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Părintele Mina Dobzeu –  
un om de flacără (partea a II-a)

Preasfinţitul Ignatie, Episcopul Hușilor

spiritualitate

Îndrăznesc să susţin, cu responsabilă 
convingere, că părintele Mina a fost unul 
dintre puţinii care au înțeles și au purtat 

„umanitatea obosită a zilelor noastre”: te ajuta 
să îți dai seama ce este sinele și îți arăta cum 
ar trebui să funcționeze acesta, în conformi-
tate cu ceea ce vrea Dumnezeu.
Prin cuvântul său plin de fermitate, prin atitu-
dinea sa concretă de verticalitate morală, te 
punea pe drumul regăsirii tale duhovniceşti, 
unde aveai certitudinea că nu are ce căuta 
compromisul.

Părintele mina a iubit simplitatea. Averea 
sa era: un pat sărăcăcios, câteva cărți și 
rugăciunea multă, pe care o avea în inimă și 
pe buzele sale. Nu a dorit mai mult de atât. 
Era fericit cu aceste lucruri, pe care le avea 
în chilia lui simplă, dar plină de har. Conform 
vieţuirii monastice, un suflet puternic este cel 
care s-a desprins total de tot ceea ce este 
lumesc şi material: „Fericita Sincletica a fost 
întrebată dacă neagoniseala este un bine 
desăvârşit. Ea a zis: «Desăvârşit pentru cine 
poate. Cine-o suportă suferă trupeşte, dar se 
odihneşte sufleteşte. Aşa cum hainele aspre 
se spală bătându-le şi storcându-le, tot aşa 

sufletul puternic se întăreşte și mai mult prin 
sărăcia de bună voie»”.
Cu siguranţă, în acest în acest punct de 
nevoinţă monastică putem depista fibra de 
dârzenie morală și duhovnicească a Părintelui 
Mina.

Părintele mina a iubit curajul. Documentele 
publicate în această carte sunt o probă imba-
tabilă a curajului constitutiv fiinţei morale și 
duhovniceşti a Părintelui Mina. Oricine are 
curiozitatea să răsfoiască cartea, pe care o 
ţine acum în mâini, va constata cu suficientă 
limpezime că virtutea curajului era pentru 
Părintele Mina adevărata și constanta sa 
busolă lăuntrică. Nu s-a lăsat intimidat sau 
înfricoşat de ceea ce i s-a spus la un moment 
dat lui Eugène Ionesco: „O prietenă, citind 
unele dintre manuscrisele mele, m-a sfătuit 
insistent să nu-l critic pe Lenin: «Îţi vei face 
duşmani; o să ţi-i ridici pe toţi în cap»”.

Părintele Mina, aşa cum reiese cu intensă 
pregnanţă din dosarul lui de la Securitate, prin 
atitudinea sa de rezistenţă inoxidabilă în faţa 
diavolului roşu, „i-a ridicat pe toţi în capul lui”, 
pentru că și-a dat seama perfect că „cel mai 
mare eşec al istoriei contemporane, și cel mai 
tragic, a fost comunismul”.
Nu cred că greşesc dacă afirm faptul că 
virtutea curajului a fost una dintre cele mai 
„longevive” atitudini ale Părintelui Mina. A 
fost de aceeaşi vârstă cu existenţa sa pămân-
tească: 97 de ani. S-a născut cu curajul în 
genele sale spirituale. Și nu a fost un curaj 
intermintent, ci unul rectiliniu, de durată. Până 
la ultima sa suflare. Cuvintele despre curaj ale 
ucenicului său, Părintele Nicolae Steinhardt, i 
se potrivesc în chip minunat: „Mucenicii, anti-
cipând cuvintele lui Saint-Just, au confirmat 
cu mult înainte de revoluţia franceză  spusa 
că împrejurările nu sunt grele decât pentru cei 
care se dau înapoi din faţa mormintelor lor. Ei, 
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mucenicii, nu s-au dat înapoi, ba au mers, nu 
o singură dată, către ele, fără a fi constrânşi, 
plini de încredere, de voioşie și de hotărâre. 
Pentru ei n-au existat împrejurări dificile, 
situaţii imposibile, greutăţi de neînvins. Lor 
fraza lui Brice Parain, filologul francez din 
veacul nostru, pare să le fi fost cunoscută: e 
simplu, dacă vrei să fii liber, trebuie să nu-ţi fie 
frică de moarte. (...) Frica: păcat urât în ochii 
Domnului; curajul: virtute mult plăcută Lui și 
consubstanţială situaţiei de creştin”.
Credinţa în Dumnezeu, rugăciunea lui Iisus 
și virtutea curajului au format împreună 
adevăratul kit de supravieţuire duhovnicească 
al Părintelui Mina în vremuri de teroare 
ateist-comunistă.
Consider că aceste calităţi asupra cărora am 
zăbovit, zugrăvesc cel mai bine statura morală 
a părintelui Mina și pot fi concentrate în 
descrierea propusă în titlu:  un om de flacără. 
Pentru că el însuși căuta, după puterea sa, 
desăvârșirea în Dumnezeu, mărturisirea 
credinţei în vremuri de profundă ostilitate faţă 

de valorile Evangheliei și limpezimea relaţiilor 
cu oamenii.
Minunat ar fi să-i urmăm calea, povețele, pe 
care le găsim în scrierile sale. Iar ori de câte 
ori venim la mormântul, pe care îl găsim la 
streașina Catedralei din Huşi, unde părintele 
Mina a slujit și s-a împărtășit până în ultimele 
zile, să ne gândim că se odihneşte lângă doi 
episcopi: unul dintre ei, cărturar de mare anver-
gură – Iacov Antonovici, iar celălalt, un martir 
– Grigorie Leu, duhovnicul Părintelui Mina.
Putem spune că locul unde odihnește Părintele 
Mina devine astfel un simbol al nevoii de 
mărturisire, de martiraj și un impuls natural, 
așa cum l-a avut și dânsul, în a vorbi deschis 
și pe neocolite despre credinţa în Dumnezeu. 
Poate nu la nivelul şi la amploarea cu care 
a făcut-o Părintele Mina, dar cu siguranţă la 
fel de conştienţi de importanţa capitală de a 
ne angaja, în chip responsabil, în demersul 
frumos și plin de nobleţe al păstrării şi conso-
lidării identităţii noastre spirituale, culturale şi 
româneşti.



6 | noiembrie 2021 |  | www.revistabranche.ro

Sfânta Mănăstire Frăsinei
spiritualitate

Sfânta Mănăstire Frăsinei din comuna 
Muereasca, județul Vâlcea, numită și 
Athosul românesc, păstrează până 

astăzi așezămintele monahale și legământul 
Sfântului Ierarh Calinic, ctitorul cel mai de 
seamă al acestei lavre pustnicești.
Biserica vechiului schit, cu hramul Naşterea 
Sfântului Ioan Botezatorul, a fost construită 
din lemn, de călugării bulgari Ilarion şi Ştefan, 
la anul 1710. Aceasta a fost reconstruită din 
zid, între anii 1762-1763, de către Cârstea 
şi Damian Iovipali, fraţii hagii din Râmnic, 
împreună cu Nicoliţă, fiul lui Cârstea, cu bine-
cuvântarea Episcopului Filaret al Râmnicului. 
În jurul acestui schit au existat chilii, care însă 
nu s-au păstrat.
La anul 1787, din cauza Războiului ruso-turc, 
schitul a fost pustiit şi a rămas părăsit până 
la anul 1848, când a fost refăcut de către 
călugărul Acachie, venit de la Sfânta mănăs-
tire Cernica, cu învoirea lui Gheorghe Iovipali, 
urmaşul primilor ctitori. El a închis pridvorul 
vechii biserici cu cărămidă, transformându-l în 
pronaos, și l-a zugrăvit. Tot el a refăcut vechile 
chilii.

Biserica veche păstrează pictura în frescă, 
lucrată la anul 1763, de către Teodor Zugravul, 
cât şi pe cea din tindă, lucrată la anul 1848. 
Astăzi, vechea biserică este folosită ca bise-
rică de cimitir, în jurul acesteia aflându-se 
mormintele duhovnicilor și ale monahilor de 

la Frăsinei. Biserica actuală a sfintei mănăs-
tiri, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, 
corpul de chilii zidit împrejurul bisericii și 
clopotnița au fost ctitorite de Sfântul Calinic 
de la Cernica, Episcopul Râmnicului, între anii 
1860-1863.

Biserica a fost pictată în ulei, de către pictorul 
ardelean Mişu Pop, în stilul renascentist al lui 
Gheorghe Tattarăscu. Pictura bisericii mari a 
fost spălată la anul 1968, de către pictorul 
Aritium Avachian. Astăzi, biserica este monu-
ment istoric.

Secularizarea averilor mănăstirești a fost una 
dintre marile reforme adoptate de domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza pentru modernizarea 
noului stat, înființat la anul 1859, prin unirea 
Moldovei cu Țara Românească. Prin această 
reformă administrativă, adoptată la anul 
1863, proprietățile bisericilor și mănăstirilor 
închinate unor locuri străine au fost trecute în 
proprietatea statului. Pentru admirația domni-
torului Cuza față de Sfântul Ierarh Calinic, 
Sfânta Mănăstire Frăsinei a fost singura 
mânăstire din ţară care nu a fost secularizată, 
aceasta păstrându-şi terenul agricol până în 
zilele noastre.
Viaţa monahală de la Sfânta Mănăstire 
Frăsinei se aseamănă cu cea de la Sfântul 
Munte Athos. În mânăstire nu au voie să intre 
femeile, pentru acestea zidindu-se special o 

biserică la baza muntelui. Nu se 
mănăncâ niciodată carne, iar sluj-
bele țin până spre dimineața.
La anul 1867, Sfântul Ierarh 
Calinic a aşezat în locul în care se 
află astăzi biserica de jos, o piatră 
de legământ pe care a scris, cu 
litere chirilice, atât binecuvântări, 
pentru femeile care vor păstra 
acest legământ, cât şi blesteme, 
pentru cele care vor călca hotă-
rârea sa.

Sursa:  
Arhiepiscopia Râmnicului
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Jertfit pe altarul artei,  
Ovidiu Ciubotaru
Mihai Coţovanu
 mihaicotovanu.ro

Primesc un mesaj de la un coleg: „a murit Ovidiu Ciubotaru!”, artist 
din „Generația 90”, care a trăit din artă, pentru artă și familie.
În primul an de facultate a fost selectat pentru a realiza bustul 

în marmură al lui Ion Creangă,  aflat acum în centrul orașului Piatra 
Neamț. Acest succes a atras și invidia sculptorilor profesioniști.
Pe Ovidiu Ciubotaru l-am cunoscut în 1988 în sala de examen la 
Conservatorul „George Enescu” din Iași, participând pentru un loc din 
cele șapte, la pictură, o dată la doi ani. Îmi sunt și acum vii în minte 
acele momente în care am perceput personalitatea lui nativă plină de 
forță. Cu acea aură egotică, în antiteză cu calitățile lui spirituale, Ovidiu 
Ciubotaru era mereu stăpân pe sine, știa ce vrea. A strălucit în facul-
tate prin ceea ce crea și înfăptuia, impunându-și o aureolă de vedetă. 
Confirmat în grupa de sculptură, îmi amintesc că Ovidiu era poreclit 
„Conașul”. Întotdeauna era îmbrăcat la patru ace. Era o fire veselă, era 
tare generos și grozav îi mai plăcea să întrețină atmosfera boemă cu 
prietenii și colegii de grupă, vorbind cu multă pasiune despre aspirațiile 
sale artistice. Cu toate că era la grupa de sculptură, era pasionat și de 
pictură și a încercat în primul an de facultate să se transfere la grupa 
de pictură, dar a fost refuzat. Despre pasiunea lui pentru pictură ne-a 
povestit colegul nostru Iulian Gavriloaie. În urma unei vizite, arătân-
du-i lui Ovidiu Ciubotaru o natură statică cu pere, acesta a plecat plân-
gând, atât de impresionat a fost de calitatea lucrării. 
Avea acea ambiție firească de artist, să fie cât mai bun. Lucra cu multă 

înflăcărare ore în șir,  
fără să se ridice de 
pe scaun, fără să 
țină cont de trecerea 
zilelor. Important pen- 
tru el era ca lucrarea 
să tindă spre perfec-
țiune, astfel încât să  
demonstreze că el 
este cel mai bun. 
Tare mult îi plăcea 
să vorbească despre 
efectele de lumină, 
despre culoare, despre 
tonalitățile fine pe care 
le obținea pentru a da 
profunzime lucrării. A 
fost pasionat de lucră-
rile marilor maeștrii 
și nu se împiedica de 

artă
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artiștii contemporani. A avut o deschidere către 
partea sacră. 
Întâlnirea cu pictura lui Procenco de la 
Mănăstirea Sihăstria a devenit pentru el un 
reper valoric care l-a urmărit toată viața. Așa 
se face că a devenit un specialist în pictura lui 
Procenco, iar Înalt Preasfințitul Patriah Daniel 
a considerat că Ovidiu este singurul artist care 
ar putea continua pictura rămasă neterminată 
de Procenco la Mănăstirea Sihăstria, aflată 
acum în restaurare. Această mărturie o am 
de la fiul lui Ovidiu, Alexandru, care a spus că 
și cumpărase materialele necesare pentru a 
începe pictura. Din păcate, timpul n-a mai avut 
răbdare. 
Slujba de înmorântare a fost celebrată de 
cinci preoți care, prin rugăciune, l-au condus 
pe Ovidiu pe ultimul drum. Preotul Iustin 
de la Biserica din Spitalul Socola a ținut o 
impresionantă prelegere despre persona-
litatea artistică, spirituală și familială a lui 
Ovidiu Ciubotaru, în care a pus în valoare 
activitatea artistică a acestuia, dăruită și prin 
credință. A creionat prin vorbe perfecțiunea la 

care a ajuns în pictura lui Procenco și cât de 
necesar era ca acesta să termine pictura de la 
Mănăstirea Sihăstria.
Dramatismul slujbei de înmormântare a lui 
Ovidiu Ciubotaru a lăsat urme adânci în sufle-
tele tuturor celor prezenți - familie, prieteni, 
cunoscuți. Au fost momente extrem de emoțio-
nante. Prin rugăciunile preoților care au oficiat 
slujba de înmorântare, sufletul celui plecat 
dintre noi s-a înălțat spre sferele cerești.
Părintele Iustin a afirmat cu toată tăria cum 
este purtat la rugăciune de preoții care l-au 
iubit și a spus că din momentul când s-a aflat 
că a murit, a început să fie pomenit în rugăciu-
nile de la Mitropolie și în multe mănăstiri pe 
unde a fost. 
Jertfa pe altarul artei a lui Ovidiu Ciubotaru 
s-a transfigurat după zeci de mii de ore de 
lucru la șevalet. Folosind culori de ulei cu 
substanțe toxice și lucrând în spații cu umidi-
tate și mucegai, Ovidiu Ciubotaru s-a îmbol-
năvit la plămâni, iar acest fapt a determinat 
trecerea sa la cele veșnice.
Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină!
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umor

- După ce termini de udat florile, te aștept 
să vorbim despre unele poze de la tine din 
telefon…
Au trecut patru zile și soțul încă udă florile!

- Copii, nu se spune „codița”, ci”virgulă”, zice 
învățătoarea.
Peste câtva, timp Costel este întrebat:
- De ce ai lipsit de la școală, ai fost bolnav?
- Nu, dar a tăiat tata porcul și a trebuit să-l 
țin de „virgulă”.

Orice femeie are nevoie de un bărbat. Zilnic 
multe lucruri merg prost și nu poti da vina 
mereu pe soartă.

Un tată își întreabă fiul:
- Nu că aș fi curios, dar cam cât ai cheltuit la 
ultima ta întâlnire?
- Păi, cam 100 de lei...
- Da, un răspuns care mă face mândru de 
ține!
- Sincer, tată, aș fi cheltuit mai mult, dar atât 
a avut la ea.

- Doctore, soțul meu are probleme psihice. 
Uneori vorbesc cu el ore întregi, ca apoi să 
constat că nu a auzit nimic.
- Doamnă, aceasta nu este o boală, ci un dar 
de la Dumnezeu!

Dacă femeile ar conduce lumea, nu ar mai 
există războaie, doar o grămadă de țări care 
nu mai vorbesc una cu alta.

Un soț s-a urcat încălțat pe masă să schimbe 
un bec. Nevasta îi zice:
– Trebuia să pui măcar un ziar pe masă…
– Nu-i nimic, ajung și așa!

- Doctore, ați recomandat soției mele să se 
ducă la băi. Are vreo boală?
- Nu! Dumneavoastră aveți nevoie de liniște!

Un pescar se pregătește să meargă la 
pescuit. Soția îl sfătuiește:
- Dacă crapul e prea scump, încearcă să 
prinzi măcar macrou!

Azi am facut primii bani ca programator. 
Mi-am vândut laptopul.

- Bade, și cum ți-ai dat seama că ursul o să 
te atace?
- Păi, s-o uitat la mine fix ca și muierea!

Soția către bărbat:
- La ce oră ai venit acasă, bețivule?
- La 12 fără 5, muiere.
- Minți, te ai întors la 7!!!
- Eeeee, 12 fără 5 cât fac?

- Domule doctor, bărbatul meu vrea să mă 
comport în pat că o prostituată, ce să fac?
- Puneți-l să plătească pentru serviciile 
oferite. Se lecuiește repede.

- Moșule, când e mai bine să mă însor, mai 
devreme sau mai târziu?
- Măi băiete, mai devreme sau mai târziu, tot 
o să îți pară rău.

Un tip se suie într-un autobuz, se duce și 
perforează un bilet, după care mai perforează 
înca unul. Un calător îl întreabă:
- Scuzați-mă, de ce ați perforat 2 bilete?
- Dacă îl pierd pe primul și vine controlorul, îl 
am pe al 2-lea.
- Bine, și dacă le pierdeți pe amîndouă?
- Am abonament.

La o terasă:
- Îmi spuneți și mie,vă rog, parola la wi-fi?
- Trebuie să comanzi ceva!
- Ok. Cât e o bere?
- 7 lei.
- Bine, aduceți-mi una, vă rog!
După ce i-o aduce:
- Acum, îmi spuneți și mie parola la wi-fi?
- „Trebuie să comanzi ceva”. Legat... cu litere 
mici!



www.revistabranche.ro |  | noiembrie 2021 | 11

culinar

IngredIente: 
2 cotlete mari de vițel, câte 300 g fiecare,  
8 felii subțiri de bacon afumat, 1 mână frunze 
de spanac, 25 g unt, 20 ml vin alb sec,  
100 g de prune fără sâmburi, 40 g semințe  
de pin, 2 linguri de ulei de masline, sare, piper.

MOd de PrePArAre:
Umflați prunele uscate timp de 5 minute 
într-un vas cu apă fierbinte. Scurgeți-le și 
tocați-le grosier cu un cuțit.

Prăjiți semințele de pin pentru 2 minute. 
Întindeți cotleturile pe suprafața de lucru.  

Se piperează, apoi se așează pe fiecare 4 felii 
de slănină. Se presară prune uscate tocate, se 
acoperă cu frunze de spanac, apoi se adaugă 
semințele de pin. Rulați fiecare cotlet.

Preîncălziți cuptorul la 200 ° C. Se încălzește 
uleiul într-o tigaie și se rumenesc fripturile pe 
fiecare parte. Se topeșet untul cu vinul alb și 
se lasă sosul să se îngroașe câteva minute.

Pune totul într-o tavă de cuptor și coace timp 
de 15 minute. Pentru a servi, tăiați fripturile 
în felii subțiri și serviți stropite cu puțin sos. 
Serviți cu cartofi aburiți sau piure de cartofi.

Friptură de viŢel cu prune uscate
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reţetă

IngredIente:
300 g linte verde, 200 g somon afumat, 120 
g brânză de oaie, 1 avocado, 3 linguri de ulei 
de măsline, 2 lingurițe de oțet de mere, sare, 
piper.

MOd de PrePArAre:
Puneți lintea într-o oală cu apă rece cu sare. 
Se aduce la fierbere și se fierbe timp de 30 de 
minute. Scurgeți și lăsați să se răcească.

Tăiați avocado în cuburi mici. Tăiați somonul 
afumat în fâșii.
Într-un vas, combinați uleiul și oțetul cu o 
furculiță pentru a emulsiona sosul. Adăugați 
sare și piper.
Se amestecă lintea cu avocado și fâșiile de 
somon. Stropiți cu vinegreta și amestecați 
bine. Tăiați brânza de oaie în felii. Serviți 
salata adăugând felii de brânză de oaie în 
fiecare farfurie. 

salată de linte cu somon aFumat

Foto: aufeminin.com
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reţetă

dovlecei gratinaŢi, cu salvie și muștar

IngredIente
1 dovleac,  20 ml smântână, 30 ml lapte 
integral, 2 linguri de muştar, 2 căței de 
usturoi, 6 - 10 frunze de salvie, cașcaval ras, 
sare, piper, nucșoară.

PrePerAre
Preîncălziți cuptorul la 180 ° C.
Într-o cratiță se incinge ușor smântâna și 
laptele. Oprește focul imediat ce fierbe și 
pune frunzele de salvie și usturoiul tăiat în 
4. Se lasă la infuzat minim 10 minute.
Feliați dovleceii și puneți-i într-o tavă de 
copt unsă cu unt.

Se filtrează amestecul de lapte / smântână / 
salvie / usturoi. Adăugați la infuzie, 2 linguri 
de muștar, sare, puțin piper și nucșoară rasă. 
Amestecați bine.
Turnați acest amestec peste feliile subțiri de 
dovleac. 
Adăugați puțin cașcaval ras și câteva frunze 
mici de salvie.
Acoperiți vasul gratinat cu folie de aluminiu. 
Dați la cuptor la 180°C timp de 45 de minute, 
acoperit, apoi la 200°C descoperit timp de 
15 minute. 

Foto: jardin-des-gourmands.com
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reţetă

IngredIente:
3 linguri de ulei de măsline, 
3 linguri de suc de lămâie, 
1 linguriță de oregano 
uscat, 1 linguriță de sare, 
2,5 lingurițe de fulgi de 
ardei mărunțiți, 3 căței de 
usturoi, tocați, 1 pulpă de 
miel dezosată, aproximativ 
1 kg, 4 cm grosime.

MOd de PrePArAre:
Într-un vas de sticlă, 
combinați uleiul, sucul de 
lămâie, oregano, sarea, 
chili și usturoiul, piperul. 
Adăugați mielul și ungeți-l 
bine cu marinada. Se 
acoperă cu folie de plastic 
și se lasă să macereze 4 
ore la frigider.

Preîncălziți grătarul la 
putere mare. Ungeți grila 
și faceți carnea la grătar 
pe ambele părți. Reduceți 
căldura grătarului la mediu 
și continuați să gătiți timp 
de 15 minute sau până 
când un termometru 
introdus în picior indică 50 
° C, pentru o coacere roz, 
întorcând carnea la jumă-
tatea gătitului. Se aseaza 
pe o farfurie si se lasă să 
stea 5 minute.
Tăiați carnea. Se serveste 
cu sos de muștar și salată 
de varză. 

pulpă de miel 
la grătar

Foto: Ricardocuisine.com








