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editorial

CU DRAG, LA ȘCOALĂ
Prof. Irina Leonte - inspector de specialitate
Încă mai purtăm în suflete clinchetul clopoŃelului sunând
iar începerea cursurilor noului an școlar...
Este un moment încărcat de emoŃii, vise, speranŃe... Știu

formăm copilul nostru spre o putere de selecŃie. Să nu
analizăm ce au făcut sau ce n-au făcut părinŃii copilului, ci să
analizăm, fiecare dintre noi, ce am făcut pentru acest copil.

că v-aŃi pregătit cu toată responsabilitatea să vă întâlniŃi cu
elevii dumneavoastră și să le transmiteŃi adevărurile

Tocmai aici intervine minunea orei de religie: răbdarea
profesorului faŃă de aceste lucruri nedorite, seriozitatea și

nemuritoare ale credinŃei creștine.

prestanŃa cu care tratează ora, tăcerea care îi îndeamnă pe

Cabinetele de religie sunt amenajate și dotate cu
materiale utile, planificările sunt gata, orarul este stabilit!

elevi să mediteze la faptul că au făcut ceva nepotrivit, apoi
îndemnul la rugăciune. În modul cel mai sigur, rugăciunea,

Ceea ce în urmă cu 22 ani era de neconceput, astăzi

făcută cu luare-aminte, va ajuta și pe elevi și pe profesor să-și

face parte din firescul lucrurilor: elevii români studiază la
școală, timp de o oră în fiecare săptămână, religia. Dacă, la

îndrepte inimile spre cele înalte și sfinte. Așa Îl putem aduce
pe Hristos în școală și îi putem ajuta pe copii să-L așeze în

început, nu exista nici experienŃa necesară în predarea acestei

vârful piramidei valorilor.

discipline, nici manuale sau alte instrumente ajutătoare, în anul
2011 putem vorbi însă, cu bucurie, de toate acestea și chiar de

Acum, la început de an școlar, să medităm,
deci, cu mai multă luare-aminte, la ceea ce se

mai mult decât atât. Profesorul de religie nu duce astăzi lipsă de

așteaptă de la noi, profesorii de religie.

modele în activitatea sa metodică, de studii, cărŃi, articole de pe
internet, proiecte de lecŃii, materiale didactice, soft

De modul în care profesorul de religie, acest sacerdot
al catedrei, sacerdot laic, reușește să-și apropie clasele de

educaŃional, sugestii pentru activităŃile extrașcolare, lucrări cu

elevi depinde formarea gustului pentru sacru, dezvoltarea

caracter practic-aplicativ, concursuri etc.
Ora de religie se adresează tuturor copiilor, indiferent

sentimentului religios. Hristos nu are pe nimeni de pierdut,
căci "Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel

de capacităŃile intelectuale, psihice sau cognitive ale acestora.

pierdut" (Matei 18: 11). Nici noi nu ne permitem să pierdem

Ora de religie este una de "liniște" și sinceritate, de bucurie
curată a inimii, fie că este vorba despre lecturi din VieŃilor

pe nimeni dintre elevii noștri!
Noi, profesorii de religie, ca "plugari în Ńarina

SfinŃilor, fie de explicaŃii ale profesorului sau de activitatea

sufletului" (termenul aparŃine părintelui arhim. Teofil Părăian),

independentă a fiecărui elev în parte. Profesorul de religie este
o persoană de suflet, o persoană dedicată iubirii aproapelui,

trebuie să-i hrănim pe tineri cu vitamina bucuriei creștine,
dacă noi înșine o vom trăi ca dispoziŃie sufletească firească,

care nu doar are înŃelegere, ci și formează caractere cu o

să-i provocăm mereu pe aceștia să descopere sursele de

delicateŃe dobândită prin exersarea rugăciunii pentru elevii săi.
Ora de religie va fi, astfel, ora de formare și de îmbogăŃire

bucurie creștină autentică, realizând împreună activităŃi
diverse, care să oglindească bucuria comuniunii (participarea

spirituală. Timpul se va dilata într-atât încât va trece dincolo de

și chiar implicarea lor la slujbe și manifestări religioase

limitele sale fizice, iar cunoașterea va viza scopuri
transcendente. Este bine ca sufletul să primească hrana atât de

deosebite), bucuria împărtășirii în iubire și a iubirii de semeni
(acŃiuni filantropice și de voluntariat organizate la instituŃii de

necesară sau măcar să fie invitat la reflecŃie, chiar să-i fie

asistenŃă socială, spitale, chiar în centre de detenŃie), bucuria

deschis copilului interesul pentru manifestarea spirituală.
Profesorul care face această oră se adresează unor copii

rugăciunii (în fiecare oră să se valorifice acest aspect, prin
apelul la citirea unor fapte minunate din viaŃa sfinŃilor, a unor

care fac parte din familii creștine practicante, dar și unor copii

fragmente de rugăciune în cinstea sfinŃilor invocaŃi, momente

în ale căror familii se vorbește foarte puŃin despre Hristos.
Însă, copilul vine la școală, unde primește lumina cunoașterii.

care să se extindă sub forma unei "școli a rugăciunii", și anume
prin provocarea benevolă a elevilor la un program de

Oricât de bulversat ar veni de acasă, ora de religie îl duce pe

rugăciune săptămânală în spaŃiul școlii sau în cel liturgic,

copil spre frumuseŃea dumnezeiască, spre ceea ce chiar sufletul
lui tânjește. MulŃi copii nu frecventează biserica, pentru că

bisericesc, realizând un program flexibil, găsind în orice
eveniment al vieŃii tinerilor pretext pentru ea).

părinŃii lor nu fac aceasta. Preotul nu obligă și nu poate obliga

Vă doresc să aveŃi sănătate, ajutor și înŃelepciune de la

pe nimeni să vină la biserică. Încotro se îndreaptă generaŃia
tânără, în contextul unei societăŃi în care, totuși, libertatea de

Dumnezeu, curiozitate pentru a lectura cărŃi folositoare
pentru suflet, bucurii duhovnicești și neliniște creatoare. Să

credinŃă nu mai este îngrădită ca în comunism? Ca profesor de

aveŃi elevi dornici de învăŃătură, părinŃi interesaŃi de

religie, consider că nu ar trebui să ne îngrijorăm în mod
exagerat de tentaŃiile vremii de acum, ci să ne îngrijim să

colaborarea cu școala, colegi buni și manageri vizionari.
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INTERVIU cu PS Dr. IOACHIM BĂCĂUANUL Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului

„COMUNIUNE ȘI DEVENIRE SPIRITUALĂ ÎN IUBIRE FAłĂ DE DUMNEZEU
ȘI FAłĂ DE OAMENI”
PreasfinŃite Părinte Episcop Ioachim, bine
aŃi revenit în mijlocul profesorilor de religie din
Bacău! Cu ce gânduri aŃi participat la această
Consfătuire a cadrelor didactice titulare la
disciplina Religie din judeŃul nostru?
Răspundem mereu cu cea mai mare bucurie
invitaŃiilor de a fi în mijlocul profesorilor și elevilor
noștri. Am binecuvântat deschiderea anului școlar la
două unităŃi de învăŃământ din Bacău, Școala “Ion
Creangă” și Colegiul NaŃional “George Apostu”.
Impresionantă este credinŃa tinerilor de astăzi! Cu
multă delicateŃe și emoŃie ei primesc învăŃăturile
creștine pe care și le apropie și pe care încearcă să le
aplice în viaŃă. RelevanŃa orei de Religie pentru copii și
tineri trece dincolo de conŃinutul de predare întrucât
mesajul transmis este impregnat cu valoarea și sensul
real al vieŃii, iar aceștia pot beneficia de la vârste
fragede de o creștere așezată pe valori moral-creștine
autentice, care să le poată consolida creșterea
duhovnicească. Se apreciază că există o largă susŃinere
a orei de religie pe plan naŃional, chiar dacă mai apar
voci care se declară fără Dumnezeu. ActivităŃile de
susŃinere a păstrării orelor de religie în trunchiul
comun, au reprezentat, la nivelul întregii Ńări, un
model de implicare atunci când se dorește să se
păstreze o realizare care Ńine de specificul creștin
ortodox. Ne referim aici la campania naŃională “Niciun
liceu fără Dumnezeu!”. Arhiepiscopia Romanului și
Bacăului asigură sprijinul necesar iniŃiativelor ce
vizează promovarea și susŃinerea orei de religie.
Cum apreciaŃi că se desfășoară în prezent
activitatea profesorilor de Religie din judeŃul
Bacău?
Am urmărit cu interes și multă bucurie raportul
de activitate la disciplina Religie, pentru anul școlar
2010-2011, prezentat de d-na prof. Irina Leonte,
inspector de specialitate. Participarea numeroasă a
elevilor și rezultatele deosebite obŃinute de ei la
concursurile judeŃene și la olimpiada naŃională
ilustrează dragostea lor pentru valorile perene ale
HARISMA
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credinŃei creștine și ale culturii românești, dar și
seriozitatea și dăruirea dovedite de profesorii de
religie, care își îndeplinesc misiunea ca sacerdoŃi
la altarul școlii.
Proiectele
educative
și
activităŃile
extracurriculare desfășurate de profesorii de
religie împreună cu elevii lor, cu sprijinul unor
instituŃii de cultură și cu cel al Bisericii,
consolidează prin fapte credinŃa tainică, apropie
copiii de Dumnezeu și îi educă. Desfășurarea
orelor de religie și în afara spaŃiului sălii de clasă,
diversificarea și intensificarea activităŃilor practic
-aplicative, crește impactul acestei discipline,
activităŃile de acest fel dezvoltând abilităŃi și
competenŃe
elevilor.
EducaŃia
adevărată
modelează și cultivă pe om nu numai profesional,
ci mai degrabă, spiritual.
În Bacău predau religia ortodoxă 100 de
profesori titulari și peste 280 de suplinitori
calificaŃi, majoritatea având grade didactice. Ei se
constituie într-un corp profesoral bine organizat
și coordonat. Pregătirea iniŃială și continuă a
profesorilor trebuie să fie la cele mai ridicate
standarde, pentru a le asigura un înalt grad de
calificare, în vederea desfășurării unor activităŃi
didactice moderne și atractive.
EVENIMENT

Cum vedeŃi misiunea
profesorilor de religie în
acest context dificil al unei
crize economice mondiale,
care tinde să acapareze
atenŃia
și
îngrijorarea
tuturor?
Este
firesc
ca
într-o
societate materialistă, aplecată
preponderent spre „a avea”, în
momentul în care apare o criză de
orice fel, fie ea economică sau
financiară, persoana să se simtă
ameninŃată, tulburată, destabilizată, considerând că
într-o astfel de perioadă îi va fi afectat stilul de viaŃă,
moment în care va încerca redresarea sa recurgând
la restrângeri financiare în domenii considerate mai
puŃin importante, precum sănătatea și educaŃia, ceea
ce reprezintă o gravă eroare. Așa cum menŃiona și
Părintele Patriarh Daniel în Mesajul său la
deschiderea noului an școlar, educaŃia în timp de
criză trebuie să fie întărire spirituală a copiilor și
părinŃilor, pentru a nu pierde echilibrul și speranŃa.
De aceea, de modul în care profesorul de
religie, reușește să-și apropie clasele de elevi,
depinde formarea și dezvoltarea sentimentului
religios. Hristos nu are pe nimeni de pierdut, căci
"Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel
pierdut" (Matei 18:11). Nici noi nu ne permitem să
pierdem pe nimeni pe calea mântuirii, nici un elev.
Cunoaștem numeroasele dificultăŃi cu care se
confruntă profesorii noștri: numărul din ce în ce mai
mic de elevi care ajung pe băncile școlii, numărul mic
de posturi, uneori un post însumând un anumit
număr de școli, naveta obositoare și alte atitudini
descurajante, pot constitui toŃi atâŃia factori care să
te tragă înapoi, care să îŃi mai taie din avânt. Dar,
experienŃa de peste 20 de ani de când se predă
religia în școală, ne arată că profesorii sunt devotaŃi
și conștienŃi de misiunea lor, înfruntând toate
piedicile. Cuvântul lui Dumnezeu este viaŃă și trebuie
transmis tinerei generaŃii. Dragostea pentru elevi,
credinŃa și ajutorul Sfintei Treimi îi ajută și-i
motivează.
EVENIMENT

AŃi vorbit de necesitatea unei
împărtășiri permanente din Cuvântul lui
Dumnezeu, a catehizării continue a tuturor
creștinilor. Ce mijloace aveŃi în vedere
când vă referiŃi la aceste aspecte deosebit
de importante din activitatea misionară a
Bisericii
Ortodoxe
Române
și
a
Arhiepiscopiei a Romanului și Bacăului?
Întrucât Hristos Cel Răstignit și Înviat
rămâne mereu prezent în Biserica Sa până la
sfârșitul veacurilor (cf. Matei 28:20), citirea Sfintei
Scripturi, prin care noi intrăm în comuniune cu Hristos
– Cuvântul vieŃii, este mai mult decât un act de
cultură teologică, ea este un act de comuniune și
devenire spirituală în iubire faŃă de Dumnezeu
și faŃă de oameni. Această activitate spirituală
este foarte necesară mai ales în lumea de astăzi,
marcată de fenomenul secularizării, perceput ca
înstrăinare a omului de Dumnezeu și afectată de
individualism, perceput ca însingurare a omului în
relaŃia sa cu semenii.
Pentru a transmite noilor generaŃii valorile
care le-a însufleŃit pe cele dinaintea lor, simpla
învăŃare a unor percepte nu reprezintă astăzi calea
cea mai inspirat aleasă, ci doar mărturia valorilor
trăite va câștiga adeziunea tinerilor.
În primul rând, avem nevoie de oameni credincioși
și mărturisitori, ca profesori de religie. Un alt
aspect important este calitatea lor umană de a
relaŃiona, de a comunica minunata Veste Bună
printre cei mai mici fraŃi ai noștri.
HARISMA
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Urmează apoi pregătirea
intelectuală, metodologică, un
aspect care îi recomandă sau nu,
ca vrednici ziditori ai Casei lui
Dumnezeu.
Ne preocupă în mod
deosebit, pe lângă zidirea de
lăcașuri de cult, de așezăminte
filantropice și „zidirea de
suflete”, adică de a investi cu
precădere în oameni, în special în
oamenii Bisericii, preoŃi și
profesori deopotrivă.
MenŃionez că cele două
proiecte, Alege Școala! și
Hristos împărtășit copiilor,
proiecte care se implementează
în cadrul Eparhiei noastre, ce au
în esenŃă catehizarea copiilor și
atragerea lor spre Hristos
Domnul, Biserică și Școală, sunt
două modele de parteneriat de
succes între World Vision și
Biserica Ortodoxă Română. Prin
intermediul acestor proiecte s-au
dezvoltat frumoase iniŃiative
locale: cateheză parohială, donare
de carte, sprijin în amenajarea bibliotecilor parohiale,
pelerinaje, punându-se accent pe importanŃa
educaŃiei creștine în dezvoltarea copilului și
promovarea modelului creștin în comunităŃi.
Credem că ce este bine pentru copil este bine
pentru întreaga comunitate. De aceea, misiunea
noastră este să asigurăm copiilor României șansa să
crească într-un mediu prielnic, care să îi ajute să se
dezvolte fizic, intelectual și mai ales spiritual.
Considerăm că pentru viitor este nevoie de mai
multă implicare din partea preoŃilor și profesorilor
noștri, dar și de o mai intensă prezentare a acestor
activităŃi frumoase în mass-media bisericească și cea
locală.
Pentru perioada următoare, care
consideraŃi că sunt priorităŃile privind
învăŃământul religios băcăuan?
HARISMA
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Considerăm că Biserica trebuie să răspundă
permanent necesităŃilor vremii. Observăm că
evoluŃia sistemului de învăŃământ din România
preconizează o schimbare a tipologiei școlilor și a
încadrării acestora pe categorii sau clase, în funcŃie
de profil și calitatea procesului de învăŃământ. În
acest sens, înfiinŃarea și susŃinerea unor unităŃi de
învăŃământ de către Centrele Eparhiale sau
atragerea unora deja existente sub patronajul
Bisericii prin consolidarea de parteneriate,
reprezintă una din ideile de acŃiune pe termen
lung.
În prezent, Arhiepiscopia nu dispune de
unităŃi școlare de învăŃământ proprii în judeŃul
Bacău, dar cerinŃele actuale și nivelul crescut al
așteptărilor tuturor ne preocupă în această
direcŃie.
EVENIMENT

În ultimii ani s-au
încheiat parteneriate cu mai
multe școli generale și licee,
care s-au concretizat în
înfiinŃarea de capele școlare și
centre de zi pentru elevi care
vin în completarea ofertei
educaŃionale publice.
Sub acest aspect se
poate aprecia că există o
preocupare
sistematică
pentru
derularea
de
programe
educaŃionale
proprii.
Ne dorim extinderea
ofertei de unităŃi de învăŃământ, fie prin înfiinŃarea
unora noi, fie prin încheiere de parteneriate,
crearea de grădiniŃe la nivelul protopopiatelor și,
mai ales, considerăm că este momentul deschiderii
în viitorul apropiat a unui Liceu ortodox în
mun. Bacău, care să constituie un adevărat reper
educaŃional, un for de elită pentru Bacău și nu
numai.
IntenŃionăm ca pe viitor să transformăm
oferirea „binecuvântării” dintr-un simplu act la
dosarul de înscriere la examenul de titularizare,
într-o întâlnire, un interviu, o con-vorbire cu
viitorul cadru didactic pentru obŃinerea arhiereștii
binecuvântări, moment care să marcheze
importanŃa sporită cu care dorim să investim
relaŃia noastră, a Bisericii, cu profesorii de religie.
Preconizăm o mai strânsă legătură cu cele
două UniversităŃi ce funcŃionează la nivelul mun.
Bacău, precum și cu organizaŃiile de tineret creștin
din judeŃ, care pot contribui, într-o manieră
specifică, la promovarea valorilor creștine în rândul
tinerilor, oferindu-le acestora șansa de a se
manifesta și de a lucra într-un mediu înnobilat de
specificul comunităŃii creștine.
Cooperarea cu organizaŃiile de tineret și
angrenarea acestora în activităŃile eparhiei sau ale
protopopiatelor și parohiilor, reprezintă atât o
șansă cât și o responsabilitate întrucât, într-o lume
în care umanitatea, caritatea, binele, adevărul și
frumosul sunt valori mai puŃin promovate este
EVENIMENT

esenŃială implicarea și prezenŃa Bisericii pentru ca
noile generaŃii să poată beneficia de valoarea
învăŃăturii creștine, cunoscând sensul real al vieŃii.
ÎnvăŃământul teologic și cel religios,
educaŃia religioasă sub toate aspectele, catehizarea
sunt pentru noi priorităŃi la cel mai înalt nivel și
dorim ca în perioada următoare să întărim
Sectorului
teologic-educaŃional
din
cadrul
Centrului Eparhial, pentru a putea răspunde cu mai
multă eficienŃă provocărilor actuale misionare, de
formare și de catehizare a credincioșilor, adulŃi și
elevi, din cadrul Arhiepisopiei Romanului și
Bacăului.
PreasfinŃia Voastră, Vă mulŃumim
pentru frumoasele cuvinte pe care ni le-aŃi
împărtășit în aceste momente.
Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, iar
noul an școlar să vă aducă multe bucurii și împliniri
în plan didactic și duhovnicesc!
TransmiteŃi tuturor profesorilor de religie
din judeŃ binecuvântarea și aprecierea mea pentru
misiunea care o prestează în școlile băcăuane, iar
elevilor mă rog ca Dumnezeu să-i inspire și să le
dăruiască putere din Puterea Lui pentru
dobândirea învăŃăturii celei drepte și folositoare.
Bacău, 7 octombrie 2011
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EVENIMENT

Binecuvântare arhierească primită de profesorii de religie,
la început de an școlar
Sediul Protopopiatului Bacău a fost, vineri,
7 octombrie 2011, gazda întrunirii celor aproape 100 de
profesori titulari de religie ortodoxă din judeŃul Bacău.
Întâlnirea a fost prezidată de PreasfinŃitul Ioachim
Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și
Bacăului.
După momentul de rugăciune, d-na prof. Irina
Leonte, inspector școlar de specialitate în cadrul
Inspectoratului Școlar JudeŃean Bacău, a prezentat un
raport asupra activităŃilor judeŃene și naŃionale
desfășurate în anul școlar precedent și noile perspective
pentru anul școlar 2011-2012. A adresat sincere
mulŃumiri Arhiepiscopiei care a sprijinit buna desfășurare
a proiectelor educaŃionale și a concursurilor derulate.
“Profesorul de religie este o persoană de suflet, o persoană dedicată iubirii aproapelui, care nu doar are înŃelegere, ci și formează caractere
cu o delicateŃe dobândită prin exersarea rugăciunii pentru elevii săi. Ora de religie se adresează tuturor copiilor, indiferent de capacităŃile
intelectuale, psihice sau cognitive ale acestora. Ora de religie este una de "liniște" și sinceritate, de bucurie curată a inimii, fie că este vorba
despre lecturi din VieŃilor SfinŃilor, fie de explicaŃii ale profesorului sau de activitatea independentă a fiecărui elev în parte” a subliniat dna.
inspector Leonte.
Responsabilii celor 10 Cercuri metodice din judeŃ au făcut
scurte prezentări ale proiectelor desfășurate prin implicarea
profesorilor de religie și ale rezultatelor deosebite obŃinute la
concursuri și olimpiade în anul școlar trecut.
În cuvântul de binecuvântare, PreasfinŃitul Ioachim Băcăuanul
a subliniat importanŃa misiunii profesorilor de religie în procesul
educaŃional și i-a îndemnat pe aceștia să așeze în sufletele elevilor nu
doar cunoștinŃe, ci și focul credinŃei, care să scoată la iveală tot ceea ce
este mai bun și mai durabil în inimile lor. De asemenea, PreasfinŃia Sa a
accentuat importanŃa formării la copii a deprinderilor religioase de a se
ruga, de a merge la biserica, de a posti, sfătuindu-i pe profesori să
colaboreze cu preoŃii din parohia în perimetrul căreia se află școala, în
realizarea acestui demers spiritual. Apoi, i-a felicitat pe cei chemaŃi să
transmită tinerilor cuvântul Evangheliei Mântuitorului Hristos, pentru rezultatele excelente obŃinute anul trecut la concursurile
școlare naŃionale și la olimpiada de specialitate.
PreasfinŃia Sa le-a vorbit profesorilor despre modul în care trebuie transmis mesajul Bisericii în timpul orei de religie:
”Hristos este iubire”, iar disciplina pe care o predați vorbește despre „Dumnezeul dragostei și al blândeŃii”. Este important ca toate activităŃile
didactice ale profesorilor de religie, să se coreleze cu programele și proiectele derulate la nivel de Patriarhie: ”Hristos împărtășit copiilor” și
”Alege Școala”, două proiecte de anvergură, în care este implicată și Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, a precizat PreasfinŃitul Ioachim.
În finalul întâlnirii, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului le-a reamintit celor de faŃă că au, asemenea
SfinŃilor Apostoli, rolul de a fi „sare a pământului” și „lumină a lumii” în comunităŃile în care își desfășoară activitatea, contribuind
esenŃial la educarea tinerei generaŃii.
Binecuvântându-i pe profesorii de religie, PreasfinŃitul Ioachim Băcăuanul le-a urat succes în activitatea pedagogică și
misionară pe care urmează să o desfășoare și în acest nou an școlar.
Întâlnirea s-a încheiat cu un omagiu adus de elevi celor mai iubiŃi dintre profesori, cei de religie.
Prof. Elena Hereș, Școala „Ștefan Luchian” Moinești
HARISMA
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“Să învăŃaŃi lucruri minunate! FiŃi înŃelepŃi și fiŃi cuminŃi!”
O bucurie duhovnicească aparte am avut-o cei din
familia Școlii "Ion Creangă" Bacău (cadre didactice, elevi și
părinŃi) prin prezenŃa, la acest început de an școlar, a
PreasfinŃitului Episcop dr. Ioachim Băcăuanul, însoŃit de un
sobor de preoŃi, în frunte cu părintele protopop Constantin
Tomozei. InvitaŃi au fost doamna inspector de religie Irina
Leonte și domnul consilier local Ilie Bârzu.
Ca preoŃi slujitori au fost prezenŃi preoŃii Petru Dinu
și Marian Vătămănescu de la Parohia “Învierea Domnului”,
parohie de care aparŃine școala, pr. prof. dr. Constantin
Leonte, pr. Ioan Chiribău și arhidiacon Ciprian Ignat –
secretar eparhial.
După intonarea imnului naŃional, doamna director
Florentina Vieru a rostit un cuvânt introductiv în care, a
mulŃumit ab initio înaltului oaspete pentru prezenŃa Sa în
această școală. A fost săvârșită slujba de sfințire și Te Deumul la început de an școlar. Elevii și părinŃii au primit cu multă
bucurie momentul în care PreasfinŃitul i-a binecuvântat prin
stropire cu apă sfinŃită. MânuŃele ridicate ale celor mici și
chiotele lor de veselie au generat în toŃi cei prezenŃi emoŃia
receptării harului dumnezeiesc, aidoma așteptării luminii
sfinte în Biserica Învierii din Ierusalim, de Sfintele Paști.
Apoi, elevii au primit învăŃătura cuvenită la un
asemenea moment din partea distinsului ierarh: “Nu uitaŃi că
aŃi venit să învăŃaŃi lucruri minunate. PărinŃii și profesorii așteaptă
de la voi să deveniŃi oameni între oameni. FiŃi înŃelepŃi și fiŃi
cuminŃi!”.
A urmat rostirea mesajelor aduse de către doamna
inspector Irina Leonte din parte ISJ Bacău și a domnului Ilie
Bârzu din partea Primăriei Bacău. Preasfințitul a oferit
conducerii școlii o Biblie și o icoană cu Sfânta Parascheva,
ocrotitoarea Moldovei, iar elevii au primit orare școlare cu
rugăciuni.
După intrarea elevilor la clase, a fost sfinŃit cabinetul
de religie aflat la ultimul etaj al școlii, cabinet care, deși
funcŃionează de mai mulŃi ani, nu a fost sfinŃit până acum, iar
renovarea lui din această vară impunea lucrul acesta. Pentru
că se află în incinta Școlii diaconului "Ion Creangă", PreasfinŃitul a sugestionat ca pe viitor acest cabinet să poarte numele "Episcop Melchisedec Ștefănescu", pentru că “orice diacon
slujește cu un episcop”, amintind că diaconul Ion Creangă, ca
slujitor la Biserica Mănăstirii Golia din Iași, a fost contemporan cu Episcopul de Roman, Melchisedec Ștefănescu.
Evenimentul s-a încheiat prin consemnarea lui de
către PreasfinŃitul Ioachim în Cartea de Onoare a școlii.
Pr. Daniel Popa
HARISMA
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CONSFĂTUIREA NAłIONALĂ
A INSPECTORILOR ȘCOLARI DE RELIGIE
În
septembrie

perioada

2011,

la

15-17

Mânăstirea

NeamŃ, într-o organizare deosebită,
s-a

desfășurat

Consfătuirea

NaŃională a inspectorilor de religie,
importantă întrunire anuală a celor
care

au

chiriarhală

primit
pentru

binecuvântarea
a

coordona

activitatea profesorilor care predau
această disciplină din Curriculum-ul
NaŃional.
Consfătuirea a început cu un Te Deum - săvârșit în Biserica mânăstirii, de către părintele
Hrisostom Rădășanu, consilier pe probleme și viziuni de învăŃământ și activităŃi cu tineretul, din cadrul
Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, înconjurat de un sobor de preoŃi. În comuniune de har și rugăciune au fost
toŃi cei prezenŃi: preoŃi, profesori, invitaŃi, pelerini.
În cuvântul său, părintele consilier a transmis mesajul IPS Teofan, care a evidenŃiat importanŃa
acestei discipline școlare, subliniind rolul profesorului de religie în formarea caracterului moral la copii:
„Profesorii de religie sunt unși cu harul lui Dumnezeu ca să împlinească o misiune sfântă!”
Prezent la consfătuire, dl ministru secretar de stat Vasile Timiș, a subliniat rolul și locul pe care
le au cultura și civilizaŃia românească în cadrul celei europene și universale: „În România sunt 33 de monumente
UNESCO din care 24 sunt biserici. Monumentele de artă creștină, patrimoniul religios, ne reprezintă ca popor!”.
D-na prof. Georgeta LuminiŃa Vârlan, inspector școlar general la ISJ NeamŃ și dl. inspector de
religie Mihai Giosan, au subliniat că zona NeamŃ, aleasă pentru a găzdui această consfătuire, este încărcată de
sacru, dar este și o zonă a oamenilor dedicaŃi misiunii lor și pe care îi avem ca modele de urmat. Părintele
director al Seminarului Liceal Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mânăstirea NeamŃ, pr. Ioan Mihoc, i-a
îndemnat pe cei prezenŃi „să aprindă în Duhul Sfânt dorinŃa multora de a participa la ora de religie!”.
În legătură cu evaluarea iniŃială a elevilor, d-na prof. Mihaela Zăbavă, de la “Centrul NaŃional
pentru Curriculum și Evaluare în ÎnvăŃământul Preuniversitar” București, a făcut precizările necesare pentru o
mai bună înŃelegere a mecanismelor de elaborare a testelor.
Domnul Cătălin Pîslaru, inspector general de specialitate în cadrul Ministerului EducaŃiei,
Cercetării, Tineretului și Sportului, a fixat obiectivele Consfătuirii și a prezentat noutăŃile de interes general
HARISMA
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privind evaluarea iniŃială, precum și alte aspecte importante în legătură cu programa școlară la religie,
strategia didactică și metodele moderne de predare-învăŃare-evaluare, concursurile școlare de specialitate și
Olimpiada naŃională la religie etc.
Prof. Irina Leonte, inspector de specialitate la I.S.J. Bacău a prezentat raportul de activitate pe
anul școlar precedent, fiind recomandat de inspectorul școlar general ca exemplu de bune practici.
Consfătuirea a continuat pe următoarele teme de discuŃii: PriorităŃi ale educaŃiei pentru anul
școlar 2011-2012, în învăŃământul preuniversitar, Cadrul normativ privind organizarea procesului de învăŃământ,
Identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice, Portofoliul profesorului de religie, Diagnoza procesului
educaŃional la disciplina religie, Legi subsecvente LEN Nr. 1/2011, GradaŃia de merit etc.
A urmat o recomandare a auxiliarelor de la editurile cu specific și o informare bibliografică.
Pentru toŃi participanŃii, vizitarea vechilor așezăminte monahale și a locurilor încărcate de
istorie din zona NeamŃului, a fost un bun prilej de a-și umple inimile de bucurie și pace.
IPS Teofan, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, ne-a primit la Mănăstirea Durău, iar sfaturile
ÎnaltpreasfinŃiei Sale ne-au dat mai mult curaj pentru a ne îndeplini cu răspundere misiunea.
În final, inspectorul de specialitate din MECTS, prof. Cătălin Pîslaru, a urat succes în noul an
școlar, tuturor profesorilor de religie din cuprinsul Patriarhiei Române.
Prof. Irina Leonte, Inspector de religie
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Har şi bucurie la Colegiul de Artă
PreasfinŃitul Ioachim Băcăuanul, Episcop
vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului s-a
aflat, în prima zi de școală, în mijlocul cadrelor
didactice și a elevilor Colegiului NaŃional de
Artă “George Apostu” Bacău.
Prestigioasa

instituŃie

băcăuană

de

învăŃământ a primit recunoașterea oficială de
“colegiu

naŃional”

excepŃionale

obŃinute

pentru
la

rezultatele

concursurile

și

festivalurile naŃionale și internaŃionale, sub
conducerea echipei manageriale a dnei director
Daniela Bârzu.
Festivitatea

a

debutat

la

Ateneu

în

armoniile vocilor tinere ale elevilor coordonaŃi
de dl prof. Gheorghe Gozar. Au fost prezente și
oficialităŃi locale: dl. Constantin ScripăŃ, prefect
al judeŃului Bacău, dl. Romeo Stavarache, primar
al Bacăului, dl. Ilie Bârzu de la Consiliul JudeŃean
Bacău, dl Florin Lazăr, inspector școlar general,
d-na Teodora Craus, inspector școlar general
adjunct,

d-na

Irina

Leonte,

inspector

de

specialitate la ISJ Bacău.
Frumoasa clădire renovată a Colegiului a
fost sfinŃită de PreasfinŃitul Ioachim, împreună
cu un sobor de preoŃi și diaconi.
La festivitate au participat aproape 300 de
elevi, însoŃiŃi de părinŃii lor, de cadre didactice
și

reprezentanŃi

JudeŃean Bacău.
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ai

Inspectoratului

Școlar

CONSFĂTUIREA JUDEłEANĂ A PROFESORILOR DE RELIGIE
Sâmbătă, 24 septembrie 2011, a avut loc
consfătuirea profesorilor de religie din școlile și liceele
băcăuane,

amfiteatrul

Colegiului

Tehnic

,,Anghel

Saligny“ Bacău dovedindu-se neîncăpător.
Doamna profesor Irina Leonte, inspector de
specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar al Judetului
Bacău, a rostit un cuvânt de bun venit tuturor
profesorilor de religie, apoi a prezentat ordinea de zi a
activităŃii. S-a citit mesajul Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, adresat elevilor, părinŃilor și profesorilor, la
începutul anului școlar 2011-2012. Părintele Ioan Bălan, reprezentantul cultului romano-catolic, a subliniat rolul
profesorului de religie în formare tinerilor.
În continuare, responsabilii cercurilor metodice au prezentat rapoartele de activitate ale celor zece cercuri,
subliniind aspectele pozitive și neîmplinirile, punându-se accent pe activităŃile de la clase, dar mai ales pe cele
extracurriculare, care oglindesc sufletele curate ale elevilor și dorinŃa lor de a se implica în toate activităŃile religiosfilantropice.
Doamna inspector a prezentat raportul de
activitate pentru anul școlar 2010-2011, evidenŃiind
rezultatele obŃinute la olimpiada naŃională de Religie a
elevilor ortodocși și romano-catolici, apoi, planul
managerial al inspectorului de religie pentru anul școlar
2011-2012. Au fost dezbătute noutăŃile MECTS: Foaia
de parcurs și recomandările pentru testarea iniŃială a
elevilor.
Doamna inspector Irina Leonte a prezentat
componenŃa Cercurilor metodice, graficul de activităŃi metodice pentru acest an școlar, concursurile școlare specifice
disciplinei, tematica și datele de desfășurare. A fost reamintită așteptarea colectivului redacŃional al revistei Harisma, ca
toŃi colegii să transmită articole și a fost anunŃată apariŃia următorului număr. Au fost prezentate noutăŃi bibliografice și
de auxiliare folosite în cadrul orelor de religie. Au fost dicutate și alte aspecte de interes general.
În încheiere, a fost anunŃată intenŃia PreasfinŃitului Ioachim Băcăuanul, Episcopul vicar al Episcopiei Romanului și
Bacăului de a se întâlni cu profesorii titulari de religie ortodoxă, pe data de 7 octombrie 2011, în Sala de ședinŃe a
Protoieriei Bacău.
Activitatea s-a încheiat cu o rugăciune rostită în comuniune de toŃi profesorii prezenŃi.

Pr. prof. IonuŃ Căsăneanu, Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny“ Bacău
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PROIECT EDUCAłIONAL

Concursul naŃional interdisciplinar “LUMINILE ORTODOXIEI”
Prof. Irina LEONTE - inspector de specialitate
AnunŃăm cu deosebită bucurie lansarea, începând cu acest an școlar, a
Concursului naŃional interdisciplinar religie – istorie – arte plastice – limba și
literatură română “LUMINILE ORTODOXIEI” - Patrimoniu de
spiritualitate și cultură moldavă, iniŃiat de ISJ Bacău, în parteneriat cu
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Colegiul NaŃional de Artă “George Apostu”
Bacău și Școala cu clasele I-VIII Nr. 10 Bacău.
Proiectul își propune reconsiderarea valorilor de patrimoniu din zona
Moldovei, dovedind respectul de care se bucură perenitatea acestor vetre de
cultură și civilizaŃie autentică, dar mai ales trăinicia tradiŃiei ortodoxe pe aceste
meleaguri.
Concursul
naŃional
interdisciplinar
“LUMINILE
ORTODOXIEI” se adresează tuturor elevilor din clasele a VII-a – a XII-a,
capabili de performanŃă în domeniul interdisciplinar literatură-istorie-religie și
artă, elevilor de Seminarii Teologice și elevilor de la Liceele de Artă/pictură.
Concursul se desfășoară în conformitate cu precizările din
Calendarul concursurilor naŃionale școlare cu finanŃare de la MECTS
(secŃiunea concursuri interdisciplinare și transdisciplinare, poziŃia 02),
aprobat cu nr. 60234/21.12.2010 și postat pe site-ul www.edu.ro.
Concursul naŃional interdisciplinar „LUMINILE ORTODOXIEI” are drept scop accentuarea contribuŃiei culturale
la nivel naŃional a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și a Municipiului Bacău, aprofundarea studiului și importanŃei pentru cultura
și civilizaŃia românească, a istoriei bisericești românești, cunoașterea vieŃii și activităŃii marilor personalităŃi bisericești din Moldova,
înŃelegerea informată în rândul tinerilor din învăŃământul gimnazial și liceal a valorilor de credinŃă creștină, prin exersarea
aptitudinilor și competenŃelor, în vederea asumării rolului de creștin într-o societate românească în context globalizant.
Prin acest concurs vom aprecia strădaniile izvorâte din candoarea sufletelor elevilor, care pictează cu măiestrie și pun multă
dragoste în realizarea creaŃiilor plastice. Concursul de creaŃie plastică respectă principiul hristocentric, care sădește în sufletele
elevilor iubirea creștină lucrătoare prin fapte morale.
Preocuparea actuală deosebită a tinerilor din Ńară pentru studierea și aprofundarea istoriei creștinismului românesc și în
special a Bisericii Ortodoxe Române, a determinat ISJ Bacău să iniŃieze Concursul naŃional interdisciplinar „LUMINILE
ORTODOXIEI”, o activitate culturală naŃională de primă mărime.
Concursul naŃional interdisciplinar „LUMINILE ORTODOXIEI” se adresează elevilor din clasele VII – XII din ciclul
gimnazial și liceal, elevilor din cadrul Seminariilor Teologice și elevilor din cadrul Liceelor de Artă.
Concursul va începe în luna ianuarie 2012. Toate detaliile, activităŃile și etapele sale vor fi prezentate pe site.ul ISJ Bacău.

Dărmăneștiul la ceas de sărbătoare
Orașul își trage numele de la un ostaș de-a binecredinciosului Ștefan cel Mare și
Sfânt, numit Dărman. Cu siguranŃă, de atunci și până astăzi, s-au transmis pe calea
tradiŃiei obiceiuri, cântece și jocuri. Păstoritul a fost una din ocupaŃiile de bază ale
locuitorilor și asta pentru că munŃii care înconjoară localitatea reprezintă o sură
importantă de pășune.
Nu se putea trece cu vederea lucrul acesta și de aceea, la data de
17 septembrie 2011, a avut loc în Dărmănești un eveniment important pentru întreaga
localitate: Festivalul crescătorilor de animale. Cu acest prilej s-au adunat personalităŃi ale
orașului și gospodari care de-a lungul anilor s-au remarcat în creșterea animalelor. Nu
putea lipsi jocul și voia bună, așa că, în deschiderea manifestărilor, formaŃia de dansuri
populare a Grupului Școlar Dărmănești, intitulată Busuiocul, a prezentat o suită de
dansuri moldovenești. În felul acesta a fost demonstrat faptul că dărmăneștenii sunt
păstrători și conservatori ai adevăratelor tradiŃii și că nu pierd nici o ocazie de a deschide lada de zestre a bunicii și de a etala costumele populare
cu multă mândrie.
Pentru ca toată lumea să fie convinsă că Dărmăneștiul are o tradiŃie în creșterea oilor, s-a făcut o expoziŃie de produse specifice
manifestării unde fiecare a cumpărat, după ce în prealabil a gustat. Nimeni din cei prezenŃi, nu a părăsit evenimentul fără să se înfrupte din
bunătăŃile prezentate. Prof. Cristina-Mihaela Gorbănescu, Grup Școlar Dărmănești
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ACTUALITATE ȘCOLARĂ

Premiantele Școlii „Constantin Platon” Bacău
la Concursul NaŃional „Lumină și gând”
În luna mai 2011 s-a desfășurat la Iași etapa naŃională a concursului
de creaŃie literar-religioasă și plastică „Lumină și gând”, ediŃia I, aprobat în
CAEN 2011, adresat elevilor din clasele IV-VIII. CompetiŃia s-a desfășurat
pe mai multe secŃiuni: responsabilitate creștină (compunere, desen) –
clasa a IV-a, pornind de la întrebarea „Cum ar arăta societatea actuală,
dacă toŃi oamenii ar respecta Decalogul?”; iubire creștină (clasa a V-a) –
eseu narativ, pornind de la o întâmplare cotidiană; identitate creștină
(clasa a VI-a) – redactarea portretului unui bun creștin în societatea
actuală și eseu argumentativ, la secŃiunea filantropie creștină, elevii
claselor a VII-a și a VIII-a.
După etapa pe școală, desfășurată în luna aprilie, au fost selectate
lucrările cu punctaj maxim la toate secŃiunile și s-a realizat un portofoliu
la nivelul școlii. Acel portofoliu a fost trimis la etapa națională. Prin acest
concurs s-a urmărit stimularea creativităŃii elevilor în domeniul literarreligios și plastic, în vederea dezvoltării competenŃelor de comunicare în
general, cât și a competenŃelor de comunicare a învăŃăturilor de credinŃă
aplicate în viaŃa personală a comunităŃii. Elevii au formulat opinii
personale în aprecierea unor fapte și evenimente cu conŃinut moralreligios din comunitate și cultivarea unei atitudini pozitive faŃă de semeni.
Elevii de la Școala „Constantin Platon” Bacău au obŃinut premii la
toate cele patru secŃiuni: Anania Iulia, clasa a IV-a – premiul III, Lungu
Andra, clasa a V-a – menŃiune, Rostior Mădălina, clasa a VI-a – premiul
III, IoniŃă Ioana, clasa a VII-a – premiul III. Concursul a avut caracter
interdisciplinar, fiind pregătiŃi de profesor de religie Manuela Neculcea,
profesor de limba și literatura română Elisabeta Grasu și învăŃător
Paraschiva BlăjuŃ. Editura „Sfântul Mina” din Iași a oferit diplome, cărŃi și
CD-uri elevilor premianŃi. Prof.

Manuela

Neculcea,

Școala

„Constantin Platon” Bacău

Cina luată în familie - un ajutor în faŃa pericolelor adolescenŃei
Pericolele cu care se confruntă astăzi tinerii sunt multe, relaŃiile sexuale premaritale,
consumul de droguri, sinuciderea și abandonul școlar fiind câteva dintre ele. Deși nu există
răspunsuri simple la problema protejării lor de aceste pericole, aceasta nu înseamnă că nu
există deloc soluții. Centrul NaŃional pentru DependenŃă și Abuzul de SubstanŃe de la
Universitatea americană Columbia a descoperit că la adolescenŃii și tinerii care iau masa cu
părinŃii lor de trei sau mai puŃine ori pe săptămână, probabilitatea de a fuma este de patru
ori mai mare, aceea de a consuma alcool de două ori mai mare, aceea de a fuma marijuana
de 2,5 ori mai mare, iar aceea de a folosi droguri în viitor de patru ori mai mare comparativ
cu cei care iau masa cu părinŃii lor de cinci până la șapte ori pe săptămână.
Aceste rezultate se potrivesc și cu Studiul NaŃional privind Sănătatea Adolescentului, cel mai mare studiu realizat vreodată pe
adolescenŃi, și care a prezentat câteva statistici uimitoare. Dintre adolescenŃii cu vârsta între 12 și 14 ani care nu au experienŃa
meselor luate în familie cel puŃin cinci zile pe săptămână, 14% au declarat că ei consumă alcool mai mult de o dată pe lună. Pentru
cei care iau însă masa cu părinŃii, procentul scade la 7. De asemenea, 27% dintre cei cu vârsta între 12 și 14 ani care nu iau masa în
mod constant cu familia au declarat că se gândesc la sinucidere, comparativ cu doar 8% dintre cei care mănâncă împreună cu
familiile lor. Între cei cu vârsta între 17 și 19 ani, 68% dintre cei care nu beneficiază de influenŃa benefică a meselor în familie și-au
început viaŃa sexuală, faŃă de 29% dintre cei care iau masa în familie. (www.casafamilyday.org)
ACTUALITATE ȘCOLARĂ
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Lumina Duhului Sfânt la Colegiul NaŃional Catolic „Sfântul Iosif ” Bacău
Într-o atmosferă de sărbătoare, 350 de elevi și 90 de seminariști ai Colegiului NaŃional Catolic „Sfântul
Iosif” Bacău, au început noul an școlar 2011-2012. ÎnsoŃiŃi de către preoŃii formatori, profesori, părinŃi și
rude, aceștia s-au adunat pentru a participa la Sfânta Liturghie de deschidere a anului școlar. PreasfinŃitul
Aurel Percă a dorit în cadrul cuvântului de învăŃătură, să-i invite pe toŃi să se lase educaŃi în credinŃă și
înŃelepciune la școala Sfintei Fecioare Maria, de la care să înveŃe umilinŃa, ascultarea și meditarea în inimă a
tot ceea ce primesc.
Părintele Dr. Anton Săbăoanu, director al Colegiului, printr-un exemplu provocator, le-a făcut cunoscut
elevilor și seminariștilor că, la școală, primesc doar seminŃe de viaŃă, de înŃelepciune, de iubire, seminŃe
pentru a înŃelege viaŃa cu toate caracteristicile și aspectele ei. Dacă vor să crească într-un mod matur și
armonios, atunci cu toŃii trebuie să facă în așa fel, încât, aceste seminŃe să încolŃească, să înfrunte viaŃa și să
dea roade bune.
Fie ca Duhul Sfânt să-i însoŃească cu lumina Sa de-a lungul acestui nou an școlar!

Început de an școlar la Școala „Ion Strat” Gioseni
Luni, 12 septembrie 2011, părinŃi, profesori și elevii claselor I-VIII ai Școlii „Ion Strat” din Gioseni au
început școala prin participarea la Sfânta Liturghie care s-a celebrat special pentru ei.
Ei au contribuit din plin, prin citirea lecturilor și a rugăciunii universale, prin oferirea darurilor, care
ne-au adus aminte fiecăruia de prima zi de școală.
Le dorim tuturor un an cu rezultate cât mai bune, ajutaŃi și sprijiniŃi de harul lui Dumnezeu!
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Sărbătoare în comunitatea de la Valea Mică
În ziua de 18 septembrie 2011, în Parohia Valea Mică a
fost sărbătoare. Un ”alt Cristos” a spus ”DA” lui Isus
declarându-I că-L va urma.
Doamna prof. de religie Șarig Angelica, împreună cu
elevii de clasele I-IV ai Școlii cu clasele I-IV Valea Mică (Cleja) a
pregătit un mic program artistic în cinstea părintelui nou sfinŃit
care a celebrat prima Sfântă Liturghie în satul natal și, în
colaborare cu părintele paroh, au transformat ziua într-o
adevărată sărbătoare.

La Cleja elevii învaŃă că mersul pe jos este sănătos
La Școala cu clasele I-VIII Cleja, în ziua de 15
octombrie 2011, cu ocazia ”Zilei internaționale a mersului pe
jos” copiii, cu mic cu mare, au încercat să marcheze
evenimentul.
Doamna profesoară de religie, Șarig Angelica,
împreună cu alte cadre didactice, în frunte avându-l pe
domnul profesor de educaŃie fizică, s-au ”aventurat”, alături
de copii, să dovedească faptul că: ”Mersul pe jos, este
sănătos”.
Prin câteva întreceri sportive, copiii au realizat că
mișcarea este sănătate curată.

Bucuria de a fi copil
Elevii Școlii cu clasele I-VIII din Traian sub îndrumarea prof. Mariana Lungu, în cadrul proiectului “BUCURIA DE
A FI COPIL”, au desfășurat în colaborare cu FundaŃia Don Bosco Bacău frumoase activităŃi , la acest început de an nou
școlar. Astfel, pe 3 Septembrie 2011, 30 elevi au participat la ZIUA VERILOR ÎMPREUNĂ organizată de către FundaŃia
Don Bosco ce a avut ca temă: Ca niște copii iubiŃi-vă - ca un copilaș smeriŃi-vă!
Pe 16 Octombrie 2011, 17 elevi ai școlii, îndrumaŃi de doamna profesoară de religie, au participat la ZIUA
RECOLTEI organizată de către FundaŃia Don Bosco. În cadrul activităŃii au fost diverse concursuri: cele mai frumoase
felinare făcute din dovleci; cea mai mare legumă indiferent de tipul ei (de exemplu: cel mai mare cartof, cel mai mare
știulete de porumb etc.). Pascaru Alexandru și MăriuŃ Mădălina au câștigat premiul I la concursul “Cea mai mare
legumă”.
Felicitări tuturor concurenŃilor, câștigătorilor și elevilor!

Pagini coordonate de prof. Loredana COJAN, Colegiul NaŃional “Vasile Alecsandri” Bacău
ACTUALITATE ȘCOLARĂ
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Tabăra „Floare de ColŃ – Durău” – tabăra prieteniei și a bucuriei
Prof. Otilia Bârgăoanu, Școala cu clasele I-VIII “GhiŃă Mocanu” Onești

De la început aș preciza că Tabăra „Floare de ColŃ”
se deosebește de o tabără obișnuită prin faptul că
spiritualitatea creștină, arta și educaŃia se împletesc în
mod fericit cu distracŃia și voia bună. Copiii care participă
învaŃă lucruri noi și frumoase pe parcursul a 7 zile, învaŃă
să se cunoască mai bine între ei, să se cunoască pe ei
înșiși, își descoperă noi talente și participă la jocuri și
concursuri ce le pun în evidenŃă inteligenŃa și creativitatea.
La Tabăra „Floare de ColŃ” au participat și fiii
Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului din Protopopiatul
Onești, în număr de 100 de elevi, împărŃiŃi în două serii –
prima serie 18 – 24 iunie 2011, iar seria a doua, 16 – 22
iulie. Prima serie a fost însoŃită de prof. Otilia Bârgăoanu, înv. Anca Mihalcea de la Școala „GhiŃă Mocanu” – Onești, înv.
Diana Apreotesei, Școala Nr. 1 Mânăstirea Cașin, iar în seria a II-a alŃi 50 de elevi care au fost îndrumaŃi de prof. Otilia
Bârgăoanu - Școala „GhiŃă Mocanu”.
Seară de seară au fost organizate surprize: filme
educative: „În numele meu”, „Ultimul dar”, „SteluŃe pe
pământ”, seară de karaoke, dans, disco, dans popular,
“Seara micilor talente”, unde copii au demonstrat ce
știu să facă mai bine. Fiecare serie a fost împărŃită în
echipe, iar fiecare echipă avea nume de SfinŃi: „Sf.
Stelian, Sf. Nectarie, Sf. Arhangheli, Sf. Nicolae”.
Toate aceste echipe au fost însoŃite de
profesori și psihologi care însufleŃeau atmosfera
grupului.
M-a impresionat în mod deosebit mărturisirea
unui copil, „Am muncit la lemne în pădure ca să adun
bănuŃi și să pot veni aici să mă bucur alături de colegii
mei, nedorind să-i implic pe părinŃii mei financiar”, iată dorinŃa de comuniune și prietenia care aduce pe copii într-o relaŃie
creștină lăudabilă.
„Ceea ce am învăŃat în Tabăra „Floare de colŃ”, aș vrea să continui acasă”, spunea o altă fetiŃă. Rugăciunea, să merg la
Biserică, drumeŃiile împreună cu părinŃii și niciodată nu voi uita pe cei care m-au făcut atât de fericită la Durău.
Totodată, un alt copil la despărŃirea de tabăra a mărturisit: „Aș fi vrut să iau animatorii, maicile și îngerașul meu
păzitor și să-i duc în familia mea și să nu mai plece niciodată”.
Un copil ne-a impresionat cu un alt cuvânt de suflet spus la despărŃirea de tabără: „Niciodată nu mi-a fost mai dor
de părinŃi ca aici, deoarece nu am fost plecat niciodată de lângă ei, dar nu voiam să merg la ei, ci ei să vină și să se bucure de
ce văd eu aici. Aș fi vrut să le mulŃumesc că au muncit pentru mine și m-au lăsat să mă bucur de prietenii mei și de animatorii
aceștia minunaŃi”.
Am avut în tabără și două fetiŃe care și-au Ńinut un jurnal în cele 7 zile și din el voi cita din ceea ce au notat
pentru ziua de marŃi, în care s-a organizat excursia: „M-am trezit de dimineaŃă cu gândul că voi merge în excursie. Era o
atmosferă de poveste pentru că îmi doream să văd și eu mănăstiri din judeŃul NeamŃ. Am fost plimbaŃi cu vaporașul pe lacul
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Bicaz de unde puteam vedea frumuseŃile naturii și să
simŃim adierea vântului. Apoi am fost în vizită la
Mănăstirea PârgăraŃi, unde mi-am luat o icoană cu Sf.
Simeon și cu Sf. Amfilohie de la PârgăraŃi, apoi la
Mănăstirea BistriŃa unde am văzut Biserica cu Sf.
Icoană a Sf. Ana, am vizitat muzeul și tot aici am stat
la masă. Ajunși în orașul P. NeamŃ ne-am urcat în
telegondolă și am văzut orașul de sus, a urmat apoi
vizitarea Parcului Zoologic „Cozla” și așa s-a făcut
seară și am ajuns la Cabana „Pelerinul”, unde ne-am
bucurat de o seară de film”. Tot din jurnalul fetiŃei
voi reproduce un pasaj referitor la jocul Îngerului
Păzitor: „Nu știu cine este îngerul meu păzitor și abia aștept să aflu. La sosirea în tabără am tras un bileŃel cu numele altui copil
și în deplin secret va trebui ca pe toată perioada taberei să fiu îngerul păzitor al lui Bogdan P. Am pus o iconiŃă în plic cu un
mesaj: Să-l iubești pe Dumnezeu …”.
Sfânta Liturghie oficiată de Pr. Gh. Mihăilă, directorul taberei a apropiat mult pe tineri de comoara cea mai de
preŃ a Bisericii, care sunt Sf. Taine. După ce seara s-au spovedit copiii au participat la Sf. Liturghie unde au fost
împărtășiŃi cu Sf. Taine și au fost îndrumaŃi printr-un Cuvânt de învăŃătură, arătându-le marea importanŃă a participării
la Sf. Liturghie duminica și în sărbători subliniind rolul
Sf. Împărtășanii în viaŃa copiilor.
“DrumeŃia,

o

călătorie

pe

cărare

cu

prietenii

aproape”, astfel spunea un copil despre drumeŃiile

organizate la „Cascada Duruitoarea” și „La copacul
singuratic”, drumeŃii cu colegii pe drumul spre
cascadă sau sus la stejarul în jurul căruia s-a cântat și
jucat o horă a prieteniei și am aniversat ziua de
naștere a doi colegi. Aceștia afirmând că niciodată în
viaŃa lor nu le-au mai cântat 100 de copii „La mulŃi
ani!”
O seară minunată este seara „Focului de
Tabără”, atunci se organizează mai înainte un joc
intitulat „Vânătoarea de comori”, care constă în
descoperirea unei comori bine ascunse, pe care copii o descoperă, având la îndemână anumite reguli și mesaje ascunse.
În sfârșit se găsește comoara care este, de fapt, o cutie mare cu șepci și tricouri inscripŃionate cu numele taberei
pentru toŃi copii participanŃi.
În jurul „Focului de tabără” se adună cu toŃii,
ca un ultim rămas bun și ca o amintire luminoasă în
care focul prieteniei și al bucuriei să nu se stingă
nicicând. De aceea cântecul și voia bună își dau mâna
în jurul focului de seară, urmând ca sub „artificiile”
focului să facă o horă și să cânte cântece învăŃate în
Tabără, să rămână ca amintiri vii pentru că acolo s-au
întâlnit sub cerul liber cu muntele și cu Dumnezeu,
acolo, în Tabără, unii au descoperit cât de frumoase
sunt Bisericile și au găsit Comorile Cerului. Acolo și-au făcut prieteni din țară, s-au rugat în fiecare seară împreună și au
hotărât să Ńină o prietenie frumoasă.
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“DUPĂ ROADELE LOR ÎI VEłI CUNOAȘTE!” (Matei 7:20)
Prof. Irina Leonte - inspector de specialitate
Am încheiat anul școlar 2010-2011 cu frumoase realizări, care se datorează
exclusiv profesorilor noștri de religie, elevilor și părinŃilor, care s-au implicat activ în
creșterea spirituală a învăŃăceilor noștri. Raportul general al departamentului Religie
este unul pozitiv, activitatea educaŃională din învăŃământul băcăuan a profesorilor de
religie desfășurându-se în condiŃii foarte bune, în reŃea fiind foarte multe cadrele
didactice calificate.
Ca urmare a concursurilor de ocupare a posturilor declarate vacante în învăŃământul preuniversitar, desfășurate conform
Metodologiei MECTS, la începutul anului școlar 2010-2011, putem menŃiona că aveam un total de 455 cadre didactice care predau
religia, dintre care 164 sunt titulari, 45 de profesori au obŃinut gr.I, 95 au gr.II, iar 144 au definitivatul în învăŃământ. Profesorii de
religie se constituie într-un corp profesoral de elită, unic în istoria învăŃământului românesc. Nicicând nu au fost atât de mulŃi profesori de
religie titulari și cu grade didactice!
La nivelul învăŃământului religios băcăuan s-au constituit și au funcŃionat destul de bine 10 cercuri metodice (BACĂU
NORD, BACĂU SUD, BUHUȘI, pentru LICEELE DIN BACĂU ȘI BUHUȘI, ONEȘTI, TG. OCNA, MOINEȘTI, DĂRMĂNEȘTI și
COMĂNEȘTI, SASCUT, PODU TURCULUI).
Așteptăm și pentru acest nou an școlar aceeași preocupare pentru predarea religiei, dar o implicare mai activă pentru
activităŃile extracurriculare, în special cele iniŃiate de ISJ Bacău, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, dar și la nivel local, în vederea
deschiderii de noi colaborări și parteneriate cu preoŃii parohi și instituŃiile socio-culturale din comunităŃile locale.
În unităŃile de învăŃământ băcăuane sunt amenajate peste 20 de cabinete de religie funcŃionale, dotate cu materiale didactice
și bibliografice necesare desfășurării orei de religie la standarde înalte.
În anul școlar trecut a fost sfinŃită de către PreasfinŃitul Ioachim Băcăuanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și
Bacăului, capela Colegiului „Mihai Eminescu” din Bacău, având hramul „SfinŃii Arhangheli Mihail și Gavriil”, capela de la Colegiul
Tehnic de TelecomunicaŃii „N. V. Karpen” din Bacău, având hramul “Sfântul Nicolae” și cabinetul de religie al Școlii „Constantin
Platon” din Bacău.
Amintim cu mare bucurie că din decembrie 2010, cu binecuvântarea PreasfinŃitului Ioachim Băcăuanul, Episcop vicar al
Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și cu aprobarea ISJ Bacău, apare revista HARISMA, publicaŃie a profesorilor de religie din
judeŃul Bacău, ce iată, a ajuns la al 4-lea număr.
Un aspect deosebit de important pentru activitatea profesorilor de religie băcăuani l-a constituit participarea la concursurile
și olimpiadele școlare judeŃene și naŃionale la nivelul disciplinei, care s-au desfășurat în semestrul II. Fazele pe școală au fost
organizate și desfășurate cu succes.
Concursul de eseuri și creaŃie literar-religioasă „Lumină din Lumină”, s-a desfășurat la Colegiul NaŃional
„Gheorghe Vrănceanu” din Bacău, pe 19 februarie 2011. Au participat peste 200 de elevi de liceu, ortodocși și catolici. Concursul
s-a deschis cu o rugăciune de binecuvântare și mulŃumire, oficiată de un sobor de preoŃi conduși de către PreasfinŃitul Ioachim
Băcăuanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, care a adresat și un valoros cuvânt de învăŃătură A fost prezentă
d-na director a Colegiului, prof. dr. Doina Marinov, prof. dr. Ioan Dănilă de la Universitatea Bacău, dl. IonuŃ Tomescu de la
Primăria Bacău, d-na insp. gen. adj. Teodora Craus și d-na insp. Dandu Lucica, de la ISJ Bacău, pr. Decan Isidor Dâscă, de la
Decanatul romano-catolic din Bacău, pr. prof. dr. Constantin Leonte de la Seminarul Teologic Ortodox “Sf Gheorghe” din Roman.
Elevii laureaŃi au primit diplome, cărŃi și iconiŃe, oferite de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și de către Decanatul romanocatolic. S-au acordat, în total, 40 premii I, 39 premii II, 38 premii III și 94 de menŃiuni. Pentru prima dată au participat și elevi de la
Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Gheorghe” din Roman, care au obŃinut 3 premii I.
Concursul „Mileniul III creștin”– Olimpiadă de religie – faza judeŃeană, s-a desfășurat pe 19 martie 2011, la Școala
cu clasele I-VIII „Al Ioan Cuza” din Bacău, pentru elevii ortodocși de la clasele V-XII și la Colegiul NaŃional „Vasile Alecsandri” din
Bacău, pentru elevii romano-catolici de la clasele V-XII. Au participat, în total, peste 500 de elevi. Elevii au primit diplome, cărŃi și
iconiŃe, oferite de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și de către Decanatul romano-catolic din Bacău. S-au acordat 80 premii I, 40
premii II, 64 premii III și 67 de menŃiuni pentru elevii ortodocși și romano-catolici.
Concursul intredisciplinar religie-civică-desen „Un copil bun pentru o lume mai bună” – faza judeŃeană, s-a
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desfășurat la Școala cu clasele I-VIII „Ștefan Luchian” din Moinești, pe 7 mai 2011. Au participat 198 elevi de la clasele III-IV, grupaŃi
pe echipaje de câte trei. Elevii au primit diplome, cărŃi, iconiŃe și dulciuri oferite de Editura ’’Sf Mina’’ și de dna Elena Heres,
profesor de religie din școala organizatoare. S-au acordat 10 de premii I, 13 de premii II, 17 premii III, 15 menŃiuni și 10 de premii
speciale.
Concursul judeŃean de proiecte educaŃionale „Dăruind vei dobândi”, s-a desfășurat în mai multe etape. Au fost
depuse 6 proiecte. Premierea celor mai bune proiecte educaŃionale a avut loc pe 15 mai 2011.
Olimpiada naŃională de religie, s-a desfășurat pentru elevii ortodocși la GalaŃi (17-21.04.2011) și pentru elevii romano
catolici la Snagov (25-30.04.2011). Palmaresul rezultatelor naŃionale s-a îmbogăŃit cu Premiul I obŃinut cu nota 10 de eleva
Ciobanu Andreea de la “Colegiul NaŃional “Dimitrie Cantemir” Onești (clasa a IX-a) și două menŃiuni MECTS obŃinute de
Voaideș Valentin, Școala Asău (clasa a VIII-a) și de Chirliu Iustina, Colegiul NaŃional “Grigore Moisil” Onești (clasa a XI-a). CeilalŃi
trei elevi băcăuani au obŃinut note peste 8, dar nu s-au clasat pe podium.
La religie romano-catolică rezultatele au fost de excepŃie: Premiul I: clasa a X-a: Bacoiu Diana Mădălina, Colegiul NaŃional
„Gheorghe Vrănceanu”, Bacău; clasa a XII-a: Antuca Andreea, Colegiul NaŃional „Vasile Alecsandri” Bacău; clasa a XII-a: Cernică
Cătălin Teofil, Colegiul NaŃional Catolic „Sfântul Iosif” Bacău; clasa a X-a: Bejan Petrică, Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” Onești;
Premiul II: clasa a X-a: Albert Fabian Costel, Colegiul NaŃional Catolic „Sfântul Iosif” Bacău; clasa a IX-a: Jitaru Eusebiu IonuŃ,
Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” Onești; Premiul III: clasa a XI-a: Cochiorcă Gabriel, Colegiul NaŃional Catolic „Sfântul Iosif”
Bacău. MenŃiune: clasa a IX-a: Fercu Gabriela, Colegiul NaŃional „Vasile Alecsandri” Bacău; clasa a XI-a: Olaru Bianca, Colegiul
NaŃional „Grigore Moisil” Onești; clasa a XI-a: Bortoc Roxana Bianca, Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” Onești.
Concursul naŃional de creaŃie „Copilul în familie”. Faza pe Eparhie a concursului organizat de Sectorul TeologiceducaŃional al Patriarhiei Române s-a desfășurat la Protoieria Bacău, pe 13 mai 2011. Juriul a fost format din: prof. Irina Leonte,
inspector de religie, prof. dr. Constantin Leonte, de la Seminarul Teologic Ortodox “Sf. Gheorghe” din Roman, pr. Constantin
Gherasim, insp. pentru activităŃi cu tineretul și mass-media la Arhiepiscopie, prof. dr. Cristian Bandi, fost insp. de Arte la ISJ Bacău,
pr. Ioan Bârgăoanu, paroh la Biserica Mânăstirea Cașin. Au participat elevi ortodocși la cele două secŃiuni (creaŃie literară și
plastică), iar juriul a desemnat premianŃii, care au fost răsplătiŃi cu diplome și icoane.
În perioada 20-21 mai a.c. la Palatul Patriarhiei, a avut loc etapa finală a concursului naŃional de creaŃie creştină ,,Copilul în
familie”, la care au participat câștigătorii din cele 29 de eparhii. Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a fost reprezentată de elevii
Hereș Teodor, clasa a V-a de la Școala ,,Ștefan Luchian“ din Moinești la creaŃie literară. Eleva Murărașu Elena din clasa a IV-a de la
Grupul Școlar Dărmănești, a participat la secŃiunea creaŃie artistică. Elevii au fost premiaŃi în cadru festiv de către P.F. Daniel cu
Diploma de Onoare ,,SfinŃii ÎmpăraŃi Constantin
insigna ,,Crucea Patriarhală”, precum și cărŃi și albume.

și

Elena“,

Într-adevăr, o activitate deosebită, ca urmare a interesului și
implicării noastre susŃinute. Dar pentru acest nou an școlar ne
propunem să atingem și chiar să depășim aceste obiective.
Vom continua organizarea la cele mai înalte standarde de calitate
a concursurilor școlare care deja se bucură de aprecierea profesorilor și
elevilor noștri, dar de anul acesta am bucuria să vă anunŃ lansarea
primului nostru CONCURS NAłIONAL INTERDISCIPLINAR
„LUMINILE ORTODOXIEI”, iniŃiat de ISJ Bacău, în colaborare cu
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Școala Nr. 10 Bacău și Colegiul NaŃional de Artă “George Apostu” Bacău, concurs de eseuri
și creaŃie plastică, adresat elevilor claselor VII – XII, din cadrul tuturor școlilor și liceelor, dar la care sunt așteptaŃi să concureze și
elevii Seminariilor și Liceelor Teologice și ai Liceelor de Artă din întreaga Ńară.
Așteptăm o mai intensă colaborare a profesorilor noștri de religie cu revista HARISMA, care va continua să rămână și pe
mai departe oglinda activităŃilor noastre din școală și comunitate, pentru că peste ani ea va deveni și „caseta cu amintiri”, pe care o
vom deschide cu duioșie, pentru a rememora clipe frumoase și amintiri dragi.
Nu uitaŃi că ceea ce am dorit și am așteptat de la dumneavoastră este CALITATEA în toate: în actul didactic, în tot ceea ce
faceŃi ca profesori de religie și ca oameni!
“Cugetând la cele despre Dumnezeu, fii bun, cuminte, blând, darnic după putere, îndatoritor, necertăreŃ și alte asemenea, că acestea
sunt avuția sufletului, care nu poate fi furată sau pierdută niciodată.” (Sfântul Antonie cel Mare)
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BISERICA ȘI
ÎMPREUNĂ, PENTRU
BINECUVÂNTAT
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ȘCOALA
UN NOU ÎNCEPUT
DE DUMNEZEU
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12 septembrie 2011
MESAJUL INSPECTORULUI ȘCOLAR GENERAL
Dragi preșcolari și elevi, admirabili părinŃi, stimaŃi colegi,
An de an, la începutul lui septembrie, întreaga suflare românească își schimbă, printr-o dinamică dificil de înŃeles de către
alte neamuri, bătăile inimii, ritmurile cotidiene, regimul de viaŃă. InerŃiile de tot felul dispar sau se retrag, pentru moment, în conul
de umbră al așteptărilor. În România se întâmplă ceva: începe școala! Întregul calendar al vieŃii social-economice este dat peste cap,
vara mai respiră în coastele toamnei aurii, vacanŃele se sting cu regrete, zgomotele verii se convertesc în tăceri și noi așteptări... Cu
cât se apropie 12 septembrie, cu atât zvonurile coapte în vacanŃă ajung la urechile noastre. Se redeșteaptă cuvinte, sintagme,
fragmente dintr-un text niciodată citit până la capăt: reformă, curriculum, manuale, examene, autorizaŃii sanitare de funcŃionare,
management educaŃional, școală, creșă, grădiniŃă, liceu, post, funcŃie, concurs, bănci, mobilier, var, consfătuiri, curăŃenie, siguranŃa
școlilor, uniforme școlare, consiliu de administraŃie, directori, profesori, un loc la clasa I, un loc la creșă, un loc la grădiniŃă, experŃi,
A.R.A.C.I.P., metodologii de aplicare a noii Legi a EducaŃiei NaŃionale, olimpiade de tot felul, rechizite școlare, pregătirea unităŃilor
de învăŃământ, mărul gratuit cu lapte și corn, situaŃii statistice, detașări (obligatoriu) în interesul învăŃământului, ședinŃe și griji, griji
și ședinŃe și câte și mai câte, într-o ordine și într-o logică pe care numai cei din sistem le înŃeleg. Și, peste tot și peste toate,
presiunea tuturor instituŃiilor implicate, într-un fel sau altul, în procesul educaŃional, care cer hârtii, hârtii, hârtii – cu semnături
oficiale și ștampilă: situaŃii, situaŃii, situaŃii... Noroc de zâmbetele florăreselor care-și freacă mâinile de bucuria vânzărilor de flori din
septembrie, norocul librarilor și al confecŃionerilor, al vânzătorilor de încălŃăminte. Noroc de privirea inocentă a copiilor de la
grupa mică sau a celor de la clasa I, în care putem citi cartea primenirii învăŃământului românesc sau promisiunile dintr-un alt
orizont de așteptare. Acest mod de a privi al celor mici trebuie să ne dea de gândit. Ce facem cu ei? Ce facem cu această gârlă de
ochi, verzi, căprui, albaștri ce vor spori în curiozitatea cunoașterii până la sfârșitul clasei a XII-a? Am sentimentul că lumea
românească ne-a pus un munte în braŃe. Ce facem cu el, dragii mei? Oricum, nu-l putem abandona!
Anul școlar de-abia încheiat ne-a servit, dincolo de catedră, dincolo de bănci, dincolo de cataloage și note, dincolo de
lecŃii, o lecŃie dureroasă, greu de suportat, ce s-a desfășurat în câteva ore grele ca plumbul: examenele naŃionale (testarea
naŃională și bacalaureatul). Pentru prima dată în istoria învăŃământului românesc, ce trist!, am participat la cea mai serioasă lecŃie
deschisă din viaŃa noastră. Cele câteva ore de examene, în care rolurile au fost jucate la vedere, cu ... sinceritate, fără urmă de
ipocrizie, au clătinat din temelii învăŃământul preuniversitar românesc. Măștile au căzut de pe feŃele noastre, iluziile, câte mai erau, s
-au spulberat repede, adevărul despre starea educaŃiei naŃionale, pe care îl intuiam, dar nu-l recunoșteam, a ieșit timid la suprafaŃă,
arătându-ne cu degetul: pe elevi, pe profesori, pe părinŃi, curriculumul, sistemul etc. E o lecŃie netrucată, pe care n-o vom uita prea
curând, poate niciodată. Dar, ca orice lecŃie, și aceasta are concluziile ei, morala ei intrinsecă: nu ne-am jucat corect rolul, am
crezut că ... merge și așa!, că diplomele sunt un drept la ... democraŃie, că ele trebuie să circule în libertate și fără ... „acoperire”,
că abilităŃile și competenŃele se nasc la ... școala vieŃii, în baruri și cluburi, pe stradă, în parcuri și cafenele, în preajma unor magazine
de fabricat iluzii ... etnobotanice, în labirinturile haotice ale internetului, ascultând muzica penibilă a cântăreŃilor de manele și
crezând că marea poezie se află în textele lor submediocre. Timp risipit în consum de iluzii, pe care nimeni, nimeni nu ni-l mai dă
înapoi drept ofrandă. ViaŃă trăită zadarnic și iresponsabil.
Cu această morală, mai cu seamă, trebuie să începem acest an școlar crucial pentru toŃi cei care activează, direct sau
indirect, în învăŃământul preuniversitar. Am convingerea că învăŃământul românesc preuniversitar se va evalua, de acum înainte, cu
două măsuri: înainte și după 12 septembrie 2011.
După 12 septembrie 2011 se cuvine să ne identificăm interesele și Ńelurile juste pentru a reface o tradiŃie ce-și cere
drepturile. Nu se mai poate să ne minŃim la nesfârșit pe noi și pe semenii noștri. Altfel, vom contribui, și în acest an școlar, la
sporirea unui „complex” specific nouă, românilor, cel al veșnicului început, ce ne vine, probabil, de departe și pe care-l regăsim
într-un monument spiritual românesc: „un zid părăsit și neisprăvit”.
Și chiar dacă suntem supăraŃi, permiteŃi-mi ca, în numele Consiliului de administraŃie al Inspectoratului Școlar JudeŃean
Bacău, al celor doi colaboratori apropiaŃi, prof. Teodora Craus și prof. dr. Cristian Cătălin Cuciac (inspectori școlari generali
adjuncŃi), precum și în numele întregului colectiv al I.S.J. Bacău, să vă urez un an școlar bun, în care promisiunile onorate să-l facă
„uitat” măcar pe ultimul.

La mulŃi ani școlari, cu temei!
Inspector școlar general,
prof. Florin Lazăr
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MESAJUL PREFERICITULUI PĂRINTE PATRIARH DANIEL

O EDUCAłIE SOLIDĂ ÎNVINGE CRIZA ECONOMICĂ
În timp de criză oamenii se schimbă: unii devin mai responsabili și se maturizează, iar alŃii se tulbură și se
destabilizează. De aceea, educaŃia în timp de criză trebuie să fie întărire spirituală a copiilor și părinŃilor pentru a nu
pierde echilibrul și speranŃa. De fapt, educaŃia adevărată modelează și cultivă pe om nu numai profesional, ci și spiritual.
Din păcate, în concepŃia lumii secularizate de astăzi, unii părinți așteaptă ca școala să ofere copiilor lor o educaŃie care
să le permită să câștige cât mai mult, într-o perspectivă strict materialistă. Astfel apare individul „emancipat” care vrea
să fie cineva prin ceea ce acumulează material, dar care nu acordă multă importanŃă valorilor spirituale și morale. În
această perspectivă, omul educat numai știinŃific poate ajunge să fie în același timp „savant și sălbatec”.
Din acest motiv, Biserica este mereu preocupată ca educaŃia integrală (știinŃifică și spirituală) a copiilor și a
tinerilor să fie cu prioritate în centrul atenŃiei familiei, a școlii și a societăŃii, întrucât este cea mai importantă investiŃie
spirituală, care nu poate fi niciodată evaluată în bani sau valori materiale. Omul fiind persoană se deosebește de animale
și de roboŃi, deoarece are sădită în firea sa chemarea de-a căuta valori spirituale perene și eterne. Toate momentele vieŃii
omului pot avea semnificaŃii spirituale și deveni creatoare de valori perene. Aceste semnificaŃii se transformă în artă,
religie, știinŃă sau cultură și se transmit de-a lungul secolelor ca fiind un dor de nemurire sau o dorinŃă de comuniune și
iubire eternă. De aceea, numai în relaŃia cu Dumnezeu omul descoperă taina profundă a existenŃei sale, adică sensul
ultim al vieții, al morții și al învierii sale pentru a dobândi viaŃa eternă.
Majoritatea ideologiilor seculariste din ultimele două secole au transformat expresia paulină omul cel nou (cf.
Efeseni 4, 23:24), reducând idealul educaŃiei la formarea intelectuală și pragmatică materialistă, care limitează omul la
nevoile elementare biologice și culturale ale supravieŃuirii sau ale fericirii bazate pe valori materiale, abandonând
dimensiunea formării spirituale a omului prin care se cultivă smerenia ori modestia, sinceritatea, blândeŃea, iubirea
dezinteresată și sfinŃenia. Ca urmare, învățământul, cultura și relațiile de familie sunt în prezent ameninŃate de această
orientare materialistă secularizantă, întrucât individul își definește identitatea prin adoptarea unui „fel de viață” (life
style) bazat pe materialismul excesiv al societăŃii de consum. Însă consumul material excesiv de hrană, haine și confort
material este semnul unui vid spiritual în viaŃa omului care trăiește mai mult la nivel corporal decât spiritual, căutând cu
patimă infinitul spiritual în lucrurile materiale limitate, sau înlocuind iubirea eternă cu idoli trecători.
Într-un asemenea tip de societate obsesiv materialistă, sistemul de învățământ trece și el printr-o serioasă criză,
astfel că violenŃa și drogurile sunt prezente în școli, iar copiii mici nu sunt suficient protejaŃi de efectele nocive ale
„industriei” pornografice. Tinerii sunt tentaŃi și chiar ajutaŃi să gândească numai în termeni de succes material, să fie
„buni la învățătură”, ca să poată „pleca afară”, adică în străinătate. MulŃi învaŃă „să se descurce individual”, pentru că nu
mai sunt antrenaŃi spre un ideal naŃional. Astfel, pragmatismul individualist excesiv subminează patriotismul sănătos și
simŃul coresponsabilităŃii comunitare.
Încercând să răspundă acestor probleme ale societăŃii noastre românești, Patriarhia Română a hotărât ca anul
2011 să fie declarat Anul omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii în Patriarhia Română, având ca teme
prioritare pastoraŃia familiei creștine și educaŃia spirituală a copiilor și tinerilor. În acest sens, pe lângă orele de religie
din învăŃământul de stat, prin proiectele sale educaŃionale „Hristos împărtășit copiilor” și „Alege Ș coala!”, Biserica
Ortodoxă Română face eforturi multiple să-i educe pe copii în spiritul iubirii de Dumnezeu și de oameni, prin promovarea
rugăciunii, a prieteniei și a întrajutorării, și să prevină abandonul școlar cauzat de sărăcie sau de absenŃa părinŃilor plecaŃi la
muncă în străinătate. Prin birourile ei de cateheză parohială, prin taberele de copii (4800 de copii în vara acestui an) pe
care le organizează în cadrul acestor proiecte, Biserica se străduiește să suplinească, în viaŃa multor copii, lipsa de
afecŃiune părintească și a atmosferei de familie, dar și să descopere copii talentaŃi pe care îi încurajează să-și cultive
talantul în folosul Bisericii și al societăŃii românești de azi.
Acum, la începutul noului an școlar, cu sentimente de multă preŃuire pentru cei care practică știinŃa și arta
educaŃiei, ne rugăm Milostivului Dumnezeu, Izvorul înŃelepciunii și al bunătăŃii, să binecuvânteze pe toŃi elevii,
învăŃătorii, profesorii și părinŃii, pentru a putea trăi împreună bucuria creșterii spirituale și a formării intelectuale a
copiilor și tinerilor spre binele familiei, Bisericii și poporului român.
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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UN VIS ISTORIC ÎMPLINIT
Visul ardelenilor de a avea în calendar ca sfinŃi pe mitropoliŃii Andrei Șaguna și Simion Ștefan, cei doi ierarhi renumiŃi care
le-au păstorit cu mult dar înaintașii de pe pământul transilvan, s-a împlinit la sfârșitul lunii octombrie. Sâmbătă, 29 octombrie, la
Catedrala mitropolitană din Sibiu, 33 de ierarhi au proclamat canonizarea Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei,
iar a doua zi, Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia a găzduit sărbătoarea proclamării ca sfânt a mitropolitului Simion Ștefan.
Evlavia credincioșilor din Ardeal la
ierarhii care au scris istorie pe aceste meleaguri
încercate mereu de tot felul de evenimente, ce
au zdruncinat fiinŃa neamului românesc, a dat
roade în acest an, când Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a recunoscut sfinŃenia
mitropoliŃilor Andrei Șaguna și Simion Ștefan,
hotărând trecerea lor în canonul sfinŃilor.
Râurile de cuvinte care au curs de-a lungul
anilor în cărŃile de istorie și de spiritualitate
despre Sfântul Ierarh Andrei Șaguna s-au
concentrat zilele trecute în elogiile aduse
marelui ierarh încă din ajunul sărbătorii
organizate la Sibiu pentru a proclama public, în
faŃa credincioșilor, sfinŃenia sa.

Întreaga Biserică, reprezentată la Sibiu
Momentul culminant a fost sosirea Preafericitului Părinte Teodor al II-lea, Papă și Patriarh al Alexandriei și al întregii Africi, a
Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (BOR), a Înalt PreasfinŃitului Hrisostom, Mitropolit de Patras,
care a condus delegaŃia grecească sosită în Ńară cu moaștele Sfântului Apostol Andrei, precum și a altor ierarhi. Marele dar făcut de
ierarhii greci la aceste evenimente unice în viaŃa și istoria poporului român a fost aducerea Cinstitului cap al Sfântului Apostol
Andrei, care a fost așezat în Catedrala mitropolitană pentru ca miile de credincioși să se închine. Primirea oaspeŃilor de seamă s-a
făcut printr-un Te Deum, urmat de cuvântările de
bun-venit și de binecuvântări ale celor doi patriarhi,
ale ierarhilor din Grecia și a IPS Mitropolit LaurenŃiu.
În ziua de proclamare a canonizării Sfântului
Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei, 33
de ierarhi au oficiat Sfânta Liturghie în catedrala din
Sibiu.
La finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a evidenŃiat activitatea deosebită a
ierarhului canonizat la Sibiu. 'Sfântul Andrei Șaguna ne
impresionează prin dragostea sa neŃărmurită faŃă de
Hristos, faŃă de sfinŃii Lui și faŃă de Biserica Lui. Ne
mirăm cât a putut scrie și cât a putut lucra. A construit
sute de școli românești în Transilvania și două licee. A
întemeiat ziarul 'Telegraful Român', care și astăzi
continuă fără întrerupere, ca mijloc misionar de
răspândire a credinŃei și de apărare a unităŃii și demnităŃii
românilor din Transilvania. A tradus Sfânta Scriptură în
patru volume și a lăudat pe Sfântul Simion Ștefan, pe care îl vom proclama ca sfânt mâine, la Alba Iulia, după ce Sfântul Sinod a aprobat
canonizarea, pentru că a tradus Noul Testament în limba greacă. Sfântul Andrei Șaguna ne-a lăsat statutul bisericesc pe care, până astăzi, în
mare parte, Biserica noastră îl folosește. În mod deosebit, a arătat o neobosită luptă pentru apărarea Ortodoxiei și a demnităŃii ortodocșilor
din Transilvania', a mai spus PF Părinte Patriarh Daniel.
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Evlavia poporului din cetatea Unirii
O atmosferă ce ne-a amintit de Marea Unire s-a simŃit
în ziua de 30 octombrie, în inima cetăŃii Alba Iulia, unde mii
de oameni au venit să participe la cel de-al doilea eveniment
măreŃ din viaŃa bisericească transilvană.
Sărbătoarea trecerii în rândul sfinŃilor a mitropolitului
Simion Ștefan a început de sâmbătă seara, când soborul de
ierarhi a poposit la Catedrala Reîntregirii din Cetatea Unirii
Românilor. Racla cu moaștele Sf. Apostol Andrei a fost
așezată în incinta catedralei pentru a fi cinstite de credincioși,
iar sosirea ierarhilor a fost marcată printro slujbă de Te
Deum. Ultimul parastas pentru mitropolitul Simion Ștefan a
fost oficiat sâmbătă ziua, în lăcașul de cult amintit, de un
sobor de preoŃi.
În ziua proclamării, 29 de ierarhi veniŃi și la Alba
Iulia au oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Reîntregirii,
la care au participat autorităŃi centrale, judeŃene și
locale, invitaŃi de seamă, reprezentanŃi ai instituŃiilor din
judeŃul Alba și mii de credincioși, care au urmărit slujba
religioasă la ecranele așezate în incintă.
Un sfânt evlavios și credincios
La finalul Sfintei Liturghii, ierarhii au mers pe o
scenă special amenajată, unde a fost oficiată ceremonia
de proclamare a canonizării Sfântului Ierarh Simion
Ștefan. Tomosul a fost citit de PS Episcop Ciprian
Câmpineanul, după care ierarhii au sărutat icoana
sfântului. PF Părinte Patriarh Teodor și-a exprimat
bucuria de a participa la un eveniment istoric, într-un
loc deosebit pentru istoria poporului român, și i-a
oferit IPS Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei un dicher, un tricher, precum și un engolpion. Un cuvânt de binecuvântare a rostit și IPS
Mitropolit Hrisostom, arătându-se impresionat de evlavia și credinŃa poporului român la Sfântul Apostol Andrei, virtuŃi care
contribuie esenŃial la zidirea unei măreŃe Catedrale a Neamului,
lăcaș de cult apreciat apoi de PF Părinte Patriarh Daniel ca soră a
Catedralei din Patras, Grecia, unde se află mormântul, crucea și
moaștele Sfântului Apostol Andrei. Cuvântul de mulŃumire al IPS
Irineu a încheiat sărbătoarea în aplauzele miilor de credincioși
care au umplut curtea bisericii.
'Cărturarul bălgrădean ne îndeamnă prin viaŃa și faptele
sale să fim evlavioși, iubitori de rugăciuni, coerenŃi în credinŃa
noastră ortodoxă și generoși în slujba semenilor noștri', a spus
IPS Arhiepiscop Irineu.
Sărbătoarea s-a încheiat cu sfinŃirea Sălii 'Simion Ștefan' de
la sediul Arhiepiscopiei Alba Iuliei, iar credincioșii au fost
binecuvântaŃi de ierarhi și de preoŃi. 'Am așteptat nerăbdători
această zi și pot spune că am trăit momente unice. Nu am crezut
că voi vedea pe viu atâŃia ierarhi, în special pe Patriarhul
Alexandriei și pe Patriarhul României', a mărturisit un credincios.
(www.basilica.ro)
HARISMA

27

CUVÂNT DE ÎNVĂłĂTURĂ

OMUL - PELERIN SPRE VEȘNICIE
† dr. IOACHIM BĂCĂUANUL
Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului

Pelerinul are ca paradigmă pe Hristos-Pelerinul, Care străbate timpul și
Se întrupează pentru a veni în maximă apropiere de om; Cel Care la
doisprezece ani se afla la Templul din Ierusalim, pentru a ne arăta că acesta
este locul prezenŃei lui Dumnezeu, dar și pentru a ne face să înŃelegem
existenŃa unui alt fel de templu - al trupului Său [...]

Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea românilor și
mult folositoarea, determină în fiecare an, în luna octombrie,
sute de mii de pelerini să-și îndrepte pașii către cetatea
Iașului, pentru a se închina la moaștele ei. Amintim
pelerinilor că cel mai vechi cult al Sfintei Parascheva în
Moldova s-a impropriat în cetatea Romanului, cu aproape
trei sute de ani înainte ca moaștele Sfintei Cuvioase să fie
aduse la Iași.
Roman Mușat I a construit Biserica „Sfânta Vineri“ din orașul pe care l-a întemeiat, iar Alexandru cel
Bun a transformat-o în Catedrală episcopală la începutul secolului al XV-lea.
De aceea putem spune că drumurile pelerinilor către Iași trec prin Roman, unde aceștia sunt bineveniŃi
ori de câte ori se opresc pentru a vizita Catedrala arhiepiscopală, acolo unde se mai păstrează încă duhul și
cultul Cuvioasei Parascheva.
Vorbind despre pelerinaj, putem spune că el a căpătat în timp înŃelesuri diferite. Într-o accepŃiune
iniŃială, termenul provenit din latinescul peregrinus desemna pe cel care pleca din propriul Ńinut pentru a trăi
ca un străin într-un alt loc. ÎnŃelesul semantic actual, acela de călător spre locurile sfinte, cu scop devoŃional, e
datorat în special Epistolei către Diognet, secolul al II-lea, potrivit căreia creștinul, mereu străin pe acest
pământ, este într-un pelerinaj continuu spre patria celestă.
Ca fenomen universal, pelerinajul întrunește un complex semantic ce iese din orizontul strict spiritual,
religios și revelează aspecte de interes cultural, topografic, psihologic, sociologic și economic, aspecte ce
însumează un imaginar al călătorului aflat în eternă căutare de sine.
Pelerinul are ca paradigmă pe Hristos—Pelerinul, Care străbate timpul și Se întrupează pentru a veni în
maximă apropiere de om; Cel Care la doisprezece ani se afla la Templul din Ierusalim, pentru a ne arăta că
acesta este locul prezenŃei lui Dumnezeu, dar și pentru a ne face să înŃelegem existenŃa unui alt fel de templu
- al trupului Său: „DărâmaŃi templul acesta și în trei zile îl voi zidi la loc“ (Ioan 2:19), și în același timp,
perceperea trupului nostru ca templu în care locuiește Duhul Sfânt: „Trupul vostru este templu al Duhului
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Sfânt“ (I Cor. 6:19). Hristos sugerează astfel existenŃa unui pelerinaj interior, spre ÎmpărăŃia lui Dumnezeu,
pornind din inima omului, ca întâlnire cu Dumnezeu și cunoașterea propriului sine. Este motivul pentru
care-L vedem călătorind discret spre Emaus, atunci când Luca și Cleopa devin gazda prezenŃei lui Hristos
mistic, aceasta arătând că atunci când mergi spre Dumnezeu, El te însoŃește pe cale. Este o împreună și
reciprocă locuire al lui Dumnezeu în noi și a noastră în Dumnezeu, ce marchează finalitatea oricăror eforturi
de depășire a propriei condiŃii.
Plecarea în pelerinaj e cea mai evidentă manifestare a dorinŃei de mântuire, o decizie de a te înstrăina
de lume pentru a te întâlni cu Dumnezeu; în ultimă instanŃă e un exerciŃiu ascetic de adunare a minŃii din
risipirea lucrurilor și concentrarea întregii fiinŃe întru găsirea sensului VieŃii, care este Hristos. E motivul
pentru care asceŃii-pelerini „s-au lepădat de lume“ și au ales pustia regăsirii de sine, mergând pe Calea—
Hristos, împreună cu Hristos. Omul este în pelerinaj permanent către ÎmpărăŃia lui Dumnezeu.
În timpul pelerinajului, Dumnezeu și omul se caută reciproc. Când mergi spre Dumnezeu, El vine spre
tine (Pilda fiului risipitor), iar întâlnirea reflectă exact înŃelesul cuvintelor: „Nu m-ai fi căutat, de nu m-ai fi
găsit“.
La viaŃa în Hristos și la întâlnirea cu El faŃă către faŃă accedem într-un mod plenar numai după ce am
terminat de parcurs pelerinajul în această lume. ViaŃa de aici se continuă dincolo de mormânt, sub o altă
formă existenŃială.
Iisus ne cheamă să-L urmăm asumându-ne destinul-cruce ca pelerini ai propriei noastre vieŃi până în
clipa în care fiecăruia dintre noi ne va spune „Scoală-te!“ și ne va deschide ușa vieŃii veșnice în ÎmpărăŃia Sa.

(www.doxologia.ro)
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„FericiŃi cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul” (Matei 5:5)
Preot prof. dr. Constantin LEONTE
Creștinismul a propovăduit întotdeauna binele și virtutea, știind că aceasta este voia ÎnvăŃătorului
Suprem, Domnul nostru Iisus Hristos. Mântuitorul este „Calea, Adevărul și ViaŃa” (Ioan 14:6) și a fericit pe toŃi
cei care cu inima curată, cu milostenie și cu blândeŃe, vor urca pe „muntele facerii de bine”. A „fericit de
nouă ori” pe oamenii buni, pe oamenii virtuoși, adică pe cei care practică de bunăvoie virtutea, după exemplul
vieŃii Sale.
BlândeŃea este o virtute pe care ne-o recomandă cu atâta căldură Iisus când spune: „FericiŃi cei blânzi,
că aceia vor moșteni pământul” (Matei5:5). Sfântul Ioan Scărarul, un mare părinte bisericesc, scria, prin secolul
VII, că „blândeŃea este păstrarea seninătăŃii interioare a sufletului nostru și a iubirii faŃă de cel ce ne supără când
este de faŃă” (Filocalia, vol. 9, p. 183-184). Noi cunoaștem pe cel blând din mișcările lui, din felul de a simŃi și
de a reacŃiona în faŃa binelui și a răului. În situaŃiile de tensiune sufletească, cel blând cântărește totul cu
răbdare. Orice i se întâmplă, el se situează deasupra împrejurărilor vieŃii. Nu practică răzbunarea și știe să
Ńină frâu limbii. Cuvântul celui blând izvorăște din convingerea că un răspuns blând domolește mânia, iar un
cuvânt aspru o aprinde mai tare (Pilde 15:1).
În Vechiul Testament, exemplu de blândeŃe este Iosif, fiul lui Iacov, care a fost vândut de fraŃii săi mai
mari unor negustori de oameni, care l-au dus în Egipt. Dar când tatăl său și toată familia lui Israel a avut
nevoie de el pentru a scăpa de foametea ce venise peste poporul evreu, Iosif nu s-a răzbunat, ci i-a ajutat,
aducându-i lângă el în Egipt. De altfel, Iosif prefigurează, după Sf. PărinŃi, pe Blândul Păstor, Domnul nostru
Iisus Hristos. Precum Iosif a fost vândut de fraŃii săi, tot la fel și Mântuitorul a fost vândut pe treizeci de
arginŃi de Iuda Iscarioteanul. Mântuitorul a propovăduit mereu: „ÎnvăŃaŃi de la Mine că sunt blând și smerit cu
inima” (Matei 11:29).
Dar cu toate că Domnul a recomandat, cu blândeŃe să întoarcem și celălalt obraz atunci când
suntem loviŃi (Matei 5:39), tot Mântuitorul ne arată că sunt împrejurări ale vieŃii în care și blândeŃea cere
explicaŃii cu privire la încălcarea dreptăŃii și a iubirii. Astfel, Mântuitorul se adresează unuia din slujitorii
arhiereului Anna, care i-a dat lui Iisus o palmă atunci când a fost prins și dus să fie judecat înainte de
Răstignire: „Dacă am vorbit rău, dovedește că este rău, iar dacă am vorbit bine, de ce mă baŃi?” (Ioan 18:23).
Cu toŃii ne străduim să fim blânzi, dar, în străduinŃa noastră, noi reŃinem îndeosebi acele bune sfaturi
care au fost confirmate prin armonia dintre cuvânt și faptă. Când cuvântul nu este însoŃit de pilda vieŃii, îl
uităm repede și nu știm de unde a venit și cine l-a adresat. Pe ecranul minŃii și al inimii noastre, rămâne, însă,
neștearsă amintirea exemplului.
De aceea, cuvintele Domnului Iisus Hristos ne încălzesc inima și ne întăresc voinŃa. Nu numai în
aparenŃă, ci și în adâncul inimii să fim blânzi și smeriŃi. Urmând pilda Mântuitorului, Sfântul Nicolae a practicat
atât de mult blândeŃea, încât Sfânta noastră Biserică îl numește „chip al blândeŃilor”. Dar la Sinodul I Ecumenic,
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la 325, Sfântul Nicolae a arătat că blândeŃea cuprinde și marea datorie de a fi „apărător al dreptei credinŃe
împotriva ereticului Arie”. BlândeŃea respinge făŃărnicia, intenŃiile ascunse. Sfântul Apostol Petru îndeamnă pe
creștini: „Podoaba voastră să nu fie cea din afară, ci să fie omul cel tainic al inimii, blând și liniștit, care este de mare
preŃ înaintea Domnului Dumnezeu” (1 Petru 3:3-4).
Cunoscând faptul că starea lăuntrică a sufletului schimbă faŃa omului, ori spre bine, ori spre cele rele
(Is. Sirah 3:30-31), privirea, gândul și cuvântul celui blând trebuie să izvorască din smerenie și bunătatea inimii.
Numai acei care sunt blânzi și în inima lor sunt cu adevărat fericiŃi, așa cum spune și Mântuitorul: Unde? În ce
fel? În primul rând în această viaŃă prin cuvintele că „moștenesc pământul cei blânzi”.
Să ne aducem aminte de Cain, lucrător al pământului, care și-a ucis fratele, pe Abel, și sângele lui Abel
striga din pământ către Dumnezeu. A fost Cain un moștenitor al pământului? Desigur că nu... El a devenit un
fugar pe faŃa pământului și nu și-a mai lucrat în liniște pământul său. SfinŃii PărinŃi spun că blândeŃea primilor
oameni, Adam și Eva, înainte de păcat era atât de evidentă, se vedea pe faŃa lor, încât nu alungau animalele din
preajma lor.
Moștenirea pământului reprezintă și un alt nume ce se dă ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu. „Pământul” ce va fi
moștenit de cei blânzi este numit de David, înŃeleptul rege al lui Israel, „pământul celor vii”. Suntem niște
călători pe acest pământ, dar, potrivit înŃeleptului Sirah, care spune: „Multe am văzut în călătoriile mele, dar am
râvnit binele...” (Isus Sirah 51:23), să umblăm cu toată smerenia și blândeŃea, cu îndelungă răbdare, îngăduindune unii pe alŃii (Efeseni 4:2).
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CULTURĂ

LUMILE MIRACOLULUI CREȘTIN
ÎN PROZA LUI VASILE VOICULESCU
Prof. dr. Doina Marinov, Colegiul NaŃional "Gheorghe Vrănceanu" Bacău
Cum participăm la taină, în ce
„raport

se

cotidiană

cu

află

istoria

arhetipul

noastră
ieșit

din

timp” (Roxana Sorescu), cu sacrul
sunt întrebările cheie ale omului și ale
scriitorului Vasile Voiculescu, scrierile
sale în proză constituind tentative de
a răspunde, de a pune în ecuaŃie
problemele

fundamentale

ale

existenŃei și ale fiinŃei. Lumile posibile,
configurate artistic prin instrumentele
epicului, sunt interpretări ale lumii
reale care, în viziunea lui Voiculescu,
încorporează nu doar ceea ce se vede,
ceea ce aparŃine timpului istoric,
profan, ci și nevăzutul, sacrul, eternul.
În consecinŃă, lumilor de atmosferă și
celor fantastice li se adaugă firesc cea
de a treia, lumea miracolului creștin.
Fundamentul lumilor de atmosferă e tradiŃia, asumată colectiv sau individual,
fundamentul lumilor fantastice e miticul, magicul, arhetipalul, iar cel al lumilor miracolului
creștin este trăirea mistică, proprie omului de la începuturi.
Cea de-a treia lume dominantă în proza lui V. Voiculescu reunește texte „cu un
univers imaginar propriu” (Schitul de ceară, Sacul cu cartofi, Ciorbă de bolovan, Zahei Orbul
etc.) și texte ce „pornesc de la personaje biblice”, în care universul imaginar e mediat de
„un set de simboluri preconstituite” (Toiagul minunilor, Mântuirea smochinului etc.). Filonul
religios, ca și cel fantastic, își are originea în lirica sa interbelică, în poemele religioase care
l-au îndreptăŃit pe G. Călinescu să afirme că „Ortodoxismul lui Voiculescu e anterior
aceluia al Gândirii” și că îngerii săi „sunt autentici și apar în poezia lui încă de la
început” (G. Călinescu), nu prin contaminare, pe filiera Blaga ori Rilke.
Trăirea mistică e proprie omului Voiculescu, după cum atestă mărturisirile sale.
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Aceasta l-a însoŃit din copilărie până în ultimele clipe ale vieŃii și nu a fost umbrită de
formaŃia sa știinŃifică: „Ceea ce vă pot afirma, sfârșind, este că pregătirea știinŃifică,
studiile medicale, cunoștinŃele de filozofie și tot câștigul meu în celelalte domenii de
cultură, artă, literatură, în loc să mă depărteze, m-au apropiat de credinŃă. Cu cât
mai poliedric, cu atât au avut loc pe unde să străbată experienŃe complete, puncte de
vedere noi, interferenŃe de doctrine, putinŃa de comparaŃii, lumină mai multă. Iar din
toate, sinteza că neapărat credinŃa trebuie să stea la temelia spiritului omului
normal”.
În manuscrisele autorului, pe coperta interioară a unui registru, figurează încă
din 1932, un prim sumar de volum cu titlul Toiagul minunilor, un proiect editorial
descoperit și restituit de Nicolae Florescu în 1991. Cercetătorul arhivelor
voiculesciene dezvăluie intenŃiile prime, contextul istoric al producerii textelor și
etapele dezvoltării sâmburelui prim: „Nerealizat tipografic în etapa respectivă,
volumul cu pricina a fost practic abandonat; ulterior, deși scriitorul a continuat să
realizeze nuvelele pe care și le propusese în sumarul iniŃial, le-a dispersat însă în
contextul celorlalte cicluri de naraŃiuni ale sale, redactate, în majoritatea cazurilor,
după al doilea război mondial. IntenŃia editorială din 1932 devenise, în deceniile
dictaturii comuniste, irealizabilă și acest lucru Voiculescu îl înŃelesese de la sine”.
În Integrala prozei literare, Roxana Sorescu grupează cele șapte texte care au la
bază pilde și figuri din Biblie într-o unitate de ordin tematic denumită „Miracolele. El
ca actant.” (Lupta cu îngerul, Toiagul minunilor, Bunavestire, Mântuirea smochinului,
Demoniacul din Gadara, Adevărul, Copacul lui Iuda). Parabolele biblice sunt o ilustrare
vie a forŃei interpretative, a interiorizării și a trăirii în spirit a istoriei consacrate.
Dimensiunea reflexivă, dublată de cea lirico-simbolică, rafinamentul stilistic asigură
acestor texte o trăsătură fundamentală: nu sunt simple repovestiri, ci trăiri autentice
ale momentelor sacre, creând impresia refacerii timpului și a misterului biblic. UnităŃi
independente, putând fi citite separat, ele reclamă în același timp și o lectură unitară,
legată, toate raportându-se la aceeași temă: prezenŃa/manifestarea sacrului în lume,
comunicarea om – Dumnezeu. Triada Dumnezeu – Iisus – Om constituie nucleul
celor șapte texte care sugerează și prin numărul lor că sunt legate de facere, mai
exact de prefacere, de acea devenire lăuntrică a omului către dimensiunea sa reală
de Om, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, revelate de Iisus. O dublă mișcare
dinspre cer spre pământ și dinspre pământ spre cer conferă forŃă dramatică acestor
texte-revelaŃie, texte iniŃiatice, în care textura biblică e punctul de plecare al
meditaŃiei, al „încărcării” cu sens. Ca și în sonete, Voiculescu traduce, nu doar în
literă, ci mai ales în spirit, dând măsura implicării personale, a viziunii sale despre
relaŃia om-sacru.
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In memoriam

Teoretician și practician al ornamentării mobilierului bisericesc –
Alexandru HuŃanu
Conf. univ. dr. Ioan Dănilă
Facultatea de Litere a UniversităŃii „Vasile Alecsandri“ din Bacău
Ne-a părăsit, la 88 de ani, sculptorul în lemn și pedagogul Alexandru
HuŃanu, pe care lumea culturală a Bacăului îndeosebi, dar și cea a NeamŃului,
Botoșaniului, Doljului, GalaŃiului, Vasluiului, Maramureșului ș.a. îl cinstesc
pentru contribuŃiile sale importante la înveșmântarea lăcașurilor de cult cu
lucrări excepŃionale, ca și la transmiterea prin cuvântul scris a experienŃei
derivate dintr-o viaŃă de artist.
Băcăuanii îl știu de circa 40 de ani; prin anii ’70 s-a arătat interesat de
„fenomenul BerzunŃi“ și a deschis acolo o clasă de sculptură în lemn a Școlii
Populare de Artă, promovând tradiŃia porŃilor în lemn. Apoi a adus BerzunŃiul
în Bacău: în Parcul „Cancicov“ a realizat un ansamblu sculptural în lemn, cu
motive berzunŃene, de mare efect pentru privitori.
Dar opera lui de căpătâi rămâne cea bisericească, în sensul că a
executat, ca proiectant și diriguitor, aproape toate componentele mobilierului
dintr-un așezământ de cult: catapetesme, strane, jilŃuri împărătești, sfeșnice
etc. Bisericile „Sfântul Nicolae“, „Buna Vestire“, „Precista“, „Învierea
Domnului“ din Bacău stau mărturie a priceperii „bădiŃei HuŃanu“ de a
înfrumuseŃa un loc. Părintele paroh Petru Dinu își amintește că o parte din
proiectele sculptorului au fost realizate în curtea Bisericii „Învierea Domnului“, unde Al. HuŃanu visa să înfiinŃeze un
atelier de sculptură pentru tot orașul. (De altfel, simbolic, Al. HuŃanu își află
odihna veșnică în cimitirul acestei biserici)
La Biserica „Sfântul Nicolae“ se pregătește o nouă faŃă a intrării în sfântul
lăcaș, prilej de a pune în lumină aproape toată gama de lucrări în lemn executate
de sculptor. Vorbind la slujba de înmormântare, părintele Busuioc a apreciat
realizările lui Al. HuŃanu de la „Sf. Nicolae“ drept „unicat în Ńară și în lume!“
„BădiŃa Sandu“ ne-a lăsat și două cărŃi, scrise după experienŃa sculpturilor
în lemn executate în mai multe locuri din Ńară: „Arta executării mobilierului
Bisericii Ortodoxe Române“ (2006) și „Arta ornamentării mobilierului
bisericesc“ (2009). A doua este semnată împreună cu Ionel HuŃanu, fiul, trecut la
Domnul prea devreme. Editura „Trinitas“ a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei
aștepta și al treilea volum, rămas din păcate în manuscris. Tot în așteptarea
tiparului se află un dicŃionar de termeni din domeniul sculpturii în lemn cu
destinaŃie bisericească.
Doamna Elisabeta HuŃanu, „îngerul păzitor“, cum o numea soŃul ei, ca și medicul
Irina AngheluŃă, nepoata, îi cultivă cu devotament memoria, păstrând nu doar manuscrisele, ci și documente preŃioase,
între care și corespondenŃa cu Preafericitul Daniel, în vremea când era mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
Alexandru HuŃanu (1923-08.10.2011) lasă în urma sa un model absolut de artist și dascăl.
Fie-i Ńărâna ușoară!
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ION MINULESCU – a XI-a poruncă

Ascultă, privește și taci!...
Ascultă, să-nveŃi să vorbești,
Privește, să-nveŃi să clădești.
Și taci, să-nŃelegi ce să faci...
Ascultă, privește și taci!
Când simŃi că păcatul te paște
Și glasul Sirenei te fură,
Tu pune-Ńi lacăt la gură
Și-mploră doar sfintele moaște Când simŃi că păcatul te paște!...
Când simŃi că dușmanul te-nvinge,
Smulgându-Ńi din suflet credinŃa,
Așteaptă-Ńi tăcut biruinŃa
Și candela minŃii nu-Ńi stinge Când simŃi că dușmanul te-nvinge!
Când braŃele-ncep să te doară,
De teamă să nu-mbătrânești,
Rămâi tot cel care ești Aceeași piatră de moară Când braŃele-ncep să te doară!...
Iar când, cu ochii spre cer,
Te-ntrebi ce-ai putea să mai faci,
Ascultă, privește și taci!...
Din braŃe fă-Ńi aripi de fier
Șï zboară cu ele spre cer!...
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COPILĂRIE FERICITĂ SUB SEMNUL
HARULUI DIVIN
Copilăria este partea de aur a vieŃii. Trebuie să ne bucurăm de ea deoarece se petrece
doar o dată în viaŃa noastră. Atunci când ești copil, te joci, cânŃi, te bucuri de toate. Unii spun
că singura grijă pe care trebuie să o avem când suntem copii este să ne facem temele corect și
să ascultăm de părinŃi. Dar nu este așa. Primele două griji sunt să-i ajutăm pe cei aflaŃi în
necazuri și să nu facem păcate, ca să ne putem numi creștini.
Atunci când te naști, încă nu ești creștin. Vei fi creștin numai după ce vei primi botezul,
după ce vei fi scufundat de trei ori în apa din cristelniŃă. În timpul ceremoniei Botezului, Duhul
Sfânt se coboară și sfinŃește apa și pe cel botezat. Abia după ceremonia botezului pruncul se
poate numi creștin. El primește un nume care este identitatea sa, un loc în comunitatea
creștină și un înger păzitor.
Ne îmbrăcăm în haina strălucitoare a harului divin, ca să devenim fii ai Bisericii. Suntem
sub ocrotirea lui Dumnezeu care ne ajută și ne apără în viaŃă.
Sufletul nostru este ca un ghiocel, la botez, și trebuie păstrat imaculat, fără de păcate.
ÎmbrăcaŃi în har, cu iubire și credinŃă în suflete, avem o copilărie fericită, alături de
familiile noastre, crescând sub îndrumarea învăŃăturilor creștine.
Sunt un copil bucuros că sunt creștin!
Drugă Rareș-Andrei, Clasa a III-a A
Școala cu clasele I-VIII Nr. 10 Bacău
Preot îndrumător Constantin Leonte
Parohia „Sfântul Gheorghe” Bacău
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ROLUL MUZICII ÎN
FORMAREA SPIRITUALĂ
A ELEVULUI

“Muzica este graiul sufletului. Ea stârnește în noi nu instinctele, ci gândurile cele mai profunde.” (Ludwig van Beethoven)
Realizarea idealului educaŃional al disciplinei religie ortodoxă presupune conlucrarea mai multor factori care să ducă la
formarea personalităŃii și persoanei religioase a tânărului. Muzica religioasă este unul din acești factori, iar acolo unde este utilizată
cu dibăcie de cadrul didactic, fiind în concordanŃă cu cunoștinŃele transmise, aduce rezultate măsurabile prin procedeele evaluatorii.
Muzica religioasă are un rol important în cadrul orei de religie prin îmbogăŃirea orizontului cultural al elevului și facilitarea
însușirii cunoștinŃelor transmise. Departe de a deveni o oră plictisitoare în care profesorul transmite cunoștinŃe, ora de religie face
apel la afectul copilului și implicarea lui în ceea ce învaŃă, având în vedere că religia este o știinŃă axată pe spirit și plan spiritual.
Muzica aduce bogăŃia artei și poezia versului, formând armonios personalitatea tânărului și ajutându-l să devină mai sensibil
la tot ce este în jur, la suferinŃa aproapelui și înŃelegerea realităŃii înconjurătoare. Simpla transmitere de cunoștinŃe nu va reuși
niciodată să facă transformări în structura sufletului. La atingerea scopurilor educaŃiei moral–religioase contribuie și participarea la
slujbele Bisericii, alături de profesorul de religie. Cântarea bisericească fixează cel mai bine învăŃătura dogmatică și tradiŃia creștină.
Muzica bisericeasca este „Evanghelia cântată”, spunea Părintele Patriarh Daniel într-un cuvânt de învăŃătură. Ea nu produce
o simplă emoŃie, ci reprezină mărturisirea de credinŃă transpusă într-o formă melodioasă. Cântarea îndulcește rugăciunea și vine în
ajutorul celor ce o practică. Dacă ne referim la efectul muzicii în viaŃa noastră, putem spune că aceasta are triplu rol:
de divertisment (delectare), cultural și terapeutic.
Muzica a fost și rămâne o componentă fundamentală a educaŃiei estetice, este mobilizatoare a actelor de voinŃă și de
caracter, este sensibilizatoare din punct de vedere moral, declanșează trăiri puternice și de durată, emoŃii intense. Pornind de la
premisa că muzica este obiectul sensibilităŃii copilului, înainte de a fi obiectul activităŃii intelectuale de învăŃare, obiectivul primordial
al oricărei educaŃii este acela de a găsi mijloacele adecvate de a favoriza elevului contactul nemijlocit cu lumea capodoperelor
muzicale.
Muzica a apărut pentru a exprima stările sufletești atunci când privim operele de artă sau peisajele naturii, pentru a exprima
sentimentele de bucurie sau tristeŃe, pentru a reflecta realitatea în imagini sonore, etc. ȘtiinŃa reflectă realitatea prin noŃiuni, iar
muzicologia (musiki = muzică, logos = vorbire) este știinŃa muzicii. Cuvântul melos înseamnă în limba greacă odă, cântec, intonare.
Muzica în sine conŃine numeroase elemente cognitive, logistice, afective, estetice, voliŃionale, motivaŃionale care participă efectiv la
realizarea scopului general al instruirii și educării.
Pacea și muzica aduc asupra noastră liniște, bucurie, împlinire și consolare, însă efectele lor diferă. Dacă pacea se răsfrânge
asupra noastră ca un fenomen fizic, muzica se răsfrânge asupra noastră mai mult printr-un fenomen psihic.
Exprimarea de orice natură și sub diferite forme este liberă, evolutivă și constructivă, e o descătușare a bucuriei conștiente
a fiinŃei noastre. Exprimarea prin muzică aduce “eliberarea de tensiuni” (Prof. Irina Cozma, Să învăŃăm religia prin cântec, Ed. Sf.
Mina, Iași, 2004, p.4) și supunerea la o “funcŃie organizatoare a construcŃiei sonore” (Andrei Athanasiu, Muzică și medicină, Ed.
Minerva, București, 2003, p. 87).

Prof. Alupei Mihaela, Școala cu cls. I-VIII “Ștefan cel Mare” Zemeș
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Sfântul Duh în viaŃa noastră - dar ontologic al dumnezeirii
Ghionoiu M. Vlădut-IonuŃ,
Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Stăniloae”, Iași, Anul III Pastorală

1. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Sinodul II Ecumenic
și Simbolul Niceo- Constantinopolitan,
în ,,Ortodoxia”, Nr. 3/ 1981, p. 365

Omul fiind coroana creaŃiei, făcut după chipul lui Dumnezeu în
actualitate și asemănare ca potenŃă, are prin Biserică, prin Sfintele
Taine împărtășire la însăși comuniunea dumnezeirii cu Tatăl, cu Fiul
și cu Sfântul Duh, iar cel care lucrează în noi cei binecredincioși

2. Ibidem, p. 372

este ,,unul și același Duh împărŃind fiecăruia deosebi, după cum
voiește”(I Cor 2: 11). Acest Duh este Însuși Mângâietorul pe care
3. Ibidem, p. 375

Mântuitorul L-a promis: ,,Iar când va veni Mângâietorul, pe care Eu îl
voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede,
Acela va mărturisi despre Mine”( In 15: 26) având un caracter continuu

4. Metropolit Ignace de Lattaquie, Voice je
fais choses nouvelles, în ,,Irenikon”, Nr. 3/
1968, p. 451- 452, apud Pr. Prof. Constantin
Galeriu, Sinodul II Ecumenic și învăŃătura
despre Sfântul Duh, în ,,Ortodoxia”, Nr. 3/
1981, p. 408

și nu temporar, pentru că ,,prin trimiterea Duhului creator, istoria
trinitară a lui Dumnezeu devine o istorie deschisă a lumii, deschisă
oamenilor și viitorului”1, deoarece El ca și ultimă persoană a Sfintei
Treimi ,,ne luminează atât asupra Treimii în Sine cât și asupra Treimii în
lume și asupra scopului ei conducându-ne totodată în comuniunea în care
se află ea” 2, iar această comuniune nu se află deplină decât numai în

5. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Cultul Bisericii
Ortodoxe Române, mediu al lucrării Sfântului
Duh asupra credincioșilor, în ,,Ortodoxia”,
Nr.1/ 1981, p. 8-9

Biserică unde ,,orice sfinŃire se săvârșește prin lucrarea Sfântului Duh,
însoŃită de semnul crucii”. 3
Despre actualitatea Sfântului Duh în viaŃa noastră de la
începuturi și până la sfârșituri frumos ne vorbește și mitropolitul

6. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri
către Talasie, în Filocalia, Vol. III, Sibiu, 1948, p.
488 apud Pr. Mihai Ghe. Vizitiu, Lucrarea și
darurile Sfântului Duh după Epistolele I și II
Corinteni, în ,,Teologie și ViaŃă”, Nr. 9- 12/
1991, p. 147

IgnaŃiu de Lattaquie: ,,fără El (Duhul), Dumnezeu este departe, Hristos
este în trecut, Evanghelia este o literă moartă, Biserica o simplă
organizaŃie, cultul o evocare...dar, în El și într-o energie de nedesfăcut
cosmosul

este

înălŃat

și

suspină

în

durerile

de

naștere

ale

împărăŃiei...omul este în luptă împotriva patimilor, Hristos Cel înviat este
7. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Sfânta
Treime Creatoarea, Mântuitoarea și Ńinta
v e ș n i că
a
t u tu ro r
c r e d i n c io ș i lo r,
în ,,Ortodoxia”, Nr. 2/ 1986, p. 36

de faŃă, Evanghelia este putere de viaŃă, Biserica înseamnă comuniunea
treimică, slujirea Cuvântului este o Cincizecime, Liturghia, memorie și
anticipare, actul uman e îndumnezeit”. 4
Chiar dacă Duhul Sfânt s-a pogorât în ziua Cincizecimii, El
lucrează continuu până la sfârșitul veacurilor și în ,,orice Sfântă

8. Drd. Ioan N. Șurubaru, Pnevmatologia
Ortodoxă și valenŃele ei ecumenice,
în ,,Ortodoxia”, Nr. 4/ 1968, p. 545

Liturghie, orice Taină a Bisericii, orice ierurgie și orice sfântă slujbă, e o
continuare a Cincizecimii, sau pogorârii Sfântului Duh și a lucrării lui
peste cei adunaŃi”5, adeverindu-se și împlinindu-se ceea ce spune și
Sfântul Maxim Mărturisitorul: ,,Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu se
află prin putere providenŃiatoare în toate”6. Însăși sălășluirea Sfântului
Duh în noi are caracter de actualitate (așa cum ne rugăm în
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rugăciunea ,,Împărate ceresc...”), după cum subliniază și părintele
9. Protos. Drd. Irineu Pop, Omul nou și
umanitatea în Hristos prin lucrarea Duhului
Sfânt, în ,,Studii Teologice”, Nr. 4/ 1989, p.
37

Stăniloae: ,,Duhul Sfânt ne acoperă cu puterea Lui”7, iar Ńinta finală a
fiecărui credincios este să se poată ,,împărtăși de bogăŃia de viaŃă și
har a Bisericii întregi, devenind pnevmatofor”8, următor a lui Hristos
( Immitatio Christi).

10. Pr. Prof. Nicolae C. Buzescu, Lucrarea
Sfântului Duh în Sfintele Taine,
în ,,Ortodoxia”, Nr. 3-4/ 1979, p. 565

Prin darurile pe care le aduce oamenilor și prin însăși natura
sa ,,Duhul Sfânt vine ca sursă a tuturor darurilor și cu efecte de
sensibilizare supremă care face ca puterea din afară să devină și să fie
văzută ca putere produsă în interior și iradiată din interiorul

11. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Purcederea
Duhului Sfânt de la Tatăl Și relaŃia Lui cu Fiul
ca temei al îndumnezeirii și înfierii noastre,
în ,,Ortodoxia”, Nr. 3-4/ 1979, p. 592

sufletelor”9. Mediul propice al activităŃii Sfântului Duh este însăși
interiorul sufletelor noastre începând cu actul Botezului, Sfântul
Duh sălășluiește în fiinŃa omului ,,purificându-l de păcat, împărtășindu
-i energia divină necreată”10. Acesta este momentul central al
integrării credinciosului în trupul Bisericii, încorporarea împreună

12. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Sfântul
Duh
și
Sobornicitatea
Bisericii,
în ,,Ortodoxia”, Nr. 1/ 1967, p. 35

cu Hristos, devenind o persoană plină de ,,har și de adevăr”. Fără
Duhul Sfânt nu putem să ,,cunoaștem (pe) Fiul și să urcăm la Tatăl
în credinŃă, viaŃă curată și în rugăciune” 11și să ne împărtășim din

13. Ibidem, p. 39

potirul vieŃii și al îndumnezeirii.
În comuniunea cu Duhul suntem toŃi chemaŃi pentru că El ,,ne
deschide calea istoriei, prezenŃei permanente a lui Hristos, prin

14. Pr. Prof. Ioan G. Coman, Sensul
Ecumenic al lucrării Sfântului Duh în
Teologia SfinŃilor PărinŃi, în ,,Ortodoxia”,
Nr. 2/ 1964, p. 230

mijlocirea comunităŃii ecleziale, ne adună, ne menŃine și ne desăvârșește
în adevăr, ca pe o singură familie”12. Duhul este punctul de legătură
între noi, Tatăl și Fiul, ajungând la ,,comuniunea duhovnicească(την
την

15. Ibidem, p. 235- 236

πνευματικην κοινωνιαν) și împreună simŃire”13. Fără această
legătură teandrică între Hristos și Duhul nu ar fi posibilă
continuarea operei soteriologice a lui Dumnezeu prin Biserică și în

16. Pr. Prof. Constantin CorniŃescu,
ÎnvăŃătura Sfântului Vasile cel Mare despre
Sfântul Duh, în ,,Ortodoxia”, Nr. 1/ 1979, p.
112

Biserică. Duhul Sfânt este numit ,,degetul lui Dumnezeu” 14 care
atinge pe credincioși, îi luminează, îi sfinŃește, îi îndumnezeiește,
dând

roade

ca:

adevărul,

înŃelepciunea,

știinŃa,

raŃiunea

și

învăŃătura, dragoste, bunătate, milă, unirea cugetelor, viaŃa de
obște, dreptate, pace, mângâiere, frumuseŃe, bucurie, rugăciune,
desăvârșire15.
Lucrarea Sfântului Duh este o acŃiune continuă ,,care începe
17. Teologia Dogmatică și Simbolică, Manual
pentru Institutele Teologice, Vol. I, Editura
Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă,
București, 1958, p. 417

înainte de crearea lumii sensibile și poartă pecetea desăvârșirii”16, așa
cum mărturisește și cartea Facerii: ,,Duhul lui Dumnezeu se purta pe
deasupra apelor”( Fac. 1: 2), iar tratatele noastre de Dogmatică
subliniază elocvent că Sfântul Duh ,,participă nu numai la crearea ci și
la recrearea lumii”17.
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Mărturisirea ortodoxă că ,,Dumnezeu este Unul în fiinŃă (εις
εις την
ουσιαν), dar întreit în ipostaze (υποστασεις)
υποστασεις) Tatăl, Fiul și Sfântul
18. Hristu Andrutos, Simbolica, trad. din limba
greacă de Iustin Moisescu, Ed. Centrului
Mitropolitan al Olteniei, 1955, p. 123

Duh”18 este parte constitutivă din însăŃi taina (mysterium) negrăită
și incomprehensibilă a dumnezeirii prin care noi suntem ,,chemaŃi la
filiaŃia duhovnicească”19(Sfântul Chiril al Alexandriei).
PrezenŃa și lucrarea Sfântului Duh este atestată de întreaga
Sfânta Scriptură. Ca normă de viaŃă avem temeiuri la Gal 5: 25:

19. Sfântul Chiril al Alexandriei, Despre Sfânta
Treime, Scrieri, Partea a III-a, în colecŃia ,,PărinŃi și
Scriitori BisericeȘti”- P.S.B- 40, trad. Pr. Prof.
Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. Institutului Biblic și
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
București, 1994, p. 123

,,Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm”; II Cor 3: 17: ,,și unde este
Duhul, acolo este și libertatea”. Pentru a fi ai lui Hristos, trebuie să fim ai
Duhului: ,,Dar voi nu sunteŃi în carne, ci în Duhul, dacă Duhul lui
Dumnezeu locuiește în voi, iar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acela
nu este al Lui”( Rom 8: 9), iar dacă este al lui Hristos să strige: ,,Avva
Părinte”(Gal 4: 6; Rom 8: 15), căci fără de Duhul Sfânt nu avem
apropiere faŃă de Tatăl (Efes 2: 18). Trimiterea Duhului în lume de

20. Ibidem, p. 286

către Mântuitorul are un caracter filial, dându-ne ca întărire pentru
fiecare dintre noi din iubirea treimică în Duhul Sfânt.

21. Ion Mihălcescu, Compediu de Teologie
Simbolică, Tipografia CărŃilor Bisericești,
București, 1902, p. 43

22. Arhim. Silvestru - Episcop de Canev, Teologia
Dogmatică Ortodoxă, Vol. IV, Ed. CredinŃa
Strămoșească, 2001, p. 138

Frumos spune și Sfântul Chiril al Alexandriei: ,, Și ne-a trimis din
cer pe Mângâietorul, prin care și în care este cu noi și locuiește în noi,
nevărsând în noi un Duh străin, ci Duhul propriu al fiinŃei Lui și a celei a
Tatălui”20. Și peste timp, până astăzi învăŃătura pnevmatologică a
rămas ca un ,,textus receptus”, iar cuprinsă în Simbolul de CredinŃă
Niceeo-Constantinopolitan este ,,recunoscută de toate confesiunile și
sectele creștine afară de unitarieni”21. Lucrarea și acŃiunea Sfântului
Duh se desăvârșește numai atunci când se trăiește real și sinergic
viaŃa în Duhul și în darurile și energiile sale necreate.
Elocventă și interesantă este și prezentarea pe care o face
Silvestru de Canev asupra continuării lucrării răscumpărătoare a
Mântuitorului, care ..nu și-a mărginit iconomia pentru mântuirea

23. Sf. Simeon Noul Teolog, Discursuri Teologice și
Etice, Scrieri I, EdiŃia a II- a revizuită, Ed. Deisis,
Sibiu, 2001, p. 480

24. Ibidem, p. 482

oamenilor, numai la pregătirea mijloacelor răscumpărătoare, ci a extinso și o extinde chiar la aplicarea lor la fiecare dintre oameni îndeosebi, cu
toate că acest mare act de a însuși oamenilor, răscumpărarea, care de
obicei se numește sfinŃire, a săvârșit-o El și o săvârșește prin Sfântul Duh,
Care fiind trimis de El apostolilor, va petrece cu cei ce Îl urmează pe El în
veci”22. Cu siguranŃă dacă ,,Treimea este inima Evangheliei creștine”
23 (Sfântul Simeon Noul Teolog) cu atât mai mult Duhul Sfânt este
vibraŃia sufletului fiecăruia dintre noi și ,,cei ce văd, văd în lumina
Duhului/ și cei ce văd în Acesta, Îl văd pe Fiul./ Iar cel învrednicit să vadă
pe Fiul, vede pe Tatăl/...Deși nu văd decât o picătură din adâncul fără

25. Nikos A. Matsoukas, Teologia Dogmatică și
Simbolică, Vol. II, trad. Nicușor Deciu, Ed.
Bizantină, București, 2006, p. 90

fund, dar în picătură se vede toată apa”24. Fără acŃiunea emergentă a
Duhului Sfânt nu putem concepe viaŃa pământească și acŃiunea
sfinŃitoare deoarece este ,,cauza și forŃa creatoare și susŃinătoare a
acestei realităŃi universale”.25
Mângâietorul, Cel care ,,se trimite, care zidește, care întărește,
care Ńine, nu este o suflare ce dispare, după cum nici gura lui Dumnezeu
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26. Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, Editura
Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, București, 2005, p. 25

27. Ghislain Lafont, O istorie teologică a Bisericii,
Ed. Deisis, Sibiu, 2003, p. 88

28. Karl Christian Felmy, Dogmatica experienŃei
ecleziale - Înnoirea teologiei ortodoxe, Ed. Deisis,
Sibiu, 1999, p. 185

nu este un mădular trupesc”26, iar fiecare ipostas are natura sa
proprie, dar în același timp și comună într-o unire perihoretică,
dar ,,distincŃia dintre Tată, Fiu și Duhul Sfânt are loc în însăși intimitatea
lui Dumnezeu și doar acolo”.27
ViaŃa în puterea Sfântului Duh este unică și plină de
profunzime duvovnicească, primind întărire prin puterea Sfintei
Cruci și devenind o viaŃă a rugăciunii, unde ,,Duhul Sfânt este Duhul
rugăciunii”28. Pe Duhul Sfânt nu-L putem cuprinde în cadre limitate.
El este bunul tuturor, taina supremei iubiri (Pr. Dumitru Stăniloae)
și ,,nu poate fi redus la o simplă putere și nici lucrarea Sa, mărginită doar
la domeniul Bisericii”29, devenind pentru noi ,,Darul vieŃii”30. Însă
pentru a-L primi ca o ,,încununare a dreptăŃii dăruită celui ce se face

29. Pr. Prof. Boris Bobrinskoy, Taina Preasfintei
Treimi, Editura Institutului Biblic și de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, București, 2005, p.
293

30. Ibidem, p. 321

31. Anthony Meredith, Capadocienii, Ed. Sophia,
București, 2008, p. 75

32. Pr. Dr. Constantin Leonte, Sfânta Euharistie în
viaŃa Bisericii și mântuirea credincioșilor - O viziune
actuală asupra Sfintei Euharistii, Ed. Studion, Bacău,
2007, p. 44.

33. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia
Dogmatică Ortodoxă, Vol. I, Editura Institutului
Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
București, 1996, p. 220

34. Ibidem, p. 213

35. Penticostar, Editura Institutului Biblic și de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București,
1999, p. 325

vrednic de a-L primi” 31 se cere credinŃă și fapte, căci toate vor fi
aureolate de ,,pecetea Sfântului Duh”.
Astfel, nu se poate ajunge la ,,primirea Duhului decât prin
Hristos, după cum la Hristos nu se ajunge în afara Duhului...viaŃa
creștină însăși se desfășoară la nivelul Duhului , în baza unui
teandrism sau întrepătrunderi a vieŃii umane cu cea divină... Duhul
Sfânt este „arhitectul” recapitulării noastre în Trupul tainic a lui
Hristos”.32
Fără a Treia Persoană a Sfintei Treimi nu era cu putinŃă să
existe o comuniune deplină, de aceea și este numit ,,Duhul
comuniunii”, căci ,,totdeauna oferă o comuniune. El ne asistă totdeauna.
El ne înviorează bucuria noastră de Dumnezeu”33, numit de părintele
Stăniloae ,,semnul iubirii depline în Dumnezeu”34. Dacă cu adevărat
este ,,semnul iubirii”, atunci și noi să dăm slavă și laudă așa cum
teologhisește și Biserica prin imnele sale: ,,Lumină este Tatăl, Lumină
este Cuvântul, Lumină și Sfântul Duh, Care a fost trimis apostolilor în
limbi de foc și printr-Însul toată lumea a cinsti pe Sfânta Treime”35 (a
doua Luminândă a Praznicului Cincizecimii).
Dar, pentru a lăuda și cinsti Sfânta Treime și pe Sfântul Duh în
mod special necesar este să lucrăm prin fapte și credinŃă pentru a
ajunge din epectază în epectază la bucuria mântuirii, făcându-L pe
Sfântul Duh să locuiască în noi (Gal 2: 20), așa cum subliniază și P.S
Ioachim Băcăuanul (Giosanu): ,,Une fois que l' Esprit Saint commence a
habiter au coeur de l' être humain, Il devient la force motrice de son
illumination, c' est a dire que le Saint Esprit par Sa grace, manifeste son
pouvoir qui est celui de determiner l' homme a s' engager sur la voie de
illumination”.36
„Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu
Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toŃi”( II Cor 13: 13).

36. Eveque Joachim Giosanu, La Deification de l'
homme d' apres la pensee du Pere Dumitru
Staniloae, Ed. Trinitas, Iassy, 2003, p. 92
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PAȘI DE PELERIN

ISTORIA UNEI LEGENDE: MĂNĂSTIREA RUNC
Departe de zbuciumul cotidian al orașului
Buhuși, ascunsă protector de împădurite și
molcome dealuri, își murmură rugăciunile obștea
mănăstirii Runc. Pleci dis- de- dimineaŃă, urmând
un drum proaspăt asfaltat, repetând pașii
credincioșilor din timpuri uitate. Drumul e ușor
și parcă te duce pe braŃe, arătându-Ńi cu
simplitate un decor parcă desprins din grădina
Raiului. Te bucuri și te smerești. E prea mare
răsplata pentru puŃina ta strădanie.
Ajungi în deal la Tudoreni și stai să
hotărăști fără grabă: Ciolpani sau Runc?
Astăzi, va fi Runc. Drumul coboară și în
cale Ńi se descoperă: Codrul. O pădure ocolită de secure și ocrotită
într-o lume din alt veac, te primește ca într-un naos pregătit de
Liturghie. E bine să fii singur. Să repeŃi cu umilinŃă la fiecare pas și
fiecare respiraŃie o rugăciune pornită din dorinŃa de a fi vrednic să te
bucuri de întâlnirea cu Dumnezeu. Dar, uneori te poŃi bucura
împărŃind frumuseŃea drumului cu mulŃi, mulŃi copii. Sunt gălăgioși,
neliniștiŃi și ușor emoŃionaŃi. Copilăria și neliniștea lor devin, într-un
mod ciudat, copilăria și neliniștea ta, retrăind sentimente pe care le
credeai uitate. Cortina pădurii se ridică brusc, lăsând vederii solide
ziduri de cetate. Pașii devin ușor grăbiŃi răspunzând unei chemări
molcome pe care orașul, programul de zi cu zi, grijile, o înăbușiseră. Se
vorbește în șoaptă și capetele se pleacă ușor.
Iată, mănăstirea! Sobră, tăcută, atentă doar la rugăciunea din
interior, la viaŃa de obște alcătuită după reguli vechi, la frumuseŃea
vieŃii închinate lui Dumnezeu. Deși consemnată documentar la 1 aprilie
1695, cu ocazia unei danii făcute de medelnicerul Ionașcu Isăcescu cu
soŃia sa, Alexandra (consideraŃi, de fapt, ctitorii acestui sfânt locaș),
tradiŃia orală atribuie construirea mănăstirii, binecredinciosului voievod
Ștefan cel Mare. Acesta ar fi hotărât ridicarea mănăstirii, ca urmare a
luptei de la gura Orbicului, din anul 1457. Biserica mănăstirii, cu hramul
„SfinŃii Arhangheli Mihail și Gavriil”, are planul în formă de cruce, cu
absidele laterale semicirculare și absida altarului pentagonală. Pridvorul
(cu turn-clopotniŃă deasupra) și absida altarului sunt decroșate.
DecoraŃia ancadramentelor de la ferestrele bisericii și ale turnului,
ocniŃele de sub acoperișului piramidal al acestuia, brâul median, toate
conferă bisericii o notă de sobrietate.
Istoria ne înconjoară. Suntem în curtea mănăstirii, privind, înregistrând, întipărindu-ne în memorie, sunete, imagini,
sentimente. Până în anul 1888, mănăstirea a funcŃionat, spun documentele, cu sobor de călugări, iar din acest an, a fost
desfiinŃată și afiliată ca biserică de mir la parohia Lipoveni, judeŃul NeamŃ, până în anul 1941, când se aprobă
reînfiinŃarea mănăstirii.
Pătrundem în biserica mănăstirii, care are hramul „SfinŃii arhangheli Mihail și Gavril”. Ochii privesc fresca: Vechiul
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Testament și Noul Testament în
imagini. Buzele murmură dintr-un
impuls interior rugăciunile știute.
Linistea și pacea binecuvântată ne
înconjoară. Trecute sunt grijile și
neliniștile cotidiene. Suntem aici,
Doamne, ne-am întors Acasă!
Primește-ne, suntem fiii rătăciŃi,
primește-ne ca slujitori smeriŃi !
Maica Domnului „AxioniŃa”,
din icoana pictată de renumitul
pictor Irineu Protcenco, ne
privește cu blândeŃe, domolindune zbuciumul. A văzut multe de-a
lungul timpului. În anul 1959, prin decretul nr. 410/ 07. 11. 1959, mănăstirea a fost închisă, terenurile și imobilele ei
trecând în patrimoniul statului. Trapeza a fost folosită în perioada 1959-1967, ca școală pentru copiii din zonă.
Cu ajutorul Maicii Domnului, mănăstirea se redeschide în 1967, având
viaŃă de obște. Biserica mănăstirii va fi restaurată și pictată în perioada
1986 - 1988, în urma demersurilor întreprinse de protos. Melchisedec. A
fost pictată de Gheorghe Matei, fiind resfinŃită de PS Eftimie la 2 oct. 1988.
Liniștea este păstrată de zidurile vechi și groase de 1,20m, care prin
masivitatea și durabilitatea lor, au rezistat în bune condiŃii, până astăzi.
Slujba s-a terminat de mult, dar nimeni nu dă semne de grabă. Ne răsfirăm
în curtea largă. Mergem în paraclisul „SfinŃii ÎmpăraŃi Constantin și Elena”,
la pangar, în căutare de cărŃi și iconiŃe sau prin cimitir unde căndeluŃe și
lumânări ard pentru iertarea celor ce s-au stins din această lume, așteptând
chemarea JudecăŃii celei de pe urmă.
Ne reîntâlnim lângă clopotniŃa de la intrare ridicată de Părintele
Arhimandrit Emilian Panait, zidită pe locul celei vechi.

Secole de istorie au trecut, într-o zi de
rugăciune, prin faŃa celor ce au știut să vadă,
să asculte, să înŃeleagă. Sacrificiile călugărilor
care, muncind și rugându-se, pătimind în mod
neștiut
pentru iertarea tuturor, sunt
prezente în fiecare piatră, în fiecare cărămidă.
Plecăm cu sufletul plin de bucuria întâlnirii cu
Dumnezeu.
O ultimă privire… și pădurea acoperă din
nou colŃul de Rai, care, prin voia Domnului și strădania credincioșilor, este mănăstirea Runc.
Prof. Sandu Elena, Școala cu clasele I- VIII „ Mihai Eminescu” Buhuși
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PLANIFICAREA ACTIVITĂłILOR DE CERC ȘI DE CATEDRĂ
RELIGIE An școlar 2011-2012
Cercul Metodic Bacău Nord
Responsabil cerc, Prof. Teodora Plăeșu
Unitatea școlară unde se des-

Profesorul care susŃine

fășoară ședinŃa Cercului metodic

lecŃia demonstrativă

Școala “Spiru Haret” Bacău

Profesorul care

Data

susŃine referatul

Plăeșu Teodora

Plăeșu Teodora

24.11.2011

Școala “G. M. Cancicov” Bacău

Dragomir Mihaela

Dragomir Mihaela

23.02.2012

Școala Buhoci

Pr. Bontaș Neculai

Pr. Bontaș Neculai

24.05.2012

Cercul Metodic Bacău Sud ș i Sascut
Responsabil cerc, Prof. Chirica Mihaela
Unitatea școlară unde se desfășoară

Profesorul care susŃine

Profesorul care

ședinŃa Cercului metodic

lecŃia demonstrativă

susŃine referatul

Școala cu cls. I-VIII ,,Ion Luca” Bacău

Prof. Avîrvarii Elena

Prof. Chirica Mihaela-

21-25 noiembrie
2011

Prof. Olaru Brândușa

C.N.P. ,,Ștefan cel
Mare” Bacău
Prof. Abageru Elena-

- Școala ,,DomniŃa
Maria” Bacău

Școala ,,Al. Șafran”
Bacău

Prof. Dogaru Celina

Prof.Valentina Mitrea

- Școala N. Bălcescu

-Școala Faraoani

Școala ,,DomniŃa Maria” Bacău

Școala din N. Bălcescu

Săptămâna

20-24 februarie 2012

21-25 mai 2012

Cercul Metodic Onești
Responsabil cerc, Prof. Bârgăoanu Otilia
Unitatea școlară unde se desfășoară
ședinŃa Cercului metodic
Grup Scolar Auto Onești

Colegiul Tehnic ,,Petru Poni’’ Onești

Profesorul care susŃine

Profesorul care

Data

lecŃia demonstrativă
Prof. Cristea Ionut

susŃine referatul
Prof. Cosa Daniela

24.11.2011

Prof. Ana-Maria

Prof. Cautiș Petrică

23.02.2012

Prof. Otilia

21-25 mai 2012

Umbrărescu
Așezământul ,,Ștefan cel Mare’’ Hârja

Prof. Otilia Bârgăoanu

Bârgăoanu
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Cercul Metodic Moinești
Responsabil cerc, Prof. Elena Hereș
Unitatea școlară unde se des-

Profesorul care susŃine

fășoară ședinŃa Cercului metodic

lecŃia demonstrativă

Școala cu clasele I-VIII “Ștefan

Prof. Elena Hereș

Profesorul care

Săptămâna

susŃine referatul
Prof. Parfene Corina Viorela

21-25

Luchian” Moinești

noiembrie
2011

Școala „George Enescu”

Prof. Alupei Ioana

Prof. Anișca Iulian

20-24

Moinești

februarie
2012

Școala TărâŃa

Prof. Vărvăriciu Irinel

Prof. Palade Constantin

21-25 mai
2012

Cercul Metodic Târgu Ocna
Responsabil cerc, Prof. Jupenschi Constantin-Cornel
Unitatea școlară unde se desfășoară

Profesorul care susŃine

Profesorul care

ședinŃa Cercului metodic

lecŃia demonstrativă

susŃine referatul

Școala cu clasele I-VIII Nr. 1 Tg. Ocna

Prof. Oana Chiticaru

Prof. LenuŃa łifrea -

21-25 noiembrie

Școala

2011

Prof. Tiberius-Carol

Prof. Cornelia Stoica

20-24 februarie 2012

Debreczeni
Prof. Daniela Mititelu

Prof. Ana Tudor

21-25 mai 2012

Școala cu clasele I-VIII Hăghiac
Școala cu clasele I-VIII Nr. 2 Slănic

Săptămâna

Moldova

Cercul Metodic Comănești-Dărmănești
Responsabil cerc, Prof. Cristina Gorbănescu
Unitatea școlară unde se des-

Profesorul care susŃine

fășoară ședinŃa Cercului metodic

lecŃia demonstrativă

Grup Școlar Dărmănești

Școala cu clasele I-VIII Nr. 2

Profesorul care

Data

Prof. Gorbănescu Cristina

susŃine referatul
Prof. Debreczni Tiberiu

17 nov. 2011

Prof. Iftimi Nicolae

Prof. Cozma Iuliana

17 feb. 2012

Prof. Miron Aurica

Pr. ługlea Adrian

17 mai 2012

Comănești
Școala cu clasele I-VIII Asău
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Cercul Metodic Buhuși
Responsabil cerc, Prof. Elena Sandu
Unitatea școlară unde se des-

Profesorul care susŃine

fășoară ședinŃa Cercului metodic

lecŃia demonstrativă

Școala cu clasele I- VIII ” Mihai
Eminescu” Buhuși
Școala cu clasele I- VIII ”Mihail
Andrei”
Buhuși
Școala cu clasele I- VIII ”Ion
Rotaru” Valea lui Ion

Prof. Sandu Elena

Profesorul care

Data, ora

susŃine referatul
Prof. Drăgan Cristina

24. 11. 2011
Ora 9.00

Prof Grigore Dan

Prof. Nechita Adrian Viorel

23. 02. 2012
Ora 9.00

Prof. Vișan Lucian

Prof Mocanu Mihai- Florin

24.05.2012
ora 9.00

Cercul Metodic Podu Turcului
Responsabil cerc, Prof. Alexandrescu Adrian
Unitatea școlară unde se desfășoară
ședinŃa Cercului metodic
Școala cu clasele I- VIII Huruiești
Școala cu clasele I- VIII Dealu Morii
Școala cu clasele I- VIII Motoșș eni

Profesorul care susŃine

Profesorul care

Data

lecŃia demonstrativă
Prof. Păunoiu

susŃine referatul
Prof. Păunoiu

24. 11. 2011

Constantin

Constantin

Prof. Antohi Alin

Prof. Alexandrescu

Eduard

Liana

Prof. Uricariu

Prof. Uricariu

Valentin

Valentin

23. 02. 2012
24.05.2012

Cercul Metodic Bacău liceu
Responsabil cerc, Pr. Prof. Căsăneanu IonuŃ
Unitatea școlară unde se desfășoară

Profesorul care susŃine

Profesorul care

Data

ședinŃa Cercului metodic
Colegiul Economic “Ion Ghica’ Bacău

lecŃia demonstrativă
Prof. Nica Vasilică

susŃine referatul
Prof. Purcaru George

24. 11. 2011

C. N. Catolic “Sf. Iosif” Bacău

Prof. Brandiu Silvia

Pr. Ioan Bălan

23. 02. 2012

C. E. “Grigore Antipa” Bacău

Prof. Burlacu Eusebiu

Prof. Afrențțoaie Ionuțț

24.05.2012
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APARIłII EDITORIALE
La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut, cu
binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, lucrarea Repere spirituale
pentru omul de azi, a renumitului teolog francez Olivier
Clément (1921-2009).
Această lucrare, născută în urma unor prelegeri
susŃinute de Olivier Clément în cadrul ComunităŃii
Sant'Egidio, se dorește a fi un fel de îndreptar pentru creștinii
de astăzi, în special pentru cei care trăiesc în această lume
urbanizată, profund marcată de secularism și afectată de
ideologii născute din nihilism, ateism și mercantilism
exacerbat. Puternic ancorat în credinŃa SfinŃilor PărinŃi,
Olivier Clément, prin cuvintele și reflecŃiile sale, ne invită la a
ne orienta într-o epocă complexă, în lumina Evangheliei, și a
redescoperi sensul rugăciunii și al Sfintei Liturghii.
După cum semnalează Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel în Cuvântul înainte, lucrarea de faŃă „ne oferă câteva repere esenŃiale, desprinse din lumea curată a
credinŃei creștine, câteva puncte de sprijin pe calea luminată de RevelaŃie, cale pe care urmând-o, putem trăi
în spiritul firesc al Ortodoxiei și putem avansa, în mai multă siguranŃă spirituală, spre înŃelegerea și asimilarea
mesajului Evangheliei Mântuitorului Hristos”.
PrefaŃa la ediŃia în limba franceză, semnată de profesorul Andrea Riccardi, fondatorul și președintele
comunităŃii Sant'Egidio, prezintă acesta carte astfel: „Într-un fel original, prezența și actualitatea gândirii și a
mărturiei lui Olivier Clément transpar din scrierea de faŃă...Cine parcurge paginile acestei cărți, cine ia în
mâini această busolă duhovnicească, descoperă forța interioară izvorâtă din credința creștină și dintr-o lungă
tradiție formată din oameni cuvioși, din sfinți și mucenici. Ea identifică în vremea de azi actualitatea și
capacitatea pe care o are această forŃă de a produce transformarea și chiar transfigurarea propriei persoane
și a lumii în ansamblul ei”.
Pe lângă eseul teologic central, în care Olivier Clément oferă un răspuns edificator întrebării „Cum să
fim creștini astăzi?”, adresată acestuia de prietenii din Comunitatea Sant'Egidio, cele 124 de pagini ale cărŃii
mai prezintă și alte contribuŃii ale sale, scrise sau rostite cu diferite prilejuri, între care și trei meditaŃii.
Abordarea unor teme de actualitate, cum ar fi: ospitalitatea faŃă de aproapele, iubirea absolută a lui
Dumnezeu în vremurile noastre
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PEDAGOGIE CREȘTINĂ

Metode complementare de evaluare aplicate la ora de religie (1)
ValenŃele formativ-educative ale metodelor complementare de evaluare
Prof. Maria Lozincă, Seminarul Teologic ,,Sfântul Gheorghe ’’Roman
Restructurarea didacticii pretinde nu numai diversificarea situaŃiilor de comunicare, ea implică și regândirea principiilor și formelor de
evaluare. A stabili o strategie de evaluare în învăŃământ echivalează cu a fixa când evaluezi, sub ce formă, cu ce metode și cu ce mijloace, cum
valorifici informaŃiile obŃinute etc. Desigur, în final, în funcŃie de concluziile desprinse, elevul își va modifica strategia de învăŃare, profesorul pe cea
de predare/transmitere de cunoștinŃe, iar directorul strategia managerială.
Strategia de evaluare este modul de integrare a acŃiunii de evaluare (realizabilă prin operaŃiile de măsurare-apreciere-decizie) în structura
de funcŃionare a activităŃii didactice/ educative. Conceptul de strategie de evaluare reflectă tendinŃa de extindere a acŃiunilor evaluative: de la
verificările tradiŃionale la evaluarea proceselor și condiŃiilor de desfășurare a activităŃii didactice, a situaŃiilor de învăŃare contemporane.
ValenŃele formativ-educative ale metodelor complementare de evaluare sunt:
- stimulează implicarea activă în rezolvarea cerinŃelor de către elevi, aceștia fiind mai conștienŃi de responsabilitatea pe care și-o asumă;
- unele dintre ele, cum ar fi portofoliul, oferă o perspectivă de ansamblu asupra activităŃii elevului pe o perioadă mai lungă de timp, depășind
neajunsurile altor metode tradiŃionale de evaluare cu caracter de sondaj și de evaluare între elevi;
- reduce factorul stres; în măsura în care profesorul este un consilier, evaluarea are ca scop, în primul rând, îmbunătăŃirea activităŃii și stimularea
elevului și nu sancŃionarea lui cu orice preŃ;
- asigură un demers interactiv al actului de predare-învăŃare-evaluare, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev,
valorificând și stimulând potenŃialul creativ și originalitatea acestuia;

HĂRłILE CONCEPTUALE
HărŃile conceptuale (“conceptual maps”) sau hărŃile cognitive (“cognitive maps”) pot fi definite drept oglinzi ale modului de gândire, simŃire și
înŃelegere ale celui/celor care le elaborează. Reprezintă un mod diagramatic de expresie, constituindu-se ca un important instrument pentru
predare, învăŃare, cercetare și evaluare la toate nivelele și la toate disciplinele.
Descrise pentru prima dată de psihopedagogul Joseph Novak în 1977, hărŃile conceptuale se prezintă ca o tehnică de reprezentare vizuală a
structurii informaŃionale ce descrie modul în care conceptele dintr-un domeniu interrelaŃionează. Dezvoltarea acestor practici se bazează pe
teoria lui Ausubel conform căreia învăŃarea temeinică a noilor concepte depinde de conceptele deja existente în mintea elevului și de relaŃiile care
se stabilesc între acestea. Mai exact, noua învăŃare capătă sens atunci când găsește idei de bază pe care să se construiască noile acumulări în
mintea celui ce învaŃă. HărŃile conceptuale acordă o importanŃă majoră creării de legături între concepte în procesul învăŃării.
Utilizate în educaŃie, în studii politice și filozofia știinŃei, hărŃile conceptuale, hărŃile cognitive, formularele de argumentare (“argument forms”)
furnizează informaŃii și reprezentări vizuale ale structurilor de cunoaștere și a modurilor de argumentare.
Modul de realizare a hărŃii conceptuale poate să fie unul strict-dirijat sau lăsat la alegerea elevului. Astfel profesorul poate să impună ce
concepte să fie folosite, care sunt trimiterile (legăturile) sau cum relaŃionează acestea între ele. Sarcina elevului poate fi una fie de completare a
spaŃiilor eliptice din structura hărŃii (fie nodurile, fie trimiterile). În extrema opusă a strictei dirijări, elevul poate fi lăsat să-și aleagă singur atât
conceptele cât și să stabilească singur relaŃiile dintre acestea. Cererile cognitive în cazul unei libere alegeri sunt mai mari faŃă de cazul strictei
dirijări.
Deși a fost recunoscută ca o potenŃială metodă de evaluare a structurii cognitive a elevului, hărŃile conceptuale sunt mai des folosite ca
instrumente de instruire, decât ca procedeu de estimare.
Formal, harta conceptuală este un grafic constând în noduri și trimiteri prin săgeŃi. Nodurile corespund termenilor importanŃi (se trec
conceptele) dintr-un domeniu. Trimiterile exprimă relaŃia dintre două concepte (noduri); indicaŃia de pe linia săgeŃii relevă modul cum cele două
concepte relaŃionează, modul cum sunt legate între ele.
CombinaŃia dintre două noduri conceptuale incluzând și indicaŃia săgeŃii constituie o afirmaŃie logică, elementul de bază al hărŃii
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conceptuale și cea mai mică unitate folosită pentru a judeca validitatea relaŃiei exprimată între două noŃiuni. Astfel hărŃile conceptuale reprezintă
importante aspecte ale sistemului conceptual pe care elevul îl deŃine într-un anumit domeniu.
Harta conceptuală poate fi definită drept acel grafic care include concepte (centrale – localizate în centrul hărŃii sau secundare – localizate
către marginea hărŃii), ierarhizări pentru a determina locul acestora, conexiuni stabilite între concepte (prin care se comunică felul în care este
înŃeleasă relaŃia între concepte) și interpretări ce relevă relaŃiile dintre diferite părŃi ale hărŃii.
ETAPELE CONSTRUIRII UNEI HĂRłI CONCEPTUALE:
Pentru a construi o hartă conceptuală mai întâi se realizează o listă cu 10-15 concepte cheie sau idei despre ceea ce ne interesează și
câteva exemple. Plecând de la o singură listă se pot realiza mai multe hărŃi conceptuale diferite, în funcŃie de aranjamentul ales pentru
reprezentarea hărŃii conceptuale
Sunt 7 etape în crearea unei hărŃi cognitive:
Etapa 1: Se transcrie fiecare concept/idee și fiecare exemplu pe o foaie de hârtie (poate fi folosită o hârtie de o culoare pentru concepte și
altă culoare pentru exemple)
Etapa 2: Se aranjează mai întâi conceptele pe o foaie mare (un poster) astfel: conceptele generale (abstracte) se situează în susul foii, iar
celelalte, mai jos. Nu se includ încă și exemplele.
Etapa 3: Dacă este posibil, se vor aranja conceptele astfel încât să decurgă unul din celălalt. La un moment dat se pot adăuga și alte
concepte pentru a ușura înŃelegerea și a le explica pe cele existente sau a le dezvolta.
Etapa 4: Se trasează linii de la conceptele de sus către cele de jos cu care relaŃionează și pentru conceptele de pe aceleași niveluri.
Aranjamentul poate fi modificat continuu.
Etapa 5: Următoarea etapă este cea mai importantă și poate cea mai grea: pe liniile de interconectare se scrie un cuvânt sau mai multe
care să explice relaŃia dintre conceptele conexate. Se pot, în continuare, rearanja bucăŃile de hârtie, astfel încât relaŃiile dintre concepte/idei să fie
ușor de vizualizat.
Etapa 6: Se trec și exemplele sub conceptele de care aparŃin și se conectează de acestea print-un cuvânt de genul: exemplu
Etapa 7: Se transcrie rezultatul obŃinut, realizând harta conceptuală pe o foaie de hârtie. În locul hârtiuŃelor de hârtie ,se reprezintă câte
un cerc în jurul conceptului. Pentru exemple ,se alege o formă geometrică diferită de cea a conceptelor sau niciuna.
Crearea unei hărŃi conceptuale solicită efort mental susŃinut din partea subiectului în realizarea legăturilor între concepte.
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AVANTAJELE UTILIZĂRII HĂRłILOR CONCEPTUALE:
- Folosirea hărŃilor conceptuale în învăŃarea conceptelor, duce la ușurarea reprezentării procesului de învăŃare și în evaluarea sistemelor
de cunoștinŃe;
- Alte avantaje sunt legate de modul în care harta conceptuală poate fi folosită în organizarea cunoștinŃelor deja existente în mintea
elevului și în pregătirea noilor asimilări;
- HărŃile conceptuale pot fi folosite pentru organizarea planificării sau proiectării unei activităŃi, a cercetărilor desfășurate în grup sau
individual;
- Acordând o importanŃă majoră creării de legături între concepte, hărŃile conceptuale vin să detroneze învăŃământul bazat exclusiv pe
memorizare și simplă reproducere a unor definiŃii sau a unor algoritmi de rezolvare a problemelor, promovând concepŃia conform căreia elevul
trebuie să fie conștient de modul în care se leagă conceptele unele de altele. Creând hărŃi conceptuale de deschid perspective către un proces de
învăŃare activ și conștient.
- Teoria constructivistă a învăŃării argumentează faptul că noua cunoaștere trebuie integrată în structura existentă de cunoștinŃe. HărŃile
conceptuale favorizează acest proces prin stimularea celui care învaŃă să acorde atenŃie relaŃiilor existente între concepte.
- Prezentându-se ca niște reŃele de cunoștinŃe, facilitează înŃelegerea și cunoașterea precum și ușoara aplicabilitate a cunoștinŃelor
teoretice în practică deoarece conceptele nu există singure în mod izolat, ci în relaŃie cu celelalte. Ele nu pot fi nici învăŃate nici evaluate fără a fi
puse în legătură;
- Permit vizualizarea relaŃiilor dintre cunoștinŃele elevului și nu numai, iar schematizarea se realizează în folosul sintetizării și al evitării
folosirii expresiilor explicative lungi;
- Evaluarea performanŃelor este ușurată de această tehnică pentru că ea relevă modul cum gândesc participanŃii și cum folosesc ceea ce au
învăŃat;
- Deoarece strategiile interactive de învăŃare și de evaluare promovează munca colaborativă a participanŃilor implicaŃi în activitate,
analizăm în continuare avantajele elaborării hărŃilor conceptuale în grup:
- concentrează grupul asupra sarcinii;
- încurajează organizarea coezivă a grupului și spiritul de echipă;
- rezultatele apar relativ repede;
- reprezentarea grafică vizuală a produsului care oferă simultan informaŃii despre ideile majore și interrelaŃiile dintre ele asigură
- accesibilitatea pentru toŃi participanŃii implicaŃi
DEZAVANTAJELE s-ar înscrie în rândul celor referitoare la timpul solicitat, la nivelul ridicat al standardizării, la rigoarea și ordinea în care
subiectul trebuie să lucreze.
APLICAłIILE HĂRłILOR CONCEPTUALE:
Harta conceptuală poate fi folosită pentru:
- a stimula generarea de idei, similar brainstormingului;
- a proiecta o structură complexă (aparŃinând unui text lung de exemplu sau a unui web site);
- a comunica sau a prezenta idei complexe;
- a explica modul cum noile cunoștinŃe se integrează în sistemul celor vechi într-un domeniu de studiu;
- a crea soluŃii alternative unei probleme date;
- a explica managementul cunoașterii;
- a analiza și evalua rezultatele;
- a ușura înŃelegerea și a accesibiliza cunoașterea;
- a ilustra modul de percepŃie, reprezentare și gândire a unei realităŃi, fapte, lucruri;
- a reprezenta reŃelele între concepte și a diagnostica lacunele și lipsa legăturilor între acestea;
- în desfășurarea activităŃilor de grup.
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MANAGEMENTUL PROIECTELOR. SCRIEREA PROIECTELOR EDUCAłIONALE (III)
Prof. Irina LEONTE - inspector de specialitate

Ponturi pentru o prezentare de succes a organizaţiei
■ Nu utilizaŃi niciodată un limbaj ce poate fi perceput ca un atac la adresa altor organizaŃii sau instituŃii.
■ EfectuaŃi o analiză a punctelor forte ale organizaŃiei înainte de a pregăti propunerea, și apoi evidențiaŃi-le.
■ ArătaŃi că procesul de planificare este participativ și ia in considerare opiniile grupului Ńintă.
■ PregătiŃi un scurt document pentru a prezenta experienŃa dvs. (dosarul organizaŃional) și atașaŃi-l la propunerea de proiect.

Nevoi prioritare
Nevoile grupului Ńintă ce apar ca impact negativ direct al problemei, trebuie prioritizate. Trebuie inclusă,
de asemenea, o explicaŃie a modului in care s-a luat această decizie (i.e. ce criterii au fost utilizate). De
exemplu, dacă problema este formulată ca “… infrastructura școlară slabă a comunităŃii”, lista nevoilor
asociate acestei probleme poate fi:
• îmbunătăŃirea cantitativă și calitativă a ofertei școlare;
• construirea/ repararea de școli;
• perfecŃionarea profesională a cadrelor școlare existente.
Acestor trei nevoi li se va acorda apoi un nivel mai înalt sau mai scăzut de prioritate, în funcŃie de
importanŃa pentru comunitate, și va fi dată o descriere a modului in care s-a ajuns la această decizie (e.g.
un sondaj pe populaŃia locală, costurile asociate intervenŃiei proiectului, etc.). această procedură conferă
credibilitate intervenŃiei selectate.
Abordarea propusă (tipul intervenŃiei)
Propunerea de proiect trebuie să descrie strategia aleasă pentru soluŃionarea problemei și cum anume va
duce aceasta la îmbunătăŃiri. Un mod de a descrie abordarea nevoii formulată anterior ca îmbunătăŃire a
furnizării apei ar putea fi: “intervenŃie în scopul de a crea unităŃi de furnizare a apei în comunitate” cu
descrierea unor laturi specifice ale soluŃiei propuse.

SCOP
OBIECTIVUL 1

Activitatea 1

REZULTATUL
1

OBIECTIVUL 2

Activitatea 2.1

REZULTATUL
2.1

Activitatea 2.2

REZULTATUL
2.2

Figura 5 - Ierarhia scopului, obiectivelor, activităŃilor și rezultatelor
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OBIECTIVUL 3

Activitatea 3

REZULTATUL
3

OrganizaŃia implementatoare
Această secŃiune trebuie să descrie capabilităŃile organizaŃiei dvs. prin referire la capacitatea acesteia și proiectele
anterioare. DescrieŃi de ce anume organizaŃia dvs. este cea mai potrivită să conducă proiectul, legatura ei cu comunitatea
locala, clienŃii organizaŃiei Și ce fel de expertiză poate oferi organizaŃia. Dacă sunt implicaŃi alŃi parteneri, oferiŃi informaŃii
cu privire la capacitatea acestora. Figura 4 oferă cateva ponturi pentru prezentarea unei organizaŃii. Această listă nu
trebuie nicidecum considerată exhaustivă.

Ponturi pentru o prezentare de succes a organizaŃiei
■ Nu utilizaŃi niciodată un limbaj ce poate fi perceput ca un atac la adresa altor organizaŃii sau instituŃii.
■ EfectuaŃi o analiză a punctelor forte ale organizaŃiei inainte de a pregăti propunerea, și apoi evidentiaŃi-le.
■ ArătaŃi că procesul de planificare este participativ și ia in considerare opiniile grupului Ńintă.
■ PregătiŃi un scurt document pentru a prezenta experienŃa dvs. (dosarul organizaŃional) și atașaŃi-l la propunerea de proiect.

Scopul proiectului (sau obiectivul general)
Acesta este un scop general care trebuie să explice care este problema principală și de ce este important proiectul, care
sunt beneficiile grupului Ńintă pe termen lung. Câteva exemple de scop al proiectului pot fi:
• conștientizarea în domeniul mediului;
• îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii în comunitate;
• înlesnirea împuternicirii sociale a femeilor provenite din medii rurale defavorizate.
Obiectivele proiectului
Prima problemă care necesită atenŃie este numirea obiectivelor. In engleză se folosesc și alŃi termeni ca “goal/aim/
purpose”, etc. De cele mai multe ori însă se folosește termenul de scop (obiectiv general) (goal) căruia i se substituie mai
multe obiective (objective). Odată ce s-a lămurit această problemă, trebuie stabilită ierarhia obiectivelor precum și
numărul nivelurilor ierarhiei. În realitate, o organizaŃie trebuie să își fi rezolvat deja această problemă în faza de planificare
a proiectului.
Obiectivele trebuie să abordeze problema principală in termenii beneficiilor de care vor dispune beneficiarii sau grupul
Ńintă ca rezultat direct al proiectului.
Obiectivele pot fi definite ca:
• îmbunătăŃirea condiŃiile educaŃionale și de formare profesională în cantitatea X și calitatea Y pentru populaŃia
comunităŃii Z;
• îmbunătăŃirea ofertei educaŃionale;
• reducerea cu X a ratei de abandon școlar.
Obiectivele proiectului oferă o împărŃire mai detaliată a scopului proiectului. Un proiect va avea de cele mai multe ori
obiective multiple.
Rezultatele proiectului
Rezultatele descriu serviciile sau produsele ce vor fi oferite beneficiarilor. Acestea sunt ceea ce conducerea proiectului
promite să ofere. Rezultatele sunt mai detaliate ca obiectivele și scopul și trebuie să fie posibil de măsurat prin indicatori
obiectivi. Astfel, acestei zone trebuie să i se acorde o importanŃă specială. Rezultatele trebuie să abordeze principalele
cauze ale problemei cu care se confruntă grupul Ńintă. Pentru a asigura rezultate relevante, conducerea proiectului trebuie
să fi identificat corect nevoile grupului.
Revenind la exemplul anterior, rezultatele pot fi scrise și în acest fel:
• creșterea numărului de școli modernizate;
• creșterea numărului de persoane recalificate și angajate;
• extinderea programului “Școala după școală”;
• extinderea ofertei educaŃionale cu cursuri acreditate de recalificare profesională.
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Figura 6 - Ierarhia obiectivelor cu scop, obiective și rezultate model

SCOP

reducerea cu X % a ratei
de abandon școlar

Extinderea
programului “Școala
după școală”

ÎmbunătăŃirea calităŃii
vieŃii în comunitate

îmbunătăŃirea condiŃiile educaŃionale și de
formare profesională în cantitatea X și calitatea Y
pentru populaŃia comunităŃii Z

Extinderea ofertei
educaŃionale cu cursuri
acreditate de
recalificare profesională

Creșterea numărului de
persoane recalificate și
angajate

îmbunătăŃirea ofertei
educaŃionale

Creșterea
numărului de școli
modernizate

SăgeŃile din Figura 6 arată cum pot fi legate rezultatele proiectului de obiectivele acestuia.
Indicatorii oferă echipei proiectului o bază cuantificabilă pe care să evalueze succesul proiectului in atingerea obiectivelor.
Specificarea indicatorilor are rolul de a verifica viabilitatea rezultatelor Și a obiectivelor proiectului. Aceasta formează baza
constituirii unui sistem de monitorizare a proiectului. Odată ce indicatorii sunt definiŃi, ei trebuie elaboraŃi în așa fel încât să ofere
detalii cantitative, calitative și de timp.

Reguli pentru stabilirea
scopului proiectului
1. Un proiect trebuie să aibă un singur scop.
2. Scopul trebuie să fie legat de viziunea pentru dezvoltare a organizaŃiei (a școlii).
3. Este dificil sau imposibil de măsurat realizarea scopului prin indicatori măsurabili, dar trebuie să fie posibil de demonstrat
meritul său și contribuŃia la viziune.
Mai jos, se poate vedea o modalitate de a verifica în cinci pași cât de bine au fost aleși indicatorii.

Cinci pași în elaborarea unor indicatori buni:
Obiectivul proiectului: Reducerea ratei de abandon școlar din comunitatea X.
■ Calitate (natura indicatorului):
Rata infecŃiilor redusă;
■ Grup Ńintă (Cine?): Rata abandonului s-a redus între școlarii claselor I-IV;
■ Loc (Unde?): Rata abandonului s-a redus între copiii satului Z;
■ Cantitate (Cât?): Rata abandonului școlar s-a redus între copiii satului Z cu 45 de procente;
■ Timp: Rata abandonului școlar s-a redus între copiii satului Z cu 45 de procente în perioada 2007 - 2011.

(va urma)
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APARIłII EDITORIALE
Criza familiei, apărută în anul 2011, la Editura Sofia, în
colecŃia Psihoterapia ortodoxă, (traducere din limba greacă
de pr. Șerban Tica), prezintă mai multe articole în care
problemele familiei contemporane sunt dezbătute pe larg,
fiind analizate atât din punct de vedere al învăŃăturilor
ortodoxe, cât și din punct de vedere al psihiatrilor și
psihoterapeuŃilor.
Această carte reprezintă o sumă de articole scrise de
importante personalităŃi ale Greciei ortodoxe, cum ar fi:
arhim.

Filothei

Faros,

arhim.

Makarios

Griniezakias

(specialist în bioetică), pr. Vasilios Thermos (specialist în
psihiatria și psihoterapia copilului și adolescentului), pr.
Stamatis Skliris

(medic),

Matthaios Iosafat

(psihiatru,

psihoterapeut).
Atât căsătoria cât și divorŃul ne conduc spre
maturizare duhovnicească. Cartea prezintă familia modernă
și viitorul ei, precum și diverse studii de caz, despre familie și
nu în ultimul rând, prezintă relaŃia familie – biserică - școală. Succesul profesional, dorinŃa prosperităŃii,
au schimbat obișnuinŃele vieŃii. Cartea prezintă realitatea că în viitorul apropiat ne putem confrunta cu
moartea familiei deoarece numărul divorŃurilor a crescut, familiile nu se mai interesează să crească
copii, membrii familiei nu mai au timp să comunice între ei.
Familia modernă este nevoită să lupte cu elemente exterioare de distragere de la sensul creștin
al familie, care aduc modificări în sistemul ei de valori, cum ar fi: televizorul, internetul, globalizarea.
Criza familiei este marcată de: scăderea ratei căsătoriilor, creșterea numărului de divorŃuri, a familiilor
monoparentale, precum și scăderea natalităŃii și distrugerea grupului familial. Omul modern aleargă
după visul fericirii sale individuale, încercând să se adapteze în căsătorie și nu să lupte împreună.
Capitolul Familia în biserică prezintă criza familiei, dând sfaturi pedagogice ale SfinŃilor
Apostolilor și ale SfinŃilor PărinŃi. Sfântul Ioan Gură de Aur afirma că: ”Noi n-am putea rămâne în viaŃă
fără iubirea dintre bărbat și femeie”.
Giorgos Kordis prezintă un mic îndreptar de spovedanie pentru cei căsătoriŃi, afirmând despre
căsătorie că este ca o taină și pentru a intra înăuntrul ei trebuie să îŃi schimbi priorităŃile.
Dinas Petropoulos prezintă slăbirea prototipului matern sau patern după divorŃ și urmările
nefaste asupra copiilor.
Această lucrare ne îndeamnă să acceptăm firea omenească cu plusurile și minusurile ei,
conștientizând că Dumnezeu ne ajută pe drumul pe care am pășit ca soŃi și părinŃi.

Prof. Maria Popa Școala cu clasele I-VIII Măgura
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PASTORAłIA PRIN MASS MEDIA
Prof. ługlea Petrina , Școala cu clasele I-VIII Nr.1 Blăgești, Bacău

1. John Bluck, Beyond technology.
Context
for
Christian
communication, World Council of
Churches, Geneva, 1984, p.89,
apud Pr. Nicolae Dascălu, Biserica
și mass-media sau despre
metamorfozele comunicării, în
„Teologie și ViaŃă” serie nouă,
anul VIII (LXXIV), nr.5-12, maidecembrie, 1998, pp.118-119.

2. Radu Preda, Omul de nicăieri.
Despre presa secularizată și presa
bisericească, în „Renașterea”, anul
V, nr.11/noiembrie, 1994, p.9.

3. Pr. Nicolae Dascălu, Biserica și
mass-media sau despre
metamorfozele comunicării, în „TV”
serie nouă, anul VIII (LXXIV), nr.5
-12, mai-decembrie, 1998, p.120.

4. Pr. Ilarion Felea, Teologie și
preoŃie, Arad, 1939, p.35, apud
ibidem.

Biserica se consideră o voce din societate care propovăduiește cu smerenie și
convingere adevărurile sale tradiŃionale mereu actuale, care-i dau forŃa și unitatea. Prin
rolul ei profetic, Biserica își exprimă fără complexe punctul de vedere în privinŃa realizării
conŃinuturilor și tehnicilor mediatice, ca și asupra ideologiilor care le susŃin. Ea vine astfel
și ajută comunitatea umană să-și analizeze critic virtuŃile și scăderile. Atunci când
comunicarea este ameninŃată de pericolul transformării într-un loc al incomunicabilităŃii
maxime, Biserica are datoria morală de a contribui la redarea credibilităŃii actului
comunicaŃional.
Comunicatorul creștin trebuie să Ńină cont de câteva aspecte fundamentale
formulate într-o viziune ecumenică asupra comunicării: trebuie să aibă în vedere intenŃia
comunicării; conŃinutul ei, care trebuie să contribuie la edificarea păcii, la promovarea
dreptăŃii și unităŃii; stilul care trebuie să fie marcat de claritate, concizie, precizie, varietate
și să aibă un sens optimist; respectarea regulilor dialogului; pertinenŃa în alegerea formei
de comunicare și a mijloacelor corespunzătoare lucrării care se întreprinde; misterul care
respectă „alteritatea, refuzând explicaŃia autosuficientă în dialog”; ordinea spirituală a
valorilor, deoarece creștinul care comunică Ńine cont de valorile promovate de
Evanghelie: cei din urmă înaintea celor dintâi, slăbiciunea înaintea forŃei, sărăcia înaintea
bogăŃiei. 1
Creștinul de astăzi trăiește într-o lume intens mediatică. Statisticile arată că, mai
ales în orașe, cetăŃeanul român devine în medie, cel puŃin patru-cinci ore în fiecare zi,
telespectator, radio-ascultător ori cititor de jurnale. Aceasta este o realitate de care
pastoraŃia Bisericii trebuie să Ńină seama. Este nevoie de o educaŃie pentru comunicare în
contextul culturii mediatice, atât în rândurile preoŃimii, profesorilor de religie,
educatorilor creștini în general, cât și la nivelul credincioșilor, principalii receptori de mass
-media. Aceasta este cu atât mai necesară acum când ne confruntăm cu multimplicarea
canalelor informaŃionale și diminuarea forŃei de comunicare a mesajului.
Consumatorul de mass-media este de multe ori descumpănit în faŃa avalanșei de
opinii care par mai degrabă să ascundă adevărul decât să-l descopere și să-l promoveze cu
sinceritate și simplitate. Așa cum spunea și Radu Preda, „omniprezenŃa mass-mediei
secularizate presupune, în subtext, un atentat la libertatea gnoseologică; omului, văzut
doar ca și consumator, îi este refuzată cunoașterea imediată, indicându-i-se complexul
complexităŃii, al faptului că lumea e complicată, că oricâte am ști noi, chiar și despre
orașul nostru, nu știm nimic”2. Astfel, consumatorul de mesaje mediatizate cade într-o
robie a receptorului transformându-se într-un „om care-și trăiește viaŃa prin delegaŃie”3.
Scăparea din robia universului mediatic vine prin dreapta judecată și discernământ.
Implicarea mai intensă în comunicarea mediatică înseamnă o mai bună cunoaștere
a specificităŃii fiecărui mijloc de comunicare în masă, a principiilor minime avute în vedere
pentru transmiterea corectă a mesajului. Scrierea unui articol sau participarea la o
emisiune de radio sau televiziune sunt mijloace pastorale de realizare a activităŃii misionar
-educative. Totuși, prezenŃa Bisericii în mass-media nu poate substitui participarea la viaŃa
comunităŃii euharistice, chiar atunci când sunt abordate cele mai înalte probleme teologice
sau de trăire duhovnicească. De exemplu, vizionarea Sfintei Liturghii transmisă în direct de
la o mare catedrală nu poate înlocui prezenŃa fizică la slujbă decât atunci când creștinul
este împiedicat din motive obiective să se deplaseze. Liturghia cheamă pe credincioși să fie
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participanŃi activi și nu doar spectatori.
Biserica, prin prezenŃa în mass-media, se adresează unor oameni pe care i-ar putea întâlni mai greu, și acesta
este un atu. Mass-media devine astfel o șansă, un început de dialog pe care lucrarea tainică a Duhului Sfânt și luminile
din căile comunicaŃionale le pot amplifica profund. De asemenea, educatorul creștin care are capacitatea să utilizeze în
misiunea sa posibilităŃile tehnice ale mass-mediei moderne, va avea din plin bucuria reușitei în activitatea pe care o
desfășoară. În perioada interbelică, Ilarion Felea spunea că trebuie să se insiste asupra „intensificării activităŃii caselor
culturale și a colportajului, care nu sunt altceva decât continuarea funcŃiei religioase, morale și cultural-istorice, pe care
preoŃimea a îndeplinit-o în toată vremea”.4
Există totuși o oarecare teamă și reticenŃă când trebuie povăŃuiŃi credincioșii cum să se comporte ca
beneficiari ai culturii mediatice. Canalele mediace pot constitui spaŃii de rugăciune, frumuseŃe duhovnicească și artistică
sublimă, dar pot deveni și prilej de sminteală, de propagare a minciunii, a desfrâului și a violenŃei. De aceea este
necesară educaŃia în folosirea mijloacelor de comunicare socială, ajutată de maturitate duhovniească și un acut simŃ de
discernământ. Biserica nu critică mass-media, ci doar reaua ei întrebuinŃare.
Biserica are misiunea și responsabilitatea de a contribui la educaŃia mediatică a fiilor ei duhovnicești.
Credinciosul trebuie să devină capabil să selecteze din multitudinea universului informaŃional, pentru a-și exercita
libertatea cu luciditate și înŃelepciune. Astfel, încrederea nu se va transforma în credulitate și discernământul în
acceptarea pasivă a tot ceea ce se vehiculează în mass-media seculară. Pentru a avea însă o responsabilitate în ceea ce
transmite Biserica prin mass-media, trebuie și creștinul jurnalist să fie înzestrat cu anumite calităŃi misionar-mediatice.
Prea Fericitul Patriarh Daniel, le-a sintetizat în conferinŃa Fundamente teologice ale actului comunicaŃional și coordonate ale
apostolatului mediatic în epoca actualã, susŃinută la Centrul Cultural-Pastoral „Sfântul Daniil Sihastru” de la Durău:
- credinŃa matură: “Dacă acesta nu are o credinŃă matură, nu poate transmite esenŃialul Evangheliei”.
- cultură solidă: „Care înseamnă, în termeni mai simpli, perfecŃionare, iar nu improvizaŃie.”
- comunicabilitatea dinamică: “Este un mare dar să poŃi comunica prin viu grai și prin scris. Acest dar se caută, se cere și se
cultivă prin osteneală.”
- conștiinŃă misionară și responsabilitate eclesială: “Tu nu știi care sunt roadele cuvântului tău, dar dacă el este pătruns
de conștiinŃă misionară și de bucuria prezenŃei lui Hristos, atunci există speranŃă misionară că roadele sunt bune”.
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- Starea spirituală de pace și bucurie pentru slujirea sa: “Aceleași cuvinte, dacă sunt rostite
5. IPS Daniel, Mitropolitul Molodovei
și Bucovinei, Fundamente teologice
ale
actului
comunicaŃional
si
coordonate ale apostolatului mediatic
în epoca actualã, conferinŃă susŃinută
în cadrul colocviului cu tema
„Biserica in mass-media si massmedia in Biserica” desfășurat în
perioada 19-21 iunie 2003, la Centrul
Cultural-Pastoral
„Sfantul Daniil
Sihastrul” de la Durau, în „Candela
Moldovei”, nr.7-8/2003, pp.18-20

în stare de tuburare sau în stare de pace, creează în cel care ascultă o stare diferită.”
-“Discernamânt multiplu pentru a deosebi între comuniune și comercializare”.
- Respect și rabdare pentru alŃii: “pentru pluralismul de idei, de pesoane Ńi de popoare, iar
aceasta implica creativitate în abordarea de noi orizonturi, însa creativitate și fidelitate în
același timp.” 5
Mass-media poate face cunoscută viaŃa și activitatea Bisericii, precum și
activitatea personalităŃilor de prim rang ale Bisericii. Tot prin mass-media se poate
realiza cunoașterea frumuseŃii cultului ortodox, a bogăŃiei lui, a vieŃii bisericești
ortodoxe și a Sfintei TradiŃii, informaŃia religioasă fiind transmisă prompt și în timp util.
Biserica, prin mass-media, cu ajutorul unor persoane competente, poate apăra dreapta
credinŃă de atacurile prozelitiste. Prin intermediul mass-media este posibilă participarea
indirectă la viaŃa liturgică a celor imobilizaŃi: bolnavi cronici spitalizaŃi, cei din azile de
bătrâni, orfelinate.
Credincioși din variate segmente ale societăŃii pot primi învăŃături adecvate
vârstei în scopul zidirii duhovnicești. Exemplul pozitiv al unor parohii cu deosebite

6. Pr. Nicolae Dascălu, Biserica și
mass-media sau despre metamorfozele
comunicării, în „TV” serie nouă, anul
VIII (LXXIV), nr.5-12, maidecembrie, 1998, p.160.

realizări în privinŃa vieŃii liturgice și a activităŃii caritabile, poate ajunge cu ușurinŃă la
preoŃii și credincioșii cu realizări mai modeste, stimulând și polarizând activitatea
parohiilor, oferind idei și soluŃii. 6
Există forme de cooperare între Biserică și mass-media în rezolvarea
problemelor sociale majore de astăzi:
- cunoașterea cât mai adecvată a colaboratorilor de la ziarele locale, radioul local și TV
locală, mai ales a persoanelor care sunt de credinŃă ortodoxă, fii ai Bisericii;
- informarea lor cât mai adecvată privind activitatea Bisericii;
- asigurarea de material documentar privind activităŃi cultural-misionare și filantropice;
- cooptarea persoanelor care lucrează în mass-media ca și colaboratori ai organelor

7. Vezi pe larg la Pr. Nicoale
Dascălu, Biserica și mass-media.
Concluziile ConferinŃelor preoŃești de
la Durău, în „TV” serie nouă, anul
VIII
(LXXIV),
nr.5-12,
maidecembrie,
1998,
pp.160-162,
passim.

bisericești și implicarea lor în problematica religioasă;
- formarea de jurnaliști teologi la Facultatea de Jurnalistică, sau introducerea unui curs
facultativ de jurnalistică la Faculatea de Teologie;
- implicarea preoŃilor sau a unor teologi în programe TV și radio, în susŃinerea unor
rubrici sau articole tematice în presa locală;
- existenŃa unui birou de presă al Bisericii, care colaborează strâns cu mass-media;
- formarea de asociaŃii de presă bisericească;
- emisiunile religioase trebuie să aibă tematică de actualitate pentru viaŃa bisericească și
să aibă drept scop principal mântuirea credincioșilor;
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- organizarea de întâlniri între teologi și jurnaliști;
- invitarea la evenimente bisericești a reprezentanŃilor mass-media;
- cooperarea cu alte instituŃii (școli, centre culturale) în vederea unor programe comune care apoi să fie mediatizate;
- cooperarea cu instituŃii filantropice și de asistenŃă socială;
- folosirea evenimentelor sociale (comemorări și aniversări) ca momente misionare.7
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Efectele miraculoase ale semnului crucii
și ale rugăciunii, dovedite experimental
Oamenii de știinŃă ruși au
dovedit

experimental

proprietăŃile

miraculoase ale semnului crucii și ale
rugăciunii,

a

informat

săptămâna

trecută agenŃia Interfax. "Am stabilit
că vechiul obicei al facerii semnului
crucii deasupra mâncării și băuturii,
înainte de masă, are un profund sens
mistic. În spatele lui este un folos
practic: mâncarea este purificată efectiv instantaneu. Este un mare miracol, ce se întâmplă fizic în
fiecare zi", a declarat fizicianul Angelina Malakhovskaya.
Malakhovskaya a studiat puterea semnului crucii timp de aproximativ zece ani. A făcut
numeroase experimente, ce au demonstrat în mod verificat rezultatele făcute apoi publice. Ea
a descoperit în special proprietăŃile bacteriale unice ale apei după ce este binecuvântată cu o
rugăciune ortodoxă și cu semnul crucii. Studiul a mai observat un nou și necunoscut efect al
Cuvântului lui Dumnezeu, scrie Interfax, de transformare a structurii apei, în special densitatea
ei optică, în spaŃiul spectral ultra-violet.
Oamenii de știinŃă au studiat impactul rugăciunii Tatăl nostru și al semnului crucii asupra
bacteriilor patogenice. Mostre de apă din diferite surse - fântâni, râuri, lacuri - au fost folosite
în cercetare. Toate mostrele conŃineau anumite bacterii.
S-a observat că dacă se rostește Rugăciunea domnească și se face semnul crucii asupra
apei, numărul de bacterii dăunătoare scade de șapte, zece, sute chiar mii de ori.
Experimentele au fost făcute astfel încât să se excludă posibilul impact al sugestiei mentale.
Rugăciunea a fost spusă atât de credincioși cât și de necredincioși, iar numărul bacteriilor,
indiferent de mediu, a scăzut faŃă de mostrele de referinŃă…
Oamenii de știinŃă au mai dovedit efectul benefic al rugăciunii și al semnului crucii
asupra oamenilor. La toŃi participanŃii la teste presiunea sângelui s-a stabilizat, iar parametrii
s-au îmbunătăŃit. În mod uimitor, parametrii s-au modificat în direcŃia necesară vindecării: la
oamenii hipotensivi presiunea sângelui a crescut, iar la hipertensivi a scăzut.
S-a mai observat că dacă semnul crucii este făcut neîngrijit și fără să atingă punctele
corespunzătoare - centrul frunŃii, centrul plexului solar și umerii - rezultatele pozitive ale
testelor sunt mai slabe sau chiar absente.
(LUMEA, an XV Nr 4 (193) 2009, pag. 22)
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ÎmbrăŃișarea
Marina, o adolescentă de 18
ani, era în cele mai proaste toane
posibile. Își scosese la iveală toŃi
Ńepii, asemeni unui arici speriat. Erau
prea multe îndatoriri acasă, prea
multe teme de făcut, i se adresau prea multe întrebări, prea multe... multe altele!
Mama îi repeta aceeași veșnică predică, cu raŃionamentele, explicaŃiile și
recomandările aferente.
Tânăra se întristă și mai rău. Apoi, privindu-și mama în ochi, izbucni:
- Mamă, sunt sătulă de toate predicile tale obositoare! De ce nu mă strângi mai
degrabă în braŃe? Nici o povaŃă nu mi-ar putea face mai mult bine decât acest gest!
Mama rămase cu gura căscată. Fiica ei cerea din priviri o îmbrăŃișare. Cu un glas în
care se simŃeau lacrimile gata să izbucnească, zise:
- Vrei ... vrei să te îmbrăŃișez? Dar știi că și eu vreau ca tu să mă îmbrăŃișezi?
Și își luă fiica la piept cu braŃele larg deschise, îmbrăŃișându-o ca și când ar fi
fost tot copilul de odinioară.
Fiecare, indiferent de vârstă (chiar și la șaptezeci de ani) are nevoie de
mângâierea unui cuvânt bun, de o îmbrăŃișare, de exprimarea concretă a iubirii.
Adesea, suntem prea rezervaŃi, prea timizi, pentru a ne arăta adevăratele sentimente,
astfel încât le ascundem mai degrabă după o mască rece și severă, de teamă să nu-i
lăsăm pe cei pe care îi iubim să vadă sensibilitatea noastră.
Cu toate acestea, numai căldura umană ne poate scăpa din frigul epocii
noastre.
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„Drept aceea, mergând, învăŃaŃi toate neamurile,
botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al
Sfântului Duh, învăŃându-le să păzească toate câte
v-am poruncit vouă și, iată, Eu cu voi sunt în toate
zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.”
(MATEI 28: 19-20)

