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Sfântul 
nectarie

vindecătorul 
de cancer

AtenA, metropola în care sfântul s-a desăvârșit

Vă sunt dragi 
sfinţii, dar 
aţi vrea să 
aflaţi de spre 
ei mai multe 
amănunte 
decât cele 
cuprinse în 
vieţile lor? 
Aţi vrea să 
călătoriţi, fie 
şi purtaţi de 
paginile unei 
reviste, la 
locurile în care 
s-au născut, 
apoi la cele în 
care s-au nevoit 
şi desăvârşit? 

DIN DATA DE 
25 OCTOMBRIE, 
O NOUĂ 
REVISTĂ 
LUNARĂ

Veţi găsi în ea nu numai viaţa şi minunile celor mai mari sfinţi ai Răsăritului, 
ci şi amănunte de spre cetatea în care au venit pe lume, de spre personalităţile 
care le-au marcat cultura, de spre biserica locală şi contextul în care şi-au lucrat 
mântuirea. Într-un cuvânt, veţi putea pătrunde în epoca pe care fiecare sfânt a 
marcat-o şi mântuit-o, într-o măsură mai mare sau mai mică, prin nevoinţa sa. 

Un ghid-colecţie care întregeşte enciclopedic Vieţile Sfinţilor şi care nu ar 
trebui să lipsească din biblioteca şi raniţa niciunui pelerin.
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Fructele de corn
ajută tiroida şi îndepărtează 
oboseala cronică

În luna lui brumar, cine ajunge în zonele de deal sau 
prin întomnatele locuri submontane, este cu neputinţă 
să nu se bucure de arbuştii cu fructe mici, acrişoare şi 
vişinii, care abundă în acest anotimp. 

Cornul (Cornus mas) este în acelaşi timp un pomişor cu 
fructe vindecătoare, despre care pustnica Anastasia din Valea Sohodolu‑
lui spune că „au un efect tonic şi energizant, iar consumarea lor în stare 
proaspătă sau uscată ajută organismul în stările de oboseală cronică, dar 
şi în ameliorarea unor afecţiuni renale sau respiratorii.”

Ceai de coarne uscate 
împotriva anemiei

Intrarea în pârg a fructelor de 
corn se realizează la sfârşitul lunii 
iulie, iar maturarea acestora se întin‑
de de la sfârşitul lunii august până la 
jumătatea lunii octombrie. Coarnele au 
proprietăţi antiinflamatorii şi diuretice, 
normalizează valorile tensiunii arteriale, 

calmează durerile de cap şi cele cauzate de 
bolile articulare, îmbunătăţesc digestia şi 
contribuie foarte mult la tratarea fragili‑
tăţii capilare. Toate acestea se datorează 
bogăţiei de vitamine (A, B1, B2, C) şi 
minerale (magneziu, potasiu, calciu, fier) 
existente în fructele de corn. 

Coarnele sunt recomandate şi în ane‑
mie, răceală, gripă, dar şi pentru norma‑
lizarea tranzitului intestinal şi oprirea 

Le
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Pulberea de coada‑calului
încetineşte procesul  
de îmbătrânire

Coada‑calului (Equisetum arvense) este una dintre cele mai vechi plante de pe 
pământ. De mii de ani, omenirea a cunoscut puterea tămăduitoare a aceste‑
ia. Fiind foarte bogată în minerale şi alte substanţe benefice, coada‑calului 
protejează organismul împotriva infecţiilor, contribuind la buna funcţionare 
a aparatului cardiovascular şi a rinichilor. De asemenea, planta are efecte de 
încetinire a procesului de îmbătrânire, eficienţa sa fiind accentuată de conţi‑
nutul de siliciu organic, care menţine vasele de sânge puternice şi sănătoase, 
redând elasticitatea ţesuturilor şi crescând mobilitatea articulară. 
Măicuţele de la Petroşniţa au o adevărată „drogherie naturistă”, printre care 
şi preparate din această plantă de leac.
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Autoarea împreună 
cu măicuţele de la 
Schitul Petroşniţa
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Fagul (Fagus sylvatica) este copacul viguros  din zonele de 
deal şi de munte de la noi, la umbra căruia orice om simte cea 
mai profundă odihnă, atât a trupului, cât şi a sufletului. Atât mugurii  şi frun‑
zele, cât şi scoarţa fagului contribuie la tămăduiri ale afecţiunilor care ţin de 
durerile reumatice, litiaza renală şi urinară, dizenterie, febră, anxietate.  Pust‑
nica Teodora de la Poiana de Piatră cunoaşte toate tainele fagului, dar şi ale 
celorlalţi copaci tămăduitori, cu proprietăţi de‑a dreptul impresionante.

Îmbrăţişând un fag  
vei deveni mai energic

Istoria fagului este foarte veche, tă‑
măduiri cu fag făcându‑se încă din Evul 
Mediu. Despre acestea a scris la un mo‑
ment dat călugăriţa Hildegard von Bin‑
gen, care detaliază modul de folosire a 
preparatelor din fag în vederea tratării 
afecţiunilor hepatice, vindecării leziu‑
nilor şi a rănilor uşoare, dar şi scăderii 
febrei. Jirul, „fructul” fagului, este co‑
mestibil şi chiar tămăduitor.

Primăvara am fost fascinată întot‑
deauna de verdele spectaculos de crud 
al frunzelor, pe care eu le folosesc ade‑
sea în salate, dar ceea ce uimeşte pe 
toată lumea este modul în care rădă‑
cinile, deşi viguroase, se împletesc în‑
tr‑o adevărată dantelă. De câte ori 
merg la Mânăstirea Pătrunsa, revăd 
un loc unde urc printre rădăcini ca 
pe nişte scări, iar un altul se aseamă‑
nă cu degetele răsfirate ale unei mâini. 
De fapt, acela este unul din locurile 
de popas. Întotdeauna, după ce mă 
odihnesc 5‑10 minute în locul acela, 
simt un plus de energie, de revigorare 
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Fagul energizează 
şi calmează

Pustnica Teodora de la Poiana de Piatră
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obligeana 
curăţă colonul şi stimulează  
pofta de mâncare
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Monahia  
Chiriachi
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Viţa‑de‑vie era cunoscută încă din preistorie, iar oamenii au reuşit în timp să 
obţină soiuri de struguri din ce în ce mai performante. De la strugurii aro‑
maţi până la stafide, must, vin, suc, ulei din sâmburi şi chiar tescovină, toate 
au multiple efecte benefice. Virtuţile terapeutice ale strugurilor se datorea‑
ză conţinutului ridicat de fibre şi minerale, vitamine B, C, E şi F, dar mai ales 
prezenţei din abundenţă a polifenolilor. O cură de struguri este în primul 
rând detoxifiantă, protejând în acelaşi timp inima şi prevenind formarea 
cheagurilor de sânge la nivelul vaselor. Acest fruct este foarte bine tolerat 
de organism, iar strugurii negri, care în plus conţin resveratrol, sunt cei mai 
apreciaţi din punct de vedere terapeutic, cu ajutorul lor putând fi tratate 
aproximativ 60 de boli. 

Puterea vindecătoare a 

strugurilor
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Ucenicia, apoi calificarea

În drumurile sale, Sfântul Anti‑
pa de la Calapodeşti a zăbovit şi pe 
la Vlădiceni, mânăstirea de lângă Iaşi. 
Părintele Hristofor este de fel din Ba‑
cău şi prima mânăstire la care a tras pe 

când era copil a fost Calapodeştiul, lă‑
caşul ridicat chiar lângă casa părintească 
a sfântului. „Sunt şi ispite, în mânăsti‑
re fără ispite nu ne putem mântui. Ispi‑
ta este o încercare de la Dumnezeu, prin 
care ne încearcă El credinţa şi nu cred că 
ne dă mai mult decât putem duce.”

Mânăstirea vlădiceni
Frumoasele poveşti şi gustoasele 
bucate ale părintelui Hristofor 
Am ajuns la mânăstirea din Poiana Vlădicăi de lângă Iaşi târziu, după ora 
cinei, când întunericul începuse să se lase, iar vieţuitorii se retrăgeau în 
micile lor încăperi pentru pravila de noapte. Se îndreptau obosiţi spre 
locul ce le este acasă, mai zăboveau la câte un schimb de vorbe, când, 
deodată, din întuneric, în grabă mare, un monah mărunţel păşeşte hotă‑
rât spre uşa singurătăţii şi a intimităţii sale cu Domnul. Îmi dau seama că 
e chiar monahul bucătar recomandat de părintele stareţ pentru a ne dez‑
vălui din tainele gătitului. Ospitalier, părintele Hristofor revine în trapeza 
unde a petrecut mai bine de 12 ore şi ne ascultă răbdător curiozităţile.
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