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„Robește-mă Doamne,  
ca să fiu liber!”

Preasfinţitul Ignatie, Episcopul Hușilor

spiritualitate

Când venim la biserică, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, căutăm să Îl întâlnim 
pe Hristos, căutăm să ne înălțăm din punct de vedere duhovnicesc. Auzim, în timpul 
Liturghiei, îndemnul «Sus să avem inimile!», adică nimic din cele ale lumii acesteia, 

frământările și grijile ei, să nu ne deturneze de la trăirea autentică, în tihnă a credinței. 
Inima noastră să devină ca un cer.

Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel ne prilejuiește o reflecție mai adâncă asupra 
vieții noastre și asupra contextului social în care trăim. Două cuvinte din scrierile acestor 
doi Apostoli se pliază foarte bine pe bulversările valorice, culturale și sociale pe care le 
trăim.

Sfântul Apostol Pavel ne spune: «Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi folosesc. Toate 
îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc» (I Corinteni 10, 23).

Dumnezeu nu ne îngrădește, în niciun fel, libertatea. Depinde de noi ce alegem să facem. 
Dispunem de un evantai de posibilități în a ne trăi viața. Conștiința și înțelepciunea noastră 
vor decanta variantele care, cu adevărat, ne folosesc și ne zidesc, chiar dacă toate ne sunt 
îngăduite.

Sfântul Apostol Petru ne îndeamnă: «Trăiţi ca oamenii liberi, dar nu ca şi cum aţi avea 
libertatea drept acoperământ al răutăţii, ci ca robi ai lui Dumnezeu» (I Petru 2, 16).

Observăm, fără niciun efort, în jurul nostru, că oamenii însetează după libertate. Fiecare își 
concepe, conform cu mentalitatea lui și cu structura lui sufletească, propria libertate. Din 
nefericire, de multe ori folosim libertatea ca pretext al răutăților noastre, al deficiențelor și 
carențelor noastre sufletești. De aceea Sfântul Apostol Petru ne dă îndemnul de a trăi ca 
oameni liberi, adică ca cei care Îl avem pe Hristos în inima noastră, căci El este adevărata 
libertate.

Tot ceea ce ține de lumea aceasta, care 
este afectată de păcat, înseamnă renunțare 
la libertate. Un om pătimaș nu este liber, 
ci este captiv propriilor lupte lăuntrice. 
Suntem liberi când Hristos este centrul vieții 
noastre, când El este Cel care dă lumină și 
bucurie minții și inimii noastre. Aici este 
paradoxul: cu cât vom trăi mai plenar starea 
de „robi” ai lui Hristos, cu atât vom fi mai 
liberi.

În filosofia medievală, un gânditor creștin 
avea următoarea rugăciune: „robește-mă 
Doamne, ca să fiu liber!”.
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Mănăstirea Agafton,  
comoara din pădure

spiritualitate

M ănăstirea Agafton, situată la doar cățiva 
kilometri de Botoșani,  pe drumul spre 
Suceava, a reprezentat, de-a lungul 

timpului, un adevărat izvor de pocăință și 
speranță pentru oamenii locului. De altfel, aici 
și-au căutat mântuirea sufletului trei dintre 
mătușile după mamă ale marelui nostru poet: 
Sofia, Fevronia și Olimpiada Iurașcu.
Întemeierea sfintei mănăstiri este legată de 
numele cuviosului Agafton. După mai mulți ani 
de nevoință în Mănăstirea Doamnei (ctitoria 
Elenei Rareș la 1552), ieromonahul Agaton 
(popular Agafton), împreună cu doi ucenici, i-a 
drumul sihăstriei, dorind să se retragă la liniște 
mai adâncă în pădurile din apropiere, unde se 
nevoiau și alți călugări. 
În 1729, după ce a sihăstrit zece ani în post și 
rugăciune, văzând că se adună frații în jurul său, 
cuviosul a construit într-o poieniță din mijlocul 

pădurii o biserică de lemn cu hramul Sfinților 
Arhangheli Mihail și Gavril. Legenda spune că 
Agafton, rezemat într-o zi de trunchiul unui 
falnic stejar, a auzit în interiorul copacului glasuri 
îngerești cântând troparul Sfinților Arhangheli.
Timp de câteva decenii, obștea mănăstirii s-a 
nevoit după rânduielile bătrânilor, păstrând 
aprinsă candela speranței pentru sihaștrii din 
acești codri, precum și pentru mirenii din Ținutul 
Botoșanilor.
Alegerea în 1803 ca mitropolit al Moldovei a 
vrednicului de pomenire Veniamin Costachi a 
adus pentru viața monahală o serie de reorgani-
zări. Printre acestea se numără și înființarea unui 
Seminar la Socola și mutarea maicilor de aici la 
Mănăstirea Agapia, mănăstire care era pe atunci 
una de călugări. Unsprezece ani mai târziu, din 
dorința de a dezvolta noi obști monahale pentru 
maici, mitropolitul dispune transformarea 
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Schitului de călugări de la Agafton în mănăstire 
de maici. 
Cu ajutorul Maicii Domnului, noua comunitate 
se dezvoltă de la an la an, iar la mijlocul seco-
lului al XIX-lea devine una dintre cele mai mari 
mănăstiri de călugărițe din Moldova. Așa se 
face că numeroase fiice și văduve de boieri au 
viețuit aici, printre ele numărându-se și mățușile 
poetului nostru național. Eminescu, copil fiind, 
venea adeseori pe jos din Ipoteștiul natal pentru 
a le vizita.
Între anii 1838-1843 a fost contruită o bise-
rică de zid, cu hramul „Pogorârea Sfântului 
Duh”, vechea bisericuță din lemn devenind 
neîncăpătoarea. Mai mult, după desființarea 
schiturilor Balș, Unsa și Orășeni, călugărițele 
au fost mutate la Agafton, mănăstirea ajun-
gând în 1860 la 156 de viețuitoare. Probabil, 
numărul mare de monahii de aici, demersurile 
întreprinse de acestea și de credincioșii din 
zonă, au dus și la anularea deciziei din acel 
an a domnitorului Alexandru Ioan Cuza de a 
desființa mănăstirea. Obștea trecea peste un 
alt obstacol al istoriei… Istorie care, la puțin 

timp, avea să aducă noi încercări. Maicile de 
la Agafton participând ca infirmiere voluntare 
în timpul războiului de Independență, iar 18 
măicuțe care urmasereră cursuri pentru pregă-
tirea medicală, au fost repartizate la mai multe 
spitale în timpul Primului Război Mondial. În 
acele vremuri grele, în chiliile mănăstirii au fost 
adăpostiți aproape șase luni femei și copii refu-
giați din zonele ocupate.
Prin decretul din 1959, autorităților comu-
niste închideau forțat așezământul, peste 300 
de călugărițe fiind trimise la casele lor. Dar, 
asemenea nuferilor eminescieni din lacul din 
apropiere, care renasc an de an, după Revoluția 
din 1989, cu încercările timpurilor, obștea mona-
hală și-a reluat cursul firesc spre eternitate…

Bibliografie:
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul româ-
nesc, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2011
Al. H. Simionescu, Mănăstirea Agafton, 
Tipografia „Munca”, Botoșani, 1929

Foto: Cezar Suceveanu
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De ce a fost urât Eminescu?
Autor: Mihai Coțovanu, artist plastic
www.mihaicotovanu.ro

Lumea se trezea sub vibrația razelor de lumină peste murmurul 
orașelor, al satelor, sub umbra munților din îndepărtare. Stăteam 
într-un loc uitat de lume, lângă ziduri care mărturiseau despre 

străbunii neamului de la Săcărâmb. În acest loc sacru, trudeam cu 
pensulele în mână să prind clipa și lumina spațiului pe pânză, prin 
culorile sufletului. 
În acel timp de grație și de inspirație, parcă uitând de mine însumi, 
m-am contopit cu propria înfăptuire. Am trăit momentul cu toată ființa, 
astfel încât am simțit că timpul s-a oprit în loc, iar culorile au început 
să-și cânte simfonia pe pânză. Un timp al creației în care sufletul 
s-a descătușat de haina telurică încărcată de mândrie, de invidie, de 
lăcomie, de ură... un timp de libertate a cugetului, care s-a eliberat și 
s-a lăsat pătruns de tăcerea din adâncuri. 
Așa am înțeles ce înseamnă să fiu cu mine însumi și să mă bucur că, 

din neființă, am ajuns să exist. Aceeași 
stare de eliberare a sufletului poartă 
în sine și versurile lui Mihai Eminescu: 
„Deasupra vedea stele și dedesuptu-i 
stele, / El zboară fără preget ca tunetul 
rănit; / În sus, în dreapta, -n stânga 
lanuri de stele” (...) Cale de mii de zile 
el cade într-o clipă, / Zboară ca gândul 
care l-aruncă-în viitor.” 
Inspirația creatoare poartă sufletul 
poetului spre sfere înalte de conștiință 
din dimensiunile mentale și cauzale, 
sfere pe care artistul plastic abia le 
întrezărește. Pătruns de adevărurile 
care s-au revărsat în propria lui ființă, 
din spațiul și timpul absolut, Eminescu 
ne înalță: „Cântând pe a mea harfă 
sălbatecă, vibrîndă, / Am pus în ea 
o parte a sufletului meu. / E partea 
cea mai bună, mai pură și mai sfântă”. 
Gândirea poetică devine un diamant 
pătruns de adevăruri în conștiința și 
cugetul curat. „Genii beau vinu-uitării, 
când se cobor din ceruri; / Deschise-ți-s, 
nebându-l, a lumilor misteruri, / Greșeli 
de astea-n lume se-ntâmplă-adesea 
multe / Și-ncurcă-a veciniciei mult înțe-
leptul plan”. 
Conștient de menirea sa prin tot ceea 

artă

Mihai Coțovanu, Dramatism și sublim (Eminescu)
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ce a înfăptuit, Eminescu a căutat să îndrepte 
societatea spre adevăruri înalte. În poezia 
„Călătoria magului în stele” este exprimată 
aspirația spre o cârmuire ideală a societății, 
în care aspectele telurice din viața omului 
să dispară. Eminescu a devenit, din păcate, 
victima propriilor idealuri, aspirațiile sale 
înalte s-au întors împotriva sa, au făcut ca 
poetul să fie urât. „A încerca să vorbești despre 
adevăr pregătește-te să suferi sau să mori” o 
maximă care definește existența lui Eminescu. 
Călătoria magului în stele, în care poetul se 
identifică cu personajul (magul), ne dezvăluie 
taine adânci, conducând gândirea spre armonia 
primordială din timpul și spațiul absolut, când 
timpul și spațiul relativ nu se desfăcuse. „Când 
Dumnezeu creează de geniuri o ceată/ Să cerce 
vrea p-oricare de-i rău ori de e bun,/ Căci nu 
vrea să mai vadă cum a văzut odată/ Că cete 
rele d-îngeri la glas nu se supun,/ Că cerul îl 
răscoală cu mintea turburată/ Pân’ ce trăsniți 
se prăvăl în caosul străbun/ De-aceea-n om 
se naște, din îngeri orișicar./ Odată-n vecini-
cia-i coboară spre cercare”. În aceste versuri 

Eminescu definește rostul existenței omului în 
această lume. 
Aceleași gânduri se reflectă și în observațiile 
lui Isaac Newton „Oamenii sunt ca niște copii 
care se joacă pe țărmul mării culegând câte o 
scoică mai strălucitoare, mai frumoasă, și nu 
văd oceanul adevărului care se află în fața lor.” 
Prin tot ceea ce a înfăptuit, Eminescu a 
încercat să îndrepte privirea oamenilor spre 
adevăr, și din acest motiv și-a atras ura asupra 
sa. Și existența lui este cuprinsă în câteva 
strofe. „Ce suflet trist mi-au dăruit/ Părinții 
din părinți,/ De-au încăput numai în el/ Atâtea 
suferinți? /Ce suflet trist și făr- de rost/ Și 
din ce lut inert,/ Că după-atâtea amăgiri/ Mai 
speră în deșert?/ Cum nu se simte blestemat/ 
De-a duce-n veci nevoi?/ O, valuri ale sfintei 
mări,/ Luați-mă cu voi!”.
Suferința și profunzimea gândirii lui Eminescu 
le-am perceput când am pictat portretul 
poetului la vârsta de 37 de ani. Dramatismul 
și sublimul din gândirea și din existența artis-
tului se transpun în operele de artă, dându-le 
acestora profunzime și expresivitate.



10 | iulie 2021 |  | www.revistabranche.ro

umor

- De ce plângi, iubitule?
- Am visat că eram la bere cu băieții.
- Nu mai plânge, a fost doar un vis.
- De asta și plângeam… 

- Ai adormit?
- Da.
- Trezește-te! Nu mi-ai spus „Noapte bună!”…

Am doi vecini foarte veseli. Ea aruncă mereu 
cu farfurii după el. Dacă îl nimerește, râde ea. 
Dacă nu, râde el…

Un viitor ginerică întreabă la Radio Erevan:
- Ce este luna de miere ?
- Este un concediu pe care îl capătă bărbatul 
înainte de a lucra pentru noul șef.

La stomatolog:
- Doctore, cum sunt dinții mei?
- Din punctul meu de vedere, excelenți.
- Cum asa ?
- Da, da. 10 sunt de scos, restul de plombat.

- De ce plângi? Nu mă duc pentru 10 ani, stau 
doar o lună, încerca soțul care pleca într-o 
deplasare să o împace pe soție.
- Lasă că te cunosc eu, zici o lună și te întorci 
după trei zile!

Un scotian sună la linia fierbinte. Tipa care 
raspunde îi zice:
- Aș face orice pentru tine!
- Bine, atunci închide și sună-mă tu.

Aţi observat cât de greu se succed staţiile de 
autobuz şi cât de suspecţi par toţi călătorii 
atunci când ştii că ai abonamentul expirat?

– Care este diferenţa între un bărbat care se 
roagă într-o biserică şi unul care se roagă 
într-un cazino?
– Cel care se roagă în cazinou, chiar o face la 
modul cel mai serios.

Pietonul către trecător:
– Mi-aţi putea spune care este cel mai scurt 
drum către gară?
– Nu ştiu.
– Nu sunteţi localnic?
– Ba da, dar sunt taximetrist…

Partea bună: Averea mea se scrie cu 9 
zerouri!
Partea proastă: În faţa zerourilor nu se scrie 
nimic!

Dacă stai relaxat şi te uiţi mult la televizor, 
o să constaţi că-ţi scade tensiunea arterială. 
Important este să nu-l porneşti!

– Dragule, cu vocea mea, aş putea să merg şi 
la operă, spune soţia lui Bulă în timp ce făcea 
vocalize.
– Desigur, scumpa mea, îi răspunse Bulă. 
Condiţia să nu îți uiți biletul acasă!

Chestia cu martorii la starea civilă a apărut 
de când tot mai mulți bărbați au început să 
nege că au fost acolo!

La ce bun să contrazici o femeie? Mai bine 
o lași şi aştepţi cinci minute să-şi schimbe 
singură părerea!

Ion şi Vasile se întâlnesc la un colţ de stradă. 
Ion îl întreabă pe Vasile:
– Unde meri, mă?
– Nu ştiu, dar tu unde meri, mă?
– Nu ştiu…
– No, atunci, hai p-aci că-i mai aproape!

– Pari foarte obosită, colega.
– Nu dorm deloc!
– De ce?
– Soţul meu vorbeşte în somn şi stau să-l 
ascult să văd dacă nu cumva mă înşală.

De șapte ani, soacra mea ne vizitează de 
Crăciun. Anul ăsta facem schimbări: îi 
deschidem ușa.
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culinar

Ingrediente: 
somon  - o bucată cât palma
ulei de rapiţă  - două linguriţe
o mână de fasole verde
lămâie
usturoi – trei căţei 

Mod de preparare:
Peștele se spală și se condimentează. Se 
freacă cu ulei de rapiţă și usturoi, apoi se lasă 
la cuptor 15-20 de minute la 180 de grade. 
Fasolea verde se pregătește la abur, aproxi-
mativ 15 minute, după care se trage la tigaie 
în puţin ulei cu usturoi. Deasupra se adaugă 
zeama de lămâie. Poftă bună! 

Diana Porumb, nutriţionist, dietetician
www.dianaporumb.com

0749.893.838

SoMon la cuptor cu faSole verde la abur
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puI vânătoreSc

burtă ca la lyon

Ingrediente (pentru 6 porţii): un pui (1,5 
kg), 60 g făină, o ceapă, un morcov, doi căţei 
de usturoi, 250 g ciuperci (champignon), două 
roșii (cubuleţe), trei linguri ulei de măsline, 
două linguri de unt, două linguri oţet balsamic, 
o ceașcă de supă, oregano, pătrunjel, două 
linguri parmezan proaspăt ras, sare și piper.

Mod de preparare: Curăţaţi, tăiaţi, spălaţi și 
uscaţi puiul. Eliminaţi, dacă-i cazul, excesul 
de piele și grăsime. Tăvăliţi bucăţile prin făină 
sărată și piperată. Tăiaţi legumele și ciupercile 
în feliuţe. Prăjiţi bucăţile de pui într-o cratiţă 
cu fundul gros în uleiul amestecat cu unt la 
foc moale (10-15 minute). Scoateţi-le pe un 
vas separat. Puneţi la călit în locul lor ceapa, 
morcovul și usturoiul. Adăugaţi și ciupercile, 
iar la final oţetul, roșiile și supa. Daţi în clocot 
și puneţi la loc în cratiţă puiul. Puneţi capacul 
și fierbeţi puiul vânătoresc până se înmoaie 
bine (20-30 de minute, poate și mai mult, 
dacă-i pui de curte). Dacă-i cazul, adăugaţi 
supă sauvin alb. Presăraţi cu sare, piper (după 
gust) și ceva verdeaţă tăiată mărunt.

Toţi am auzit de ciorba de burtă și 
mai puţini de “Burtă ca la Lyon”. 
Cunoscută în Franţa ca “Gras-
Double à la lyonnaise”, reţeta este 
una plină de savoare... Avem nevoie 
de un kg de burtă (prefiartă), tăiată 
fideluţă, 700 g ceapă (curăţată și 
tocată mărunt), 80 g unt, cinci 
linguri de ulei, o lingură de oţet, o 
legătură de pătrunjel, puţin cimbru 
verde, sare și piper. Încălzim teri 
linguri de ulei într-o tigaie și punem  
ceapa la prăjit, până începe să se 
aurească. Încalzim restul de ulei și 
untul într-o cratiţă mare și prăjim 
burta, la foc mare. Punem sare și 
piper supă gust. Adăugăm ceapa, 
amestecăm și le mai ţinem câteva 
minute pe foc. Răsturnăm totul 
într-un vas, presărăm pătrunjel 
sau cimbru verde, și de ce nu, puţin 
usturoi verde… Poftă bună! 
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prăjItură cu cafea
Ingrediente: 
250 ml lapte, 250 grame de zahăr, 200 grame 
de făină, 100 grame cacao, 2 ouă, 1 plic praf de 
copt, sare. Pentru cremă: 200 grame  unt, 100 
grame zahăr pudră, 2 gălbenușuri de ou, 4 
ceșcuţe cafea cremă, lichior.

Mod de preparare:
Ouăle se bat cu un praf de sare. Se adaugă 
zahărul și se freacă foarte bine până se 
obţine o cremă. Se încorporează făina și cacaua, subţiind aluatul cu lapte. La final se 
adaugă praful de copt și se omogenizează bine. Compoziţia rezultată se toarnă într-o 
tavă tapetată cu hârtie de copt, care se bagă în cuptorul preîncălzit la 180 grade timp de 
o oră, fără a deschide ușa cuptorului în tot acest timp. În acest timp se pregătește crema: 
Untul se freacă foarte bine, se adaugă zahărul  și cele 2 gălbenușuri și se amestecă bine 
cu mixerul. Se adaugă cafeaua puţin câte puţin amestecând continuu pentru a obţine o 
cremă omogenă. La final se adaugă lichiorul. După ce s-a răcit blatul, se taie în două sau 
în trei, după preferinţă. Se însiropează cu cafea dulce primul blat, se întinde uniform, 
pe toată suprafaţa cantitatea corespunzătoare de cremă Se pune al doilea blat, se însi-
ropează, iar peste el se întinde uniform încă o porţiune de cremă. Se procedează la fel și 
pentru ultima bucată de blat. Se ornează cu cremă și se pudrează.

Ingrediente: un ou, două 
linguri de sirop de arţar, două 
linguri de seminţe de mac, 2/3 
cană cu lapte, 1/2 cană făină de 
grâu intergrală, ulei de cocos 
pentru prăjit.
pentru toping: Iaurt natural, 
fructe de pădure sau alte 
fructe de sezon, sirop de arţar 
pentru servire (opţional)
Mod de preparare: 
Puneţi toate ingredientele 
într-un castron și amestecaţi 
pentru omogenizarea compo-
ziţiei. Încălziţi puţin ulei în 
tigaie la foc mediu și prăjiţi 
foile pentru clătite. Umpleţile 
apoi cu iaurt natural și fructe 
de pădure proaspete, stropiţi 
cu sirop de arţar și serviţi.

clătIte cu fructe de pădure şI Iaurt natural
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paella cu  
fructe de Mare

Ingrediente: 
450 g fructe de mare (calamar, midii, 
creveţi)
200 g piept de pui (opţional)
un ardei gras rosu
100 g mazăre
o ceapă
2 căţei de usturoi
300 g orez
6 linguri ulei de măsline
750 ml supă de pui
câteva fire cimbru
sare, piper

Mod de preparare:
Se spală bine fructele de mare. Pieptul 
de pui și ardeiul gras se taie cubuleţe 
mici,  iar ceapa și usturoiul se taie 
mărunt. Într-o tigaie încăpătoare se 
incing 4 linguri de ulei de măsline în 
care se rumenește ușor pieptul de pui, 
care apoi se scoate și se ţine la cald. Se 
toarnă și restul de ulei, se lasă la încins, 
apoi se adaugă ceapa și se sotează până 
devine transparentă. Se adaugă usturoiul, 
mazărea și ardeiul gras și se continuă 
sotarea până se înmoaie legumele. Se pun 
inelele de calmar și midiile, apoi orezul, 
amestecând bine. Se readuce în tigaie și 
pieptul de pui, apoi se toarnă supa și se 
pune cimbrul. Se lasă la fiert, la foc mare 
20 de minute, apoi se dă focul mai mic, 
se adaugă creveţii, se potrivește de sare și 
piper după gust.
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