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„Putem primi cuvântul lui Hristos 
numai atunci când avem sufletul 

curat, plin de lumină. Doar în felul 
acesta el devine pentru noi hrană 

şi ne schimbă viața“
Preasfinţitul Ignatie, Episcopul Hușilor

spiritualitate

În textele de slujbă ni se spune că Dumnezeu-Fiul a coborât 
în lume, din iubire desăvârşită pentru oameni, luând ceea 
ce era mai rău (stricat), ca prin asumarea firii omeneşti 

din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, să ne dăruiască 
ceea ce era mai bun pentru noi – îndumnezeirea firii noastre, 
făcându-ne părtaşi comuniunii cu Dumnezeu. Acest lucru 
se întâmplă de Buna Vestire – cuvânt care, în limba greacă, 
înseamnă „Evanghelie”.

Ori de câte ori Dumnezeu vine în viața noastră şi noi Îi deschidem 
inima, săvârşeşte această lucrare de „bună vestire”. Se aşază 
în inima noastră, ca să ne înfrumusețeze şi să ne vindece de 

rănile pe care ni le 
provoacă păcatul.

Sfântul Nicolae 
Cabasila ne spune 
că „Preasfânta 
Născătoare de 
Dumnezeu, Fecioa-
ra Maria, cea mai 
curată dintre toate 
făpturile, I-a pre-
gătit o casă – trupul 
său cel atotsfânt şi 
feciorelnic –, deve-
nind ea însăşi casă 
a Cuvântului (Lo-
gosului) Care S-a 
întrupat din pânte-
cele ei, prin puterea 
Celui Preaînalt (a 
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lui Dumnezeu-Tatăl) şi prin adumbrirea 
Duhului Sfânt”.

La Buna Vestire, Dumnezeu devine 
prezent, este El Însuşi printre noi– 
Slava ființială -, iar Maica Domnului este 
chivotul, care strângea în inima ei toate 
cuvintele dumnezeieşti.

Sfântul Evanghelist Luca ne spune, aşa 
de frumos, că „Mama lui Iisus (Maica 
Domnului) aduna toate cuvintele în inima 
ei”, încât ea însăşi a devenit ca o Scriptură 
vie, şi-a interiorizat cuvântul lui Hristos, 
l-a asimilat, a devenit viața ei.

Când Arhanghelul Gavriil se duce în 
cetatea Nazaretului din Galileea şi îi spune 
Fecioarei Maria că a găsit har, că este 
vrednică să-L primească pe Dumnezeu 
în pântecele ei, ea însăşi s-a cutremurat 

– ne spune Sfântul Evanghelist Luca – şi 
cugeta întru sine, întrebându-se ce se va 
întâmpla, ce fel de veste este aceasta.

Această „cugetare în sine” a Maicii Domnului 
este o formă de interiorizare a cuvântului 
pe care l-a primit de la Arhanghel, este o 
asumare lăuntrică a cuvântului, pentru 
ca, mai apoi, să fie pregătită să-i spună 
Arhanghelului: „Să fie după cuvântul tău! 
Îl primesc pe Dumnezeu-Fiul, să Se întru-
peze în pântecele meu, să Se zămislească, 
ca în felul acesta să îndumnezeiască firea 
umană care şi-a pierdut frumusețea din 
pricina păcatului”.

Putem primi cuvântul lui Hristos numai 
când avem sufletul curat, plin de 
lumină. Doar în felul acesta, cuvântul lui 
Hristos devine pentru noi hrană şi noi ne 
schimbăm viața.
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spiritualitate

Biserica „Zlataust”  
de pe Ulița copilăriei

Biserica „Zlataust” din Iași, având 
hramul Sf. Ioan Gură de Aur și 
Sf. Mucenic Teodor Tiron, a fost 

construită de Gheorghe Duca în anul 
1638, în nu mai puţin de 30 de zile. 

Zidăria din piatră şi turnul-clopotniţă, unde 
există o tainiţă în care puteau fi ascunse 
obiectele de cult în vremuri de restrişte, 
sunt două aspecte exterioare care particu-
larizează şi înfrumuseţează biserica. 

În secolul al XVIII-lea este adăugat 
pridvorul de la intrare, în ideea de a 
proteja monumentul sculptat de italianul 
Nach Zut Canova și necropola familiei 
Romano. Tot aici se află şi câteva monu-
mente funerare aparţinând vornicului 
Georgi Romalo, soţiei sale, Emilu Max și 
altor membri ai familiei. 

Săpăturile din 1968 au scos la iveală, 
lângă zidul de nord al Bisericii, mormântul 
cunoscutului cântăreţ și cobzar Barbu 
Lăutarul, pe numele lui adevărat Barbu 
Muntean.

Din acelaşi secol datează şi pictura care 
zugrăveşte catapeteasma. Icoanele 
împărătești sunt deosebite, mai ales că 
păstrează coroniţele din metal argintat, 
iar icoana Mântuitorului Îl întruchipează 
pe Iisus Hristos ţinând în mână globul 
pământesc, decorat cu un brâu de alpaca.
Icoana Sfîntului Ioan Gură de Aur, din 
pridvorul bisericii este, de fapt, o frescă 
realizată de profesorul Constantin 
Călinescu. De asemenea, arhiva Bisericii 
Sf. Ioan Gură deAur este bogată în acte 
şi documente de la 1800, cât şi cărţi 
vechi, existând, în acest sens, o adevărată 

colecţie de cărţi de cult, dar şi de cultură 
universală, în limbile greacă şi slavonă.

Alte obiecte de valoare adăpostite de 
Biserica Zlataust sunt un epitrahil unicat 
şi cusut din fir metalic, cu 14 sfinţi, care 
datează din 1720, două mânecuţe preo-
ţești care sunt cusute cu fir metalic, din 
anul 1792, potirul din argint cu inscripţie, 
ce datează din anul 1805, donat bisericii de 
către soţii Dimitrie și Elena Albescu, care 
au mai dăruit şi alte obiecte valoroase, atât 
din punct de vedere artistic, cât şi istoric.
Un obiect mai special este potirul înalt 
de 0,38 metri, cu picior din bronz aurit, 
ornat cu gravure reprezentând o viţă de 
vie și chipul celor patru evangheliști. Din 
acest potir se împărtășeau scriitorii și 
poeţii Iașului, care obişnuiau să vină în 
acest sfânt locaş, printre care îi amintim 
pe Ionel Teodoreanu, Otilia Cazimir sau 
George Lesnea. 

Inscripţia Chiril arhimandrit 1835, alături 
de aceleași motive florale, se află și pe 
discul cu diametrul de 0,25 metri, steluţa 
(dăruite de soţii Dimitrie și Elena Albescu) 
și linguriţa aurită de împărtășanie. 

Aşadar, există o legătură de suflet între 
Biserica Zlataust şi lumea scriitoricească, 
întrucât parfumul amintirilor despre uliţa 
Zlataust se strecoară şi în paginile de 
roman ale lui Ionel Teodoreanu, în “Fata 
din Zlataust”, “Uliţa copilăriei” sau “Casa 
bunicilor”, pagini zugrăvite cu o sensibilitate 
şi un farmec aparte. Astfel, uliţa bisericii 
avea să-şi găsească locul într-o atmosferă 
patriarhală şi tihnită, cu tuşe de poezie.

Maria Luisa Ţuculeanu
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Kiev - pace, război şi omenie
Mihai Coţovanu
 mihaicotovanu.ro

Destinul mi-a purtat pașii pe cărarea 
abruptă spre chilia și biserica 
săpată în piatră calcaroasă de la 

Mănăstirea Lyadova, unde a viețuit pentru 
o perioadă Sfântul Antonie, cel care a 
înființat Mănăstirea Lavra Pecerska din 
Kiev. De pe platoul Mănăstirii se poate 
admira peisajul cu câmpiile Moldovei 
despărțite de râul Nistru de Ucraina. 
Acest peisaj m-a impresionat, m-a 
inspirat pentru a realiza un tablou care 
l-am finalizat când a început războiul 
în Ucraina. Peisajul ilustrează o zi lumi-
noasă de august, când am mers împreună 
cu Cezara (fiica mea) și Viaceslav, pentru 
a cere sfat de la călugări, dacă pot încă 
să facă cununia civilă, având în vedere 
faptul că bunica lui Viaceslav a murit 
înainte cu o zi de data evenimentului. 
În urma discuției cu călugărul, care a 
prezentat un caz asemănător din familia 
lui, în ziua nunții, decedatul și-a conti-
nuat drumul, iar evenimentul a continuat 
fără a se dansa. După ce ne-am întors de 
la mănăstire am participat împreună la 
înmormântarea bunicii lui Viaceslav. Cu 

această ocazie i-am cunoscut pe ucrai-
nieni, obiceiurile lor, fiind plini de viață 
și omenie. Toate rânduielile care au 
decurs pentru înmormântare au eviden-
țiat așezare și prosperitate. A doua zi a 
urmat cununia civilă, care s-a petrecut 
într-o atmosferă luminoasă cu urări de 
prețuire și respect din partea oficialită-
ților de la Primărie și a rudelor.
Am avut privilegiul să vizităm Kievul 
și am fost profund impresionat de 
Complexul Mănăstiresc Lavra Pecerska, 
pentru că am dorit să ajungem la moaș-
tele Sfintei Paraschiva. După ce am 
vizitat catacombele în care erau sute de 
sfinți și biserici, am făcut o corelație cu 
catacombele de la Roma în care existau 
biserici cu fresce pictate din perioada 
prigoanei romane.
Această analogie m-a făcut să înțeleg 
că Sfântul Andrei a ajuns pe colinele 
Kievului, iar catacombele din complexul 
Mănăstiresc sunt mărturie a perioadei 
primare a creștinismului în care au existat 
prigoane. Am fost impresionat de arhitec-
tura vechiului oraș care mărturisea despre 
un trecut încărcat de istorie și cultură. 
Viaceslav era atașat de Kiev, deoarece 
a făcut facultatea acolo și doreau să 
se stabilească în acest oraș. Am avut 
discuții cu ei înainte de căsătorie despre 
conflictul din Donetsk și Luhansk, starea 
de război din aceste regiuni mă îngrijorau, 
iar Viaceslav mi-a spus că ucrainieni vor să 
treacă Complexul Mănăstiresc Lavra care 
este în Patriarhia Moscovei, sub Patriarhia 
Kievului. Atunci am discutat că acest 
aspect poate să adâncească conflictul.
Am impresia că destinul umanității 
se înscrie în predispozițiile astrale din 

artă

„Peisaj cu râul Nistru”, autor: Mihai Coțovanu
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mecanica cerească, iar anumite eveni-
mente sunt predispuse. Am făcut această 
observație pentru că în perioada studen-
ției când mergeam la București, mă cazam 
la un prieten călugăr de la Mănăstirea 
Cernica. În acea perioadă venea multă 
lume la preotul Ilarion Argatu. Cu acest 
prilej, am fost martor când a povestit din 
perioada când era prigonit și trebuia să 
se ascundă de securitate. De multe ori 
fiind nevoit să doarmă în podul diferiților 
localnici, care îl ajutau să se ascundă. S-a 
rugat lui Dumnezeu să-i arate ce se va 
întâmpla la sfârșitul vremurilor, iar cele 
relatate sunt evenimente care se petrec 
acum în Ucraina.
Pelerinajul făcut la chilia Sfântului Antonie 
și catacombele din Lavra Pecerska, i-a 
ocrotit pe Viaceslav și Cezara, care acum 

sunt în Iași. Visurile lor au fost spulbe-
rate pentru că doreau să se stabilească la 
Kiev, iar apartamentul pe care au stabilit 
să-l cumpere a fost bombardat. 
Refugiații ucrainieni au fost primiți cu 
multă căldură de oamenii simpli din 
Bucovina și din întreaga țară. Gesturile 
de omenie ale oamenilor care exprimă 
cultura tradițională și religioasă, plină 
de încărcătură spirituală sunt cea mai 
frumoasă lecție de diplomație. 
Timpul de pace în care am avut prilejul 
să iau contact pentru prima oară cu 
spațiul ucrainian, rămâne în urmă. Un 
timp de lumină și frumusețe, cu oameni 
frumoși, ospitalieri, care sunt străini 
de cei care au creat războiul. Dar, din 
vremuri străvechi talpa societății este 
strivită și suportă greutățile.
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umor

- Domnişoară, părul dumneavoastră 
arată extraordinar.
- Îl am de la mama…
- Fantastic. Ce bine s-a păstrat!

Un copil intră într-o cofetărie:
- Vreau un ou cu ciocolată!
- Cât de mare să fie?
- Cât capul lui tati, dar să fie cu ceva 
înăuntru…

- Bună ziua, am venit la terapia de 
cuplu.
- Dar partenerul unde este?
- Am crezut că îmi daţi dumneavoastră 
unul…

De unde veniţi la ora asta?
– De la petrecerea de Revelion!
– Tu îţi baţi joc de mine? Revelionul a 
fost acum două luni!
– Asta ştiu, dar abia acum mi-au 
sugerat gazdele să mă întorc acasă…

La Palatul Victoria se opreşte badea 
Gheorghe cu bicicleta, o rezeamă de 
gard şi începe să caşte ochii în jur.
Gardianul:
– Bade, ia bicicleta de-aici că vin 
miniştrii, primul-ministru...
– No, că nu-i bai, i-am pus lacăt!

- Ce bine că ai venit, buni! O să vedem 
împreună cascadoria lui tata…
- Ce cascadorie?
- A zis că dacă mai vii la noi, se urcă pe 
pereţi!

La cofetărie:
- Ce aveţi fără zahăr şi grăsime?
- Şerveţele sau dacă doriţi, un taxi!

Pun piciorul drept pe cântar, totul este 
normal… Îl pun şi pe stângul şi apare: 
“Gabarit depăşit!” Cât poate, frate, să 
cântărească piciorul stâng?

Soţul vine acasă pe două cărări. Soţia îl 
aşteaptă la uşă cu o tigaie în mână. El 
îi spune:
- Du-te şi te culcă, nu mi-e foame..

Soţul vine vesel acasă şi întreabă:
- Ce ai face dacă aş câştiga la Loto?
- Aş lua jumătate şi te-aş părăsi!
- Perfect. Tocmai am câştigat 12 lei…
Vrei doar 6 sau ţi-i dau pe toţi?

- Îmi pare mie sau te pregăteşti de 
plecare?
- Păi, vreau să plec…
- Bine, dar mai este o jumătate de oră 
până la finalul programului... În plus, 
ai venit şi cu două ore mai târziu la 
muncă…
- Şefu’, dacă am întârziat la venire, nu 
vreau să întârzii şi la plecare…

- Draga mea, cu cine ai stat de vorbă o 
oră la poartă?
- Cu Vasileasca.
- Şi de ce nu ai invitat-o în casă?
- Era grăbită!

- Iubito, de ce te-ai măritat cu mine?
- Că eşti amuzant.
- Credeam ca sunt bun la…
- Nu ţi-am spus eu că eşti amuzat!
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job

Dacă ești mereu în căutare de metode 
de dezvoltare, tocmai ai găsit ce 
căutai! Noua ediție a evenimentului 

JobShop® îți va da imboldul necesar să 
pășești în lumea muncii printr-o serie 
de traininguri și workshop-uri gândite 
special pentru tine. 

Evenimentul se va desfăşura, din cauza 
condițiilor pandemice, în format hibrid. 
Totuși, acest fapt nu este un impediment 
în calea organizării unui eveniment de 
calitate. JobShop® își dorește să apropie 
mediul universitar de companiile din 
domeniul tehnic. Acest lucru se reali-
zează prin informarea corectă și rapidă 
a studenților cu privire la oportunităţile 
oferite de marile companii existente pe 
piața locală și națională.
 
Evenimentul cuprinde traininguri, activi-
tăţi de la companii din domeniul tehnic, 
dar şi o platformă unde studenţii pot găsi 
locuri de muncă adresate lor. Temele 
acestora sunt inspirate de răspunsurilor 
date prin intermediul unui sondaj de opinie 
la care au răspuns studenți ai Universității 
Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași și nu 
numai. Deja sunt anunțate activități de la 
companii ca Vitesco Technologies și P&G.

Primul weekend, 8-9 aprilie, va aduce 
4 traininguri, care vor acoperi teme ca 
metodologia Agile, antreprenoriat și chiar 
luarea deciziilor în carieră.
În perioada 28-29 mai, participanții vor 
avea ocazia să se pregătească pentru 

viitorul lor interviu. Sâmbătă, 28 mai, vor 
fi organizate trainingurile de LinkedIn și 
interviu și workshop-ul de CV. Duminica 
va aduce alte două traininguri. 

Fii cu ochii pe pagina de Facebook 
JobShop Iasi, dar și pe site-ul www.iasi.
jobshop.ro, pentru a afla primul ce se mai 
întâmplă la ediția de anul acesta!

Acest eveniment nu ar fi posibil fără 
ajutorul sponsorilor și partenerilor 
noștri: Microchip Technology, Restaurant 
Romeo e Giulietta, papet.ro, StrongBytes, 
Vitesco, Artis Design.

Evenimentul este organizat de BEST 
Iași, organizație studenţească europeană 
apolitică și non-profit. În Europa există 
90 de grupuri locale BEST în 32 de țări 
și are un număr de aproximativ 3300 de 
membrii implicați în evenimente dedicate 
în mod exclusiv studenților. Mai multe 
detalii găsiți pe www.bestis.ro. 

Traininguri şi joburi  
pentru studenți, la JobShop®, 
ediția 2022



Culinar

INGREDIENTE:
500 g creveţi decorticaţi,2 linguri de 
unt,1/4 cană de ceapă tăiată mărunt,2 
căţei de usturoi tocaţi,1 ardei gras 
tăiat cubuleţe,1 tijă de ţelină tăiată 
mărunt,400 g roșii tocate,1/4 cană de 
vin alb,1 linguriţă de cimbru uscat, 
2 linguri de pătrunjel tocat, sare și 
piper.

MOD DE PREPARARE:
Pentru început topim untul într-o 
cratiţă și călim ușor ceapa, usturoiul, 
ardeiul și ţelina. Adăugăm roșiile, 
vinul, cimbrul, sare și piper după 
gust. Continuăm să fierbem la foc mic 
timp de 30 de minute, amestecând 
ușor, după care punem și creveţii 
pentru încă 10 minute. Se pot servi cu 
paste.

CREVEŢI ÎN STIL CAJUN

Foto: Sabine Felidae (pixabay.com)
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reţetă

INGREDIENTE: 
750 g pulpe de pui dezosate, fără piele, 
în jur de 5-6 fileuri, 1 lămâie, 2 căţei de 
usturoi tocaţi, 1 linguriţă de cimbru 
uscat, 1 linguriţă de rozmarin, 1 lingu-
riţă sare, 
1/2 linguriţă de piper negru proaspăt 
sfărâmat, 2 linguri de ulei de măsline.

SOS CREMOS DE CIUPERCI: 
1 lingură ulei de măsline, 250 g ciuperci 
proaspete, foliate, 2 căţei de usturoi 
tocaţi, 1 linguriţă de pătrunjel proaspăt 
tocat, 1 linguriţă de cimbru uscat, 1 
linguriţă de rozmarin uscat, 1 cană de 
smântână, 1 linguriţă nucșoară, sare 
și piper negru,  1/2 cană parmezan 
proaspăt mărunţit.

MOD DE PREPARARE:
Condimentaţi pulpele de pui cu sare, 
suc de lămâie. Lasăţi-le să absoarbă 
sucul de lămâie timp de 15 minute. 
Amestecaţi căţei de usturoi, cimbrul, 
rozmarinul și piperul și ungeţi puiul 
în mod egal cu condimentul obţinut. 

Încălziţi 1 lingură de ulei într-o tigaie 
mare la foc mediu-mare și coaceţi 
pulpele de pui până când se rumenesc 
pe fiecare parte (aproximativ 8 minute 
fiecare parte, în funcţie de grosime). Se 
transferă pe o farfurie și se păstrează la 
cald.

Sos cremos de ciuperci
În aceeași tigaie, puneţi uleiul de 
măsline și adăugaţi ciupercile. 
Condimentaţi cu sare și piper și se 
fierbeţi până se înmoaie (aproximativ 
3 minute). Adăugaţi usturoiul, pătrun-
jelul, cimbrul și rozmarinul. Se sotează 
până se parfumează (aproximativ 1 
minut). Turnaţi smântâna, reduceţi 
la foc mic și se continuaţi gătitul până 
când sosul s-a îngroșat ușor. Adăugaţi 
nucșoară. Puneţi parmezanul și lăsaţi 
să se topească prin sos încă 4 minute, 
amestecând din când în când. 
Puneţi puiul în tigaie. Testează gustul 
și condimentează cu sare și piper după 
gustul tău. Se ornează cu pătrunjel 
proaspăt și parmezan. 

PULPE DE PUI DE CASĂ CU SOS DE CIUPERCI

Sursa: momsecrets.com
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reţetă
AVOCADO ȘI OUĂ PENTRU UN MIC DEJUN HRĂNITOR

INGREDIENTE:
1 lingură de ulei de măsline (15gr), 2 
felii de pâine integrală, Sare și piper 
după gust, 1 avocado (200 gr), 2 ouă 
(60gr)

MOD DE PREPARARE:
Folosind o furculiţă, zdrobește avocado 
și întinde-l pe pâine.
Se amestecă ouăle și se adaugă sare și 
piper după gust. Gătiţi ouale în ulei de 
măsline și amestecaţi până când sunt 
fierte.
Odată ce ouăle sunt gata, așezaţi-le pe 
pâine unde aţi întins anterior avocado. 
Începeţi ziua liberă cu acel mic dejun 
perfect!

Sursa: amelioretasante.fr
Foto: pixabay.com

Avocado, pe lângă faptul că este delicios, 
conţine un nivel nutriţional ridicat, fiind 
bogat în substanţe nutritive de toate tipu-
rile. De la acid folic la potasiu, magneziu, 
fier și cupru până la vitaminele B, C, D, E 
și K. 

Acest fruct ajută și la scăderea nivelului 
de colesterol datorită conţinutului său de 
acid oleic. În plus, din același motiv, ajută 
la controlul greutăţii și promovează un 
proces de îmbătrânire sănătos.



AVOCADO ȘI OUĂ PENTRU UN MIC DEJUN HRĂNITOR
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