,1/4 cană de vin 
alb,1 linguriţă de cimbru uscat, 2 linguri 
de pătrunjel tocat, sare şi piper.

mod de prepArAre:
Pentru început topim untul într-o cratiţă 
şi călim uşor ceapa, usturoiul, ardeiul şi 
ţelina. Adăugăm roşiile, vinul, cimbrul, 
sare şi piper după gust. Continuăm să 
fierbem la foc mic timp de 30 de minute, 
amestecând uşor, după care punem şi 
creveţii pentru încă 10 minute. Se pot 
servi cu paste.

creveţI în StIl cAjun

Foto: Sabine Felidae (pixabay.com)





reţetă

IngredIente: 
250 g de făină de năut, 500 ml de apă, 3-4 
linguri de ulei de măsline şi 3 linguri de ulei 
pentru blat, sare, piper negru.

mod de prepArAre:
Se încălzeşte cuptorul la temperature 
maximă. Se amestecă făina cu puţină 
sare şi 3-4 linguri de ulei de măsline. Se 
adaugă apa câte puţin ca să nu se formeze 
cocoloaşe. Se poate folosi blenderul pentru 

o mai bună omogenizare. Ungem o tavă cu 
ulei şi turnăm aluatul astfel încât, grosimea 
lui să nu depăşească 3-4 milimetri. Punem 
tava în partea de sus a cuptorului pentru 3 
minute. Apoi, pornim grătarul şi coacem 
suplimentar 5-6 minute. Culoarea trebuie 
să devină maro-auriu. Se scoate din cuptor, 
se taie pătrăţele şi se presară puţin piper 
negru. Se poate servi cu o salată de roşii, 
brânză, pătrunjel şi busuioc. 
Poftă bună!

SoccA lA cuptor
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