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Părintele Mina Dobzeu –  
un om de flacără (partea I)

Preasfinţitul Ignatie, Episcopul Hușilor

spiritualitate

Legat de traiectul biografic al Părintelui 
Mina Dobzeu, îmi vin în minte, în mod 
spontan, câteva cuvinte minunate, 

desprinse dintr-o carte de înţelepciune a 
Bisericii noastre, Patericul: „Nu poţi fi monah 
dacă nu devii ca o flacără arzând totul”.

Cuvântul acesta cred că acoperă foarte bine 
conţinutul de viaţă al Părintelui Mina, care a 
căutat permanent desăvârșirea ca formă de 
mărturisire a Adevărului trăit în concretul 
existenţei sale pământeşti.

Părintele mina a iubit entuziasmul. Întregul 
traiect al vieţii sale a fost ca o flacără. Flacără, 
entuziasm, fervoare pentru Dumnezeu și fide-
litate pentru adevărul Evangheliei. Acestea 
sunt coordonatele unei biografii dăruite inte-
gral lui Dumnezeu. De ce? Pentru că în viaţa 

Părintelui Mina credinţa a fost cultivată la o 
constantă altitudinală, fără sincope, fără inter-
mitenţe. În muzică sincopele sunt frumoase, 
însă în credinţă ele pot fi fatale.

Părintele Mina a fost, prin atitudine și stare 
lăuntrică, aidoma Prorocului Ilie. Dacă-l 
întreabă acum Dumnezeu, în ceruri, pe 
Părintele Mina: „Ce-ai făcut, Părinte Mina, 
pe pământ?”, răspunsul lui ar fi: „Cu râvnă 
am râvnit pentru Tine, Doamne, am crezut în 
Tine, Te-am mărturisit, fără să mă gândesc 
la pericolul că pot să-mi pierd și viaţa. Te-am 
mărturisit, Doamne, în lumea aceasta care 
Îţi este ostilă; în lumea aceasta în care ar fi 
vrut meșterii ideologiei ateiste bolşevice să 
impună secera și ciocanul, dar eu am vrut 
să arăt lumii Crucea dragostei Tale. Asta am 
făcut eu pe pământ. Am crezut în Tine și nu 
am lăsat nimic să se înfiripeze în adâncul 
fiinţei mele între mine și Tine, Doamne. Nimic, 
care să mă deturneze de la calea pe care eu 
Ţi-am promis-o, atunci când, în faţa Sfântului 
Altar, am zis că Te voi sluji oriunde și peste 
tot în lumea aceasta, indiferent de condiţiile 
vitrege, de contextul social în care voi trăi”.

De aceea, viaţa părintelui Mina a fost aidoma 
unei flăcări care, în ciuda viforniţei, se încăpă-
ţinează să rămână plină de lumină și căldură. 
Ba chiar incandescentă.

Părintele mina a iubit lumina. Avea întotdeauna 
pe buzele sale: „lumină, lumină, lumină”. Am citit 
îndărătul acestei insistenţe duhovinceşti faptul 

„Am din fericire drept sprijin pe naşul meu și pe cuviosul mina. Viaţa de mănăstire (și 
poartă rasă de când era flăcăiandru) l-a pregătit de minune pe călugăr pentru închi-
soare și l-a învăţat ceea ce este esenţial pentru a răbda: să ştii să taci, să nu te mire 

și să nu te necăjească nimic, să fii surd, să fii hotărât a îndura totul fără a crâcni (fără 
a cârti zic monahii), cu o egalitate oarbă și încăpăţânată având drept ideal nepăsarea, 

de nu chiar nesimţirea” (N. Steinhardt, Jurnalul fericirii)
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că Părintele Mina deja împlinea, în adâncul 
fiinţei sale, cuvântul lui Hristos: „Umblaţi cât 
aveţi Lumina ca să nu vă prindă întunericul. Căci 
cel ce umblă în întuneric nu ştie unde merge. 
Cât aveţi Lumina, credeţi în Lumină, ca să fiţi 
fii ai Luminii” (Ioan 12, 36). Detesta întunericul 
moral, pentru că vocaţia sa a fost asumarea 
deplină a unei vieţi în care claritatea morală și 
curăţenia interioară să fie constantele perma-
nente ale gândirii și făptuirii personale, dar și ale 
celor care interacţionau cu el.

Părintele mina i-a iubit, în mod sincer, pe 
oameni. Mi-a fost dat să-l cunosc destul de 
puţin. L-am prins în viaţă doar câteva luni, 
după ce am început slujirea de episcop la 
Huşi. În acest interval de timp, am încercat 
să-i înţeleg trăirea, zvâcnetul inimii sale, pe 
care îl avea pentru Dumnezeu, așa cum spune 
Sfântul Grigorie de Nazianz: un călugăr este 
„depozitarul filantropiei dumnezeiești”, este 
cel care iubește toată făptura, fără niciun fel 
de alte gânduri sau criterii de selecţie care 

ne caracterizează pe noi oamenii robi ai celor 
lumeşti.

Am găsit un cuvânt frumos la părintele Vasilios, 
stareţul de la Iviron, Muntele Athos, care se 
pliază perfect pe structura şi statura duhov-
nicească a Părintelui Mina.  În acest cuvânt ni 
se spune ce înseamnă să fii monah autentic. 
Părintele Vasilios, întâlnindu-se cu călugării 
dintr-o obște mănăstirească, i-a întrebat: „nu-mi 
spuneţi cât de mult postesc călugării, câte 
ceasuri durează rugăciunile lor. Altceva mă 
interesează. Este cineva printre ei, chiar printre 
cei mai înaintaţi, care poate înţelege umanitatea 
obosită a zilelor noastre, care poate mângâia 
pe cei ce suferă? Este cineva care poate elibera 
pe cei căzuţi în cursele vrăjmașului? Dacă este 
cineva care poate da pace semenului său, care-l 
poate face să ajungă să iubească viaţa, să se 
bucure și să mulţumească lui Dumnezeu, acest 
lucru va arăta că este înaintat duhovnicește”.

(Continuare în numărul următor.)
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Mănăstirea Gorovei
spiritualitate

Mănăstirea Gorovei, aflată la câţiva kilometri de oraşul Dorohoi, 
îşi trage numele de la poziţia locului, Poiana Gura-Văii, care între 
timp a ajuns Govorei. Până în anul 1700, aici a existat numai o 

moşie a mănăstirii Dragomirna. Viaţa monahală a început după anul 
1700 sub conducerea monahului Avramie. Acesta ridică în 1742 prima 
bisericuţă din lemn, pe locul unde s-a găsit icoana Sfântului Ioan 
Botezatorul îngropată în pământ. Terenul a fost donat de Ioan Govorei, 
de aceea există şi varianta că numele mănăstirii vine de la el. 
Biserica degradându-se, a fost reconstruită în 1859-1866 de egumenul 
Vitalie Lemnea, care a mutat-o câţiva metri mai la răsărit, făcând sub 
ea gropniţa actuală în care au fost depuse oasele ctitorilor decedaţi. 
În perioada 1861-1866, Episcopul Chesarie Sinadon, locţiitor de 
Mitropolit al Moldovei, a donat multe obiecte de cult Goroveiului şi a 
argintat pe cheltuiala sa icoana Sfântului Nicolae, pe care a aşezat-o în 
locul icoanei hramului. Bisericuţa, încă în construcţie, a primit hramul-
Sfântul Ierarh Nicolae. 
În anii 1830-1834 sub stăreţia Arhimandritului Macarie Jora s-a 
construit o altă biserică mai mare, din zid de cărămidă şi s-a argintat 
icoana Sfântului Ioan Botezătorul (în 1834) fiind apoi poleită cu aur 
în 1868. Icoana, pe seama căreia au fost puse mai multe minuni, a 
fost aşezată la loc de cinste, în stânga interiorului bisericii. Între 1852 
şi 1888 sub stăreţia Arhimandritului Vitalie Lemnea, ajutat de obşte, 
a crescut prestigiul mănăstirii Govorei. Pe lângă reînnoirea bisericuţei 
mici el repară şi pictează biserica mare, reface catapeteasma, face 
cafasul (balconul) şi multe reparaţii gospodăreşti. 
De la 1888-1892, Ieromonahul Visarion Răileanu înfrumuseţează 
stăreţia, construieşte noi chilii, face veştmântăria şi pridvorul în bise-
rica mare, pe care o pictează din nou şi tencuieşte în interior biserica 
mică. Murind în 1892, este urmat până în 1898 de Arhimandritul 
Ambrozie Bosânceanu, care şi el construieşte chilii noi, consolidează 
biserica mare, reînnoidu-i catapeteasma şi icoanele pe care le-a avut, 
tencuieşte biserica mică în exterior şi face reparaţii capitale la chiliile 

egumeneşti, construite în 1844 
de Arhimandritul Ierotei Lemnea, 
ctitorul şi egumenul mănăstirii 
Gorovei. 
În perioada 1977-1980, cu binecu-
vântarea Mitropolitului Teoctist al 
Moldovei şi Sucevei şi pe cheltuiala 
Mitropoliei, pe ruinele construcţiei 
de la 1844 s-a reconstruit casa 
oficială şi stăreţia. Această clădire 
este aşezată la sud-est de biserica 
mare perpendicular pe aceasta 
(orientare sud-nord) partea sudică 
a ei venind până în biserica mică. 

Sursa: mmb.ro
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Tonitza, penelul şi condeiul
Mihai Coţovanu
 mihaicotovanu.ro

Să privim după cortina scenei vieții 
culturale şi sociale din vremea lui 
Nicolae Tonitza, să pătrundem într-un 

spațiu plin de contraste în care artistul a 
parcurs o viață spectaculoasă, însemnată 
prin culoare și cerneală. Exmatriculat în 
1907 de la facultatea Mihaileană din Iași, 
Tonitza a fost acuzat de ideologii socialiști 
că ar fi fost agitator al răscoalei. Va urma 
cursuri de pictură la Munchen și Paris, 
înscriindu-se în direcția artistică de avan-
gardă, iar prin călătoriile din Italia se va 
îmbogăți cultural, atașându-se valorilor 
artei contemporane occidentale. 

Reîntors în țară, conștient de menirea sa, 
cu greu va reuși să-l convingă pe Gheorghe 
Popovici că trebuie să termine studiile și să 
dea examenele pentru a absolvi Facultatea 
de Arte Plastice, care în acea vreme avea 

o direcție academică. Conflictul cu vechea 
generație culturală, înscrisă în tendințele 
aristocratice și aspirațiile noilor tendințe 
culturale occidentale îl determină pe 
Nicolae Tonitza să parcurgă un traseu 
cultural între ciocan și nicovală, determi-
nându-i mari frământări sufletești în dimen-
siunea cultural artistică și socială a vremii.

Fiind redactor la „Evenimentul” gazeta 
ieșeană, două articole i-au atras atenția, 
primul despre selecția lucrărilor pentru 
Bienala de la Veneția 1927, iar al doilea 
despre evaluarea lucrărilor de artă. Nu 
am citit conținutul articolelor dar am fost 
marcat de descrierea maestrului Valentin 
Ciucă în cartea „Pe urmele lui Tonitza”, care 
m-a introdus în atmosfera perioadei inter-
belice și în bogăția vieții cu aspecte profund 
dramatice a artistului.

artă

Trandafiri
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Nicolae Tonitza punea accentul pe necesi-
tatea promovării și valorizării artiștilor în 
viață, dându-le acestora posibilitatea de a fi 
prezenți în spațiul occidental al achizițiilor, 
ca o necesitate de circulație și cotație a artei 
românești. 

Selecția artiștilor cu valoare de parimoniu 
N. Grigorescu, Luchian etc., cu valoare deja 
definită, optura accesul tinerilor artiști spre 
afirmare, consacrare și înscrierea lor în 
circuitul cultural European.

Tonitza a atras atenția asupra necesității 
susținerii artiștilor contemporani care, 
constranși fiind de necesități, erau frânați în 
elanurile și aspirațiile lor creatoare.

Un artist care a fost constient de propria 
viață dramatică prin jertfă și sacrificiu 
din altarul artei privește tainic din lumea 
celestă cum mulți iubitori de artă râvnesc 
un tablou semnat de el, încât centimetrul 

pătrat pictat de el depășește 1000 de euro. 
Artiștii contemporani trăiesc aceeași dramă 
amplificată și de dimensiunea pandemiei.

Vorba nemuritorului Eminescu: „ Micros-
copice popoare, regi, oșteni și învățați/ Ne 
succedem generații și ne credem minunați;/ 
Muști de-o zi pe-o lume mică de se măsură 
cu cotul,/ În acea nemărginire ne-nvârtim 
uitând cu totul/ Cum că lumea asta-ntreagă 
e o clipă suspendată,/ Că-ndărătu-i și-nain-
te-i întuneric se arată.”

În contextul actual dimensiunea pandemiei 
creează o presiune de frânare a activităților 
creatoare artistice pe toate planurile. Aduc 
în atenție o afirmație a unei iubitoare de artă 
din Brașov, care după o discuție telefonică 
mi-a spus: „domnule Coțovanu!, nu vă puteți 
imagina ce sete este pentru arta inspirată.” 
Această observație confirmă ceea ce spunea 
marele nostru Constantin Brâncuși: „ Arta 
hrănește sufletul. Priviți până veți vedea.”
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umor

Discuţie între doi pensionari:
- Dacă mai cresc preţurile, o să trebuiască 
să ne mutăm la părinţi!

Întrebare: Cum te poţi încălzi iarna 
aceasta cu o singură buturugă?
Răspuns: O rostogolești zilnic prin curte!

În cuplu totul se face în doi:
- ea decide, tu accepţi;
- ea vorbește, tu asculţi;
- ea greșește, tu îţi ceri scuze!

Medicul iese de la pacient, un bătrân 
bolnav, dar putred de bogat. Rudele, foarte 
curioase, îl întreabă:
- Doctore, mai avem vreo speranţă?
- Niciuna! Pacientul se va vindeca…
 
Mi-a venit factura la curent. Cred că au pus 
la mine și iluminatul public din cartier!

- Înainte să suflu mi-am pus o dorinţă?
- Şi?
- Degeaba, tot mi-au luat permisul!

- Soldat, în ce companie vrei să fii?
- În compania unei femei, să trăiţi!

- Chelner, puiul aceasta e găină bătrână!
- Cum v-aţi dat seama?
- După dinţi!
- Unde aţi mai văzut găină cu dinţi?
- După dinţii mei…

- Dragă, te văd foarte elegantă. De unde ai 
atâţia bani?
- De la soţul meu! Îl ameninţ că plec la 
mama și îmi tot dă bani de tren…

În trafic:
- Vă rog să îmi daţi numele dumneavoastră!
- Vi-l dau, dar eu cum mă mai numesc după 
aceea?

Unii au prieteni atât de buni, că nu le mai 
trebuie nici dușmani!

Consultaţie la medic:
- Bei?
- Cum aș putea să vă refuz?
- Am ajuns la destinaţie. Cursa vă costă 30 
de lei!
- Puteţi da puţin mai în spate, ca am doar 
25 lei la mine…

Abia aștept să vină sărbătorile de iarnă… 
I-am cerut lui Moș Crăciun o mască cu 
beculeţe!

Pregătești copilul pentru școală. Când 
tragi linie, zici că îl însori!

Îţi zice „puiul meu”, dar dacă îi verifici 
telefonul, are o fermă întreagă…

Un premier neînţeles: 
- Nu știu de ce se plâng românii ca s-au 
scumpit toate. Cărucioarele la super-
market au rămas tot 50 de bani!

Nu poţi face liniștit un grătar cu mici în 
curte, că te trezești cu o coadă la poartă 
pentru vaccin…

- Mi-au furat telefonul. Ce să fac?
- La Poliţie ai fost?
- Da, dar nu l-au furat ei…

- Vecine, cât mă costă să-mi împrumuţi 
acordeonul într-o seară?
- Vrei să cânţi?
- Nu, aș vrea să dorm puţin!

Azi la muncă am strănutat. Patru scaune 
am întors în birou. M-am simţit ca la 
Vocea României…

- Alo, unde ești?
- La nuntă.
- La cine?
- Habar n-am. Am intrat să mănânc 
sarmale…
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culinar

Ingrediente: 
1 kg carp, 
½ kg roșii, 
3 ardei grași roșii și galbeni, 
5 căţei dde usturoi, 
o ceapă, 
ulei de măsline, 
sare, piper

Mod de preparare:
Splăm peștele, îl crestăm, îi punem sare și 
îl așezăm pe o folie de aluminiu.  Îl punem 
pe grătar la foc mediu timp de 10-15 minute. 
Se toacă ceapa, 2 căţei de usturoi și punem 
puţin piper. Într-o tigaie, undim usturoiul, 
ceapa și ardeiul gras. Adăugăm roșiile tocate 
și amestecăm bine. Se scoate de pe foc și se 
lasă să se răcească. Folosiţi un mixer sau un 
blender pentru a lichefia sosul și adăugaţi 
ultimii 3 căţei de usturoi. Turnăm sosul peste 
pește, tocăm și puţin pătrunjel verde. Se 
servește cu vin alb uscat și cartofi copţi sau 
cu cuscus.
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PlachIe de craP
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reţetă

SuPă de dovleac cu MIdII

IngredIente
800 g de dovleac
200 g linte fierte 
200 g midii decojite congelate
1 legătură de pătrunjel tocat
2 linguri de ulei de măsline

PrePerare
Scurgeţi lintea și o clătiti sub jet de apă 
rece. Tăiaţi dovleacul în cuburi, păstraţi 
echivalentul unei mână și 2 linguri de 
linte. Gătiţi restul de dovleac și linte în 
apă clocotită cu sare timp de 15 minute. 
Scurgeţi-le, amestecaţi-le fin, apoi 
adăugaţi puţină zeamă pentru a obţine 

consistenţa ideală pentru o supă cremă.
Încălziţi uleiul într-o tigaie și se rumeniţi 
cuburile de dovleac oprite iniţial, aproxi-
mativ 15 min, întorcându-le regulat. Când 
sunt aurii și fragede, scoateţi-le din tigaie 
și înlocuiţi-le cu midiile. Rumeniţi-le la 
foc mare timp de aproximativ 5 minute. 
Serviţi supa cremă în boluri, adăugând 
cuburile de dovleac, lintea, midiile, 
pătrunjel tocat.
La fel ca toate fructele de mare, midiile 
sunt bogate în minerale: seleniu, zinc, 
iod.

Sursa foto: santemagazine.com
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reţetă

Bogat în antioxidanţi și vitamina C, ardeiul 
gras ajută la combaterea îmbătrânirii pielii. 
Vă prezentăm o reţetă simplă și rapidă 
plină de vitamine.

IngredIente Pentru 4 PerSoane
16 ardei de diferite culori (galben, porto-
caliu, roșu, verde), 
ceapă verde, 
câteva crenguţe de cimbru, câteva crenguţe 
de arpagic și pătrunjel, 
400 g de brânză de capră, sare, piper.

PregătIrea reţeteI
•Tăiaţi ardeii în jumătate. Scoateţi semin-
ţele și părţile albe.
•Curăţaţi, tocaţi aproximativ șalotii.
•Tocaţi crenguţele de cimbru.
•Se spalaţi, uscaţi, tocaţi arpagicul și 
pătrunjelul.
•Amestecaţi șalota, cimbru, arpagic și 
pătrunjel cu brânza de capră. Puneţi sare si 
piper.
•Umpleţi ardeii cu brânză de capră. Coaceţi 
la 180 ° C timp de aproximativ 30 până la 35 
de minute.

ardeI uMPluţI cu brânză de caPră

Sursa foto: santemagazine.fr








