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Duminică în Afganistan
Preasfinţitul Ignatie, Episcopul Hușilor

spiritualitate

Pentru domnul Gelu Duminică, 
România e totuna cu Afganistanul, 
având în vedere faptul  că în socoteala 

dânsului ortodocşii de aici pot fi asemuiţi 
lejer cu talibanii de acolo. Cum noi suntem 
majoritari, oricând România poate fi iden-
tificată cu Afganistanul. Simplu. Tastatura 
e gratis şi pixelii suportă orice.

Întreb şi eu retoric (şi cu puţin sarcasm): dacă 
în România e ca în Afganistan, de ce dl Gelu 
Dumnică nu emigrează într-o altă ţară din 
Europa?
Sunt mai mult decât convins că dacă o asemuire 
de felul acesta ar fi venit din partea unui conser-
vator (evident, ortodox, chiar dacă printre 
conservatorii români pot fi şi catolici sau neopro-
testanţi), autorul respectiv ar fi fost vrednic de 
blam şi răstignire pe stâlpul infamiei publice. 
În schimb, dacă această comparaţie vine din 
partea unuia care susţine „reveriile «diversităţii 
fericite»” (Pierre Manent, Mulsumanii, obsta-
colul inedit: situaţia Franţei, cu o prefaţă a auto-
rului pentru ediţia în limba română, traducere şi 
note de Cristian Preda, Iaşi, Editura Adenium, 
2016, p. 68), este semn de „binecuvântare” şi 
nestăpânită bucurie. 

Nu cred că se impune să demontez absurdi-
tatea şi gratuitatea comparaţiei, care trădează 
ură faţă de cei care nu validează ideologia 
progresistă, predicată cu sârg pe unele ecrane 
ale posturilor de televiziune, unde este şic 
să fie invitaţi agenţii diversităţii, cum este 
artizanul acestui procedeu literar, al cărui 
„conţinut spiritual” este „toleranţa şi duhul 
de pace” faţă de ortodocşii din „Afganistanul” 
Europei. 
Absurdul, ca şi prostia, dacă tot suntem în lumea 
minunată a comparaţiilor, sunt incasabile, când 
cel care le susţine doreşte să se eternizeze prin 
ele.
De asemenea, nu îmi voi permite luxul de a-l 
suspecta pe dl Gelu Duminică de islamofobie, 
pentru că, din „delicateţe”, mi-e frică să nu 
turtesc, în mod intolerant,  moalele capului 
ideologiei totalitare a progresismului, care se 
vrea, dar parcă nu prea îi iese tot timpul, să fie 
inclusivă, chiar şi pentru „talibanii ortodocşi”. 
Probabil că nici sociologia nu mai este capabilă 
de a fi inclusivă, cînd vine vorba de „talibanii 
ortodocşi”.
Şi pentru că tot suntem în Afganistan, îngăduit 
să-mi fie dreptul de a pastişa pe „de-a-ndoa-
selea” (că aşa iese adevărul la iveală), în duh 



www.revistabranche.ro |  | septembrie 2021 | 5

„autentic talibănesc ortodox”, textul tradus din 
engleză de dl Gelu Duminică:
„Pentru cine nu ştie, agenda publică creştin-or-
todoxă din România include:
•interzicerea „dreptului” de a abroga, senin 
şi inconştient, în numele „dreptului de a 
decide asupra propriului corp” „dreptul la 
viaţă al fiecărui copil” (articolul 6, Convenţia 
ONU cu privire la Drepturile Copilului; bănu-
iesc că un progresist, când o mamă rămâne 
însărcinată, nu va spune niciodată că „port 
în pântece un morman de carne”, ci un copil);
•eliminarea oricărei pretenţii utopice de 
laicitate a statului, pentru că până în 
prezent nu s-a dovedit că o societate, 
„cealaltă componentă a organizării politice 
moderne” poate fi „neutralizată”, în tota-
litate, din punct de vedere religios (Pierre 
Manent, op.cit., p. 32: „O asemenea repre-
zentare, de care aveţi dreptul să vă entu-
ziasmaţi, nu seamănă deloc cu experienţa 
efectivă a laicităţii franceze, care include nu 
doar separarea dintre stat şi Biserică, ci şi 

cooperarea şi întrepătrunderea dintre statul 
laic şi o societate creştină, profund marcată 
de creştinism”);
•condamnarea propagandei ideologiei totali-
tare, agresive şi resentimentare a minorităţilor 
sexuale faţă de majoritatea heterosexuală;  
•asumarea studierii religiei ca materie opţională, 
nu „principală”, care se justifică având în vedere 
identitatea şi dimensiunea spirituală a persoanei 
umane;   
•susţinerea tezei că evidenţele ştiinţifice şi expe-
rienţele religioase nu trebuie să se submineze 
reciproc;
Vă rog să înlocuiţi «talibani ortodocşi» cu 
«progresişti» (a se înţelege politicienii care au 
transformat progresimul într-o religie, al cărei 
zeu este corectitudinea politică) şi să vă gândiţi 
la ce se întâmplă aici, la noi, în România. Şi 
să-mi explicaţi şi mie cum Dumnezeu văd că unii 
critică fix ceea ce susţin că e bine să facem în 
România (sic)”.
Drept concluzie, vă adresez urarea: bine aţi venit 
în Afganistanul dlui Gelu Duminică!



6 | septembrie 2021 |  | www.revistabranche.ro

spiritualitate

Mănăstirea Hadâmbu

Mănăstirea Hadâmbu, un Athos româ-
nesc și o lumină universală a sfinţeniei, 
odihnește pe pământ între dealuri, 

departe de drumurile tulburate de zgomot, 
departe de orașe și de freamăt lumesc, 
undeva suspendată între cer și pământ, înăl-
ţându-se parcă mereu mai sus, undeva unde 
numai sufletul mai poate pătrunde. 

Istoria Mănăstirii Hadâmbu este una de dureri 
și de bucurii, cu multă pustiire și moarte, 
dar având ajutorul necontenit al Maicii lui 
Dumnezeu. Din unele documente domnești 
aflăm că, în anul 1659, voievodul Gheorghe 

Ghica i-a dăruit boierului grec Iani Hadâmbu, fost chelar, un loc „în pădurea Iașilor, la 
Dealul Mare”, pentru a construi o biserică cu hramul „Nașterii Preacinstitei și Născătoarei de 
Dumnezeu”. Boierul Iani Hadâmbu a primit această proprietate cu scopul de a reînnoi o veche 
bisericuţă de lemn din secolul al XV-lea, având hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”.

Mănăstirea este un complex monastic fortificat, defensiv, construit în a doua jumătate a seco-
lului al XVII-lea. Biserica și zidurile sunt construite din piatră de carieră sub forma unei fortă-
reţe, din cauza acelor vremuri vitrege când năvăleau turcii și tătarii, prădând mănăstirile.

De-a lungul existenţei sale, Mănăstirea Hadâmbu a fost supusă mereu eroziunii timpului și 
vicisitudinilor istoriei. În jurul anului 1810, schitul Hadâmbu era închinat Mănăstirii Galata, iar 
apoi pentru 3 ani Sfântului Mormânt de la Ierusalim. Aici au vieţuit mai multe generaţii de 
călugări greci până în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, când a fost dată legea secula-
rizării averilor mănăstirești. În urma acestei legi, monahii greci au fost obligaţi să părăsească 
mănăstirea. Abia în 1937, prin voinţa stareţului Iov Mazilu și cu binecuvântarea patriarhului 
Miron Cristea, sfântul locaș a fost repopulat cu monahi și renovat, cunoscând o scurtă perioadă 
de înflorire, până în 1960, când fraţii au fost alungaţi de autorităţile comuniste și s-au risipit prin 
satele sărace din împrejurimi, unde lucrau cu ziua.

În 1937-1938, preotul Octavian Zmău din Roman a pictat două icoane ale Maicii Domnului 
cu Pruncul, pe care le-a închinat, ca danie, Mănăstirii Hadâmbu. În perioada celor treizeci de 
ani de părăsire a Bisericii, odoarele au fost închise într-o ladă, în altar, așteptând ieșirea la 
lumină. Răbdarea Maicii Domnului se măsoară în veacuri. Aștepta, cu sfinţenie, ca icoana ei să 
fie descoperită din nou, să izvorască din nou milostivire și îndurări. În 1990, odoarele au fost 
așezate cu cinste în Biserică. În anul 2003, izbucnind un incendiu, arde în întregime o casă 
monahală și moare un tânar sucevean, Nicușor Leuca. Obiectele bisericești din casă ard, însă, 
prin miracol, doar icoana Maicii Domnului, în sute de exemplare litografiate, rămâne neatinsă. 
Pe langă această icoană, care în mod nu prea obișnuit o reprezintă pe Maica Domnului ţinând 
pruncul în partea dreaptă (stânga privitorului), la Hadâmbu mai sunt alte 3 icoane făcătoare 
de minuni.

Sursa: Preot Ioan Valentin Istrati, hadambu.mmb.ro
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Timpul și spaţiul simfonic
Autor: Mihai Coţovanu, artist plastic
www.mihaicotovanu.ro

Demiurgul a luat tot ce era vizibil, lipsit de 
repaus și aflat într-o mișcare discordantă 
și haotică și le-a condus din dezordine în 

ordine... a zidit universul punând spiritul în suflet 
și sufletul în trup, pentru ca ceea ce va fi făcut 
să fie prin natura sa, cât mai frumos și mai bun. 
Platon definește creaţia ca singura operă de artă 
din care facem parte.
În toată creaţia vizibilă și nevăzută, Demiurgul, a 
stabilit regulile și legile eterne și imuabile într-o 
perfectă armonie. Doar omul fiinţă cugetătoare 
și raţională a ieșit din armonia naturală a crea-
ţiei, iar toate vieţuitoarele își păstrează firea lor 
naturală. „O, cel iubește spiritul și cunoașterea 
năzuie în mod necesar să ajungă întâi la cauzele 
naturii înzestrate cu inteligenţa” ( Platon). Arta 
picturii apropie gândirea de natură și pătrunde în 
tainele ei. 
„Muzeele care slujesc auzirii sunetelor și care 
ne-a fost hotărâte în vederea armoniei. Iar 
armonia, având mișcări înrudite cu cele circu-
lare ale sufletului care sălășluiește în noi, a fost 
dată de către Muzee celui care practică artele 
lor călăuzit de inteligenţa și nu de plăcerea iraţi-
onală... celor mai mulţi dintre noi este lipsit de 
măsură interioară și săracă în haruri frumoase.”( 
Platon Opere, vol VII).
Natura poartă în sine spaţiul și timpul simfonic, 
iar prin aspectele telurice de a gândi și înfăptui 
ne-am înstrăinat de timpul și spaţiul sacru, prin 
instinctul prepoderent de conservare.
Am făcut aceste trimiteri la filozofia lui Platon, 
pentru a pune în evidenţă că arta picturii nu 
este un scop în sine, teluric de a atinge gloria, 
prin care scopul scuză mijloacele. Prin arta se 
crează acea dimensiune cultural-spirituală de a 
transcede trăsăturile telurice sufletești( invidia, 
orgoliul, mândria, gelozia, ura, lăcomia, etc.) 
spre elemente de armonie, bine, adevăr, echi-
libru, ritm, proporţie care ne introduce în timpul 
și spaţiul simfonic. Apropierea și aprofundarea 
artelor determină trezirea simţirilor spirituale.
În sciptura Indiană este consemnat că una 
dintre marile taine de a trece la întuneric la 
lumină este hrana. „Omul nu trăiește pentru a 
mânca, ci mănâncă pentru a trăi.” În artă este 

importantă devenirea artistică și dobândirea 
harului și a inspiraţiei creatoare care definește 
o dimensiune cultural-spirituală cu aspecte 
de vibraţie înălţătoare spre armonie, frumos și 
adevăr. Îndepărtarea faţă de aceste aspecte 
artistul poate cădea în dorinţe telurice, înde-
părtându-se de artă, devenind un meșteșugar 
cu scopuri și ţeluri efemere. Arta prin tainele ei 
adânci, ne introduce firesc în spaţiul și timpul 
simfonic. Este arta de a privi natura în care 
trebuie să fim pătrunși de orice miracol mărunt.
Spaţiul simfonic este în strălucirea razelor de 
soare în bobul de rouă pe firul ierbii, în adierea 
vântului printre ramuri, crânguri și copaci, în 
curgere cristalină a apelor, în culorile și parfumul 
florilor, în cântecul păsărilor, în mișcarea graţi-
oasă a căprioarelor, în vigoarea plantelor, care 
ne dau darul lor să putem vieţui. Spaţiul și timpul 
simfonic este prezenţa spiritului treaz, starea de 
contemplare, este omul în starea naturală de a 
simţi și a trăi. Frumuseţea prin ochiul privitorului 
este oglinda sufletului său.
Aplecarea artistului faţă de natură așa cum a 
observat Ștefan Luchian, pictorul trebuie să se 
smerească în faţa peisajului, sunt pași pentru 
igiena culturală. Aceste aspecte determină o 
deschidere a spaţiului simfonic din propria fiinţă 
a regăsirii de sine. 
În primul an de studiu la Școala Populară de 
artă din Iași, impactul emoţional a fost atât de 
puternic când am realizat prima natură statică. 
De fiecare dată când plecam spre atelier, aveam 
sentimentul întâlnirii ca la prima dragoste. 
Am lucrat cu atâta plăcere fiind total lipsit de 
gânduri egoiste și așteptam cu nerăbdare să 
revin în atelier a doua zi.
Pasiunea și plăcerea de a aprofunda pictura, 
prin studiul a mii de ore, printr-un efort susţinut 
între opt și zece ore în fiecare zi. După o perioadă 
intensă de studiu, prin efort de concentrare și 
atenţie, epuizat, în drum spre casă pe scaunul 
din autobuz îmi trăgeam sufletul. În acele 
momente un glas din interior s-a trezit în mine 
și căuta răspunsuri despre existenţă și regăsirea 
de sine, prima mișcarea sufletului care căuta să 
se exprime, prin frumosul artistic. 

artă
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După intrarea la facultate, zidirea artistică s-a 
modificat într-o formă inedită. Când Soţia era la 
maternitate aducându-l de la nefiinţă la fiinţă pe 
Andrei. În acea perioadă mergeam și la facul-
tate, trebuia să am grijă și de primul copil, să o 
menajez și pe soţia la spital și lucram acasă la 
o natură statică. Treceam de la o activitate la o 
altă fără a pierde puterea de concentrare.
Fiind constrâns de timp, când lucram a fost 
un moment unic, în care am perceput mintea 
transpusă pe forma obiectelor încât percepţia 
vizuală dispăruse. O stare de omniprezenţă a 
realităţii al spaţiului mental.
Mișcarea sufletului și a mentalului prin artă 
au valenţe spirituale inedite, care conferă 
acele plăceri spirituale cu emoţii spre sublim. 
La un concert de muzică simfonică în partea 
a doua s-a interpretat o lucrare a lui Mozzart. 
Interpretarea virtuoasă a simfoniei a deter-
minat să nu mai percep corpul fizic. Gândirea 
s-a dilatat în spaţiul sonor și am perceput 
fiecare instrument distinct în acorduri clare, iar 
la un moment când au intrat vioarele am simţit 
că muzica izvorăște din mine.

Arta în sine este nevoia sufletului de a exprima 
frumuseţea spirituală ascunsă în noi. Este 
drumul minţii spre inimă, o minte care trebuie 
să se cureţe de imaginile efemere, telurice de 
raţiunile care întunecă gândirea. Mintea clară, 
calmă, descătușată de aspectele telurice, poate 
să deschidă cămările sufletului de unde să se 
înalţe partea luminoasă, frumoasă a naturii 
umane.
Spaţiul și timpul relativ în formele de manifes-
tare, care sunt într-o perfectă armonie, doar 
omul căzut din starea naturală desprins de 
mama natură, cade în propriile capcane ale 
fantasmelor și himerelor minţii.
Orientarea artistică spre dimensiunile armo-
nioase prin care se manifestă natura, inter-
pretarea naturii prin arta picturii, artistul își 
mărește spaţiul și timpul simfonic din propria 
fiinţă, care se revarsă în lucrările de artă. 
Spaţiul și timpul simfonic este fereastra către 
„Timpul și spaţiul absolut”. Dimensiuni cultural 
spirituale care își trag seva din armonia primor-
dială a locul nemișcat prin care toate sunt puse 
în mișcare.

Timpul amintiriloe
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umor

Claxonul se folosește pentru a evita un 
pericol iminent. De asta se claxonează atât 
de mult la nuntă, dar degeaba!

Un medic primește un telefon de la un 
coleg:
- Avem nevoie de al patrulea la poker.
- Vin imediat, zice doctorul.
În timp ce se îmbracă aude vocea soţiei:
- E ceva grav?
- Da, deja sunt trei medici acolo!

Ion stă afară în ploaie. Vine nevastă-sa și 
îl strigă:
– Mă, Ioane, hai în casă că plouă!
– Lasă. Stau afară, că plouă și aici!

– Cum ţi-ai petrecut concediul, dragă?
– Splendid! Am primit opt cereri în 
căsătorie.
– Și ce-ai făcut?
– Am acceptat patru, cred că pentru un an 
îmi ajung…

Un poliţist oprește o mașină care mergea 
pe o stradă, cu sens unic, în contrasens:
– Știţi unde mergeţi?
– Nu, dar trebuie să fie rău tare acolo! Toţi 
se întorc…

Unul dintre clienţi și-a legat șerveţelul la 
gât. Șeful de sală cheamă ospătarul și îi 
spune:
– Atrage-i, te rog, atenţia, că aici nu se 
obișnuiește așa ceva!
Ospătarul se duce la client și-l întreabă 
prietenos:
– Ce doriţi, ras sau tuns?

Aseară, în timp ce dezlegam integrame, o 
întreb pe nevastă-mea:
– Partenerul de viaţă al femeii…
– Amant, răspunse ea.
– Nu… Din trei litere !
– Bou?

Trei prieteni se laudă cu nevestele lor:
Primul: – Eu am o nevastă ca o libelulă!
Al doilea: – Nevăsta-mea e ca o căprioară!
Al treilea stă, se gândește și după cinci 
minute zice:
– Păi, nici a mea nu prea seamănă a om!

Un actor vede pe platoul de filmare un 
necunoscut și îl întreabă:
– Cine sunteţi dumneavoastră?
– Sunt dublura dumneavoastră, vă înlocu-
iesc în scenele primejdioase.
– Perfect! V-aș ruga să treceţi pe le soţia 
mea și să-i explicaţi unde am fost noaptea 
trecută.

– Hotelul dumneavoastră are și piscină?
– Da, bineînţeles.
– Și avem acces ?
– Desigur.
– E pe gratis ?
– Normal.
– Și putem face baie ?
– Nu, că nu are apă.

Un tip „ameţit” sună la relaţiile cu clienţii:
– Nu îmi funcţioneaza monitorul…
– E aprins?
– Da.
– Atunci stingeţi-l.
– Ok. Acuma funcţionează!

– Inculpat, de ce ai jefuit banca?
– Onorată instanţă, ea a început prima…!

Tatăl fetei către viitorul ginere:
– Și dacă n-o să vă înţelegeţi?
– Nicio grijă. Eu v-am luat-o, eu v-o aduc 
înapoi!

Discuţie între două femei:
– Ești fidelă soţului tău?
– Da, destul de des!
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Brioșe cu nuci și afine sălBatice
ingrediente: 
75 g făină
125 g fulgi de ovăz
1 linguriţă de praf de copt
1 vârf de bicarbonat de sodiu
2 ouă
100 g zahăr brun
2 plicuri de zahăr vanilat
1 vârf de scorţișoară
6 linguri de ulei de nucă
6 linguri de ulei vegetal normal
250 g iaurt lichid
50 g nuci
150g afine 

Mod de PreParare:
Într-un castron, amestecaţi făina, fulgii de 
ovăz, praful de copt și bicarbonatul de sodiu.
Într-un al doilea castron, amestecaţi ouăle, 
zahărul, zahărul vanilat, scorţișoara, uleiul 
de nucă, uleiul și iaurtul. 
Puneţi conţinutul vasului 2 în vasul 1, adău-
gaţi nucile zdrobite și afinele. Se omogeni-
zează ușor fără a amesteca prea mult. Aluatul 
abia trebuie amestecat.
Se toarnă aluatul în formele de brioșe.
Coaceţi în cuptorul preîncălzit la 180 ° C, 
timp de aproximativ 30 de minute.
Se lasă să se răcească și se presară cu zahăr 
pudră.
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reţetă

ingrediente: 
1 kg antricot de vită, 
dezosat, 1 lămâie, 1 
ceapă, 2-3 căţei de 
usturoi, cimbru, sare, 
piper

antricot de vită la cuPtor

Mod de PreParare:
Tăiem carnea file și o 
legăm ca în imagine. 
Tocăm ceapa mărunt, 
zdrobim usturoiul 
și amestecăm cu 
zeama de la lămâie, 
sare și piper. În acest 
baiţ vom ţine carnea 
timp de 12-24 de ore. 
Punem carnea legată 
și marinată într-o 
tavă la cuptor. În tavă 
aăugăm (opţional) și 
câteva roșii, bucăţi 
de morcov, ciuperci. 
Când este gata carnea, 
se poate servi pe un 
pat de piure în care am 
pus și puţin turmeric 
pentru culoare.
Foto: pixabay.com
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reţetă

ingrediente: 
500 g de prune, 
2 ouă, 
150 ml lapte, 
10 g unt, 
80 g zahăr, 
90 g făină, 
1 linguriţă de esenţă de vanilie.

Mod de PreParare:
Ungeţi cu unt moale o tavă mai și aran-
jaţi apoi prunele tăiate bucăţi. Presăraţi 
deasupra 2 linguri de zahăr. Într-un bol 
adânc amestecaţi bine ouăle, 60g de zahăr, 
laptele, vanilia și făina. Turnaţi aluatul 
peste prune și introduceţi tava în cuptorul 
preîncălzit la 180 de grade pentru 40 de 
minute.
Poftă bună!

tartă cu Prune








