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Dumnezeu a așezat în inima 
omului dorul după liniște

Preasfinţitul Ignatie, Episcopul Hușilor

spiritualitate

Dumnezeu a așezat în inima omului dorul după liniște. Oricât de mult ne-am obișnui 
cu forfota, cu rumoarea, sunt mult mai multe momentele în care tânjim să se așeze 
liniștea în sufletul nostru. Toți iubim liniștea. Este și motivul pentru care alergăm la 

mănăstiri, în locuri retrase, care sunt umplute de rugăciune.

Sunt nenumărate locuri izolate în lumea aceasta, însă depărtarea de gălăgia urbană presu-
pune să dăm peste un loc în care să fie rugăciune. Locurile în care este rugăciune multă, 
unde se cheamă harul lui Dumnezeu, sunt cele în care ne înfruptăm din liniște. Așa este și 
sufletul omului dacă se roagă, dacă Îl caută pe Dumnezeu, dacă se străduiește, pe cât  îi 
este în putință, să intre în comuniune cu El, să simtă prezența Lui și să și-o adâncească în 
inima sa. Devine un om în care se instaurează liniștea, chiar dacă este o fire temperamen-
tală, mai energică.

Dumnezeu este unica noastră sursă de liniște. Oricâte surogate am căuta pentru a găsi 
vindecare, pentru a găsi o modalitate de a ieși din gălăgie și din tulburare, Dumnezeu este 
Cel care ne dă liniște. Dumnezeu, fiind desăvârșit, fără de păcat, este Însăși liniștea. Unde 
este un mic firicel de păcat, este și neliniște, multă stare de vânzoleală și de viforniță 
lăuntrică.

Cu cât un om este mai dominat de patimi, și mai ales de păcatul mândriei, cu atât are 
această predispoziție, și își formează, în timp, deprinderea de a fi nervos și agitat. Omul 
smerit, mulțumit cu ceea ce îi dă Dumnezeu, care nu cârtește și nu bârfește, este cel în 
care se sălășluiește liniștea și foarte multă pace. Nu se lasă tulburat de nimic.

Omul smerit, care lasă ca existența lui să fie brăzdată de această adiere lină de vânt, de 
zefirul prezenței lui Dumnezeu, este aidoma mării care, atunci când este liniștită, are o 

frumusețe aparte. Se 
oglindește în ea cerul 
și putem vedea toate 
frumusețile subacva-
tice. O mare învolbu-
rată nu ne va inspira 
niciodată liniște, cerul 
nu se va oglindi în ea 
și nu vom putea vedea 
nimic din frumusețea 
pe care o are. Așa este 
și sufletul omului când 
este tulburat, agitat și 
nervos - ca marea de 
care ne este frică că 
nu cumva să ne pună în 
pericol viața.
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Omul nervos ne poate înghiți cu apele agita-
ției lui și ne poate paraliza. Dar primul care 
se îneacă și se asfixiază spiritual este cel 
care este agitat, care nu are control asupra 
nervilor lui și nu are o stare de cumpătare 
și de abținere. El nu are exercițiul de a se 
comporta cu foarte multă așezare tocmai 
în momentele cele mai delicate și care pot 
predispune la agitație

Unii oameni cred că, dacă se retrag întru un 
loc izolat, devin, în mod automat, liniștiți. 
Se înșală, pentru că cel mai greu este să 
fugim de noi înșine. Ne purtăm pe noi peste 
tot și, cu cât vom căuta un loc de izolare, de 
însingurare, cu atât ne vom întâlni, la modul 
cât se poate de serios, cu firea noastră. Vom 
constata că nu liniștea din jurul nostru este 
cea care ne procură sau ne ajută să fim 
liniștiți, ci preocuparea și nevoința ca întâi 
să se instaureze liniștea în noi și apoi să ne 
bucurăm de cea din jurul nostru.

Părinții filocalici, isihaștii, cei care căutau 
liniștea (cuvântul «isihasm» provine din limba 
greacă, înseamnă «liniște»), spuneau urmă-
torul lucru: oricât ar fi omul înconjurat de 
gălăgia exterioară, de rumoare, dacă nu este 
liniște în sufletul său, chiar dacă s-ar retrage 
în locul cel mai izolat, el tot neliniștit va fi.

Măsura dobândirii acestei stări de liniște 
lăuntrică este ca și în mijlocul zarvei, noi 
să rămânem tot în aceeași stare de liniște 
cu inima și cu mintea. Acestea sunt din 
interiorul nostru, nu sunt din afară, sunt 
ale noastre, și noi le dăm puterea de a ne 
imuniza, de a ne face o cămașă de forță din 
liniștea lăuntrică, pentru a nu fi afectați de 
zgomot și de rumoare.

Să ne dăruiască Domnul, fiecăruia dintre noi, 
liniștea lăuntrică, pentru că, în felul acesta, 
Dumnezeu va veni în Horebul inimii noastre 
și ni Se va arăta ca prezență lină de vânt.
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Mănăstirea Cernica  
din București

Piatra de temelie a fost pusă în anul 1608, din vremea domniei lui Radu-Vodă Şerban 
(1602-1611), fiul lui Mihnea-Vodă. Din hrisovul ctitoricesc al marelui vornic Cernica 
Ştirbei şi al soţiei sale, Chiajna, aflăm că au înzestrat mănăstirea cu toate cele trebu-
incioase pentru a putea avea viaţă de obşte. Însă, din pricina vitregiei vremurilor şi 
a unei epidemii de ciumă din veacul al XVIII-lea, mănăstirea şi satele dimprejur au 
ajuns să fie pustiite vreme de aproape jumătate de secol.

spiritualitate

Destinul acestei mănăstiri avea sa se 
schimbe în anul 1781, odată cu venirea 
Stareţului Gheorghe, ucenic al Sfântului 

Paisie de la Neamţ. Dorind să se retragă 
în Muntele Athos, în drumul său, Stareţul 
Gheorghe a trecut prin Bucureşti, unde l-a 
întâlnit pe dascălul Macarie – din obştea 
paisiană – precum şi pe Mitropolitul Grigorie 
al II-lea, care a stăruit pe lângă el să rămână 
în Ţara Românească şi să întemeieze o obşte 
monahală după rânduielile paisiene. Cu toate 
că Stareţul Gheorghe nu-şi dorea acest lucru, 
prin rânduiala lui Dumnezeu s-a supus acestei 
dorinţe a mitropolitului. Propunându-i-se 
să-şi aleagă o mănăstire unde să alcătuiască 
o obşte, Stareţul Gheorghe a ales Schitul 
Cernica, care pe atunci era de mai bine de 30 
de ani în ruină.

Stareţul Gheorghe dimpreună cu monahii 
Atanasie şi Serafim au început să cureţe 
locul, iar după un an şi jumătate, se 
strânseseră 16 fraţi. Mărindu-se obştea şi 
ajungând la 130 de nevoitori, o parte s-au 
strămutat la Căldăruşani. Aşa se face că, 

începând din anul 1793, Stareţul Gheorghe 
a cârmuit ambele mănăstiri, până în anul 
1806, când a trecut la Domnul, în ziua de 
3 decembrie.

O altă etapă de foarte mare însemnătate 
din istoria Cernicăi o reprezintă perioada 
1818-1850, când, vreme de 32 de ani, a 
fost stareţ al mănăstirii Sfântul Calinic 
de la Cernica. În vremea stăreţiei sale au 
fost ridicate incinta şi biserica Sfântului 
Gheorghe, precum şi cea mai mare parte 
a clădirilor mănăstirii. Sfântul Calinic a 
îmbogăţit biblioteca mănăstirească cu un 
foarte mare număr de cărţi şi manuscrise. 
În anul 1850 a fost ales ca episcop al epar-
hiei Râmnicului, unde a păstorit până în 
1867, când s-a întors la Cernica. În data de 
11 aprilie 1868 a trecut la cele veşnice în 
mănăstirea în care a fost călugărit.

Astăzi, Mănăstirea Cernica duce o viaţă 
complexă, după toate rânduielile monahale.

Sursa: doxologia.ro
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Dimensiunea culturală  
în lucrările de artă
Autor: Mihai Coțovanu, artist plastic
www.mihaicotovanu.ro

Autoportretul lui Corneliu Baba expus la Muzeul de artă Palatul 
Culturii mi-a pătruns în suflet și gând. O privire care exprimă 
o atitudine de maturitate culturală. Un autoportret riguros 

și profund prin care a transmis confraților: „domnilor, nu mai puteți 
spune nimic”. 

Prin amabilitatea dir. Complexului Muzeal Palatul Culturii, în calitate 
de istoric și critic de artă Claudiu Paradais, am avut privilegiul de a 
picta după marii maeștrii ai artei românești.

După ce am început să pictez autoportretul lui Corneliu Baba, colegii 
de facultate au fost surprinși de alegerea acestei lucrări. O dorință care 
s-a înfăptuit după doi ani când am văzut pentru prima oară portretul, 
tabloul a avut un impact atât de puternic, încât nu-mi venea să cred că 
un pictor în viață poate fi atât de mare.

A picta după tablourile marilor artiști este un curs de pictură viu de 
a pătrunde și desluși tainele picturii, materializate în operele de artă. 

Expresivitatea supra-
feței plastice a tablo-
urilor m-au introdus 
în dimensiunea sufle-
tească și culturală a 
artistului, în timpul 
realizării tabloului. 
Astfel am avut posi-
bilitatea să pătrund 
în dimensiunile cultu- 
ral-spirituale fiecărui 
artist să simt carac-
terul și personali-
tatea maeștrilor, prin 
tablourile pe care 
le-am realizat. 

L-am perceput pe 
Corneliu Baba a fi o 
persoană profundă 
și riguroasă în orga-
nizarea paletei, dar o 
personalitate cu un 
egou puternic. Am 

artă

Suntem oale și ulcele
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simțit la N. Grigorescu energie și vigoare cu 
aspectele efemere ale vieții. Când am pictat 
după „Bătrânul cu plete” a lui Ion Andreescu 
am putut pătrunde gama de culori folo-
site, plasticitatea tușelor așezate pe forma 
volumetrică, și austeritatea de a picta. O 
dimensiune culturală și sufletească care m-a 
copleșit prin personalitatea solară, sensibilă 
și o gândire clară, mi-au dat stări de liniște și 
încântare. Aceste aspecte m-au determinat 
ca Ion Andreescu să-mi fie reper valoric și 
ideal artistic în devenirea mea. Aprofundând 
lucrările lui Ion Andreescu din muzee, stând 
în fața lor, ore în șir pentru analiză și obser-
vații. Astfel, am fost determinat să-l aleg ca 
reper artistic.

În lucrarea „Veneția” a lui Gheortghe Petrașcu 
am observat atenția artistului de a transpune 
realitatea motivului în plasticitatea culorilor 
punând în valoarea energia cromatică.

Prin studiul picturii după Mihai Cămărut 
și Ștefan Mihăilescu Craiu, am observat o 

trecere către sponteneitatea și instinctul 
plastic, o distanțare față de știința picturii în 
care artiștii sus menționați și-au tras seva din 
pictura lui Rembrand, Corneliu Baba și Școala 
de la Barbizon, Grigorescu și Andreescu. 
Am adus în atenție timpul consacrat marilor 
artiști din muzee, care m-au învățat și călăuzit 
în mod tainic dincolo de suprafața plastică a 
tablourilor.

Personalitatea cultural-artistică și dimen-
siunea sufletească spirituală a artistului se 
transpune în materia suprafeței plastice prin 
harul și inspirația creatoare care s-a revărsat 
peste el prin lumina culorilor din tablou.

O operă de artă se înscrie în timp ca valoare 
reală prin energia cultural-spirituală care 
atrage admiratori. Harul și inspirația creatoare 
din momentele realizării tabloului, se revarsă 
la nesfârșit în mintea și cugetului privitorilor 
care admiră lucrările de artă.
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umor

- Șefu’, azi s-au anunțat 36 de grade la 
umbră…
- Dar cine te pune să stai la umbră?

Te chinui un an de zile să strângi bani de 
concediu și brusc apare o nuntă…

- Șefu’, azi întârzii puțin la muncă…
- Și, când ajungi?
- Mâine, pe la 10…

- Și… ești însurat?
- Din când în când, nimic serios.

Dacă tai ceapă, uită-te și în portofel, ca să nu 
plângi de două ori…

- Ieșim și noi la o cafea?
- Nu erai însurat?
- Ba da, dar vin singur!

- Tată, am pană, ce să fac?
- Sună-l pe soțul tău.
- Nu răspunde.
- Rezerva unde e?
- Nu răspunde nici el…

- Vasile, unde ești?
- În stație, aștept autobuzul.
- Grăbește-te, că se răcește mâncarea!
- Ok, îl aștept mai repede.

- Domnule doctor, cred că am probleme cu… 
educația.
- De ce spuneți asta?
- De când cu România educată! nu mai văd 
niciun ban prin casă!

- Tată, ce se întâmplă cu un fotbalist când nu 
mai vede bine?
- Devine arbitru, fiule!

- Fiul dumneavoastră are o mare sete de 
știință. De la cine a moștenit-o?
- Știința de la mine, setea de la taică-su!

- Și ce fac cu amenda?
- Păstrați-o bine. La 3 bucăți, primiți o 
bicicletă!

Vreți să vă schimbați radical viața? Nu mai 
plătiți abonamentul pentru internet!

Îți vine să crezi că vecinul meu bătea la ușa 
mea noaptea trecută, pe la 3? Norocul lui că 
eram treaz și cântam la tobe.

- Cât îmi puteți oferi dacă vin la voi în firmă?
- La început 1800 RON, dar mai târziu poti 
ajunge și la 3500 RON.
- Atunci… vin mai târziu.

Profesorul:
- Iarăși nu te-ai pregatit? Data trecută mi-ai 
promis că în acest semestru vei fi un om nou...
Studentul:
- Eu am devenit un om nou, dar și acesta s-a 
dovedit un leneș.

Două prietene:
– Logodnicul meu spune tuturor că se va-n-
sura cu cea mai frumoasă fată din lume!
– Nesimțitul! Pe tine, dragă, de ce te mai ține 
încurcată?

La farmacie:
- Aveţi ceva contra tusei?
- Nu, puteţi tuşi cât vreţi.

- Nu vă supăraţi, cum ajung la gară?
- Ţineţi drumul ăsta, treceţi de ultima casă, 
apoi traversaţi păduricea şi peste un kilo-
metru aţi ajuns.
- Da’, de ce-aţi pus-o aşa departe de sat?
- Păi, ne-am gândit s-o punem mai aproape 
de calea ferată.

- Înainte să suflu, mi-am pus o dorință.
- Și?
- Degeaba, tot mi-a luat permisul.
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Spaghetti bologneSe
ingrediente: 
250 gr spaghetti, 500 gr carne tocată de vită, 400 gr roşii cuburi, 50 gr muşchiuleţ,  
2 linguri ulei de măsline, un morcov, o tulpină de ţelină, o ceapă, trei căţei usturoi,  
100 ml vin roşu, 100 gr parmezan, sare, piper, 2-3 frunze busuioc

Mod de preparare:
Fierbem pastele conform indicaţiilor de pe ambalaj. Călim puţin ceapa şi usturoiul în 
ulei de măsline. Adăugăm muşchiuleţul ţăiat mărunt, morcovul ras pe răzătoarea mică 
şi ţelina tocată fin. Lăsăm până se înmoaie uşor legumele. Adăugăm carnea de vită şi 
o lăsăm pe foc până se găteşte parţial amestecând mereu. Punem vinul şi lăsăm până 
începe să scadă la jumătate. Adăugăm roşiile, sare şi piper după gust şi lăsăm pe foc până 
carnea este bine făcută. Punem busuiocul tocat mărunt şi o parte din parmezan dat pe 
răzătoare şi omogenizăm. Punem pastele pe farfurie şi amestecul deasupra.
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reţetă

ingrediente: 
750 g de pulpă de vită, 50 g de grăsime, 
2 roşii, 2 căţei de usturoi, 1 ceapă, 100 
g ciuperci, 1 pahar de vin roşu, sare, 
piper, enibahar, 150 g smântână.

Friptură roSand

Mod de preparare:
Punem carnea cu grăsimea într-o 
tigaie, împreună cu ceapa tăiată 
mărunt. Pun sare şi piper după gust, 
adăugăm treptat puţină apă. Când s-a 
muiat carnea, punem roşiile decojite, 
usturoiul zdrobit, enibaharul şi ciuper-
cile tăiate felii. Se adaugă vinul, apoi 
se dă friptura la cuptor. Înainte de 
servire, amestecăm sosul cu smântâna 
şi presărăm ceva verde (pătrunjel sau 
cimbru).
Foto: picjumbo.com
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Pentru 4 porţii de peşte în stil mexicam 
avem nevoie de următoarele ingrediente:
4 bucăţi de fileuri de peşte, 
2 linguri de ulei de măsline, 
1 ceapă tăiată solzişori, 
3 ardei iuţi curăţaţi de seminţe şi tocaţi 
mărunt, 3 căţei de usturoi tăiaţi mărunt, 
1/4 linguriţă de boia de ardei iute, 
1/4 linguriţă de chimen măcinat, 
2 roşii decojite şi tăiate cuburi, 
3 linguri de zeamă de lămâie.

Mod de preparare:
Condimentăm peştele cu sare şi piper. 
Între timp, prăjim ceapa, ardeii iuţi, 
usturoiul, boiaua şi chimenul timp de 5 
minute. Punem puţină sare şi amestecăm 
mereu până se colorează ceapa. Adăugăm 
roşiile şi lăsăm să mai fiarbă 3 minute. 
Facem patru adâncituri printre sosul 
din tigaie, încât să putem pune peştele 
cu pielea în sus. După 5 minute, scoatem 
peştele uşor, amestecăm sosul din nou, 
facem iar loc pentru peşte şi îl punem 
cu pielea spre tigaie. Adăugăm zeama de 
lămâie şi mai lăsăm pe foc 2-3 minute.

peşte în Stil Mexican

Foto: picjumbo.com








