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 Ne aflăm iarăși în prag de Crăciun.  

         Fiecare an din viaţa noastră se sfârșește în minunata călătorie la ieslea Betleemului, lângă Logosul 
Întrupat. O călătorie vegheată de stele și îngeri, spre adevăratul izvor al luminii, ascuns în zâmbetul unui 
Prunc legănat de Maica Sa Preacurată: ”Astăzi S-a născut/ Cel făr’ de-nceput/ Cum au zis proorocii”. 

         Cine nu-și amintește emoţia copilăriei, când căutam cu privirea darurile sub cetina verde, în dimineaţa 
zilei de Crăciun? Cu nerăbdare și plini de curiozitate, ne apropiam…inima ne ticăia mai puternic… Oare ne-a 
adus ceva Moșul? Daruri primeam și în alte ocazii… dar acestea aveau o semnificaţie aparte: prezenţa lor ne 
demonstrau că am fost ascultători și că totuși, dacă am greșit, cineva, nu mama sau tata, ci Moș Crăciun, cel 
trimis de Dumnezeu, ne-a iertat! Fericite vremurile de altădată, în care copiii mai credeau în Moș Crăciun! 
    Zilele trecute, o elevă de 10 ani, m-a întrebat: Spuneţi-mi, vă rog, Moș Crăciun există?  
M-am uitat în ochii ei nevinovaţi și i-am răspuns: Da, Moș Crăciun există! Așa cum există iubirea, dăruirea, 
cinstea, credinţa, sinceritatea, respectarea cuvântului dat. Fără Moș Crăciun lumea ar fi atât de tristă! Chiar și 
lumina copilăriei, ar păli. Moș Crăciun există! Altfel n-am putea crede în basme. Lucrurile importante și fru-
moase sunt adeseori invizibile. Indiferent cât vezi, nu vei pătrunde niciodată totul. Ai putea să desfaci un calei-
doscop și să cauţi minunatele figuri ascunse acolo. Vei găsi doar cioburi colorate. De ce? Există mereu un văl 
care acoperă lumea adevarată și pe care nu-l poate destrăma nici cea mai mare putere din lume.  Numai 
credinţa, poezia și iubirea îl pot ridica puţin, atât cât să vedem frumuseţea și splendoarea de dincolo, din tran-
scendent. 
          Oamenii de știinţă spun că Moș Crăciun induce copiilor noţiunile de “bine” și “bunătate”, ajută la dez-
voltarea morală a celor mici și este un ajutor preţios pentru părinţi. Și ei regretă că povestea lui Moș Crăciun 
stă să se destrame de când lumea pune pe primul plan raţionalul și comercialul. 
          Moș Crăciun trăiește și va trăi veșnic! Va exista atâta vreme cât pe lumea asta vor exista copii! Va 
exista peste zece ani și peste zece mii de ani, pentru a umple de bucurie sufletele copiilor și fiecare inimă 
primitoare de creștin. Moș Crăciun va exista atâta vreme cât ne vom deschide sufletul și vom face fapte de 
iubire milostivă pentru semenii noștri care au nevoie de prietenie, de simpatie, de căldură sufletească. 
Oriunde în lume există cineva care are nevoie de toate acestea! De aceea să aducem bucuria în ochii copiilor 
și să nu-l pierdem pe Moș Crăciun! 
  A mai trecut un an din viaţă... Cu împliniri și superficialităţi, cu bucurii și dezamăgiri. Puteam să fim mai 
buni și nu am fost, mai toleranţi, mai iubitori și mai empatici, și nu am fost; să fim mai râvnitori în credinţă și 
în smerenie; să fim mai harnici, mai conștiincioși și mai implicaţi. Dar nu am fost așa cât ar fi trebuit…  

 Pentru a ne desăvârși, Dumnezeu ne mai îngăduie o vreme.  Să facem din fiecare an al vieţii un timp al 
mântuirii și al iubirii creștine! “Că acesta este lucru bun și primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Care 
voiește ca toţi oamenii să se mântuiască și la cunoștinţa adevărului să vină” (I Timotei 2: 3-4) 

 Fie ca anul acesta, sărbătoarea Crăciunului să fie una a speranţei, să ne aducă nouă și ţării noastre, mai 
binele pe care îl așteptăm.  

 Când colindele vor răsuna și se vor aprinde luminile din cetini, să ne unim gândurile într-o singură 
rugăciune: Doamne, dăruiește-ne un an de lumină, așează-ne împlinirea sub paza Ta! 

    Sărbători fericite și pline de speranţă! 

Prof. Irina Leonte - inspector de specialitate 
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editorial 

UN CRĂCIUN AL SPERANŢEI 



 Părinte profesor, 
sunteţi o personalitate 
marcantă a teologiei 
românești, având o 
bogată experienţă 
didactică, remarcată 
deopotrivă pe plan 
naţional și internaţional, 
având ucenici între 
preoţi, dar și între 
profesorii de religie.  

 Împlinim în aceste 
zile un an de la apariţia 
revistei “HARISMA”, 
revistă de pedagogie, 
cultură și spiritualitate creștină, moment de bucurie pentru întreaga comunitate 
a profesorilor de religie și a teologilor din judeţul Bacău.  În numele cititorilor 
noștri, vă adresăm câteva întrebări legate de disciplina RELIGIE, de prezenţa și 
reușita ei în spaţiul didactic românesc. 

 Preacucernicia voastră, în învăţământul preuniversitar românesc, RELIGIA 
face parte din trunchiul comun, alături de celelalte discipline obligatorii, conform 
Legii Educaţiei Naţionale din 2011. Este o disciplină relativ tânără și totuși, după 
20 de ani de prezenţă în școlile românești, s-au înregistrat pași importanţi spre un 
progres evident. Care credeţi că este impactul în rândul elevilor al studiului 
acestei discipline? 

Studiul Religiei în școlile din România, ca disciplină obligatorie, conform Legii 
învăţământului din 2011, este, fără îndoială, un mare avantaj și o mare binecuvântare. Este un 
avantaj pentru că toţi cei care studiază religia vor avea o formare culturală integrală. Un om 
fără noţiunile de bază ale Religiei este un om mutilat cultural. Cineva care nu cunoaște nici 
măcar ceva despre persoana Mântuitorului Hristos, care nu știe nici măcar treptele ierarhice 
bisericești și modul de adresare pentru fiecare dintre acestea, lasă impresia unei persoane cu 
o formaţie culturală incompletă. Ce poate înţelege cineva, care n-a studiat Religia, vizitând 

INTERVIU cu Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Necula, fost decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă București 
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"Credinţa în Dumnezeu, exprimată în frumuseţea și 
bogăţia cultului, este o necesitate a sufletului omenesc..." 



marele muzee ale lumii, în care pinacotecile sau colecţiile mari de tablouri au ca subiecte, în 
marea lor majoritate, teme din viaţa Mântuitorului și a Bisericii? Lipsa cunoștinţelor religioase 
constituie o mutilare sufletească pentru cei care nu le posedă. 

 Ce să mai vorbim despre formarea umană a celor care cunosc învăţătura și morala 
creștină? Toţi aceștia, care cunosc viaţa, activitatea și predica Mântuitorului Hristos, principiile 
doctrinare și morale ale creștinismului, vor avea o altă comportare faţă de semeni și societate 
în general. De aceea, se va putea vedea mereu deosebirea dintre o persoană care a studiat 
religia și una care nu a făcut-o. Impactul pe care îl are această disciplină asupra elevilor este 
enorm și roadele se culeg în timp.  

 Într-o lume marcată de atâtea patimi și păcate, studiul Religiei este un excelent mijloc de 
redresare morală. 

 Aţi fost în județul Bacău și în alte judeţe din ţară, ca președinte al comisiei de 
acordare a gradului didactic I sau ca și conducător știinţific al lucrărilor 
candidaţilor. Credeţi că profesorii de religie au succesul didactic scontat? 

 Din experienţa bogată, acumulată, în anii de când se predă Religia în școală, ca președinte 
al comisiei de acordare a gradului didactic I sau în calitate de conducător știinţific al lucrărilor 
de specialitate ale candidaţilor, mi-am dat seama că profesorii de religie, în marea majoritate 
absolvenţi de teologie, sunt foarte bine pregătiţi și capabili de a împărtăși cunoștinţele 
religioase. Desigur că la început au existat și greutăţi și uneori și greșeli, dar ele sunt inerente 
oricărui început.  
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 Care ar trebui să fie calitățile preponderente ale profesorilor de religie? 

 Profesorii de religie trebuie să aibă aceleași calităţi ca toţi profesorii, pentru a face un 
învăţământ eficient: pregătire, autoritate, prestanţă, corectitudine, devotament și tact 
pedagogic. Profesorii de religie trebuie să se distingă prin comportare cât mai 
corespunzătoare, cu o ţinută vestimentară decentă și îngrijită, dovedind mereu o concordanţă 
între ceea ce învaţă și fac, bunătate și multă dragoste faţă de elevi, raporturi firești și 
înţelegere faţă de colegi, maturitate în decizii, înţelegere faţă de elevi, să fie model de urmat în 
tot ceea ce vorbesc și fac. 

 

 Ca erudit profesor de LITURGICĂ, vă rugăm să ne precizați legătura dintre 
cult, Sfânta Liturghie și Școală. 

Între Biserică, privită ca lăcaș de cult, în cadrul căruia stă Sfânta Liturghie, și Școală 
trebuie să existe o strânsă legătură. Din păcate, trebuie să mărturisim cu părere de rău că 
această legătură nu prea există. Orele de religie sunt despărţite de practica liturgică sau rupte 
de lăcașul de cult. Ele sunt numai ore teoretice, desfășurate în clasă. Or, este absolută nevoie 
de îmbinarea orelor teoretice cu mergerea la biserică. Sunt lecţii și teme, cum ar fi cele legate 
de lăcașul de cult, icoane, cultul divin care trebuie predate în biserică. La unele sărbători mari 
este indicată prezenţa elevilor la biserică. Altfel, formăm teoreticieni, fără să știe ce să facă 
atunci când intră într-o biserică. 

 

 Cum consideraţi că putem păstra pentru generaţiile viitoare în această 
societate globalizantă și secularizată, frumuseţea și dulceaţa slujbelor și 
cântărilor Bisericii și farmecul tradiţiilor noastre strămoșești? 

Este adevărat că într-o societate globalizată și secularizată, acţiunile spirituale sunt mai 
greu de realizat. Cu toate acestea, să nu renunţăm niciodată la idealul nostru. Să ne gândim că 
cei aproape 50 de ani de comunism nu au distrus sentimentul religios și credinţa în Dumnezeu 
la poporul român, chiar dacă au influenţat oarecum educaţia tineretului. Trebuie să nu uităm 
niciodată că, în istorie, sistemele ateiste, fără educaţie religioasă sau potrivnice credinţei în 
Dumnezeu, nu s-au impus. Au fost mode trecătoare, urmate de reveniri la normal. Valorile 
creștinismului niciodată nu vor dispărea căci ele sunt mereu valabile. Credinţa în Dumnezeu, 
exprimată în frumuseţea și bogăţia cultului, este o necesitate a sufletului omenesc. Ele nu pot 
fi înlocuite de sărăcia și materialismul proprii secularizării. Noi trebuie să ne îmbogăţim mereu 
cu valorile fără pereche ale creștinismului: dragostea faţă de aproapele, smerenia, bunătatea, 
blândeţea și jertfirea pentru om și societate. 
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 Cunoașteţi că unele voci s-au 
ridicat împotriva predării Religiei în 
cadrul școlii românești. Ce credeţi 
despre acest aspect? Cum vedeţi 
continuându-se această activitate 
misionară de formare religios-morală 
a tinerelor generaţii pentru deceniile 
următoare? 

Împotriva predării religiei în școală au 
fost și vor fi mereu persoane sărăcite 
sufletește. Acestea nu trebuie nici să ne 
sperie, nici să ne facă să dispară curajul și 
încrederea. Să ne gândim că sunt atâtea ţări 
civilizate și bogate din Europa care acceptă 
predarea religiei în școală. Pe acestea 
trebuie să le luăm exemplu întotdeauna. Cei care nu acceptă predarea religiei în școală sunt 
persoane care nu au capacitatea să înţeleagă carenţele de care suferă cel căruia îi lipsește din 
cultura sa segmentul religios. Cunoștinţele religioase sunt o componentă a culturii unui om. 
Chiar dacă cineva nu devine un credincios practicant, el nu poate să fie un om complet fără 
cunoașterea problemelor religioase. 

De aceea, se cuvine să păstrăm optimismul în acţiunea de formare religios - morală a 
tinerei generaţii, având ferma convingere că roadele acestei munci le vom culege mai târziu, cu 
siguranţă. 

 

 În încheiere, vă rugăm să adresaţi un cuvânt de încurajare și de 
binecuvântare profesorilor de religie din judeţul Bacău, foști și actuali ucenici ai 
preacucerniciei voastre! 

Urez tuturor profesorilor de religie, dintre care mulţi mi-au fost ucenici, să slujească cu 
devotament această nobilă chemare de educare religios – morală a tinerilor, având 
convingerea că idealul pentru care se sacrifică este înălţător, iar roadele nu vor înceta să se 
arate. Dacă „Biserica nu va fi biruită nici de porţile iadului” (Matei 16,18), atunci nici efortul lor nu 
va fi zadarnic. 

Sărbători fericite! și La mulţi ani! 

Cu deosebit respect, vă mulţumim pentru amabilitate și pentru timpul acordat!   
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 Prima ședinţă organizată de profesorii 
de religie în anul școlar 2011-2012, în cadrul 
Cercului metodic din Moinești., s-a desfășurat 
la Școala cu clasele I – VIII „Ștefan Luchian”  

 Lecţia demonstrativă, susţinută de prof. 
Elena Hereș la clasa a VI-a, a avut ca temă 
„Hristos binecuvântează familia – Minunea din 
Cana Galileii”. Scopul activității didactice a fost 
dobândirea de către elevi a unor cunoștinţe 
despre prima minune săvârșită de Mântuitorul 
Hristos, evidențiind rolul familiei și formarea 
unei atitudini pozitive faţă de aproapele. Prin 
folosirea metodelor activ-participative, elevii 
au fost implicaţi în derularea tuturor secvenţelor lecţiei, precizând importanţa familiei pentru ei și 
modalităţile prin care se poate păstra sănătatea morală a familiei. 

 Referatul „Utilizarea metodelor activ participative în predarea religiei”a fost prezentat de prof. Viorela 
Parfene. Acesta a scos în evidenţă faptul că pentru o utilizare eficientă a metodelor active în predarea religiei, 
este necesară cunoașterea teoretică, o minimă 
experienţă în utilizarea acestora și integrarea 
lor corespunzătoare în proiectul didactic. Au 
fost prezentate următoarele metode 
interactive ce pot fi folosite cu succes la orele 
de religie: Jocul de rol (dramatizarea), „turul 
galeriei”, metoda cvintetului, cea a cubului etc. 

 Prezent la activitate, părintele protopop 
Costel Mareș a subliniat importanţa formării 
copiilor ca buni creștini, dar și consolidarea 
cunoștinţelor religioase prin participarea la 
concursuri și olimpiade. Prezenţa părintelui în 
mijlocul profesorilor de religie a avut menirea 
de a păstra legătura dintre Școală și Biserică. 

 În cadrul întâlnirii, profesorii prezenţi și-au ales un nume pentru Cercul metodic care-i reprezintă: 
VOVIDENIA – sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică, deoarece în activitatea desfășurată îi formăm 
pe copii să fie „mădulare vii”ale Bisericii, iar Maica Domnului este Ocrotitoarea Municipiului Moinești. 

                                                                 

Responsabila Cercului Vovidenia Moinești, 

           Prof. Elena Hereș 

ÎNTÂLNIREA PROFESORILOR DE RELIGIE ÎN CADRUL 
CERCULUI METODIC „VOVIDENIA” MOINEȘTI 
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 Ședinţa Cercului metodic 
al profesorilor de religie - zona 
Onești, a avut loc pe 24 
noiembrie 2011. Activitatea s-a 
desfășurat la Grupul Școlar 
Auto Onești, în prezența a 25 
de cadre didactice. 

    Lecţia demonstrativă cu titlul 
”Natura - darul lui Dumnezeu 
pentru oameni” a fost susținută 
la clasa a V-a de către domnul 
Ionuț Cristea, profesor titular la 
această unitate de învăţământ.  

 Lecţia a fost caracterizată de dinamism, fiind utilizate mijloace și metode moderne, interactive, precum: 
dezbaterea, ”scaunul autorului”, lucrul pe echipe, rebusul, prezentarea Power Point, lectura biblică, utilizarea 
”tablei inteligente” etc. 

    Referatul  cu titlul ”Utilizarea 
metodelor activ-participative în 
procesul educativ-religios” a fost 
prezentat de către doamna 
profesoară Daniela Coșa, 
subliniindu-se importanţa utilizării 
metodelor moderne în predarea/
evaluarea conţinuturilor moral-
religioase. 

    În cadrul ședinţei de Cerc au 
fost diseminate informaţiile 
privind noile prevederi și 
metodologii de aplicare ale Legii 
Educaţiei Naţionale, publicate recent în Monitorul Oficial. S-au discutat și alte probleme care ţin de demersul 
didactic. 

  Responsabila Cercului ONEȘTI,  

Prof. Otilia Bârgăoanu  

ȘEDINŢA CERCULUI METODIC “SFÂNTUL VOIEVOD  
ȘTEFAN CEL MARE” ONEȘTI 
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         ȘEDINŢA CERCULUI METODIC DE RELIGIE  

“SFÂNTUL IERARH NICOLAE” - BACĂU NORD 

 Pe 24 noiembrie 2011, 
la Școala cu clasele I-VIII 
„Spiru Haret” Bacău, a avut 
loc prima ședinţă a Cercului 
metodic de religie „Sfântul 
Ierarh Nicolae” Bacău Nord, 
la care au participat profesori 
de religie ortodoxă și romano
-catolică. 

 În debutul activităţii, 
doamna profesoară Plăeșu 
Teodora a susţinut la clasa a 
VIII-a B o lecţie demonstrativă cu tema „Pilda neghinei – îndelunga răbdare și dreptate a lui Dumnezeu”, în care 
au fost utilizate metode didactice clasice, dar și metode interactive, cum ar fi cvintetul, scrisoarea, ciorchinele, 
cubul, jocul de rol, ce au avut menirea de a valorifica experienţa proprie a elevilor, de a stimula gândirea și 
creativitatea, dar și de a dezvolta competenţele de comunicare și relaţionare dintre ei.  

 La activitate a fost prezentă și doamna director a Școlii, prof. dr. Sibișteanu Livia Liliana, care a 
evidenţiat necesitatea folosirii metodelor didactice moderne în interrelaţie cu metodele tradiţionale, în cadrul 
demersului educativ, 
urmărindu-se eludarea 
monotoniei, plictisului, rutinei, 
deschizând astfel în sufletul 
copilului dorinţa de învăţare 
într-un mod eficient și creativ.  

 În continuare, a fost 
prezentat referatul cu tema 
„Utilizarea metodelor activ - 
participative în predarea religiei”, 
realizat de doamnele 
profesoare Plăeșu Teodora și 
Petrescu Ionela, reliefându-se 
faptul că învăţarea activă are la bază implicarea copilului în procesul de învăţare, transformându-l într-un 
coparticipant la propria instruire și educare.  

 Prin accentuarea caracterului formativ-educativ a tuturor strategiilor se contribuie la dezvoltarea 
potenţialului individual, a capacităţii de a opera cu informaţiile asimilate, de a le aplica în practică, la 
dezvoltarea capacităţii de a investiga și de a căuta soluţii situaţiilor problemă. 

 În a doua parte a întâlnirii, au avut loc discuții referitoare la cele două demersuri efectuate și s-au 
analizat o serie de noi reglementări legislative de interes general.  

    Prof. Ionela-Livioara Petrescu,  

Colegiul Național de Artă Bacău 
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 Proiectul de lege prin care ziua Sfântului Andrei este declarată sărbătoare naţională și zi 
nelucrătoare a trecut în data de 23 noiembrie 2011, de Senat. 
 Plenul Senatului a respins, anterior, o solicitare de prelungire la 60 de zile a termenului de dezbatere 
pentru iniţiativa legislativă. Astfel, propunerea a trecut, chiar dacă senatorii din Comisia pentru muncă au 
întocmit, luna trecută, un raport de respingere. 
 În acest caz, Senatul este prima Cameră sesizată, iar decizia finală va fi luată de Camera Deputaţilor, 
care va primi actul normativ în forma iniţiatorului, anume senatorul Emilian Frâncu. 
 Acesta a declarat că, în cazul unui vot favorabil, nu s-ar institui doar o zi liberă, ci celebrarea unei 
sărbători consacrată și ca zi a românilor de pretutindeni. 
 În prezent, ziua de 30 noiembrie este cinstită numai ca sărbătoare bisericească naţională, prin hotărârea 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anul 2001. sursa: basilica.ro 

SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI  APOSTOL  ANDREI -  

SĂRBĂTOARE NAŢIONALĂ LEGALĂ 

„E ZIUA MARII UNIRI” 

        Sub acest generic, s-a 
desfășurat miercuri, 30 noiembrie 
2011, la Școala cu clasele I-VIII 
„Ștefan Luchian” Moinești, 
activitatea dedicată Zilei naţionale a 
României. 

 Elevii claselor a VII-a și a VIII-
a, au evocat cea mai sublimă pagină 
a istoriei României - desăvârșirea 
unităţii naţionale, realizată în anul 
1918. Aceștia au prezentat 
semnificaţia istorică a 
evenimentelor ce au precedat 
Marea Unire: actele de unire de la 
Chișinău (27 martie/9 aprilie 1918) și Cernăuţi (15/28 noiembrie 1918) prin care Basarabia și 
Bucovina reveneau în hotarele României; votul Marii Adunării Naţionale pentru unirea Transilvaniei, 
Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România, aclamat de o impresionantă adunare populară, la               
1 Decembrie 1918, în inima Transilvaniei, la Alba Iulia, 

 Manifestarea a avut ca scop și formarea sentimentului de dragoste faţă de neam și de ţară, de preţuire a 
strămoșilor noștri care au luptat pentru înfăptuirea unui stat naţional independent. 

 Cântecele patriotice („Deșteaptă-te române”, „Treceţi batalioane române Carpaţii”, „Noi suntem 
români” etc.) interpretate de elevii școlii, au impresionat auditoriul, realizând un moment emoţionant. 

 Prezentă la activitate, doamna director a Școlii, profesor Edu Eleonora a subliniat rolul unei astfel de 
manifestări, precizând că: „tinerii trebuie să cunoască istoria, trecutul, înfrângerile și biruinţele și să aibă ca 
model curajul și demnitatea strămoșilor noștri”.  

Prof. Elena Hereș  – consilier educativ, Școala „Ștefan Luchian” Moinești 
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 Parte integrantă a Proiectului educaţional 
“Dăruind vei dobândi!”, desfășurat de Școala „Ștefan 
Luchian”din Moinești, activitatea „Și pentru voi vine 
Moșul!” s-a desfășurat în ziua de 6 decembrie 2011, 
la Școala „Alexandru Piru” Mărgineni, Bacău. 

 Elevii și părinţii, parteneri ai proiectul aflat în 
derulare, au pregătit daruri care au luat destinaţia 
Școlii din Mărgineni. 

 S-au implicat în această acţiune alături de 
cadrele didactice de la Școala „Ștefan Luchian” și 
preoţii de la Catedrala „Nașterea Maicii Domnului 
și Sfântul Nicolae” Moinești. 

 Familiile greu încercate de inundaţii au primit 
vizita elevilor, după ce aceștia au lăsat la școală 
pachete și pentru alţi copii aflaţi în suferinţă.  „Dacă 
am reușit să le readucem pentru puţin timp zâmbetul 
pe chipurile marcate de greutăţi, ne bucurăm și ne 
motivează pentru alte acţiuni viitoare. Credem că am 
dat startul acestor gesturi deosebite ce pot veni din 
partea tuturor în preajma sărbătorilor de iarnă, a 
Crăciunului”, a declarat d-na învăţătoare Balaban 
Mărioara, coordonatorul proiectului. 

Prof. Elena Hereș, Școala Ștefan Luchian Moinești 

ȘI PENTRU VOI VINE MOȘUL! 
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 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și 

Sportului organizează, în perioada 18 noiembrie 2011-15 

ianuarie 2012, o consultare publică în rândul cadrelor 

didactice („Tu faci lista scurtă!“), ce are ca obiectiv 

eliminarea documentelor a căror elaborare sau completare 

duc la supraîncărcarea muncii de zi cu zi a dascălilor.  

 Potrivit anunţului făcut de MECTS, pe site-ul www.edu.ro se află un chestionar cu lista documentelor 

pe care, potrivit legislaţiei în vigoare, MECTS și ARACIP, le solicită cadrelor didactice, profesorii urmând să 

spună pe care dintre documente le consideră utile în activitatea la catedră. „Tot ce este inutil trebuie să 

dispară. Dar ceea ce convenim, în urma acestei consultări, ca fiind benefic pentru îmbunătăţirea activităţii la 

clasă, va trebui să fie asumat de fiecare dascăl“, explică secretarul de stat, Oana Badea. 

CADRELE DIDACTICE, CHESTIONATE ONLINE DE MECTS 
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 Asociaţia Studenţilor Ortodocși din 

România (ASCOR) Bacău a iniţiat oficierea 

unei slujbe de sfințire în căminul mixt, de 

către un sobor de preoţi de la bisericile din 

Bacău. 

 Evenimentul a avut loc cu 

binecuvântarea PS Ioachim Băcăuanul, 

Episcop - vicar al Arhiepiscopiei Romanului și 

Bacăului, miercuri 16 noiembrie 2011. 

Devenită un obicei în preajma Postului 

Crăciunului, rugăciunea rostită de preoţi și 

studenţii băcăuani împreună, a făcut ca și de această dată camerele tinerilor învăţăcei de la Universitatea 

“Vasile Alecsandri” Bacău să fie deschise astfel încât binecuvântarea Bunului Dumnezeu să se reverse asupra 

tuturor celor care studiază aici. 

 
HAR ȘI BINECUVÂNTARE ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂŢII DIN BACĂU 

 Nu ne-au vegheat doar copilăria, ci, conform 
unor ultime studii, din timpuri imemoriale până în 
prezent, bunicii din toată lumea au avut un rol 
extrem de important în evoluţia speciei umane și 
în consolidarea familiilor. 
 Suportul lor psihic, emoţional și material a 
ajutat mii de generaţii de oameni să crească 
sănătoase, echilibrate și cu un set de valori corecte 
și funcţionale. 
 Dragostea și experienţa oferită de bunici 
propriilor copii și nepoţilor, au ajutat la depășirea 
unor dificultăţi serioase precum divorţul sau 
pierderea tragică a unui membru al familiei. 

 Concluziile au fost publicate de către mai multe echipe de cercetători americani și australieni care au 
studiat rolul bunicilor în istoria societăţilor umane din cadrul mai multor culturi și civilizaţii din lumea 
întreagă. Spre exemplu, un studiu din Finlanda a evidenţiat faptul că acei copii care au bunicile relativ tinere 
ajung să trăiască mai mult decât copiii care au bunici mai vârstnice. 
 S-a mai stabilit faptul că bunicile din partea mamei își iubesc mai mult nepoţii decât cele din partea 
tatălui. Cercetătorii explică acest comportament pe baza faptului că bunica din partea mamei simte instinctual 
legătura ADN cu nepotul, fiind foarte atentă la transmisia liniei genetice pe mai departe.  
 La poporul român tradiţia de a respecta vârstnicii, de a le urma sfaturile, de a-i avea mereu alături pe 
drumul vieţii, a fost o realitate firească. 

BUNICII - CHEIA EVOLUŢIEI UMANE 
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În dimineaţa Zilei Naţionale elevii 

claselor a VII-a ai Școlii ,,Ghiţă Mocanu”, 

coordonaţi de prof. Otilia Bârgăoanu, au 

participat la depunerea de coroane în 

cinstea eroilor români, la monumentul aflat 

în centrul orașului Onești. 

          Elevii au purtat tricouri în culorile 

drapelului românesc, având inscripţia ,,Sunt 

român și cred în Dumnezeu.” 

 Împreună cu profesorii care i-au însoţit au intonat imnul de stat și apoi au asistat la slujba de 

pomenire oficiată de un sobor de 

preoţi, dedicată acestei ocazii.     

A fost prezent domnul primar 

Emil Lemnaru, personalităţi 

politice, domnul inspector școlar 

teritorial Emil Ganea, veterani de 

război, reprezentanţi ai Consiliului 

Local și ai altor instituţii. După ce 

Garda de Onoare a prezentat 

onorul, toate școlile participante 

au depus coroane. 

           Aceste momente de recunoștinţă 

pentru eroii patriei sunt organizate la nivel 

de oraș de două ori pe an: o dată pe           

1 decembrie și o dată de Ziua Eroilor, la 

Înălţarea Domnului. 

           Elevii sunt prezenţi de fiecare dată la 

aceste activităţi organizate de comunitatea 

locală, fiind veșnic recunoscători înaintașilor 

care s-au jertfit pentru apărarea patriei și a 

credinţei străbune. 

,,Sunt român și cred în Dumnezeu” 
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UNIŢI SUB TRICOLOR ȘI SUB ACEEAȘI CREDINŢĂ 

Pagini coordonate de prof. Bârgăoanu Otilia, Școala “Ghiţă Mocanu” Onești 

La iniţiativa d-nei Otilia Bârgăoanu, 
profesor de religie, Consiliul Elevilor de la 
Școala ,,Ghiţă Mocanu” Onești, a implicat elevii 
tuturor claselor într-o activitate care s-a 
desfășurat pe 30 noiembrie, în cinstea Sfântului 
Apostol Andrei - ocrotitorul tuturor românilor. 

 Elevii s-au organizat în curtea școlii, au 
îmbrăcat tricouri în culorile steagului românesc 
și, cu steguleţe în mâini, au ,,îmbrăţișat” 
România, intonând Imnul naţional “Deșteaptă-te, 
Române!”. Drapelul ţării a fost purtat cu multă bucurie pe tot parcursul programului de către elevii noștri. 

          Și pentru că Sfântul Apostol Andrei ne-a încreștinat ţara, fiind primul ucenic chemat de Hristos, nu 
putea să lipsească “Rugăciunea Domnească”, toţi cei prezenţi au rostit ,,Tatăl Nostru”, aducând mulţumire 
înaintașilor pentru credinţa și tradiţiile ce ni le-au transmis.  

 La Școala "Ghiţă Mocanu" Onești, luni,               
5 decembrie a.c., s-a desfășurat ședinţa de 
catedră la aria curriculară "Om și societate" în 
prezenţa d-nei director, prof. Mihăilă Petronela 
Simona, a cadrelor didactice ce fac parte din 
catedră și a unui număr mare de copii care și-au 
prezentat lucrările.          

           În cadrul ședinţei cu tema "Sfinţii – 
Prietenii Copiilor", elevi ai claselor a IV-a și a VII-a 
îndrumaţi de prof. Otilia Bârgăoanu, au pregătit 
materiale: ppt, fișe geografice despre peștera 
Sfântului Andrei și împrejurimi, expoziţie de 
icoane pictate de ei, prezentare de carte, albume 
etc.  

         Materialele au fost despre Sf. Stelian -      
26 noiembrie, Sf. Ap. Andrei - 30 noiembrie, 
Sfântul Sava cel sfinţit - 5 decembrie, Sf. Nicolae - 
6 decembrie, Sf. Mc. Filofteia - 7 decembrie,       
Sf. Cuvioasă Teodora de la Sihla - 7 august. 

 Activitatea ne este tuturor de un real folos 
deoarece sfinţii sunt permanent cu noi, sunt 
ocrotitorii noștri, mijlocitori ai noștri și prieteni ai copiilor. Prin activitatea noastră ne-am propus să dăm 
slavă lui Dumnezeu pentru toate și să ne rugăm sfinţilor să ne ocrotească. 

"Sfinţii – Prietenii Copiilor" 



Activitate în cadrul proiectului ,,COPILUL ÎN FAMILIE ȘI ÎN BISERICĂ” 
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 În cadrul ,,Anului omagial al 

Sfântului Botez și al Sfintei 

Cununii”  Școala ,,Ghiţă Mocanu” 

Onești și Grădiniţa cu program 

prelungit Nr. 13 ,,MAGNOLIA” 

au încheiat un parteneriat pentru 

desfășurarea a mai multor 

activităţi. În această toamnă am 

desfășurat activităţi cu părinţii și 

cu elevii, ce au avut ca temă ,,COPILUL 

ÎN FAMILIE ȘI ÎN BISERICĂ”, unde 

părinţii și copiii au fost sfătuiţi de către 

profesorii de religie și de preoţi despre 

importanţa Spovedaniei și a Sfintei 

Împărtășanii în creșterea duhovnicească 

a copilului. Activităţile au constat în 

vizionarea unor filme, audierea unor 

cateheze, prezentarea unor materiale și 

comentarea acestora, abordarea unor 

subiecte ca ,,Învaţă să fii părinte”, 

precum și dezbateri în prezenţa unor 

persoane avizate, preoţi duhovnici, 

psihologi etc 

           Aceste manifestări s-au încheiat 

prin participarea a aproximativ 100 de 

copii preșcolari și școlari de la unităţile de învăţământ menţionate la Liturghia Arhierească oficiată pe data de 

25 noiembrie 2011, odată cu aducerea raclei Sfintelor Moaște de la Catedrala Arhiepiscopală din Roman la 

Parohia ,,Buna Vestire” din M-rea Cașin. 

            În cadrul Sfintei Liturghii toţi copiii au rostit Crezul și Rugăciunea Domnească și, după ce au primit 

binecuvântarea PS Ioachim Băcăuanul, acesta i-a chemat să se împărtășească cu Trupul și Sângele 

Mântuitorului nostru Hristos, alături de credincioșii bisericii. Momentul a fost încărcat de mare emoţie. 
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  Fiecare copil a primit în dar de la PS Ioachim 

câte o iconiţă, o cărticică și un pacheţel cu dulciuri.          

 Au fost clipe de har, care au făcut buchet 

frumos cu copilăria, iar în timpul Sfintei Împărtășanii                                                                      

simţeai chemarea 

Mântuitorului ,,Lăsaţi copiii să 

vină la Mine!”.   

 Bucuria a fost cu atât mai 

mare cu cât în cadrul 

activităților din acest 

Proiect ,,Copilul în Familie și în 

Biserică” și părinţii  s-au 

îndreptat spre Taina Sfintei 

Spovedanii.             

  Împărtășirea copilului a 

dus la împărtășirea familiei 

printr-o stare de bucurie și liniște pe care copiii au luat-o din biserică și au dus-o în familiile lor!  

Prof. Otilia Bârgăoanu, Școala cu clasele I-VIII “Ghiţă Mocanu” Onești 
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 Pe 6 decembrie 2011, cu ocazia Sărbătorii Sfântului 
Mare Ierarh Nicolae, la Școala cu clasele I-VIII „Mihail Sa-
doveanu” Bacău, elevii clasei a VI-a A, coordonaţi de pro-
fesorul de religie Neacșu Bogdan, au prezentat piesa de 
teatru „Sfântul Nicolae și fetele sărace” în faţa colegilor și a 
cadrelor didactice. La sfârșitul piesei de teatru, Moș Nico-
lae a împărţit dulciuri elevilor. 

 Sfântul Nicolae este patronul spiritual al acestei insti-
tuţii de învăţământ, în această școală existând o capelă care 
are acest hram, capelă sfinţită pe 16 aprilie 1999, de Preas-
finţitul Eftimie Luca.  

         Pe 5 decembrie 2011 în capelă s-a săvârșit o slujbă 
de mulţumire pentru ajutorul divin din acest an școlar și s-a 
făcut Slujba mică a aghiazmei de către Pr. Ichim-Radu 
Gabriel de la Biserica “Acoperământul Maicii Domnului” 
Bacău,  Pr. Iacobeanu Marius de la Biserica „Lazaret” Bacău 
și Pr. Busuioc Silviu de la Biserica „Cuvioasa Parascheva” 
Bacău.  

 Activităţile fac parte din proiectul de parteneriat 
Școală – Biserică „Calea cea dreaptă”.  

Prof. Bogdan Neacșu, Școala cu clasele I-VIII „Mihail Sadoveanu” Bacău 

SFÂNTUL NICOLAE  ALĂTURI DE COPII 
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La măritul praznic al Intrării Maicii Domnului în 

Biserică, la Școala cu clasele I-VIII ,,Ion Borcea" Racova, 

elevii clasei a VI-a au cinstit-o într-un mod inedit pe Maica 

Domnului. Astfel, în cadrul proiectului ,,Maica Domnului, 

ocrotitoarea copiilor", cei 16 elevi ai clasei, sub îndrumarea 

domnului profesor de religie Nechita Adrian-Viorel, au 

împodobit școala cu icoane reprezentând sărbătorile Maicii 

Domnului, precum și cu icoanele unora dintre sfinţii 

studiaţi.  

Cu sprijinul doamnei director Naconecini Liliana, 

efortul lor a fost răsplătit  cu diplome, iconiţe, cărţi de 

rugăciuni și de colorat, blocuri de desen, creioane colorate 

și acuarele, pentru a-i încuraja pe micii creștini în efortul lor 

misionar de a-și propovădui credinţa prin fapte.           

Prof. Adrian-Viorel Nechita, Consilier educativ al 

Școlii cu clasele I-VIII ,,Ion Borcea" Racova, Bacău 

MAICA DOMNULUI, OCROTITOAREA COPIILOR DIN RACOVA 
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O FILĂ DE ISTORIE PENTRU PAROHIA "ÎNVIEREA DOMNULUI" BACĂU 

Ziua de 20 noiembrie 2011 reprezintă o 
zi de sărbătoare pentru Parohia "Învierea 
Domnului" din Bacău. În această zi istorică  a 
parohiei s-a oficiat prima Sfântă Liturghie 
arhierească de către Prea Sfinţia Sa Ioachim 
Băcăuanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei 
Romanului și Bacăului, înconjurat de un ales 
sobor de preoţi și diaconi: Pr. Cuv. Emilian - 
Stareţul Mănăstirii Stirigoi, Pr. Cuv. Ștefan - 
Schitul Doamna, Pr. Protopop Constantin 
Tomozei, Pr. Dr. Constantin Leonte, Pr. Paroh 
Dinu Petru, Pr. Vătămănescu Marian, Pr. Radu 
Grigoraș, Arhidiacon Ciprian Ignat - secretar 

eparhial, Arhidiacon Adrian Ciobanu - consilier 
eparhial. Câteva sute de băcăuani s-au rugat 
împreună cu PS Episcop Ioachim Băcăuanul în 
Biserica “Învierea Domnului” din municipiul 
Bacău, lăcaș de cult ale cărui lucrări de 
construcţie au fost coordonate de către Pr. 
Paroh Dinu Petru începând cu anul 1991. 

În cadrul Sfintei Liturghii au avut loc două hirotonii, una întru diacon, iar cealaltă întru preot. Prea 
cuviosul Părinte Diacon Laurenţiu de la Mănăstirea Stirigoi a primit hirotonia întru preot, iar profesorul de 
religie ortodoxă Dimofte Andrei de la CNP "Ștefan cel Mare" Bacău a primit hirotonia întru diacon, pe seama 
Parohiei "Învierea Domnului". În cadrul impresionatei slujbe din biserica situată în Cartierul băcăuan Mioriţa, 
credincioșii au putut asculta și Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul Anului Omagial al 
Sfântului Botez și al Sfintei Cununii în Patriarhia Română. 



 Sâmbătă, 26.11.2011, la Universitatea 
„Vasile Alecsandri” din Bacău s-a desfășurat 
WORSHOPUL MODECOMP - Model 
operaţional  de dezvoltare  a  
competenţelor  profesionale  la 
profesorii  debutanţi.  

            Printre obiectivele importante ale 
manifestării știinţifice reţinem următoarele:  

•    Diseminarea rezultatelor proiectului 
MODECOMP, CNCSIS, IDEI, proiect de 
cercetare exploratorie, cu următoarea 
echipă: Conf. dr. Constanţa DUMITRIU - 
director de proiect, Prof. dr. Gh. 
DUMITRIU – membru în echipa de proiect, Conf. dr. Mihai STANCIU- membru în echipa de proiect, Lector dr. 
Liliana MÂŢĂ - membru în echipa de proiect, Asistent univ. dr. Iulia Cristina TIMOFTI - membru în echipa de 
proiect 

• Analiza categoriilor de dificultăţi cu care se confruntă profesorii debutanţi privind inserţia lor socio-
profesională; 

• Evidenţierea valenţelor formative ale stagiilor de formare și ale strategiilor utilizate în cadrul proiectului; 

• Validarea modelului știinţific, operaţional privind dezvoltarea competenţelor profesionale ale profesorilor 
debutanţi; 

• Integrarea rezultatelor cercetării în programul formării iniţiale și continue a profesorilor; 

• Oferirea unor soluţii practice la provocările cu care se confruntă profesorii debutanţi; 

• Precizarea direcţiilor viitoare ale cercetării prin crearea Centrului pentru formarea continuă a profesorilor 
debutanţi. 

Au participat: prof. univ. dr. Gabriel Lazăr, prorector cu  programe de cercetare și relaţiile internaţionale, 
conf. univ. dr. Gabriela Raveica, prorector cu programe de învăţământ, prof. univ. dr. Adriana Gertruda Romedea 
- decan al Facultăţii de Litere, prof. univ. dr. Mihai Talmaciu - decan al Facultăţii de Știinţe, conf. univ. dr. Mihai 

IMPORTANT PROIECT DE CERCETARE ȘTIINŢIFICĂ LA DPPD BACĂU 

EVENIMENT 

Conf. Univ. Dr. Constanţa DUMITRIU Universitatea „Vasile Alecsandri“ Bacău 
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Stanciu - directorul DPPD, USAMV Iași, conf. 
univ. dr. Elena Nechita, directorul 
Departamentului de matematică, informatică, 
știinţe ale educaţiei, conf. univ. dr. Marcelina 
Mocanu - secretar știinţific cu cercetarea la 
Facultatea de Știinţe, prof. Maria Dobroi - 
inspector școlar cu dezvoltarea resurselor 
umane, ISJ Bacău, prof. Irina Leonte - 
inspector școlar de specialitate, ISJ Bacău, 
prof. Elena Hussar, expert al Casei Corpului Didactic, conf. univ. Manuela Gârţu, lector univ. dr. Costică Lupu, 
prof. Benone Chiticaru - director adjunct Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău, prof. dr. Doina Panaite – director 
la Școala specială Maria Montessori Bacău, profesori didacticieni, metodiști ai Inspectoratului Școlar Judeţean 
Bacău, profesori debutanţi, masteranzi, studenţi. 

Doamna conf. univ. dr. Constanţa DUMITRIU - directorul proiectului de cercetare exploratorie 
MODECOMP, a prezentat Raportul de cercetare, obiectivele și activităţile realizate în cei trei ani, grupul ţintă, 
etapele cercetării experimentale, rezultatele, indicatorii de performanţă, validitatea știinţifică a modelului, 
caracterul complex, inovator, formativ al acestuia.  

Scopul principal al proiectului MODECOMP a vizat elaborarea, experimentarea și aplicarea în practica 
educaţională a unui model operaţional centrat pe dezvoltarea competenţelor profesionale ale profesorilor 
debutanţi. Modelul contribuie la abilitarea profesorilor debutanţi cu strategii de proiectare și desfășurare a 
procesului educaţional conform standardelor profesionale europene. Proiectul a fost derulat în perioada 
ianuarie 2009 – decembrie 2011 pe un grup de 350 participanţi, profesori debutanţi din judeţele Bacău, Iași, 
Suceava, Neamţ.   

      În continuare, prin cuvântul lor, participanţii la workshop au subliniat: rolul și exigenţele actuale ale cercetării 
în domeniul știinţelor educaţiei (prof. dr. Gabriel Lazăr), necesitatea implicării responsabile a studenţilor, 
masteranzilor și profesorilor debutanţi în programul formării iniţiale și continue (prof. dr. Adriana Romedea), 
motivaţia profesorilor debutanţi pentru dezvoltarea profesională  și eficienţa parteneriatului DPPD-ISJ (prof. Maria 
Dobroi), diversitatea și eficienţa programelor de formare continuă derulate de către Casa Corpului Didactic 
(prof. Elena Hussar), vocaţia pentru profesia didactică și strategiile dezvoltării metacogniţiei la profesorii debutanţi 
(conf. dr. Mihai Stanciu), necesitatea pregătirii psihopedagogice a profesorilor debutanţi (prof. Doina Panaite), 
rolul practicii pedagogice în abilitarea studenţilor pentru profesia didactică (prof. Mioara Chiriloaie), contribuţia 
programului de studii Terapie ocupaţională în pregătirea și abilitarea profesorilor debutanţi pentru instruirea și 
educarea copiilor cu cerinţe educative speciale (conf. dr. Gabriela Raveica). Despre complexitatea proiectului, 
despre necesitatea valorificării rezultatelor obţinute în politicile și practica educaţională, despre nevoia de 
realizare a unui parteneriat autentic între toate instituţiile educaţionale responsabile de formarea iniţială și 
continuă a profesorilor, a vorbit prof. dr. Gheorghe Dumitriu, membru în echipa de proiect.  

     La rândul lor, profesorii debutanţi Ionuţ Chiper, Adrian Bârdan, Braga Camelia au evidenţiat eficienţa stagiilor 
de formare derulate în cadrul proiectului în dezvoltarea competenţelor profesorilor debutanţi, precum și a 
strategiilor de intervenţie practică. Ei au menţionat și unele dificultăţi cu care se confruntă în activitatea didactică, 
privind integrarea în colectivul clasei a copiilor cu cerinţe educative speciale, necesitatea unui educator de sprijin 
în aceste clase pentru asigurarea calităţii activităţii educative.   

Participanţii la workshop au subliniat valoarea știinţifică a proiectului derulat, valoarea teoretică, metodologică, 
operaţională, impactul socio-economic, pedagogic, psihologic.  

În încheiere, doamna conf. dr. Constanţa Dumitriu a formulat concluziile și a precizat direcţiile viitoare de 
cercetare, prin crearea Centrului pentru formarea continuă a profesorilor debutanţi. 
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ÎN AȘTEPTAREA CRĂCIUNULUI, LA LICEUL TEOLOGIC 
„FERICITUL IEREMIA” ONEȘTI 

 Pentru fiecare creștin, există o perioada de pregătire 
spirituală și de așteptare a Nașterii Pruncului Isus. În 
acestă atmosferă, elevii, profesorii și preoţii Liceului 
Teologic „Fericitul Ieremia” au desfășurat activităţi, 
care au pus în valoare și în centru pregătirea pentru 
sărbătorirea Crăciunului. 

    Prima activitate s-a desfășurat în cadrul 
parteneriatului dintre Liceul Teologic ,,Fericitul 
Ieremia", Ordinul Fraţilor Minori Capucini, Actiunea 

Catolică, Asociaţia ,,Caritas", pe data de 12 
noiembrie 2011, intitulată Un milion de stele, 
care a reunit un număr mare de participanţi, 
între care și elevi voluntari ai liceului, elevi 
seminariști ai Ordinului Fraţilor Minori Capucini, 
profesori și părinţi ai elevilor. Obiectivul 
prioritar l-a constituit solidaritatea cu 
persoanele în vârstă, aflate în dificultăţi 
materiale, în suferintă, de pe toate meridianele 
globului, prin aprinderea unui număr mare de 

lumănări și conștientizarea necesităţii apărării valorilor 
vieţii, în orice etapă și condiţie. 

     În zilele de 28 și 29 noiembrie 2011 au avut loc 
exerciţii spirituale cu elevii liceului. Prima întălnire a 
fost susţinută de Pr. Lucian Dumea, frate capucin, 
pentru clasele a IX-a și a X-a și a avut ca temă de 
reflecţie creșterea spirituală, urmând pașii parcurși de 
Isus, după Evanghelia lui Luca. A doua zi,  Pr. Daniel 
Budău, vicar de Tuta, a organizat și susţinut exerciţii 
spirituale pentru clasele a XI-a și a XII-a, pe tema pregătirii tinerilor pentru întâmpinarea și trăirea creștinește 
a Crăciunului. 

   Pentru profesorii liceului, Fraţii Capucini au organizat un moment de rugăciune franciscană, cu reflecţii 
prezentate de Pr. Custode Leon Budău. Prin cânt, rugă și meditaţie, în faţa ieslii din Capela liceului, a fost 
creată o comuniune spirituală premergătoare venirii Mântuitorului la Crăciun. 

    Corul Magnificat al liceului a susţinut o serie de concerte, pe data de 5 decembrie 2011 la Sala Ateneu, 
din Bacău, la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” din Onești pe 15 decembrie 2011 și în 18 noiembrie 2011 
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în Cripta Sanctuarului Diecezan „Fericitul Ieremia” din 
Onești, având în repertoriu piese de Crăciun. 

      În ultima săptămână de școală, au fost desfășurate 
două activităţi deosebite. Astfel pe data de 20 
decembrie 2011 a avut loc jurizarea Concursului 
„Cum am pregătit locul nașterii lui Isus, care a 
antrenat elevii celor 8 clase, fiecare având 
oportunitatea de a crea în mod original locul nașterii lui 

Isus, de a explica simbolistica fiecărui 
element și a tabloului în ansamblul lui.  

    Serbarea de Crăciun a fost ultima 
manifestare a elevilor liceului și a avut loc 
joi, 22 decembrie 2011, în sala de 
festivităţi. La acest eveniment au 
participat fraţii capucini, preoţi din 

parohiile din care provin elevii, 
oficialităţi din partea Primăriei și 
Consiliului local, părinţi, profesorii și 
elevii liceului. În program au fost 
prezentate următoarele momente: 
colinde, scenetă de Crăciun, obiceiuri 
și datini tradiţionale, cu nelipsitele urări 

ale eleviilor claselor a XII-a, adresate 
profesorilor și personalului școlii. 

     „Cu sufletele pline de credinţă, speranţă și 
dragoste, pătrunși de atmosfera sărbătorii 
Crăciunului ce bate la ușă, toţi laolaltă elevi, 
profesori, fraţi capucini și părinţi așteptăm cu 
nerăbdare să exclamăm în seara de Ajun: Iată, 
ni s-a născut Mântuitorul!” declara prof. dr. 
Violeta Apostu, director al Liceului Teologic 
„Fericitul Ieremia” din Onești. 
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 Pe data de 14 decembrie 2011 a avut loc la 
Oratoriul „Don Bosco” din Bacău prima ediţie  
Festivalului „Astăzi S-a născut Hristos!”, iniţiat de        
prof. Maricica Balint, pr. prof. Popa Daniel și înv. 
Leontina Boghiu de la Școala „Ion Creangă” din Bacău, în 
cadrul proiectului cu același nume. Profesorii iniţiatori au 
fost ajutaţi și susţiniţi de prof. Agneza Grosu de la 
Colegiul Național „Gheorghe Vrânceanu” din Bacău. 

         Proiectul „Astăzi S-a născut Hristos!” are ca scop 
dezvoltarea interesului elevilor pentru păstrarea și 
promovarea valorilor strămoșești, a tradiţiilor și 
obiceiurilor creștine. Obiectivele specifice sunt: 
promovarea valorilor moral-creștine în rândul elevilor; 
formarea de comportamente adecvate în receptarea 
valorilor religioase, de cultură și civilizaţie tradiţională 
românească; educarea unor virtuţi creștine și cultivarea 
comportamentului moral-religios; valorificarea 
potenţialului creativ al copiilor; îmbunătăţirea colaborării 
și a responsabilităţii personale în cadrul colectivităţii; 
cultivarea sentimentului de respect și preţuire pentru 
valori reflectată în conservarea și transmiterea tradiţiilor 
creștine; dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între 
unităţi școlare și diverși parteneri.  
 Au fost prezenţi în spectacol, cu datini și colinde 
de Crăciun, elevi de la următoarele școli partenere: 
Școala „Ion Strat" Gioseni Bacău (prof. Bereșoaei Cecilia, 
prof. Chisarău Mariana, prof. Avădanei Elena,           
prof. Dospin Gianina, prof. Petrișor Nicolae, prof. Pogar 
Ciprian), Colegiul Naţional „Gheorghe Vrânceanu” Ba-
cău (prof. Grosu Agneza), Școala „Nicolae Iorga” Bacău 
(prof. Mioara Lica), Școala „Miron Costin” Bacău       
(înv. Vîrlan Ileana), Școala „Mihail Sadoveanu” Bacău 
(prof. Potârniche Marinela), Școala „Octavian Voicu” Ba-
cău (prof. Angela Budău), Școala Traian (prof. Lungu 
Mariana), Școala „Ion Creangă” Bacău (înv. Boghiu Leon-
tina).  
       Programul a fost dedicat marii sărbători a Nașterii 
Domnului. Copiii au cântat cu duioșie colinde, au intre-
pretat, cu mare emoţie, scenete tematice, fiind apreciaţi 
și aplaudaţi de numeroșii spectatori prezenţi în sala neîn-
căpătoare.  

Prof. Maricica Balint, Școala „Ion Creangă” Bacău 

 „ASTĂZI S-A NĂSCUT HRISTOS!” 
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Întâlnirea Oficiului Pentru Pastoraţia Școlară și Predarea Religiei în 

Școli din Dieceza de Iași  
 Ședinţa a avut loc sâmbătă, 3 decembrie 2011, în Sala decanală a Parohiei "Adormirea Maicii Domnului" 

din Iași. Sesiunea a fost prezidată de pr. prof. dr. Iosif Bisoc OFMConv, inspector școlar diecezan, care a 

convocat inspectorii zonali și experţii școlari responsabili cu problemele legate de învăţământul religios 

preșcolar, școlar și liceal din Dieceza de Iași.  

 Întrunirea a fost onorată de prezenţa Preasfinţitului Aurel Percă, episcop auxiliar al Diecezei de Iași, 

care a deschis lucrările cu rugăciunea de început și cu salutul personal și cel al Preasfinţitului Petru Gherghel. 

La această ședinţă a participat, ca invitat special, din partea Arhiepiscopiei de București, pr. Silvestru-Robert 

Bălan, inspectorul școlar al Arhidiecezei. 

 În Cuvântul său, Preasfinţitul Aurel Percă a evidenţiat rezultatele obţinute în toate activităţile școlare și 

extrașcolare, activităţi care sunt o dovadă a ridicării calităţii învăţământului în Dieceza de Iași și a implicării în 

soluţionarea tuturor provocărilor și obstacolelor ivite mai ales în contextul actual. Au fost prezentate câteva 

repere ale Conferinţei Episcopilor Francezi și câteva direcţii ale întâlnirii inspectorilor de la Traian, toate 

având ca ţinte îmbunătăţirea demersului didactic și grija pentru un învăţământ sănătos. PS Aurel a făcut apel 

către toţi cei implicaţi în creșterea și educarea copiilor și tinerilor, de a face cunoscut în continuare ecoul 

"Anului Pastoral al Familiei și Căsătoriei Creștine", în toate situaţiile și ocaziile, linia Bisericii fiind grija deosebită 

de a-i ajuta permanent pe copii. Astfel, toţi preoţii, cadrele didactice, profesorii, educatorii, cateheţii prezenţi 

în școală să caute și să găsească modalităţi de practicare a unui plan educaţional orientat spre binele comun al 

elevilor, spre trăirea valorilor umane acceptabile din punct de vedere creștin. Toţi cei menţionaţi sunt 

chemaţi de Biserică să colaboreze în direcţia educării copiilor și tinerilor pentru viaţă, pentru viaţa de familie. 

 Pr. Iosif Bisoc a subliniat colaborarea și sprijinul pe care Episcopia de Iași, prin Preasfinţitul Aurel Percă, 

l-a arătat întotdeauna în derularea proiectelor și acţiunilor propuse și programate. Intenţia și recomandarea 

este de a valorifica șansa de a colabora și cu celelalte dieceze pentru a avea o voce comună. În continuare, 

pentru anul școlar în curs au fost stabilite reperele activităţilor care se vor afla în atenţia tuturor profesorilor 

de religie. Discuţiile și dezbaterile au punctat principalele obiective, strategiile de desfășurare și termenele de 

implementare.  

 S-a discutat astfel despre Olimpiada de religie romano-catolică cu cele trei etape, etapa finală fiind 

stabilită pentru datele de: 1-4 aprilie 2012, la Pralea și Onești (judeţul Bacău) pentru clasele de liceu și pentru 

liceele teologice (Olimpiada Naţională), și 12 mai 2012 la Onești pentru clasele V-VIII (Olimpiada 

Naţională/Diecezană).  

 Sesiunea de referate pentru elevi sau Concursul de eseuri va avea trei secţiuni: secţiunea I - "Familie, 

devino ceea ce ești!"; secţiunea a II-a - "Sfinţi pedagogi ai credinţei creștine"; secţiunea a III-a - "Biserica, stâlp și 

temelie a adevărului", etapa finală fiind prevăzută la Onești pe 12 mai 2012.  

 

Prof. dr. Violeta Apostu 

Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” Onești 
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 Perioada sărbătorilor de iarnă constituie pentru 

poporul român, un prilej de manifestare a unor 

obiceiuri de o mare frumuseţe duhovnicească. Bucuria 

de a face daruri, de a aduce alinare și zâmbete pe 

chipurile copiilor mai defavorizaţi, i-a motivat pe elevii 

claselor a V-a B și C, a VI-a B și C și a VIII-a A și B de 

la Școala Nr. 10 din Bacău, care, îndrumaţi de 

profesoara de religie Irina Leonte, au pregătit daruri 

pentru 85 de copii dintr-un sat îndepărtat, în cadrul 

proiectului de voluntariat “Un zâmbet de Crăciun”.  

 Pentru cei mici, Moș Crăciun a mers cu sacul plin de dulciuri, hăinuţe, jucării, cărţi, fructe. Dragostea cu 

care au fost pregătite și emoţia cu care vor fi primite în ziua sfântă de Crăciun, vor împlini atmosfera 

sărbătorilor. 

Thea Hartman, Clasa a VIII-a A, Școala Nr. 10 Bacău 
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UN ZÂMBET DE CRĂCIUN 

FREAMĂT DE COLINDE LA  

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE GHIKA" COMĂNEȘTI 

În ziua de 16 decembrie 2011 a avut 

loc în sala de festivităţi a Colegiului Tehnic 
"Dimitrie Ghika" Comănești, un concert de 

colinde intitulat "VESTITORII CRĂCIUNULUI". 

Manifestarea a fost deschisă de doamna director, 

profesor Misăilă Lavinia, care a subliniat importanţa 

colindelor în această perioadă a postului, în care fie-

care creștin se pregătește să întâmpine Nașterea 

Domnului.  Gazdele și organizatorii acestei frumoase 

manifestări au fost doamnele director, prof. Lavinia 

Misăilă, prof. Marilena Lucaș și preotul profesor 

Adrian Ţuglea. 

Pe scenă au concertat Corul ANIMA al Colegiului, condus de doamna profesor Gabriela Bia, 

Cvartetul VOCES, condus de domnul profesor Constantin Anastasiu, iar ca invitaţi speciali au fost Corul 

THEOTOKOS al Protopopiatului Moinești, condus de preot Ștefan Pârjol și Corul MĂNĂSTIRII "ADORMIREA 

MAICII DOMNULUI" DIACONEȘTI, condus de maica stareţă Evloghia Chirvase. Activitatea s-a încheiat în 

murmur de colinde pentru că atât cei care au concertat cât și cei care au ascultat au simţit nevoia să-și 

unească inimile și să cânte în cor "O, CE VESTE MINUNATĂ". 

Andrei Gorbănescu Clasa a XI-a C, Colegiul Tehnic "Dimitrie Ghika" Comănești 
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2012 - Anul omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor 

 Anul 2012 a fost declarat de Patriarhia Română „An omagial al 
Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor”. Cancelaria Sfântului 

Sinod a elaborat un program-cadru pentru a realiza un proiect religios-

duhovnicesc, social-filantropic și medical, cultural - editorialistic și 

mediatic. 

 În primul semestru al anului 2012, programul-cadru elaborat de 
Cancelaria Sfântului Sinod prevede prezentarea și tratarea temei Anului 
omagial sub raport biblic-patristic și istoric, sub raport teologic și 
liturgic. În cadrul prezentării biblic-patristice și istorice sunt incluse 
mărturii din Sfânta Scriptură cu privire la suferinţă, boala trupească și 
sufletească și tămăduirea acestora, Sfântul Maslu și îngrijirea bolnavilor 
în viaţa și scrierile Sfinţilor Părinţi, Sfinţii tămăduitori, precum și 
instituţiile social-medicale pentru îngrijirea bolnavilor din trecutul 
Bisericii, ca prelungire socială a Tainei Sfântului Maslu.  

 În cadrul celui de-al doilea aspect se vor evidenţia sănătatea, ca 
dar de la Dumnezeu și responsabilitate umană, pocăinţa și iertarea 
păcatelor, tămăduirea sufletească și vindecarea trupească pentru 
reintrarea omului în iubirea și viaţa lui Hristos cel înviat. Iar în cuprinsul 
celui de-al treilea aspect se vor dezbate locul, timpul și materia Sfântului Maslu, simbolistica biblică a numărului 7 în 
Taina Sfântului Maslu ca lucrare a plinătăţii Bisericii, repetabilitatea și efectele Sfântului Maslu. Totodată, mai sunt 
incluse practicile neortodoxe cu privire la Taina Sfântului Maslu: influenţe romano-catolice scolastice (extrema unctio), 
reduceri sau deformări de ritual, deasa sau frecventa săvârșire, dar și deschiderea Sfintei Evanghelii. 

 În al doilea semestru al anului 2012 va fi tratată complementar și prezentată tema îngrijirii bolnavilor în strânsă 
relaţie cu Taina Sfântului Maslu, astfel: catehizarea credincioșilor cu privire la sănătate, ca dar al lui Dumnezeu și 
responsabilitate umană; sfinţii medici în Tradiţia Bisericii și la cercetarea și îngrijirea bolnavilor, ca datorie mântuitoare a 
fiecărui credincios. De asemenea, se va avea în vedere lucrarea pastorală a Bisericii și a slujitorilor ei pentru îngrijirea 
bolnavilor prin pastoraţia bolnavilor, efectele crizei morale și social-economice asupra sănătăţii spirituale și trupești a 
omului, pastoraţia cadrelor medicale, efectele crizei economice în degradarea calităţii actului medical și a asistenţei 
sanitare a populaţiei (migraţia medicilor și a cadrelor medii sanitare) și responsabilitatea preotului cu privire la 
cercetarea bolnavilor și muribunzilor și la administrarea în timp util a Tainei Sfântului Maslu. Nu în ultimul rând, se va 
evidenţia lucrarea social-filantropică și medicală a Bisericii și a slujitorilor ei, potrivit prevederilor statutare și 
regulamentare bisericești, hotărârilor Sfântului Sinod și ale organismelor eparhiale în domeniul asistenţei social-
filantropice și medicale, legislaţiei de stat privitoare la asistenţa social-filantropică și medicală a Bisericii.  

 De asemenea, se va reliefa activitatea social-filantropică și medicală a Bisericii noastre prin instituţii proprii și prin 
diferite asociaţii de profil, instituţiile bisericești de asistenţă socială și medicală vor coopera cu instituţiile de stat și cu 
organismele neguvernamentale specializate, dar și la nivel internaţional, misiunea preotului de spital și conlucrarea 
acestuia cu medicul pentru îngrijirea bolnavilor și dialogul Bisericii cu lumea medicală în problema îngrijirii bolnavilor. 

 Potrivit programului-cadru, în luna octombrie din anul 2012 se va organiza la Palatul Patriarhiei o ședinţă 
solemnă a Sfântului Sinod cu tema '2012 - Anul omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor', precum și 
o expoziţie tematică, cuprinzând cele mai frumoase și reprezentative fresce, icoane, miniaturi, broderii și ţesături, 
mozaicuri, vitralii, fotograme, care să reflecte tămăduirile săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos, minuni ale sfinţilor 
pentru vindecarea celor bolnavi, așezăminte social-filantropice și medicale în trecutul Bisericii noastre și astăzi. Pe toată 
durata anului 2012, la nivelul eparhiilor și al instituţiilor de învăţământ teologic, se vor organiza dezbateri și colocvii 
teologice, se vor elabora studii biblico-patristice și istorico-teologice, precum și comentarii pastoral-misionare și social-
medicale. De asemenea, se vor organiza simpozioane teologico-medicale despre rolul și lucrarea comună a Bisericii și a 
medicilor în îngrijirea bolnavilor.  



MOȘ CRĂCIUN PE VALEA TROTUȘULUI 

În ziua de 20 decembrie 2011 elevii clasei a V-a C 
de la Grupul Școlar Dărmănești coordonaţi de doamna 
profesoară Cristina Gorbănescu, au susţinut un concert de 
colinde și au interpretat sceneta cu titlul Legenda lui Moș Crăciun. 
Toată activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului iniţiat în 
școală cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului, intitulat HRISTOS 
SE NAȘTE, SLĂVIŢI-L.  

În clinchet de clopoţei și miros de brad, elevii au 
slăvit Nașterea Domnului și au rememorat prin sceneta 
prezentată principalele momente ale sărbătorii.  

Activitatea va continua în ziua de 25 decembrie la Parohia Ciobănuș Straja și Boiștea I când elevii 
claselor I-a C, a V-a C și a IX-a E, C și I, coordonaţi de doamna învăţătoare Alexa Viorica și doamnele 
profesoare Cristina Gorbănescu și Iuliana Prepeliţă vor susţine un concet de colinde.  

Ajutoarele de anul acesta ale Moșului sunt Pr. Corneliu Gorbănescu, de la Biserica Sfântul 
Prooroc Ilie Ciobănuș Straja și Pr. Daniel Prepeliţă de la Biserica Adormirea Maicii Domnului Boiștea I. 

COLINDUL SFÂNT LA COLEGIUL NAŢIONAL "GH. VRĂNCEANU" BACĂU 

          Elevii clasei a IX-a F, de la Colegiul Naţional   

“Gheorghe Vrănceanu” Bacău, îndrumaţi de              

prof. Elena Dragomir, diriginta clasei, de pr. prof. dr. 

Constantin Leonte și de prof. de religie Veronica 

Gavriliu, au pregătit un program de colinde și un  

plugușor, pe care l-au prezentat vineri, 23 decembrie 

2011, în faţa cadrelor didactice ale Colegiului.  

          Cu glasuri tinerești, exprimând un adânc 

sentiment al sacrului și credinţa curată în Dumnezeu, 

elevii au interpretat, rând pe rând,  "Cerul și 

pământul", "Zâurel de zâurel", "Mare minune", "Colinde, 

colinde", urmate de refrenele de neuitat  "Sus la 

poarta Raiului" și  "O, ce veste minunată!".  

 A continuat Irina Aldea, cântând piesa "Vis de 

iarnă", după care Irena Sasu și Monica Ţâmpu, 

susţinute de toţi colegii, au realizat momentul 

plugușorului, încheind programul într-o atmosferă de 

veselie și încredere, cu care toţi întâmpinăm Sfânta 

Sărbătoare a Nașterii Domnului și sosirea Noului An 2012.  

Prof. Elena Dragomir, Colegiul Naţional “Gheorghe Vrănceanu” Bacău 
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TRADIŢIE ȘI SPIRITUALITATE ÎN POEZIE 

    În luna decembrie 2011 la Școala nr. 1 Tg. Ocna, elevii 
claselor V-VIII și-au arătat interesul pentru valorificarea și 
perpetuarea obiceiurilor tradiţionale românești legate de 
sărbătoarea Nașterii Domnului. 

    Concursul de creaţie Tradiţie și spiritualitate în poezie, 
organizat în zilele de 5-6 decembrie 2011, a antrenat 25 
de elevi, care și-au așternut pe hârtie bucuria de a 
împărtăși cuvântul gândit. Toate poeziile au fost apreciate 
de membrii catedrei de religie, trei eleve fiind premiate cu 
icoane, cărţi și cruciuliţe. Premiul I a fost obţinut de 
Spoială Bianca, din clasa a V-a A, premiul II de Tătaru 
Maria, elevă în clasa a VII-a A, iar premiul III a fost adjudecat de Matei Andreea, din clasa a VI-a A. 

    În ultima săptămână din acest semestru și în zilele de Crăciun, Corul Nemira al Școlii nr. 1 Tg. Ocna va 
susţine un program artistic de colinde aducând vestea Nașterii lui Hristos Consiliului Profesoral, Consiliului 
Local al Primăriei, Centrului de recuperare și reabilitare a persoanelor cu dizabilităţi din Tg. Ocna, enoriașilor 
din Parohia Adormirea Maicii Domnului și Parohia Buna Vestire - Răducanu.  

                                                                       Prof. Oana Chiticaru, Școala nr. 1 Tg. Ocna 

BUCURIA NAȘTERII DOMNULUI LA MOINEȘTI 

Elevii Școlii „Ștefan Luchian” din Moinești 

și-au exprimat bucuria apropierii sărbătorii 

Nașterii Domnului, prin mai multe activităţi 

artistice desfășurate în această săptămână. Prin 

interpretarea colindelor, prin poezii și 

prezentarea unor scenete, elevii i-au 

determinat pe cei prezenţi (părinţi și cadre 

didactice) să retrăiască momentul Întrupării 

Fiului lui Dumnezeu „la plinirea vremii”. 

Micii artiști au oferit ca dar celor 

prezenţi BUCURIA pe care au simţit-o 

păstorii la întâlnirea Pruncului Iisus, în 

peștera din Betleem.          

 Prof. Elena Hereș,  

        Școala „Ștefan Luchian” Moinești 



”E vremea colindelor, vremea bucuriei” 

Având convingerea că mesajul de sărbătoare va pătrunde 

în sufletele tuturor, purtând în inimile lor de copii bucuria 

Nașterii Mântuitorului și pacea sa divină, elevii Școlii ”Emil Raco-

viţă” din Onești au prezentat piesa ,,Nașterea Domnului’’, pe data 

de 11 decembrie 2011, la Catedrala Ortodoxă ,,Pogorârea Sf. 

Duh’’ din Onești, fiind îndrumaţi de doamna profesoară Coșa 

Elena-Daniela. 

E vremea colindelor, vremea bucuriei când minunea Naș-

terii Domnului cuprinde sufletele și le înnobilează. Fiind educaţi în 

spiritul tradiţiilor, datinilor și obiceiurilor creștine, elevii au dov-

edit că știu să le respecte și să le transmită mai departe.  

,,Suflet de copil în fapte pentru bătrânii noștri”  

A educa tânăra generaţie în spiritul credinţei, înseamnă a crește în iubire, toleranţă, respect pentru 
aproapele, preţuire pentru ceea ce înseamnă creaţia lui Dumnezeu: 
oameni, natură, pământ. Prin credinţă și înţelegerea valorilor spirituale, 
elevii pot fi stimulaţi să fie silitori, buni, iertători, înţelegători, iubitori. 

Dacă îi vom învăţa pe elevi să  aibă grijă de bătrâni, de persoan-
ele în vârstă singure, bolnave, nefericite, de multe ori ignorate de rude, 
de cei apropiaţi, atunci ei vor face cunostinţă cu modele pozitive de 
viaţă, care îi vor ajuta să crească frumos, vor fi educaţi să fie buni,   
generoși, sensibili, omenoși, vor avea capacitatea să aprecieze faptele 
bune raportate la cele rele, să dezvolte atitudini și comportamente 
pozitive faţă de persoanele în vârstă care de multe ori și în multe 
situaţii ajung în situaţii defavorabile. 
      Pornind de la învăţătura ,,dacă copiii trăiesc în generozitate ei învaţă 
să fie generoși” (Dorothy L. Holte), în cadrul proiectului  „Suflet de 
copil în fapte pentru bătrânii noștri”, elevii Școlii ”Emil Racoviţă” din 
Onești, sub îndrumarea doamnei profesoare Coșa Elena-Daniela, a 
doamnei profesoare pentru învăţământul primar Purice Liliana au 
participat cu tot sufletul și dăruirea lor, la activitatea ce s-a desfășurat 
la Centrul Rezidenţial de Îngrijire a persoanelor vârstnice din 
Parohia ,,Sf. Mare Mucenic Gheorghe”, localitatea Hârja, comuna Oituz. Urmând aceste învăţături ce 
înnobilează sufletul și pentru a mângâia inimile celor aflaţi în suferinţă, ei au adus prin colind și folclor vestea 
Nașterii Fiului lui Dumnezeu. 

     Elevii au fost profund impresionaţi de persoanele aflate în centru: „Prin aceste acţiuni de filantropie în care 
eu particip ca voluntar, învăţ ce-i mai de preţ: adevărul, cinstea, încrederea, bunătatea și iubirea faţă de persoanele 
aflate în situaţii deosebite, dar  și să preţuiesc sănătatea pe care mi-a dat-o Dumnezeu”, a precizat o elevă la sfârși-
tul activităţii. 
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”Lumina stelei de la Răsărit”  

 Pentru că Sărbătorile de iarnă, fără sunetul cald 

al colindelor, fără glasurile duioase care ne încălzesc 

sufletul, fără faptele care spun mai mult decât o 

vorbă, nu ar avea niciun farmec, elevii Școlii ,,Emil Ra-

coviţă” Onești, educaţi în spiritul valorilor creștin–

religioase, sub îndrumarea doamnelor profesoare 

Coșa Elena-Daniela și Bratosin Lorela, s-au implicat 

cu toată dăruirea în activităţi filantropice.  

   Ei au continuat astfel, ceea ce au început în luna 

decembrie anul trecut. Și anume, să ofere hrană și 

mângâiere pentru cei cu venituri mici. În acest sens, 

din fondurile lor proprii, au făcut și au împărţit 

pachete cu alimente persoanelor ce aveau nevoie de 

acestea.  

 Astfel, prin faptele lor, ajutându-i pe cei aflaţi în 

suferinţă, au încercat să aducă mai repede în sufletul 

acestora, lumina stelei de la Răsărit ca o flacără a 

speranței. Această activitate s-a desfășurat pe 22 de-

cembrie 2011, în colaborare cu Biroul de Asistenţă 

Socială din cadrul Protoieriei Onești. 

   “Astăzi am trăit prima mea experienţă de volun-

tariat. Nu m-am gândit că lucrul acesta poate implica 

atâta bucurie și frumuseţe interioară. După 

ce ,împreună cu alţi colegi, am făcut cumpărăturile de 

rigoare din puţinul pe care l-am strâns, am mers îm-

preună cu doamnele profesoare și am împărţit 

pachetele făcute. Nu avusesem până acum ocazia de a-

i cunoaște pe acești oameni și de a le împărtăși       

suferinţa. M-au înduioșat bătrânii ce erau ţintuiţi de 

pat și pentru o clipă am trăit suferinţa lor.  

 Dar…ceva ce admir la toţi este faptul că încercau să uite de suferinţa lor pentru câteva clipe și să se 

bucure de colindele pe care noi le-am cântat cu mare drag. Pentru o clipă, ei înșiși ne-au făcut nouă o bu-

curie, făcându-mă să-mi doresc să repet aceasta experienţă minunată”, a spus cu ochii plini de lacrimi eleva 

Delia Isaic.  

Pagini coordonate de prof. Coșa Elena-Daniela, Școala ”Emil Racoviţă”Onești 
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„ȘI EI SUNT AI NOȘTRI " 

 În cadrul activităţilor desfășurate cu prilejul sărbătorilor 
Nașterii Domnului, un grup de elevi de la Școala Nr. 10 Bacău, 
îndrumaţi de profesoara de religie Irina Leonte, împreună cu alţi 
elevi de la clasa a V-a de la Grupul Școlar Dărmănești, îndrumaţi 
de profesoara Cristina Gorbănescu au donat o sumă de bani din 
care se vor cumpăra și se vor oferi cele necesare bătrânilor din 
parohia Ciobănuș-Straja Dărmănești, în cadrul  programului so-
cial-filantropic „ȘI EI SUNT AI NOȘTRI".  
 Beneficiarii acestei acţiuni de voluntariat, cei aproximativ 
160 de bătrâni singuri, vor primi în ziua de Crăciun, după Sfânta Liturghie, daruri constând în alimente, dulci-
uri, fructe, precum și cărţi de rugăciune și iconiţe cu Maica Domnului.  
 Tot  în prima zi de Crăciun, 100 de copii din parohie, care vor asista la Sfânta Liturghie, vor primi da-
ruri din partea Pr. paroh Corneliu Gorbănescu și a unor sponsori, buni creștini. 

Prof. Cristina Gorbănescu, Grup Școlar Dărmănești 

COLINDE LA ȘCOALA NR. 2 DĂRMĂNEȘTI 

 În aceste zile premergătoare Crăciunului, elevii 
Școlii Nr. 2 Dărmănești și-au împreunat glasurile cu ale 
îngerilor și au cântat colinde. Cu mult drag, ei au colin-
dat conducerea școlii și autorităţile locale, care s-au de-
plasat în unitatea noastră de învăţământ împărţind daruri 
tuturor preșcolarilor și școlarilor. După datina străbună, 
doamna director, profesor Bindileu Cornelia, le-a oferit 
colindătorilor colăcei, fructe și dulciuri. 

 De câţiva ani buni, la noi în școală este o tradiţie 
ca fiecare clasă de elevi, îndrumată de învăţători sau 
diriginţi, să pregătească programe artistice închinate 
acestei sărbători și să le prezinte în una din zilele pre-
mergătoare Nașterii Mântuitorului. Este o zi deosebit de frumoasă și înălţătoare, concentrând în ea bucurie, 
iertare și bunătate, făcând loc în inimile tuturor pentru primirea Pruncului Iisus.  

 Prin învăţarea colindelor căutăm să ducem tradiţia mai departe și să insuflăm micuţelor vlăstare dra-
gostea faţă de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire și face „să răsară soarele și peste cei răi și peste cei 
buni și trimite ploaie peste cei drepţi și peste cei nedrepţi”(Matei 5:47).  

 Icoana Nașterii Domnului este și va fi pururea vie în sufletul și viaţa celor ce astăzi, copii fiind, au cântat 
cu emoţie colindele străbune. Doamna profesoară Ghineţ Carmen, le-a vorbit elevilor despre importanţa În-
trupării Fiului lui Dumnezeu în iconomia mântuirii.  Elevii vor participa în Duminica Nașterii Domnului Hris-
tos în Biserica "Sf. Apostoli Petru și Pavel" – Dărmănești, cântând colinde, aducând bucurie tuturor credinci-
oșilor care an de an așteaptă cu evlavie venirea lui Hristos în lume. 

Prof. Ghineţ Carmen, Școala Nr. 2 Dărmănești 
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Cerul și pământul s-au bucurat  

de primăvara înnoirii neamului omenesc 
Cu 1500 de ani înainte de venirea Mântuitorului, pe 

vremea lui Moise, împăratul Moabului era Balac. Acest împărat a 
chemat un mare vrăjitor, și anume pe Valaam din Petor să vină 
să-l ajute, să bată pe poporul lui Israel. Dar Valaam, după ce i-a 
vorbit Dumnezeu prin gura asinei, în loc să blesteme poporul lui 
Israel a început să proorocească cele despre Nașterea Domnului 
Iisus, zicând: „Cât sunt de frumoase sălașurile tale, Iacove, 
corturile tale, Israele!... o stea răsare din Iacov; un toiag se ridică 
din Israel și va lovi căpeteniile Moabului și pe toţi fiii lui Set îi va 
zdrobi. Din Iacov se va scula Cel ce va stăpâni cu 
putere...” (Numeri 24: 5, 17-19) 

Steaua s-a arătat în Egipt, în Persia și-n alte părţi cu 
doi ani mai înainte de Nașterea Mântuitorului. Steaua era mare 
și nu-și mai făcea drumul ca și celelalte, de la răsărit la apus, ci 
venea de la miazăzi spre miazănoapte. Magii care au pornit să se 
închine Mântuitorului erau cei mai mari filosofi, astronomi și 
astrologi din Persia. Ei aveau cărţi vechi rămase de la Valaam, păstrate de înaintași, în care era proorocia că se va naște 
un Împărat care va împărăţi toată lumea. 

Această minune, care a uimit Cerurile și Pământul s-a făcut pentru noi, oamenii, așa cum ne va da de veste 
Sfântul Evanghelist Ioan: „Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut, L-a dat ca oricine crede 
în El să nu piară, ci să aibă viaţă veșnică.” (Ioan 3:16) Astfel s-a împlinit și profeţia făcută cu sute de ani în urmă, din 
porunca lui Dumnezeu prin proorocul Isaia care zice: „Pentru aceasta Domnul meu va da un semn: Iată Fecioara va lua 
în pântece și va naște și vor chema numele Lui Emanuel, ce se tâlcuiește – cu noi este Dumnezeu.” (Isaia 7:14) 

Cu bucurie primim această minune a minunilor, prin credinţă, preamărind și noi nașterea cea mai presus de 
legile firii omenești și cu multă evlavie și bucurie cântăm colindele, ce de veacuri trezesc adâncul sufletelor noastre. 

Lucian Blaga spunea foarte frumos despre colinde: „Cântecul are totdeauna ceva nou, colinda totdeauna veche 
(...) colinda are un ritual – prin urmare e lege. Poporul nu îndrăznește să schimbe nimic din ce ţine de ritual. Colinda rămâne în 
tradiţie și se moștenește invariabilă, aproape din generaţie în generaţie”. Generaţiile de elevi care sunt educate la         
Școala Nr. 2 Dărmănești caută să ducă mai departe tradiţiile moștenite din bătrâni. Ei sunt cei mai sinceri mesageri ai 
Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Și acum, ca și atunci, cerul și pământul se bucură de primăvara înnoirii neamului 
omenesc.     Prof. Ghineț Carmen, Școala Nr 2 Dărmănești 

PAȘI SPRE MÂNTUIRE 

           Luni, 19 decembrie 2011, elevi ai 
Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău, sub îndrumarea 
domnului profesor de religie ortodoxă Diaconu Ștefan, 
au participat la Casa de copii din cadrul Centrului 
„Ghiocelul” Bacău, cu un concert de colinde ortodoxe 
românești, cu ocazia sfintelor sărbători ale iernii. Elevii 
au oferit celor mici de acolo și jucării, hăinuţe, fructe, iar 
nu în ultimul rând, pentru ceva timp, un pic de dragoste 
frăţească. 

 Elevii au mai fost invitaţi să mai vină în acest 
Centru. Răspunsul celor de la Colegiul „Mihai Eminescu” 
Bacău a fost unul afirmativ și nădăjduim în Bunul 
Dumnezeu, ca în februarie sau martie 2012, să-i mai 
vizităm!      

 Prof. Diaconu Ștefan, Colegiul ”Mihai Eminescu”  Bacău 
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HRISTOS, IERI ȘI AZI, RĂMÂNE ACELAȘI 

 
 Sărbătorim astăzi cel mai minunat eveniment care a avut loc de la zidirea lumii: intrarea în timpul nostru 

întunecat a Cuvântului lui Dumnezeu, Fiul omului, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat!  

Fiul cel veșnic, Care era dintru început cu Tatăl, Se face om, ca pe om să-l îndumnezeiască. 

 Sfânta Biserică, de două mii de ani, caută și cheamă pe oameni să cinstească așa cum se cuvine acest 

eveniment unic în istorie: „Hristos Se naște, slăviţi-L, Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L; Hristos, pe pământ, 

înălţaţi-vă!”. Această splendidă cântare, imn de slavă, este desprinsă din ceea ce a sesizat Sfântul Ioan 

Evanghelistul care spune că „Logosul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi, și noi am văzut slava Lui, slavă ca a 

unui Fiu, plin de har și de adevăr” (Ioan 1: 14). Așadar, Cuvântul lui Dumnezeu, Logosul întrupat în istorie, la 

plinirea vremii, este Cuvântul restaurator prin care Dumnezeu creează, dar și salvează lumea. 

 La începutul Evangheliei sale, în Prolog, dumnezeiescul Ioan, inspirat de Duhul Sfânt, spune că acest 

Cuvânt restaurator al lui Dumnezeu există din veci și a participat la crearea lumii: „La început era Cuvântul și 

Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu. Toate prin El s-au 

făcut și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut” (Ioan 1:1-3). Din aceste propoziţii înţelegem câtă forţă are 

Cuvântul ziditor și cât dinamism imprimă prin enunţarea lui. Mai înţelegem și faptul că Logosul era atât forma 

de manifestare a iubirii între Persoanele Treimice, cât și cea de comunicare. Cuvântul este unitatea profundă 

existentă între Persoanele Sfintei Treimi, unitate care în plan uman trebuie să exprime coerenţa implicită care 

e necesar să existe totdeauna între gând și exprimarea verbală a omului. Nu s-a găsit și nu se va găsi vreodată 

o formă convenţională de măsurare a forţei Cuvântului care zidește, cum nici a celui care distruge, așa cum s-

au găsit forme convenţionale pentru a se măsura creaţia lui Dumnezeu în lărgimea, înălţimea, greutatea ei etc. 

De fapt, este imposibil ca omul să poată măsura această putere, pentru că ar însemna să cuantifice forţa de 

exprimare a lui Dumnezeu, Care Se manifestă ca Verb, Logos, Cuvânt. 

 Când Dumnezeu a voit să restaureze lumea căzută în păcat, a trimis Cuvântul Său să o recreeze. De 

aceea, cu intrarea Logosului în istorie la plinirea vremii s-a produs reînnoirea lumii. De la nașterea lui Hristos 

încoace Cuvântul este iarăși ziditor și definește pe om în lumină. Deși lumina aceasta s-a aprins într-o peșteră 

sărăcăcioasă, ea a reușit să fie văzută de miliarde de oameni, care au aprins și ei lumina sufletului lor din 
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lumina Lui. Nașterea unui împărat pământean era anunţată de o multitudine de crainici, care porneau cu 

repeziciune în tot imperiul. Nașterea Împăratului cerului a fost anunţată de îngeri și receptată de inimile care 

s-au deschis ca o peșteră pentru a primi lumina înnoitoare. 

 Nu putem spune că Iisus-Mesia nu era așteptat, dar El a venit fără să anunţe ziua și locul, așa cum noi 

știm din Scripturi cu certitudine că va veni sfârșitul lumii, dar nu putem cunoaște nici ziua, nici ceasul când se 

va întâmpla aceasta. A coborât în peștera săracă din Betleem în liniște și modestie - interesantă întâlnire între 

infinitul incomensurabil și micul infinit! Trebuie să vedem aici suprema manifestare a dragostei chenotice și 

răstignite a lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu ne surprinde permanent cu misterele Sale! 

Iubiţi fii duhovnicești, 

 Dacă de două mii de ani s-a trimis Cuvântul lui Dumnezeu în lume, suntem chemaţi fiecare dintre cei ce 

am ascultat glasul Lui să vedem cât ne mai raportăm la mesajul lui Dumnezeu, cât mai răsună cuvântul 

Evangheliei în inimile noastre, cât îl mai punem în practică sau dacă el mai este normativ pentru viaţa noastră. 

În mergerea timpului toate s-au schimbat, și cetăţi, și oameni, și popoare, dar Cuvântul divin a rămas același. 

 Dumnezeu veghează asupra lumii în atotprezenţa și veșnicia Sa. El nu este o entitate intangibilă ascunsă 

în ceruri, un Mare Anonim Care a părăsit lumea oamenilor lăsând-o pradă propriilor ei legi. Dumnezeu și 

omul sunt persoane aflate în dialogul comuniunii veșnice. Dumnezeu comunică energiile Sale, iar omul se 

deschide întru primirea lor, într-o ascendenţă îndumnezeitoare. Acesta este firescul existenţei umane. Oricât 

ne-am adapta tendinţei de tehnicizare a vieţii contemporane și oricâte valuri secularizante ar încerca 

uniformizarea mediului uman și tocirea sensibilităţii religiosului ca parte constitutivă a fiinţei umane, tot 

Cuvântul dumnezeiesc este cel ce ne animă, deoarece îl purtăm în noi prin naștere și apoi prin convieţuire cu 

el. Noi nu ne învecinăm cu Dumnezeu, El nu este alături de noi, ci înăuntrul nostru prin Sfintele Taine, ca act 

religios, dar și prin însuși statutul de om cu care ne naștem. De aceea schimbările prin care trece omenirea, 

indiferent de natura lor, nu pot anula vocaţia filială a omului și puterea transfiguratoare a Cuvântului divin, 

Care chiar dacă este circumscris unui timp istoric trecut, El este la fel de prezent în viaţa noastră, născându-

Se, născându-ne, vindecându-ne, înviindu-ne, povăţuindu-ne, mergând cu noi pe cale și ușurându-ne povara 

crucii. 

  „Cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător și mai ascuţit decât orice sabie cu două tăișuri, și pătrunde până la 

despărţitura sufletului și duhului, dintre încheieturi și măduvă, și destoinic este să judece simţirile și cugetările inimii” 

spune Sfântul Apostol Pavel (Evr. 4:12), adică este prezent în intimitatea cea mai profundă a tainei persoanei 

umane. Și de aici, acest glas al lui Dumnezeu, atunci când simţurile noastre se înduhovnicesc deschizându-se 

spre El, se aude, își găsește ecoul în fiinţa noastră. Este chemarea Ziditorului adresată zidirii, a Tatălui 

adresată copilului, căci noi suntem copiii lui Dumnezeu. Omul este numit microcosmos, deoarece cuprinde în 

fiinţa sa văzutul și nevăzutul, este inel al creaţiei pe care trebuie să o transfigureze și să o înfăţișeze, ca pe o 

ofrandă, lui Dumnezeu, iar de aici decurge necesitatea conștientizării prezenţei lui Dumnezeu în noi, nu în 

sensul tendinţei actuale de întoarcere la natură, ca reacţie la tehnicizare, într-o accepţiune naturalistă, ci într-

o aplecare înţelegătoare asupra valorilor creștine autentice, care au întreţinut spiritul omului mereu treaz.  
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 Revenind la sărbătoarea de astăzi, putem spune că evenimentul consemnat de istorie ca act, acum 2000 

de ani, s-a perpetuat anual ca realitate religioasă în fiecare biserică și în sufletul fiecăruia dintre noi, deoarece 

„Hristos ieri și azi” rămâne același. Hristos nu Se naște doar în fiecare an la sfârșitul postului Crăciunului, ci 

în fiecare clipă, așa cum în fiecare clipă Se jertfește; Dumnezeu Tatăl creează, iar Duhul Se pogoară, deoarece 

la Dumnezeu nu există succesiune temporală, ci un continuu prezent. Tot în această perioadă a Crăciunului 

spunem că Hristos Se naște în fiecare suflet creștin, prin înnoirea euharistică, fiecare devenind un Betleem 

uman, o casă a Pâinii devenită Trupul lui Hristos. În același timp, văzând duhul secularizant al timpului în care 

trăim, putem spune că sufletul omului contemporan și-a împropriat atributele peșterii din Betleem; locul 

rece, neprimitor, dincolo de compasiunea și ospitalitatea umană, înstrăinarea, au devenit ambientul în care Se 

naște, smerindu-Se parcă din ce în ce mai mult, Fiul lui Dumnezeu. Nimic nu-L îndepărtează pe Dumnezeu de 

noi mai mult decât ura, ne-iertarea, indiferenţa. De aceea sufletul lumii a devenit o peșteră neprimitoare, în 

care totuși Pruncul Iisus continuă să Se nască. 

  

 Iubiţi fii în Hristos, 

Auzim mai des decât oricând cuvântul criză legat de toate palierele vieţii și activităţii omului de astăzi, 

ca și cum am fi singura generaţie condamnată să treacă prin calvarul a tot ce poate să însemne această plagă 

modernă. Nicidecum. Și generaţiile anterioare au avut încercările lor, de asemenea și cele viitoare le vor 

avea. Poate că aceste încercări sunt semnul că aroganţa și lăcomia omului au atins un nivel maxim, sau este 

poate rezultatul îndepărtării noastre de Dumnezeu. Cu siguranţă, înstrăinarea de Dumnezeu atrage după sine 

lipsa de coerenţă și de firesc în viaţa noastră, chiar și în cele mai cotidiene aspecte ale ei, ea duce la lipsa de 

sens al vieţuirii noastre și ne proiectează într-un impas din care nimeni nu ne mai poate ajuta să ieșim, decât 

tot Dumnezeu, însă nu fără voia noastră. 

 Într-un astfel de impas a ajuns umanitatea astăzi. Cuvântul lui Hristos și al Bisericii este promulgat în 

contemporaneitate, însă nu mai este ascultat și înţeles în adevăratul lui sens. Suntem asemenea ucenicilor lui 

Hristos, care nu au înţeles că pentru a moșteni viaţa veșnică, omul trebuie să consume Trupul și Sângele Său, 

care constituie Taina Euharistică. Atunci când o parte dintre ei L-au părăsit pe Iisus, El i-a întrebat pe cei 

doisprezece apostoli de ce nu au plecat împreună cu ceilalţi. Răspunsul lui Petru dat lui Iisus trebuie să fie și 

răspunsul nostru: „Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieţii celei veșnice...” (Ioan 6: 68). Acest cuvânt 

Se naște și astăzi, înnoitor, în fiecare suflet ce se deschide Lui; El are puterea de a da viaţă, de a aduce 

speranţă acolo unde este deznădejde, de a semăna bucurie în sufletele părăsite și iubire acolo unde sărăcia 

pustiește viaţa și dorul de mântuire.  

 Creștinul este definit ca fiind un soldat în luptă cu răul de orice natură, un pelerin care folosește darul 

vieţii sale pentru a-și câștiga un loc în comuniunea cu Dumnezeu și cu sfinţii. De aceea această perspectivă a 

fragilităţii și efemerităţii vieţii dă măreţie omului creștin și-i vindecă neliniștile cotidiene. Mediul în care aceste 

daruri își află plenitudinea este familia care are ca model Sfânta Treime și este parte integrantă a marii familii 

care este Biserica lui Hristos. Pruncul Iisus nu vine de nicăieri; Hristos, deși putea, nu apare ca Mesia deodată, 
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la maturitatea vârstei biologice, în faţa poporului ales, ci Se naște dintr-o fecioară, într-o familie și crește ca 

om urmând cu fidelitate toate etapele vârstelor, arătându-ne faptul că Și-a asumat în mod deplin firea noastră, 

dar și faptul că familia este instituţia în care Dumnezeu lucrează desăvârșirea fiilor Bisericii Sale.  

 Chiar dacă valurile vieţii sunt din ce în ce mai mari, iar vântul care le înteţește se numește secularizare 

sau inechitate socială, vă îndemnăm să fiţi statornici în credinţă, să apăraţi valorile creștine autentice, să 

sprijiniţi Biserica în efortul ei de conștientizare și sfinţire a lumii, să fiţi mâna întinsă a lui Dumnezeu în 

semănarea dragostei și păcii între oameni.   

 Crăciunul este timpul colindului sfânt și bun, anunţat fiecărei inimi deschise de vocile candide ale copiilor; 

este simfonia în care vocile îngerilor și ale oamenilor se armonizează într-un alt fel de limbaj, al timpului 

sacru, în dimensiunea căruia suntem invitaţi să intrăm cu toată fiinţa noastră. Așadar, să fiţi mărturisitori și 

propovăduitori ai bucuriei Nașterii Domnului, purtători ai mesajului evanghelic în duhul învăţăturii autentice 

creștine, să fiţi apostolii și apologeţii valorilor perene ale neamului și ale credinţei strămoșești, să fiţi sarea 

pământului și lumina lumii, pentru ca oamenii să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl, pe Fiul și 

pe Sfântul Duh, Treimea cea deofiinţă și nedespărţită! Amin. 

Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea 

Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin! 

Al vostru păstor și pururea către Domnul rugător,  

 

Eftimie, Arhiepiscop al Romanului și Bacăului 

Dată în reședinţa noastră arhiepiscopală de la Roman, 25 decembrie 2011. 



 Anul 2011 a fost consacrat în Biserica noastră omagierii Tainei Sfântului Botez și Tainei Sfintei Cununii, 
având în vedere că atât Taina Sfântului Botez, cât și Taina Sfintei Cununii stau la baza familiei creștine. Prin 
nașterea de copii, familia este dătătoare de viaţă, arătând astfel conlucrarea ei cu Dumnezeu – Izvorul Vieţii – 
Care dorește ca toţi oamenii să participe la fericirea Sa veșnică în Împărăţia Cerurilor. În familie, copiii sunt 
pregătiţi pentru a deveni buni cetăţeni ai patriei pământești, dar și fii duhovnicești sau cetăţeni ai patriei cerești, ai 
raiului.  
 
 Familia este icoană și arvună a iubirii Preasfintei Treimi, întrucât în ea omul trăiește taina filiaţiei, fraternităţii 
și paternităţii, respectiv bucuria de a fi copil(fiu sau fiică), frate (sau soră) și părinte (tată sau mamă). De la familia 
conjugală sfinţită (creștină) copilul învaţă ce este familia spirituală sfinţitoare, adică Biserica, ai cărei membri sunt 
numiţi fii și fiice, fraţi și surori, părinţi și maici duhovnicești în Hristos Domnul. 
 
 Sfinţirea vieţii este principalul scop al familiei. Nașterea de prunci este semnul binecuvântării lui Dumnezeu și 
rodul iubirii soţilor, al dorinţei lor de a avea copii și de a-i crește cu dragoste. Însă, nu numai nașterea de prunci afirmă 
vocaţia femeii ca mamă și a bărbatului ca tată, ci și educaţia sănătoasă dată copiilor, pentru că implică iubire și 
răbdare, spune Sfântul Ioan Gură de Aur (Omilie la Sfinţii Macabei). Copiii sunt dăruiţi familiei de Dumnezeu, 
pentru a fi călăuziţi spre dobândirea vieţii veșnice. De aceea,părinţii după trup și nașii, ca părinţi duhovnicești, au 
datoria să se îngrijească de copii de la vârstă fragedă, să-i crească în credinţă și să îi ajute să caute iubirea Tatălui 
ceresc. Părinţii, atât cei naturali, cât și cei spirituali, care nu se îngrijesc de buna educaţie a fiilor lor în credinţă, ar 
trebui să fie socotiţi ucigași de copii, spune același Sfânt Părinte.  
 
 Educaţia copiilor în familie necesită multă dragoste, dăruire de sine și jertfă, fiind o lucrare mai însemnată decât 
nașterea trupească a acestora. Familia creștină, binecuvântată cu nașterea de prunci, pregătește în sânul ei viitorul 
întregii lumi, prin sădirea în inimile curate ale copiilor a credinţei în Dumnezeu, a luminii vieţii curate și a faptelor 
bune. Creșterea sănătoasă a copiilor trebuie să se întemeieze pe iubire, dialog și ajutor. De la părinţii lor copiii 
trebuie să înveţe să dăruiască mai mult decât să primească, să asculte și să ajute pe alţii. De aceea, cea mai de 
seamă moștenire pe care o pot lăsa părinţii copiilor este credinţa în Dumnezeu și iubirea de aproapele. 
 
 Din păcate, astăzi traversăm o criză a familiei, consecinţă a educaţiei ateiste din timpul regimului 
comunist, dar și a secularizării prezente. Societatea se confruntă acum cu izolarea și înrobirea omului în 
individualism, care se manifestă adesea în violenţă domestică, divorţ, avort, abandonul copiilor de către 
părinţi și al părinţilor vârstnici și bolnavi de către copii, delincvenţă juvenilă, indiferenţă faţă de suferinţa 
altora, suicid, dorinţă de câștig material imediat și cu orice preţ, alcoolism și droguri, concubinaj etc. Dar, de 
fapt, egoismul sau individualismul este o luptă a omului împotriva propriei sale fiinţe, care a pierdut familiaritatea cu 
Dumnezeu, sensul sacru al vieţii și iubirea smerită faţă de semeni.  
 
 Din cauza crizei morale și materiale de astăzi, modelul familiei tradiţionale este considerat de unii ca 
fiind învechit sau perimat. Mulţi copii se nasc în afara căsătoriilor, pentru că tinerii preferă să trăiască 
împreună fără binecuvântare sau unire sfântă în faţa lui Dumnezeu și a Bisericii prin Taina Cununiei, fără a-și 
asuma toate responsabilităţile vieţii conjugale și fără a căuta sfinţirea vieţii prin rugăciune și prin fapte bune.  
 
 De mai multă vreme, România se confruntă și cu fenomenul emigraţiei, motivat de căutarea în alte ţări a 
unui trai mai bun. În aceste condiţii, plecarea unuia dintre soţi în străinătate, pe o perioadă mai lungă, a 
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condus adesea la destrămarea multor familii sau la infidelitate conjugală. Între părintele plecat peste graniţe și 
copiii săi, legătura de iubire familială slăbește în mod considerabil. Scoși din mediul firesc al familiei, copiii pot avea 
probleme de ordin afectiv sau pot suferi derapaje sociale, precum săvârșirea unor infracţiuni, deprinderea 
unor vicii sau patimi, comportamente dăunătoare lor și societăţii în care trăiesc. 
 
 Constatăm astăzi, cu tristeţe, că numărul divorţurilor este în creștere, iar soţii care slăbesc comuniunea lor 
conjugală adeseori sărăcesc sufletește, în timp ce copiii din familiile dezbinate trăiesc drama singurătăţii și 
lipsa afecţiunii ambilor părinţi.  
 
 Văzând toate aceste probleme, în cursul anului acestuia, dedicat omagierii Tainei Sfântului Botez și Tainei 
Sfintei Cununii, Biserica noastră s-a implicat mai mult în lucrarea educativ-misionară a copiilor și familiei, fiind 
convinsă că toţi copiii și tinerii crescuţi în credinţă reprezintă prezentul și viitorul Bisericii noastre și al neamului 
nostru. Prin principalul său program misionar naţional, numit „Hristos împărtășit copiilor”, Patriarhia Română 
revigorează cateheza parohială pentru creșterea spirituală a copiilor în iubirea lui Hristos și a aproapelui. 
 
 În cadrul acestui program, peste 100.000 de elevi din întreaga ţară au participat la Concursul Naţional de 
Creaţie Creștină „Copilul în familie”, cei mai talentaţi dintre aceștia fiind premiaţi cu ocazia sărbătorii Sfinţilor 
Împăraţi Constantin și Elena, la hramul din acest an al Catedralei Patriarhale. De asemenea, 4.800 de elevi au 
participat gratuit la tabere de creaţie în cadrul Proiectului „Alege școala!”, derulat cu fonduri europene. 
 
 Prin aceste proiecte Biserica noastră cultivă în viaţa copiilor și a tinerilor duhul prieteniei și al comuniunii și 
trezește interesul și preocuparea pentru educaţia în școală. Prin intermediul birourilor de cateheză parohială și al 
taberelor de copii pe care le-a organizat, Biserica îi îndrumă pe copii spre Hristos, descoperă vocaţii și 
încurajează copiii să le cultive în folosul societăţii. Ea promovează cooperarea activă cu școala și cu ceilalţi 
factori educaţionali: familia și comunitatea locală. 
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 Acest an omagial al Tainei Sfântului Botez și Tainei Sfintei Cununii a fost un prilej pentru eparhiile, 
parohiile și mănăstirile din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, din ţară și din străinătate, de a-și intensifica 
misiunea și activităţile social-filantropice și educativ-culturale în rândul copiilor, tinerilor și familiilor. 
 
 Astfel, s-a continuat acordarea de sprijin financiar și material celor aflaţi în dificultate, s-a intensificat 
activitatea în cele peste 450 de centre sociale ale Bisericii, dintre care 83 așezăminte pentru copii, 58 așezăminte 
pentru vârstnici, 116 centre pentru asistenţa familiilor și persoanelor aflate în dificultate, 7 centre pentru găzduirea 
victimelor violenţei în familie, 2 centre pentru protecţia victimelor traficului de fiinţe umane și 10 centre educaţionale, 
s-au iniţiat noi programe sociale, s-au identificat noi posibilităţi de colaborare cu diferite instituţii publice sau private. 
 
 Prin televiziunea, radioul și publicaţiile sale, Biserica noastră a evidenţiat valorile familiei creștin-tradiţionale și le-
a promovat în rândul credincioșilor. În toate eparhiile Bisericii Ortodoxe Române au fost organizate peste 500 de 
evenimente cultural-educaţionale (simpozioane, congrese, conferinţe etc.) și au fost publicate peste 100 de volume și 
broșuri, precum și numere speciale în revistele bisericești și teologice, centrale și eparhiale, dedicate acestei teme.  
 
 Cu dragoste și responsabilitate pentru mântuirea sufletelor voastre, vă îndemnăm părintește să nu vă 
lăsaţi copleșiţi de criza morală și materială pe care o traversăm ca urmare a îndepărtării oamenilor de Dumnezeu 
și a lăcomiei nemăsurate după cele materiale. 
 
 Fiecare dintre noi trebuie să avem o permanentă preocupare faţă de familia noastră și faţă de viitorul 
familiei creștine și al neamului românesc, prin redescoperirea și trăirea valorilor creștine în casele noastre, în 
parohiile de care aparţinem și în marea familie a Bisericii. 
 
 Să ne bucurăm totdeauna că zămislirea pruncilor este un dar dumnezeiesc, o binecuvântare pentru familie și 
pentru popor, să îi sfătuim și să îi sprijinim pe tinerii căsătoriţi să fie roditori de copii, să-i crească și să îi educe. Să 
redescoperim dialogul, preţuirea și ajutorarea reciprocă în familie și între familii. 
 
 Să nu uităm niciodată că avortul este o crimă, o ucidere a unui om nevinovat care nici nu se poate apăra 
(copilul). De aceea, cei care-și ucid copiii nenăscuţi nu se pot împărtăși cu Hristos, Cel ce iubește copiii. 
 
 Familia creștină în care copiii sunt primiţi cu bucurie prin naștere sau prin adopţie, și crescuţi cu dragoste, 
educaţi creștinește și sprijiniţi să urmeze un drum folositor în viaţă este binecuvântată de Dumnezeu cu darul 
mântuirii și al vieţii veșnice. 
 
 Situaţiile dureroase ale abandonării părinţilor bătrâni și bolnavi de către copii pot fi prevenite printr-o creștere și 
educaţie creștină adecvată a copiilor și tinerilor în familie, în școală și în biserică. Pe cei abandonaţi de familiile lor 
să-i primim în propriile noastre familii și să îi înconjurăm cu dragoste și respect în mijlocul comunităţii 
parohiale. Greutăţile multiple cu care se confruntă societatea românească de azi, în general, și familia, în 
special, nu pot fi depășite decât prin ajutorare frăţească spirituală și materială. 
 
 În acest sens, vă îndemnăm părintește să oferiţi, cu inimă bună, ajutorul frăţiilor voastre, mai ales familiilor 
sărace și care au copii mulţi sau bolnavi, copiilor și tinerilor ai căror părinţi au murit sau au emigrat, precum și 
familiilor recent întemeiate care au nevoie de sprijin spiritual și material.  
 
 Astfel, în această perioadă a Postului Nașterii Domnului, se vor organiza la parohii, mănăstiri, 
protopopiate și la centrele eparhiale colecte de bani, alimente și haine pentru a fi distribuite 
familiilor sărace, copiilor orfani, bătrânilor bolnavi și altor persoane care au nevoie de ajutor. 
Totodată, se vor organiza în fiecare parohie întâlniri privind problemele cu care se confruntă familia creștină 
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astăzi, mijloacele și metodele de ajutorare a 
familiilor aflate în dificultate.  
 
 De asemenea, îndemnăm pe toţi copiii 
și tinerii din Biserica noastră să viziteze și să 
ajute oamenii singuri, bolnavi și săraci, atât 
acasă, cât și în așezămintele sociale, 
exprimând respectul lor faţă de cei vârstnici, 
prin cântări duhovnicești și acţiuni caritabile. 
 
 Părinţii protopopi vor raporta centrului 
eparhial, iar centrele eparhiale vor raporta 
Patriarhiei Române modul în care au fost 
organizate la nivel local activităţile în favoarea familiei creștine, precum și modul de colaborare între comunităţile 
parohiale, mai ales ajutorarea frăţească între parohiile care au o situaţie materială mai bună și cele din zone sărace, 
îmbătrânite sau cu mulţi copii. 
 
 Cu nădejdea că îndemnul nostru pastoral va fi o întărire în credinţă și o chemare la fapta cea bună în folosul 
familiei, ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să vă binecuvinteze cu darurile Sale cele bogate, să trăiţi 
vremea Postului Crăciunului în rugăciune și în fapte de milostenie, spre a vă pregăti duhovnicește pentru 
slăvitul Praznic al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. 
 
 Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi 
cu toţi! (II Corinteni 13, 13) 
 
                 PREȘEDINTELE SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, 
 
 
 
                                                              † D A N I E L 

 
                                                    Arhiepiscopul Bucureștilor, 
                                                Mitropolitul Munteniei și Dobrogei,  
                                             Locţiitor al tronului Cezareei Capadociei  
                                             și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

 

 

 

PASTORALA SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE 
cu prilejul  
ANULUI OMAGIAL AL SFÂNTULUI BOTEZ ȘI AL SFINTEI CUNUNII ÎN PATRIARHIA ROMÂNĂ  

 

20 noiembrie 2011 
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AVEM NEVOIE DE ȘCOALA RUGĂCIUNII:   FAMILIA 
 

            

 Atunci când vorbim despre educarea în credinţă, există două moduri de abordare. Primul consideră că 

baza credinţei se transmite doar prin intermediul Bisericii și al școlilor. Cealaltă abordare are o viziune total 

diferită: credinţa se transmite de la părinţi la copii, în sânul Bisericii. Axul principal este familia -  agentul 

primordial al transmiterii credinţei. Ameninţările și riscurile actuale pot fi înţelese atât ca factori 

destabilizatori, cât și ca ocazii și puncte de plecare pentru o reînnoire personală. Nu există determinism care 

să conducă Biserica spre fatalitate. Nimic nu justifică lipsa noastră de speranţă. Timpurile prezente nu sunt 

mai puţin favorabile pentru propagarea Evangheliei, în comparaţie cu vremurile trecute. Această fază a istoriei 

prezente, cu toată latura critică, neprimitoare, lipsită de transparenţă, este pentru toți un timp de har și de 

convertire. 

           În faţa unei imagini negative despre familie și în faţa anumitor valori sociale în curs de afirmare, familia 

creștină este, sau ar trebui să fie, un mediu privilegiat prin excelenţă. Familia trebuie să vâslească împotriva 

curentului, experienţă din care va ieși întărită, deoarece familia prezintă cinci valori principale: într-o lume 

individualistă, familia ne învaţă să căutăm relaţia personală bazată pe fidelitate și încredere; într-o lume grăbită, 

unde primează mai ales eficienţa economică, familia ne învaţă valoarea timpului; într-o lume în care primează 

competitivitatea și dorinţa de putere, familia ne învaţă valoarea egalităţii, a fraternităţii; într-o lume în care 

primează productivitatea și aparenţa, familia ne învaţă să îi primim pe cei mai slabi și că lucrurile esenţiale sunt 

întotdeauna gratuite; într-o lume în care totul este considerat mercantil, familia ne învaţă să apreciem 

valorile, virtuţile.  

 Iniţierea în experienţa rugăciunii are o importanţă covârșitoare în cadrul dezvoltării sentimentului 

religios la copii. A vorbi cu Dumnezeu, către Dumnezeu, înseamnă a te așeza înaintea  Lui, știindu-l prezent, 

deși invizibil, înseamnă a-l recunoaște ca fiind Cineva cu care poţi stabili o relaţie personală. Faptul de a-i cere 

ajutorul sau de a-i mulţumi în diferite ocazii înseamnă a-l recunoaște aproape de tine și interesat de persoana 

noastră și de cea a copiilor noștri. Este foarte importantă rugăciunea împreună cu copiii, vorbind în mod 

simplu cu Dumnezeu, având ca puncte de plecare situaţiile și nevoile vieţii de zi cu zi. De asemenea, este 

important să îi învăţăm anumite formule de rugăciune pe care le putem rosti împreună în familie, formule 

care ajută la participarea acestora în cadrul rugăciunii comunitare a Bisericii. 

 În ziua de astăzi, situaţia este foarte diferită faţă de cea de acum câţiva ani, când în societatea noastră 

exista un nucleu de familii “tradiţionale”. Acum, ceea ce se întâmplă este faptul că părinţii sunt cei care nu 

mai merg la biserică, nu mai sunt credincioși. Ei sunt actualii “creștini nepracticanţi”. Familiile de astăzi 

deleagă sarcina transmiterii credinţei școlilor și parohiilor. Părinţii trebuie să fie conștienţi de faptul că 

educarea în credinţă nu se realizează înscriindu-i pe copii la școli confesionale sau la cateheza parohială. 

Părinţii trebuie să fie primii educatori ai copiilor în credinţă. Această primă experienţă creștină imprimă în 

mod frecvent, în aceștia, urme decisive care durează întreaga viaţă. 

PUNCTE DE VEDERE 

Prof. Irina LEONTE - inspector de specialitate 
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Experienţa primei relaţii copil-părinţi este decisivă, ea condiţionând în mod pozitiv sau negativ 

începuturile structurii religioase a copilului. În cele mai diferite culturi și religii, asimilarea religiei părinţilor 

determină comportamentul religios ulterior al copiilor. Însăși structura familiei prezintă puternice analogii cu 

instituţia religiei. În al doilea rând, într-o familie “credincioasă și practicantă”, sărbătorile, riturile, valorile și 

principiile sunt, în același timp, familiale și religioase. În lipsa acestui fenomen, vom putea fi puși în situaţia 

abandonului religiei în perioadele de criză. Copilul asimilează nu atât idei și raţionamente, cât atitudini și 

sentimente religioase pe care le vede la părinţi. Ulterior își va forma propriile întrebări simple, care îl vor 

ajuta să înţeleagă și să exteriorizeze mai bine trăirea religioasă pe care o împărtășește în sânul familiei. Când 

copilul nu îi va vedea pe părinţi rugându-se, este greu de crezut că el va învăţa să se roage. Fiecare familie 

trebuie să aibă stilul propriu de rugăciune, trebuie să găsească modul concret de integrare a rugăciunii în viaţa 

cotidiană. Prin intermediul acestei mărturii fără cuvinte, părinţii trezesc în copii anumite întrebări: De ce sunt 

părinţii așa? De ce trăiesc în acest fel? Ce sau cine îi inspiră? 

A-i învăţa pe alţii să se roage înseamnă a-i ajuta să descopere că Dumnezeu ne vorbește prin 

intermediul evenimentelor din viaţa noastră, prin intermediul celor din jurul nostru. Cuvântul Sfintei Scripturi 

ne ajută să ne luminăm viaţa, pentru a descoperi aici chemarea și proiectul lui Dumnezeu. Îndrumarea spre 

ascultarea atentă a Cuvântului lui Dumnezeu, care iluminează evenimentele din viaţa noastră, este o 

modalitate de pregătire a întâlnirii personale cu El, un mod de transmitere a credinţei. 

Credinţa pe care părinţii o primesc, o transmit și o trăiesc este credinţa Bisericii, cea pe care au 

primit-o de la înaintașii lor. Această credinţă ne-o asumăm fiecare dintre noi cu ajutorul Bisericii. 

Comunitatea eclezială ne garantează autenticitatea creștină a credinţei noastre. De aceea, este important să îl 

învăţăm pe copil nu doar să se roage singur, ci și în grup, în familie, să participe la viaţa Bisericii. Într-un 

cuvânt, este vorba despre asistenţa în procesul de căutare de a fi ceea ce Dumnezeu ne cheamă să fim. 

Când părinţii îi învaţă pe copii să se roage, îi ajută să ia decizii, să fie oameni autentici, pentru că este 

importantă poziţia pe care ne situăm în această viaţă, dar și mai importantă este direcţia spre care hotărâm să 

privim. Ca și creștini, trebuie să învăţăm să privim în aceeași direcţie ca și Mântuitorul Hristos. 



Cu ajutorul lui Dumnezeu vom trece într-un nou an din viaţa noastră și sperăm că 2012 să fie un timp 
binecuvântat cu sănătate și realizări importante pentru fiecare creștin. Desigur, amintirile anului trecut ne vor 
mai stăruie în minte, cu o anumită doză de nostalgie sau chiar păreri de rău, cum descoperim și în cuvintele 
Psalmistului: „O mie de ani înaintea ochilor Tăi, Doamne, sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă de noapte, 
Tu îi faci să curgă neîncetat; ei sunt ca un somn de dimineaţă, sunt la fel ca iarba care trece, dimineaţa crește și înflo-
rește, iar seara se vestejește și se usucă” (Ps. 89: 4-6). Aceeași reflecţie despre timpul vieţii și mântuirea noastră 
o găsim la Sfântul Apostol Petru: „Și aceasta una să nu vă rămână ascunsă, iubiţilor, că o singură zi înaintea Dom-
nului este ca ea o mie de ani și o mie de ani ca o zi” (2 Petru 3: 8). 

Copilul, când vede pomul de Crăciun strălucind de lumini și de frumuseţe este într-o bucurie nespusă. 
Iată că sărbătoarea trece, luminile se sting, ramurile de brad își pierd bogăţia și prospeţimea lor, cântecele de 
Crăciun și colindele au încetat de mult, se face tăcere și totul e înghiţit de noapte… Copilul se întristează 
deoarece veselia a trecut și, la fel, suntem tentaţi și noi, la orice sfârșit, legat mai ales de timpul vieţii noastre, 
să ne întristăm. 

Dar nu întotdeauna această tristeţe este îndreptăţită. Există o lege a pământescului care trebuie să 
cuprindă și bucuriile și tristeţile. Însuși Iisus S-a exprimat astfel, în cuvântarea de despărţire dinainte de Înăl-
ţarea la cer, către Apostoli: „Vă este de folos ca să mă duc Eu. Căci dacă nu Mă duc, Mângâietorul nu va veni, iar 
dacă Mă duc, vă voi trimite pe Mângâietorul, Duhul Sfânt.” (Ioan 16: 7). Iată cum pe ceea ce trece se zidește ceva 
nou, în folosul mântuirii omului. În acest sens, trebuie să procedăm și noi, bazându-ne pe experienţa 
dobândită în anul ce a trecut, să facem tot binele în anul care tocmai a sosit. 

Începutul anului nou vine și cu proiecte pentru ziua de mâine, ca prilej de năvalnice nădejdi și planuri 
de viitor, pentru fiecare dintre noi. De obicei se spune că tinerii au o înclinare deosebită pentru asemenea 
proiecte de viitor. Dar nici celui în vârstă nu-i este oprit să întreprindă incursiuni în viitor. Sfântul Apostol 
Iacob se referă în epistola sa la aceste planuri de viitor care, însă, trebuie să le facem cu virtutea nădejdii în 
Dumnezeu: „Unul este  Dătătorul Legii și Judecătorul, Cel ce poate să mântuiască și să piardă. Veniţi acum cei care 
ziceţi: astăzi sau mâine vom merge în cutare cetate și vom sta un an și vom face negoţ și vom câștiga. Voi, care nu 
știţi ce se va întâmpla mâine, că ce este viața voastră?” (Iacob 4: 12-14). „Mâine”, explică Sfântul Ioan Gură de 
Aur, „va fi ce va voi Dumnezeu, mai întâi, și ce voi face eu însumi”. Făcând, astfel, un loc lui Dumnezeu în voinţa 
noastră și gândurile de viitor, ne asigurăm un ajutor atotputernic din partea Celui care are viaţa în Sine și 
Care înnoiește toate sub mantia bunătăţii Divine. De aceea, Moise proorocul spunea că pământul făgăduinţei 
este „ţara de care Domnul Dumnezeu poartă de grijă” (Deuteronom 11: 12). Dar acestei paze dumnezeiești noi 
trebuie să-i răspundem în credincioșia de fii ai lui Dumnezeu. A sluji lui Dumnezeu este o bucurie și o cinste 
pentru fiecare creștin. Iar Dumnezeu ne vrea să fim ai Lui, de la început și până la sfârșitul vieţii. Vrea să 
putem spune ca și Psalmistul: „Ochii mei privesc statornic spre Domnul. Păzește sufletul meu și mă izbăvește, că 
am nădăjduit în Tine” (Ps. 24: 16 și 21). 

Firește, la început de an, facem și un bilanţ duhovnicesc al anului trecut. La aceasta ne îndeamnă și 
profetul Isaia, care mustra la vremea respectivă, că : „nu vă mai aduceţi aminte de lucrurile de altădată și nu mai 
luaţi aminte la cele ce au fost” ( Isaia 43: 18) cu voia lui Dumnezeu. 

Poate că în anul ce a trecut am avut parte și de trăiri dureroase, de care nimeni nu este scutit. Dacă 
simţim durerile trecutului, numai ca dureri, sufletele noastre se vor lăsa abătute; dacă le vom simţi ca niște 

„IATĂ, TOATE S-AU FĂCUT NOI” (2 Cor. 5:17) 
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CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ 

Pr. prof. dr. Constantin Leonte  



încercări, vom vedea în ele „degetul lui Dumnezeu”, care ne face să citim în cartea tainică a vieţii voinţa Lui, 
care se simte chiar în acele momente care ne-au copleșit prin gravitatea lor. 

Se spune că binele se uită ușor și răul foarte greu. Nu trebuie, în orice caz, să lăsăm în mormântul ui-
tării, orice facere de bine pentru că, altfel, binecuvântările divine vor aluneca peste noi ca și apa pe marmură, 
fără să lase nici o urmă. 

Și acum, să ne punem întrebarea: anul care a trecut ne-a dat oare ceva mai mult, în sens duhovnicesc, 
decât ce aveam înaintea lui? Am primit, oare, marea învăţătură că totuși nimic nu se sfârșește pentru creștinul 
lui Hristos, Care „ieri și azi și în veci este Același” (Evrei 13: 8)? În șuvoiul vieţii care curge și se schimbă mereu, 
în care, după cuvântul înţeleptului antic „nu te scalzi de două ori”, există pentru creștini o realitate stabilă și 
mângâitoare. E Hristos, Dumnezeu – Omul, mereu același, Stăpân al vieţii și al timpului care ne încurajează: 
„Iată că Eu fac un lucru nou” (Isaia 43:19). Din toată neștiinţa care mă cuprinde în ceasurile grele de ceaţă 
tomnatică se ridică o siguranţă plină de strălucire, ca soarele dimineţilor de vară, aceea că Dumnezeu e 
mereu același, iradiind de Iubire nemăsurată pentru toţi oamenii. 

Astfel, prezenţa lui Dumnezeu din inimile noastre, golește trecutul de tristeţea lui, umplându-l de 
recunoștinţa pentru binecuvântările primite. Binecuvântările de ieri sunt o arvună pentru cele de mâine, care 
ne îngăduie să ne concentrăm spre fapte mai luminoase în noul an. 

Acum, să nu uităm iarăși, că „Dumnezeu este Cel care ne-a iubit Cel dintâi și ne iubește până la 
urmă” (Ioan 13: 1).  

La început de An Nou – 2012 să rememorăm cuvintele Logosului întrupat în istorie pentru mântuirea 
noastră: „Poruncă nouă vă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiţi 
unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaște toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alțţi” (Ioan 
13: 34-35). 
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FRUMUSEŢEA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

                                      "Hristos se naște slăviţi-L; Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L; 

Hristos pe  pământ, înălţaţi-vă; lăudaţi-L popoare că s-a preaslăvit!" 

  La români, sărbătorile de iarnă sunt adevărate sărbători de suflet. 

Amintirile copilăriei ce revin puternic în minte și suflet, zăpezile bogate și 

prevestitoare de rod îmbelșugat, colindele și clinchetele de clopoţei, mirosul 

proaspăt de brad, dar și de cozonaci, nerăbdarea așteptărilor darurilor sub pomul 

de iarnă, toate crează în sânul familiei o atmosferă de basm, liniște sufletească și 

iubire. De la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae (6 decembrie) și până la Sfântul 

Ioan Botezătorul (6 ianuarie) românul se simte în sărbătoare. 

 Însă cea mai așteptată dintre sărbători este Nașterea Domnului sau 

Crăciunul (25 decembrie). Sfânta sărbătoare a Nașterii Domnului este 

sărbătoarea bunătăţii lui Dumnezeu, care prin Fiul Său, îl salvează pe om, îl 

eliberează din starea de sclavie și de singurătate, aducându-l la bucuria 

comuniunii cu El. 

 Crăciunul e o sărbătoare a păcii și a dragostei. În casele din Carpaţi, fiecare 

locuinţă e o casă a Betleemului, o casă a pâinii unde se întâlnește omul în centrul 

creaţiei liturghisind la tonul copiilor liturghia cosmică a prezenţei lui Dumnezeu. 

 Sărbătoare a întregii lumi creștine, a fiecărei familii în parte, Crăciunul are un 

caracter familial de duioșie, de intimitate, de poezie, de drăgălășenie pentru 

pruncul de curând născut în iesle. Colindele, aceste nestemate ale folclorului și 

spiritualităţii românești, vin din timpuri imemoriale și au fost transmise prin viu 

grai din moși-strămoși, ca un sfânt tezaur. Românii sunt păstrători ai acestor 

comori de suflet și le transmit, la rândul lor copiilor și copiilor copiilor lor având 

convingerea că ei au datoria sfântă de a le simţi cu inima, de a le transmite, de a 

le dărui și altora. 

 Ne umplem sufletul de fiecare dată de Crăciun, de aleasă bucurie, la fel ca 

magii care i-au adus pruncului Sfânt daruri: aur, smirnă și tămâie. Ne bucurăm ca 

și păstorii din Betleem, cu sufletul curat și împreună cu ei rămânem mișcaţi la 

cuvintele îngerului care a grăit: ,,Iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi 



pentru tot poporul, că vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul, în cetatea 

lui David” (Luca 2, 10-11). Ne sârguim și noi ca și magii de la Răsărit să-i aducem 

darurile noastre duhovnicești: credinţa în locul aurului, dragostea în locul smirnei 

și nădejdea noastră în locul tămâiei, să I ne închinăm cu inima curată, curăţită 

prin post și Sfânta Împărtășanie.   

 Ne împreunăm glasurile cu ale îngerilor și cântăm și noi în noaptea sfântă 

imnul păcii: ,,Mărire întru cei de sus și pe pământ pace, între oameni bună voire ” imn 

care ne umple și pe noi de pacea cea de sus, care covârșește toată mintea, pacea 

care e dorită astăzi de întreaga omenire. 

 Trebuie să trezim în sufletele elevilor noștri dragostea de tot ce este sfânt, de 

tot ce este frumos și demn de un creștin autentic și să îi învăţăm frumuseţea 

sărbătorilor de iarnă, arătându-le că spiritul Crăciunului nu trebuie înlocuit cu 

aspectul comercial al sărbătorii, ci trebuie să păstrăm valorile credinţei noastre 

strămoșești așa cum am primit-o de la înaintașii noștri, având datoria sfântă de a 

o cultiva și de a o transmite mai departe, generaţiilor care vor veni. 

Prof. Mioara Lica, Școala “Nicolae Iorga” Bacău  
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 Mănăstirea Bodgana este situată la 14 

kilometri sud-est de orașul Onești, pe Valea 

Trotușului, într-o zonă marcată de legendara 

întâmplare de la Borzești, din timpul copilăriei 

domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Despre 

începuturile mănăstirii nu avem prea multe 

date, de-a lungul timpului dispărând vestigiile și 

documentele care ar fi dovedit vechimea 

acestei vetre monahale. În 1669 

egumenul Teodosie de la această 

mănăstire este ales ca episcop de 

Rădăuţi, urmând apoi să fie ales și ca 

episcop de Roman (1671-1674) și 

mitropolit al Moldovei (în 1674). În vara 

anului 1670 se oficia sfinţirea bisericii 

mănăstirii, ctitoria marelui logofăt 

Solomon Bârlădeanu și a soţiei sale Ana, 

de către mitropolitul Ghedeon însoţit de 

patriarhul Dositei al Ierusalimului.  

 În continuare, informaţiile documentare despre mănăstirea Bogdana sunt lapidare, însă redau 

evenimente cu profunde influenţe asupra comunității monahale din această mănăstire. Astfel, în 1717 tătarii 

au prădat cumplit ţara Moldovei, iar în 1739 are loc un cutremur, în urma căruia biserica era „risipită și foarte 

rău stricată”, având „mare trebuinţă a se drege”. Mănăstirea este refăcută de episcopul Ioanichie în 1755. În 

1855, din iniţiativa arhimandritului Antonie Dumbravă, stareţul mănăstirii (1851-1863), se construiește școala 

din satul Bogdana, pe terenul mănăstirii, oferindu-se posibilitatea copiilor din împrejurimi să înveţe carte.  

 În anul 1959, în urma decretului 410, mânăstirea a fost desfiinţată, fiind transformată în azil pentru 

bolnavi neuropsihici (până în 1975) și apoi în tabără pentru pioneri și școlari, biserica veche ajungând sală de 

dans. Deoarece în urma cutremurului din 1977, mănăstirea a fost grav afectată, Consiliul Popular al judeţului 

Bacău a acceptat retrocedarea întregului complex, la 17 mai 1977, Episcopiei Romanului și Hușilor. Ap-

robându-se înfiinţarea unui muzeu, a revenit aici părintele Isaia Ţugurlan, fost vieţuitor în mănăstirea Bogdana 

din 1946 până în 1959, care începe istovitoarea muncă de refacere a locașului de cult și a celorlalte clădiri. 

MĂNĂSTIREA BOGDANA - OAZĂ DE LINIȘTE ȘI SPIRITUALITATE 

POPASURI DUHOVNICEȘTI 

Prof. Constantin-Cornel Jupenschi, Colegiul Național "G. Moisil" Onești 
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 În ciuda greutăţilor și necazurilor îndu-

rate din partea regimului ateist comunist, părin-

tele Isaia, ajutat de monahia Cristofora Hârjabă 

(actuala stareţă), a desfășurat ample lucrări de 

consolidare și renovare a clădirilor mănăstirii. 

Din cauza faptului că mănăstirea nu primise ap-

robare oficială de funcţionare, s-a găsit soluţia 

înfiinţării unei colecţii de artă medievală, cu val-

ori patrimoniale din mănăstirile desfiinţate și 

din bisericile de parohie ale judeţului 

Bacău. Acest lucru a făcut ca pe lângă 

renovarea ansamblului de clădiri să 

se formeze și o mică obște de 10 

măicuţe, nucleul comunităţii mona-

hale de astăzi, ce numără în jur de 60 

de vieţuitoare. Slujbele religioase se 

săvârșeau pe ascuns într-un paraclis 

retras, amenajat într-unul din po-

durile mănăstirii. De ele au aflat atât 

oamenii care au început să participle 

la ele în număr tot mai mare, dar și 

autorităţile comuniste, care au încercat, chiar și cu câini, să îi alunge pe oameni din biserică. Prima slujbă re-

ligioasă a fost săvârșită fără opreliști în ziua de 25 decembrie 1989. 

 Începând cu anul 1990, Bogdana și-a recăpătat statutul de mănăstire, iar între anii 1992-1993 s-au reno-

vat și chiliile. Pe lângă muncile desfășășurate în domeniul agricol, în mănăstire se lucrează și la atelierele de 

croitorie, ţesătorie, pictură, sculptură și tâmplărie amenajate aici. 

 Astăzi, vieţuitoarele obștii monahale împletesc în mod armonios munca cu meditaţia și rugăciunea, 

potrivit binecunoscutului principiu monahal „ora et labora” („roagă-te și muncește”). De acest lucru se 

amintește și în cuvintele inscripţionate sub bolta turnului clopotniţei: „Munca împletită cu rugăciunea dau vie-

ţuitorilor sfintei mânăstiri pace, mulţumire sufletească și bucurii de care cei ce nu practică aceste îndeletniciri 

sub ascultare nu au parte, iar în plan văzut acestea se materializează în frumoase imagini care se înfăţișează 

pelerinului pios, ce dorește să se împărtășească de sfintele binecuvântari ale înaintașilor noștri și să guste fie 

din dulceaţa slujbelor, fie din pacea și liniștea adâncă ce domnește peste bătrâna mănăstire Bogdana. Multe și 

grele au fost încercările prin care a trecut mânăstirea de-a lungul vremii însă monahii nu au dat înapoi și nici 

nu  s-au abătut de la îndatoririle lor, pășind peste fiecare obstacol mai întăriţi în credinţa lor, contribuind cu 

toata dragostea prin viaţa lor de zi cu zi la propășire și mântuire, sporindu-și în același timp și bogaţia lor su-

fletească”. 
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Proiect didactic 
Clasa: I 

Disciplina: Religie             

Profesor: Elena Hereș – Școala „Ștefan Luchian” Moinești                                                                                                                               

Subiectul lecţiei: Sfântul Nicolae – prietenul copiilor 

Tipul lecţiei: comunicare/însușire de noi cunoștinţe 

Scopul lecţiei: formarea comportamentului moral-creștin, avându-l ca 

model pe Sfântul Nicolae 

Obiective generale: 

Formarea virtuţilor creștine și consolidarea comportamentului 

moral-religios; 

Obiective de referinţă: 

Să identifice faptele bune și principalele calităţi ale unui bun creștin; 

Să recunoască în faptele sfinţilor, modele de comportament creștin. 

Obiective operaţionale: 

La sfârșitul activităţii didactice, elevii vor fi capabili: 

O1 –  să povestească aspecte semnificative din viaţa Sfântului Nicolae; 

O2 –  să enumere faptele bune făcute de el; 

O3 –  să identifice virtuţile (însușirile pozitive) Sfântului Nicolae, cu ajutorul imaginilor; 

O4 –  să formuleze învăţături morale desprinse din viaţa sfântului; 

O5 –  să povestească cum se pregătesc copiii pentru a-l întâmpina pe Sf. Nicolae. 

 

Strategia didactică 

Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, lectura expresivă, observarea dirijată, povestirea, metoda R.A.I., jocul didactic 

Mijloace de învăţământ: Icoana Sf. Nicolae,  fișe de lucru,  CD – player (Colind închinat Sfântului Nicolae), Caiet de religie creștin-ortodoxă pentru 

clasa I, o minge ușoară.   

Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală și activitate individuală. 

 

Resurse: 

Oficiale:  

Programa școlară pentru disciplina Religie, clasa I; 

Planificare calendaristică orientativă; 

Proiectarea unităţii de învăţare: Sfinţii – prietenii copiilor. 

Temporale: durata lecţiei 50 minute. 

Bibliografice: 

Cucoș, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom”, Iași, 1999. 

Muha Camelia, Caiet de religie creștin-ortodoxă pentru clasa I, Editura „Sf. Mina”, Iași, 2009. 

Panoschi, Mihaela (coordonator), Ghid de proiectare didactică, Editura „Sf. Mina”, Iași, 2002. 

Șebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000. 

Sfântul Nicolae, Editura „Sf. Mina”, Iași, 2005. 

Vieţile sfinţilor pe luna decembrie, în ziua a șasea, Editura Episcopiei Romanului și Hușilor, 1993, p. 121-142. 
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Nr
. 

cr
t. 

Etapele 

Lecţiei 

Obi
ecti
-ve 
ope
raţi
o-
nal
e 

Timp 

(min.) 
Activitatea profesorului Activitatea elevului 

Metode 

și 
procede

e 

Mijloac
e 

de 
învăţă- 
mânt 

Forme 
de 

organiza
re 

Evalu
are 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Momentul 
organizatori

c 

  1’ Salutul 

Rugăciunea 

Notarea absenţelor 

Pregătirea pentru lecţia nouă 

Salutul 

Rugăciunea 

  

Pregătirea pentru lecţia 
nouă 

        

2. Pregătirea 
elevilor 
pentru 

receptarea 
noilor 

cunoștinţe 

  8’ Profesorul adresează elevilor următoarele 
întrebări: 

„ - Cine locuiește în cer, alături de 
Dumnezeu?” 

  

„ – Ce nume de sfinţi cunoașteţi? 

  

„ – Care este sfântul pe care îl iubesc copiii cel 
mai mult? 

„- De ce?” 

 

Profesorul va prezenta icoana Sfântului Nicolae 
și le cere elevilor să o privească cu atenţie. 

“- Ce 

Elevii răspund: 

„ …sfinţii, îngerii.” 

  

  

 „… Ioan, Vasile, Nicolae, 
Teodor .” 

  

 „…Sfântul Nicolae.” 

  

„ …aduce daruri copiilor 
cuminţi.” 

  

 
 
Convers
aţia 

  

  

  

  

  

  

Observaţ
ia dirijată 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Icoana 
Sfântului 
Nicolae 

  

  

Activitate 
frontală 

  

  

  

  

  

  

Activitate 
frontală 

  

  

  

Apre
cieri 
verba
le 

3. Precizarea 
titlului și a 
obiectivelor 

lecţiei 

  2 Se anunţă și se scrie pe tablă data și titlul 
lecţiei: 

  

Sfântul Nicolae – prietenul copiilor . 

Se precizează obiectivele lecţiei. 

Elevii ascultă explicaţiile 
profesorului. 

Deschid caietul special sau 
manualul de religie la lecția 
despre Sfântul Nicolae 

  

Explicaţia   

Caietul 
special 
de 
religie 

  

Activitate 
frontală 

  

4. Comunicare
a/ însușirea 

noilor 
cunoștinţe 

  12’ Se prezintă elevilor viaţa Sfântului Nicolae, 
după următorul plan: 

copilăria Sf. Nicolae; 

faptele bune făcute de acesta; 

minunile săvârșite de Sfântul Nicolae; 

copiii în așteptarea Sfântului Nicolae. 

( Anexa 1) 

 
 
 
Elevii urmăresc explicaţiile 
date de profesor. 

  

  

  

  

Explicaţia 

  

  

Lectura 
expresivă 

  

  

  

  

  

Activitate 
frontală 

  

  



Nr. 

crt. 

Etapele 

Lecţiei 

Obiecti-
ve 

operaţio-
nale 

Timp 

(min.) 
Activitatea profesorului Activitatea elevului 

Metode 

și 
proced

ee 

Mijloace 
de 

învăţă- 
mânt 

Forme 
de 

organiz
are 

Eval
uare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.  Fixarea și 
sistematiza

-rea 
cunoștinţe-

lor  

O1 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

O4  

10’  Profesorul explică termenii noi. 

        

Pentru fixarea și sistematizarea cunoștinţelor 
se va folosi metoda R.A.I. (Răspunde – 
Aruncă – Întreabă). Se urmărește realizarea 
feed-back-ului printr-un  joc de aruncare a 
unei mingi ușoare. Elevul care aruncă mingea 
trebuie să formuleze o întrebare din lecţia 
predată elevului care o prinde. Cel care 
prinde mingea răspunde la întrebare, apoi o 
aruncă mai departe altui coleg, punând o 
nouă întrebare. Elevul care nu știe răspunsul 
iese din joc, la fel ca și cel care este 
descoperit că nu cunoaște răspunsul la pro-
pria întrebare.  

 

 

Profesorul dirijează activitatea pentru a se 
atinge obiectivele propuse. 

 

 

 Elevii ascultă cu atenţie regulile 
jocului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii încep jocul și formulează 
întrebări din lecţia predată 
 

 

Metoda 
R.A.I. 

 

 

 

 

Conver-
saţia  

 

 

Minge 
ușoară 

 

Activi-
tate 
frontală 

 

 

 

 

Activi-
tate 
frontală  

  

6.  Generaliza 

 rea și 
asocierea  

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5  

12’  „- Ce învăţăm din viaţa Sfântului Nicolae?  

Este el un model pentru noi?” 

 

Se prezintă elevilor planșe cu momente din 
viața sfântului ( Anexa 2) pentru a identifica 
însușirile pozitive ale Sfântului Nicolae, 
plecând de la imaginile date. 

 

„- Ce însușiri pozitive (calităţi) avea Sfântul 
Nicolae?” 

 

„- Ce v-a impresionat mai mult din viaţa 
Sfântului?” 

 

„-Când este sărbătorit Sfântul Nicolae?” 

 

 

„ Cum vă pregătiţi pentru venirea Sfântului 
Nicolae?” 

Elevii răspund: 

„ …. 

 

 

Elevii identifică din planșe 
calităţile Sf. Nicolae: ascultător, 
milostiv, curajos, credincios. 

 

 

„….” 

 

 

 

 

„Pe 6 decembrie.” 

 

„ …suntem cuminţi, ascultă-
tori, ne pregătim ghetuţele 
pentru a primi daruri, …” 

 

Conver-
saţia 

 

 

 

 

Obser-
vaţia 
dirijată 

 

 

Conver-
saţia 

 

 

 

 

Conver-
saţia 

 

 

Conver-
saţia 

 

Fișe de 
lucru 

Activi-
tate 
frontală 

 

 

 

Activi-
tate 
individua
-lă 

  

  

Apre-
cieri 
ver-
bale 
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Nr. 

crt. 

Etapele 

Lecţiei 

Obiecti
-ve 

operaţi
o-nale 

Timp 

(min.) 
Activitatea profesorului Activitatea elevului 

Metode 

și 
proced

ee 

Mijloace 
de 

învăţă- 
mânt 

Forme 
de 

organiz
are 

Eval
uare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    Precizare: 

Sfântul Ierarh Nicolae este ocrotitorul copiilor 
și al familiei. În amintirea dărniciei sale, în 
această seară, copiii care au fost cuminţi 
primesc cadouri. 
 
    În fiecare casă de creștin, seara de Sfântul 
Nicolae vine ca o bună vestire a Crăciunului, a 
Sărbătorii Nașterii Domnului. Este de fapt o 
prevestire a luminii lui Dumnezeu Cel Care Se 
face om pentru noi și pentru a noastră mân-
tuire. Sărbătoarea Sfântului Nicolae este o 
sărbătoare a bunătăţii, a generozităţii, a iubirii 
de Dumnezeu și de semeni. 

 

În cinstea Sf. Nicolae s-au alcătuit și colinde, pe 
care le cântă copiii cu mult drag. (Anexa 
3)  

Elevii ascultă cu atenţie explica-
ţiile profesorului  

Explica-
ţia 

Colind în 
cinstea 
Sf. Nico-
lae  

Activi-
tate 
frontală 

Apre
ci-eri 
ver-
bale 

7.  Aprecierea 
activităţii 
elevilor  

 2’   

Se fac aprecieri generale și individuale privind 
atât pregătirea elevilor pentru lecţie, cât și 
implicarea în predarea noilor cunoștinţe. 

Se notează elevii care au participat activ la 
lecţie. 

 

Elevii ascultă aprecierile pro-
fesorului.  

  Activi-
tate 
frontală  

 

8.  Precizarea 
și expli-
carea te-

mei pentru 
acasă  

 1’  Se anunţă tema pentru acasă: să deseneze daru-
rile pe care le așteptă de la Sf. Nicolae  

( Auxiliar pag. 65) 

 

Elevii notează tema.  

Explica-
ţia  

 Activi-
tate 
frontală  

Apre
ci-eri 
ver-
bale  

9.  Încheierea 
activităţii  

 2’   

Rugăciunea. 

Salutul. 
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Anexa 1 

 Sfântul Nicolae – prietenul copiilor 

Sfântul Ierarh Nicolae s-a 
născut în cetatea Patara (Turcia de 
azi), din părinţi foarte credincioși 
și bogaţi.  

De mic a fost un copil 
milostiv, înţelept,  extrem de 
curajos, iubea școala și asculta de 
părinţi. 

 

Tânărul Nicolae a fost 
îndrumat în viaţa spirituală de 
unchiul său Nicolae, care era 
episcop. 

După moartea 
părinţilor, a împărţit averea 
săracilor, iar viaţa și-a 
încredinţat-o lui Dumnezeu, 
devenind preot, apoi episcop. 

 

Sfântul Nicolae a ajutat 
mulţi pe oameni aflaţi în situaţii dificile. 

În orașul său trăia un om necăjit care avea trei fete 
de măritat, iar tatăl lor se gândea chiar să le vândă ca sclave, 
pentru a face rost de bani să supravieţuiască. Nicolae, care 
era episcop atunci, a auzit de povestea celor trei fete și s-a 
hotărât să le ajute. El a luat o pungă cu galbeni și, când s-a 
întunecat a plecat spre casa acestui om. S-a uitat în jur să nu 

fie văzut de nimeni și a aruncat 
pe fereastră în casa omului sărac, 
punga cu galbeni. Cu acești bani 
săracul a cumpărat tot ce-i 
trebuia ca să-și poată căsători 
fata. Tot la fel s-a întâmplat și cu 
celelalte două fete. 

Sfântul Nicolae a adus 
grâu pentru poporul sărac din 
cetatea Mira Lichiei.  

 

 

El  a salvat de la moarte trei 
bărbaţi condamnaţi pe nedrept. El l-a 
înfruntat cu mult curaj pe soldatul 
care se pregătea să-i execute, 
apucându-i sabia și aruncându-i-o la 
pământ.  

Sfântul Nicolae a 
hotărât să meargă în Ţara Sfântă, 
pentru a se închina la locurile 
unde și-a petrecut viaţa 
pământească Domnul Nostru 
Iisus Hristos. Aproape de Egipt 
s-a stârnit o furtună foarte mare 
care ameninţa corabia să se 
scufunde. Corăbierii speriaţi i-au 
cerut ajutorul sfântului, iar 
acesta i-a îndemnat să  aibă 
încredere în Dumnezeu și 
furtuna s-a liniștit.  

Ajungând la adânci 
bătrâneţe, Sfântul Ierarh Nicolae 
a adormit în pace, fiind 
înmormântat cu mare cinste în 
biserica mitropoliei Mirelor, în 
ziua  de 6 decembrie.  

Sfântul Ierarh Nicolae 
este ocrotitorul copiilor și al 
familiei. În amintirea dărniciei 
sale, în această seară, copiii care 
au fost cuminţi primesc daruri.  

 
      

 

 

 

 

 

 

 

Sărbătoarea Sfântului Nicolae este o sărbătoare a 
bunătăţii, a generozităţii, a iubirii de Dumnezeu și de semeni. 
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Anexa 2 
 
 
Descoperă calităţile Sfântului Nicolae din imaginile date: 
 
 

 
          
A       T   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
     
M       V 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      

 
 
 
 
C    J   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
C   D       



Anexa 3. 

Colind închinat Sfântului Nicolae 

 

 

Bucură-te, bucură-te, 
Nicolae Mare Sfinte. 
De la Mira Arhiereu 

Temător de Dumnezeu. 
 

Îndreptător în credinţa 
Ajutor în suferinţă 

Când pe lume ai venit 
Semnul crucii ai făcut. 

 
Nicolae Arhiereu 

Temător de Dumnezeu 
Miercurea și vinerea 
Niciodată nu mânca 

 
Pe bolnavi i-ai vindecat 

Pe săraci i-ai ajutat 
Creștinii din acest sat 
Ţie s-au încredinţat. 
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MOȘ CRĂCIUN — REPERE ETIMOLOGICE  

Crăciunul, numele românesc, vechi și popular, al sãrbãtorii Nașterii Domnului a stârnit interesul 

deosebit al tuturor cercetătorilor care s-au ocupat de etimologie. Lingviștii români și cei străini s–au străduit, 

în mod constant, să găsească „piatra filosofală“ a etimologiei lui, în afara evenimentului special pe care îl sem-

nifică această vocabulă. După prenume, el a cunoscut o dezvoltare mai mare în cadrul numelor de familie, al 

toponimiei și al numelor de flori care înfloresc în preajma sărbătorii Nașterii Domnului, toate fiind indicii 

semnificative pentru vechimea lui în limbă. 

Ultima teorie, acceptată în mare măsură de specialiști, are în vedere termenul lat. creationis 

„procreare, naștere“ și nu natales “naștere”, “origine”, termen păstrat în restul limbilor romanice. Dar de 

unde moșul? Prof. Grigore Brâncuși pune în discuţie termenul, declarându-l un „cuvânt autohton“ (Vocabularul 

autohton al limbii române, 1983), l-a recunoscut ca fiind un „cuvânt autohton geto-dac“, o opinie însușită și de 

lingvistul Gheorghe Mihăilă în  Dicţionar al Limbii Române vechi, sfârșitul sec. al X–lea începutul sec. al XVI–lea, 

1974.  

Nici unul dintre cei doi nu au avut în vedere sensul primar al termenului, prin care se explică 

sintagma Moș Crăciun. În acest caz nu avem de-a face cu sensul „bătrân“, atribut al vârstei înaintate, ci cu un 

sens opus, acela de „vlăstar“, „mlădiţã“ prin analogie, „fiu“, de aici moșie „proprietatea primului exemplar al 

unei familii, care este lăsată moștenire spiţei neamului“. În limba română veche există verbul a moșí „a aduce pe 

lume moștenitorul“, cu sensul figurat de „întemeietor“, „cap“. Astfel în Vechiul Testament, “moșul și moașa” 

sunt Adam și Eva, întemeietorii neamului omenesc, sens întâlnit în Biblia de la București 1688, sau în Letopiseţul lui 

Grigore Ureche: „Am aflat cap și începãtură moșilor de unde au izvorât în ţară“ (DLR, serie nouã, s.v. moș). 

Anunţarea venirii lui Mesia, ca trimis al Tatălui, este fãcutã de profeţii mesianici ai Vechiului Testament, fiind 

exprimată, în modul cel mai clar, în Cartea lui Isaia: „O mlãdiţã va ieși din tulpina lui Iesei și un lăstar din 

rădăcinile lui va da. Și se va odihni peste El Duhul lui Dumnezeu, duhul înţelepciunii și al înţelegerii, duhul sfatului și al 

tăriei, duhul cunoștinţei și al bunei credinţe“ (Isaia 11:1–2). Prin acest sens al cuvântului moș se clarifică și vechea 

sintagmă Moș Crăciun. Cel care se întrupeazã este Întemeietorul creștinătăţii, așa cum Adam este cel prin 

care s-a creat umanitatea. „Hristos este Fiul unui Tată fără început în sensul unui ascendent primordial“ (Dumitru 

Stăniloae, Moș Crăciun „moșul“ Nașterii lui Hristos, în Lumea Creștină, 25 decembrie, 1992).  

Dacă sensul lui moș, de „începător“, „întemeietor“ a putut fi clarificat, să încercăm să-l desci-

frăm și pe cel de–al doilea termen al sintagmei, cel de Crăciun, sinonim cu Nașterea Domnului. Acesta are la 

bază o sintagmă folosită în prima parte a culturii bizantine, când cultul în limba greacă utiliza sintagma Gen-

néseos tou Hrístou, în limba populară, aceasta era cunoscută în forma contrasă, Cristougenna (Hristugénna). 

După cum am văzut și în cadrul altor nume, intrate prin filieră greacă, o dată cu neînţelegerea de către vorbi-

tori a limbii grecești, s-a șters transparenţa, termenul s-a opacizat și a început deteriorarea formei iniţiale și s

-au cristalizat forme orale, ca *Christughína, *Christugena, Cristuiena, *Christúna, *Crăstúna, Crășúna, Crăciúna, 

Crăciun, forme din ce în ce mai îndepărtate de construcţia iniţială. Marele teolog, Dumitru Stăniloae, cel care 

Prof. Cristina Gorbănescu, Grup Școlar Dărmănești 
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a tradus din greacă Filocalia, adaugă: „Moșul Nașterii lui Hristos prin care se adeverește încă o dată de unde a 

venit creștinismul și când, în vremurile apostolice. Deci din două cuvinte deosebite a rezultat o noţiune uni-

tară. Nu este undeva un Moș Crăciun și altundeva Iisus Hristos“ (id. ib). Deci, Crăciun, forma regresivă de la Crăci-

una, înseamnă Nașterea lui Hristos.  

În chip de concluzie, etnologul, Romulus Vulcănescu, remarcă: „Crăciun este o făptură sacră care 

simbolizează, prin excelenţă, tipul creator... iar în mitologia geto–dacă e posibil să fi fost reprezentat printr–un 

strămoș care simboliza echilibrul elementelor în stadiul facerii lor, al începutului procesului celor necreate și nedate în 

vileag. Pe pământ marcheazã hierofania timpului sacru în solstiţiul de iarnă, a capului de an“ (id. ib., 

p. 329). Iată, de ce și cum se explică atestarea acestui sens, de marcare a începutului solstiţiului de iarnă, 

dominat de o zeitate, prezent în Cronica din Novgorod din anul 1143. 

Lipsa documentelor românești trebuie suplinită prin refacerea arealului lingvistic european și 

această refacere constă în corelarea tuturor datelor furnizate de cultura europeană și cea românească. Faptul 

că termenul Crăciun este atestat în forma, Krecsun = 1. Natalis; 2. Nume dat lunii decembrie (în Anonimus Ca-

ransebesiensis, Dictionarium valachico–latinum) și e moștenit, în aromână și megleno-română, indică cu claritate 

că este un termen românesc foarte vechi, ce poate fi încadrat cronologic cu mult înainte de sec. al IX–lea, și 

preluat de toate limbile slave, dar și de maghiari, dupã creștinarea lor. Un alt izvor este cel al Dicţionarului latin

-român (1691-1702) al lui Teodor Corbea, în care numele Posideon este explicat prin «Graecis est mensis, pe 

care noi o chemăm luna Crăciunului, dechemvrie». Deci, luna lui decembrie, în greacă, era Posideon (Poseidwn), 

iar la noi, Crăciun.  

Precizăm că termenul Crăciun în limba română este cuvânt de origine populară, nu termen ofi-

cial al Bisericii. Termenul Bisericii este Nașterea Domnului (Nascere Domini), așa cum o exprimă troparul 

zilei, care specifică sensul sărbătorii: Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru...! 
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R EL IGIE  O R TO D O X Ă  
 

D EFIN ITI VA T- SER IA  2 01 1-20 12   
 
 

N r. 
 

N umele  (c ăs… .) in iţ iala 
t ată lu i ș i p renum ele  

cadrul ui didac tic  inspect at  

Unit atea de  
învăţ ăm ânt 

 

Speci aliza rea   N umele  ș i 
prenumele 

m eto distului 

Uni tat ea  de 
învă ţăm ânt  

EN A CHE C. A ND REI ȘCO ALA  CU 
CLASELE I-  V I II  
“A LECU 
RUSSO“ ,BA CĂ U 

RELIG IE 
ORTOD OXĂ  

PURCA RU 
GEO RGE  

COLEGIUL 
ECON OM IC ION  
GHICA  B A CĂU  

M OCA N U C. MIHA I 
FLORIN 

ȘCO ALA  CU 
CLASELE I-  V I II , 
LESPEZ I,  G ÂRLEN I 

RELIG IE 
ORTOD OXĂ  
 

A N TAL A ND REI  ȘCO ALA  MIRON  
COSTIN  BA CĂ U  

ȘTIRB U A . G A BRIEL- 
A UREL 

ȘCO ALA  CU 
CLASELE I-  V I II  
“M IH AI DRĂ GA N “, 
BA CĂ U 

RELIG IE 
ORTOD OXĂ  
 

L ICA M IO ARA   ȘCO ALA  
N ICOLA E IORG A 
BA CĂ U  

G UŢAN U I . IOA N  ȘCO ALA  CU 
CLASELE I-  V I II , 
VULTUREN I 

RELIG IE 
ORTOD OXĂ  
 

A N TAL A ND REI  ȘCO ALA  MIRON  
COSTIN  BA CĂ U  

VRÎN CEAN U C . 
M A RIA N  

ȘCO ALA  CU 
CLASELE I-  V I II , N R. 
1, BÎRSĂN EȘTI 

RELIG IE 
ORTOD OXĂ  
 

COȘA  D A NIELA  ȘCO ALA  EMIL 
RAC OVI? Ă  
ON E? TI  

VĂ SÂI C . B EN ON E- 
PA UL 

GRUPUL ȘCOLA R, 
TG. OCN A  

RELIG IE 
ORTOD OXĂ  
 

B ÂRG Ă OAN U 
OTILIA  

ȘCO ALA  GHIŢĂ 
M OCAN U 
ON EȘTI   

CH ITICARU Ș . OA N A ȘCO ALA  CU 
CLASELE I-  V I II , N R. 
1, TG. OCN A  

RELIG IE 
ORTOD OXĂ  
 

B ÂRG Ă OAN U 
OTILIA  

ȘCO ALA  GHIŢĂ 
M OCAN U 
ON EȘTI   

H AGIM Ă  C .  G AB RIEL ȘCO ALA  CU 
CLASELE I-  V I II , N R. 
1, BA LCA NI 

RELIG IE 
ORTOD OXĂ  
 

C ÎRLAN  M IRELA  
N ELA 

ȘCO ALA  NR 10 
BA CĂ U 

PO PA C. CON STA NTIN  ȘCO ALA  CU 
CLASELE I- VII I 
“G.  EN ESCU“, 
M OIN EȘTI 
 

RELIG IE 
ORTOD OXĂ  
 

HERE Ș ELEN A ȘCO ALA  ȘTEFA N 
LUCHIAN  
M OIN EȘTI  

 IR IM IA A . LAUREN ŢIU  LICEUL CU 
PROGR AM  SP ORTIV,  
BA CĂ U 

RELIG IE 
ORTOD OXĂ  
 

N ECULCEA  
M A NUELA   

ȘCO ALA  
CON STA N TIN  
PLATO N B A CĂU  

LICHE V. M IHA I  ȘCO ALA  CU 
CLASELE I- VII I, N R. 1, 
ROȘ IORI 

RELIG IE 
ORTOD OXĂ  

LICA M IO ARA   ȘCO ALA  
N ICOLA E IORG A 
BA CĂ U  

H UIB AN  N . N ICOLA E- 
M A RIA N  

ȘCO ALA  CU 
CLASELE I- VII I 
“A LEXAN D RU C EL 
BU N“ , B A CĂ U 

RELIG IE 
ORTOD OXĂ  

LEON TE IRIN A  IS J B ACĂ U 

 
 

RE LIGI E RO M A NO - C A TO LIC Ă  
 

D EFIN ITI VA T- SER IA  2 01 1-20 12   
 

 ADAM M. SABINA- 
ANDREEA 

ȘCOALA CU CLASELE 
I-VIII 

“CIPRIAN 
PORUMBESCU“, CO-

MĂNEȘTI 

RELIGIE 
ROMANO- 
CATOLICĂ 

APOSTU VIO-
LETA 

LICEUL TEOLOGIC 
“FERICITUL 

IEREMIA” ONEȘTI 

  

 FARCAȘ G. PETRU ȘCOALA CU CLASELE 
I-VIII, PALANCA 

  

RELIGIE 
ROMANO- 
CATOLICĂ 

APOSTU VIO-
LETA 

LICEUL TEOLOGIC 
“FERICITUL 

IEREMIA” ONEȘTI 
  

REPARTIŢIA INSPECŢIILOR PENTRU OBŢINEREA GRADELOR DIDACTICE 

 DE CĂTRE PROFESORII DE RELIGIE ÎN ANUL ȘCOLAR 2011-2012  
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RELIGIE ORTODOXĂ 
 

GRADUL I- SERIA 2013-2015  
 
 

Nr. 
 

Numele( căs….) iniţiala 
tatălui și prenumele 

cadrului didactic 
inspectat 

Unitatea de 
învăţământ 

 

Numele și 
prenumele 

metodistului 

Unitatea de 
învăţământ 

 MIHALACHI R.D. 
DAN- ROMEO 

ȘCOALA CU 
CLASELE I-VIII 
 “ TRISTAN 
TZARA“, MOINEȘTI 
 

HEREȘ ELENA ȘCOALA ȘTEFAN 
LUCHIAN 
MOINEȘTI  

 ANTAL I. ANDREI 
IOAN 

ȘCOALA CU 
CLASELE I-VIII 
 “ MIRON COSTIN“, 
BACĂU 

CHIRICA 
MIHAELA 

COLEGIUL 
NAŢIONAL 
PEDAGOGIC 
ȘTEFAN CEL 
MARE BACĂU 

 BÂRGĂOANU GH. 
OTILIA- ANUCA 

ȘCOALA CU 
CLASELE I-VIII 
 “ GHIŢĂ 
MOCANU“, ONEȘTI 

LEONTE IRINA  ISJ BACĂU 

 GRIGORE C. DAN- 
CONSTANTIN 

ȘCOALA CU 
CLASELE I-VIII 
 “ MIHAIL ANDREI 
“, BUHUȘI 

SANDU ELENA ȘCOALA MIHAI 
EMINESCU 
BUHUȘI  

 HOREANGĂ FLORIN COLEGIUL TEHNIC  
 “ GR. 
COBĂLCESCU“, 
MOINEȘTI 

GORBĂNESCU 
CRISTINA 

GRUP ȘCOLAR 
CONSTRUCŢII 
DE MAȘINI 
DĂRMĂNEȘTI 

 PURCARU GH. 
GEORGE - ADRIAN 

COLEGIUL 
ECONOMIC 
 “ION GHICA“, 
BACĂU 

CĂSĂNEANU 
IONUŢ 

COLEGIUL 
TEHNIC ANGHEL 
SALIGNY BACĂU 
 

 RUSU 
(UMBRĂRESCU)  I. 
ANA- MARIA 

COLEGIUL TEHNIC  
 “ P. PONI “, 
ONEȘTI 

COȘA DANIELA  ȘCOALA EMIL 
RACOVIȚĂ 
ONEȘTI 

 VERGA (MURARU) 
MARIA- AURELIA 

COLEGIUL 
NAŢIONAL  
 “ V. ALECSANDRI “, 
BACĂU 
 

NECULCEA 
MANUELA  

ȘCOALA 
CONSTANTIN 
PLATON BACĂU  

 VIȘAN V. LUCIAN ȘCOALA CU 
CLASELE I-VIII 
 “ ION ROTARU“, 
VALEA LUI ION 

SANDU ELENA ȘCOALA MIHAI 
EMINESCU 
BUHUȘI  

 
RELIGIE ROMANO- CATOLICĂ 

 
GRADUL I- SERIA 2013-2015  

 
Nr. 

 
Numele( căs….) 
iniţiala tatălui și 

prenumele cadrului 
didactic inspectat 

Unitatea de învăţământ 
 

Numele și 
prenumele 

metodistului 

Unitatea de 
învăţământ 

 LUNGU V. MARIANA ȘCOALA CU CLASELE 
I-VIII, TRAIAN 

COJAN 
LOREDANA 

COLEGIUL 
NAŢIONAL VASILE 
ALECSANDRI 
BACĂU 

 



RELIGIE 
 

GRADUL I- SERIA 2010-2012  
 

Numele( căs….) 
iniţiala tatălui și 

prenumele cadrului 
didactic inspectat 

Unitatea de învăţământ 
 

Numele și 
prenumele 

metodistului 

Unitatea de 
învăţământ 

BEJENARU 
(MĂCĂLĂU) V. 
VASILICA 

ȘCOALA CU CLASELE 
I – VIII MĂN. CAȘIN, 
JUD. BACĂU 
 

LEONTE IRINA  ISJ BACĂU 

HEISU I. PETRU COLEGIUL ,,MIHAI 
EMINESCU”  
BACĂU 
 

LEONTE IRINA  ISJ BACĂU 

MĂRCUŢ (LAZĂR) G. 
MARIA-MAGDALENA 

ȘCOALA CU CLASELE 
I – VIII NR. 1  ONEȘTI 
 

LEONTE IRINA  ISJ BACĂU 

NECHITA 
(PETRESCU) N.  
IONELA -LIVIOARA 

LICEUL DE ARTĂ 
,,GEORGE APOSTU” 
BACĂU 

LEONTE IRINA  ISJ BACĂU 

PANŢIRU (ALUPEI) T. 
MIHAELA 

ȘCOALA CU CLASELE 
I – VIII ,,ȘTEFAN CEL 
MARE” ZEMEȘ  
 

GHINEŢ 
CARMEN  

ȘCOALA NR 2 
DĂRMĂNEȘTI  

 
 
 
 

RELIGIE 
 

GRADUL I- SERIA 2010-2013  
 

Nr. 
 

Numele( căs….) iniţiala 
tatălui și prenumele 

cadrului didactic 
inspectat 

Unitatea de 
învăţământ 

 

Specializarea Numele și 
prenumele 

metodistului 

Unitatea de 
învăţământ 

 ADAFINEI (căs. POPA) 
I. MARIA 

Școala cu clasele I-VIII 
“ Emil Brăescu“, 
Măgura 

Religie 
Ortodoxă 

CHIRICA 
MIHAELA 

COLEGIUL 
NAŢIONAL 
PEDAGOGIC 
ȘTEFAN CEL 
MARE BACĂU 
 

 Anghel (Podaru) D. 
Vasilica 
Dosar translatat din 
2012 
 

Școala cu clasele I-
VIII, Coţofănești 

Religie 
ortodoxă 

COȘA 
DANIELA  

ȘCOALA EMIL 
RACOVIȚĂ 
ONEȘTI 
 

 CAUTIȘ P. PETRICĂ Colegiul Naţional  
 “D. Cantemir“, 
Onești 

Religie 
Ortodoxă 

GORBĂNESCU 
CRISTINA 

GRUP ȘCOLAR 
CONSTRUCŢII 
DE MAȘINI 
DĂRMĂNEȘTI 

 MORARU  
(căs. DOGARU) 
CELINA 

Școala cu clasele I-
VIII, Nicolae Bălcescu 

Religie 
Romano- 
catolică 

DUMEA 
DANISIA 

ȘCOALA MIHAIL 
SADOVEANU 
BACĂU 
 

 STRATULAT (căs. 
ISTRATE) A. SANDRA 

Școala cu clasele I-
VIII, nr. 1, Comănești 

Religie 
Ortodoxă 

PLĂEȘU 
TEODORA 

ȘCOALA SPIRU 
HARET BACĂU  
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RELIGIE ORTODOXĂ 
 

GRADUL II- SERIA 2012-2014  
 
 

Nr. 
 

Numele( căs….) iniţiala 
tatălui și prenumele 

cadrului didactic 
inspectat 

Unitatea de 
învăţământ 

 

Numele și 
prenumele 

metodistului 

Unitatea de 
învăţământ 

 BANDRABURU 
FLOAREA 

COLEGIUL TEHNIC 
DE COMUNICAŢII  
“N. V. KARPEN“, 
BACĂU 

CHIRICA 
MIHAELA 

COLEGIUL 
NAŢIONAL 
PEDAGOGIC 
ȘTEFAN CEL 
MARE BACĂU 
 

 BERTEA GH. IULIAN- 
CIPRIAN 

COLEGIUL TEHNIC 
DE COMUNICAŢII  
“N. V. KARPEN“, 
BACĂU 
 

PLĂEȘU 
TEODORA 

ȘCOALA SPIRU 
HARET BACĂU  

 CIMPOERU  D. 
JUSTINIAN 

ȘCOALA CU 
CLASELE I- VIII, 
BUCȘEȘTI- PODURI 

HEREȘ ELENA ȘCOALA ȘTEFAN 
LUCHIAN 
MOINEȘTI  

 CIUCHE GABRIELA COLEGIUL 
NAŢIONAL  
“FERDINAND I“, 
BACĂU 

CĂSĂNEANU 
IONUŢ 

COLEGIUL 
TEHNIC ANGHEL 
SALIGNY BACĂU 

 MACOVEI MIHAI COLEGIUL TEHNIC 
“ION BORCEA“, 
BUHUȘI 

SANDU ELENA ȘCOALA MIHAI 
EMINESCU 
BUHUȘI  

 NECHITA N. 
ADRIAN- VIOREL 

ȘCOALA CU 
CLASELE I- VIII 
“ION BORCEA“, 
RACOVA 

SANDU ELENA ȘCOALA MIHAI 
EMINESCU 
BUHUȘI  

 ŢUGLEA 
CONSTANTIN- 
ADRIAN 

COLEGIUL TEHNIC 
“D. GHIKA“, 
COMĂNEȘTI 

GORBĂNESCU 
CRISTINA 

GRUP ȘCOLAR 
CONSTRUCŢII 
DE MAȘINI 
DĂRMĂNEȘTI 

 VĂRVĂRICIU IRINEL ȘCOALA CU 
CLASELE I- VIII, 
PÂRJOL 

HEREȘ ELENA ȘCOALA ȘTEFAN 
LUCHIAN 
MOINEȘTI  
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RELIGIE ORTODOXĂ 
 

GRADUL II- SERIA 2010-2012  
 
 

Nr. 
 

Numele ( căs….) iniţiala 
tatălui și prenumele 

cadrului didactic 
inspectat 

Unitatea de 
învăţământ 

 

Numele și 
prenumele 

metodistului 

Unitatea de 
învăţământ 

 BOBEICĂ F. CLAUDIU Școala  cu clasele I-
VIII, Agăș 
 

LEONTE IRINA  ISJ BACĂU 

 COZMA N. EUGEN- 
TEOHARIE 

Colegiul Tehnic 
“D. Ghika“, 
Comănești 
 

LEONTE IRINA  ISJ BACĂU 

 CRISTEA I. IONUŢ 
 

Grupul Școlar Auto, 
Onești 
 

LEONTE IRINA  ISJ BACĂU 

 GAVRILIU (căs. 
CHINDEA) N. OLIMPIA 
Nu are efectuata C2 

Colegiul Naţional 
Pedagogic 
“Ștefan cel Mare“, 
Bacău 
 

NECULCEA 
MANUELA  

ȘCOALA 
CONSTANTIN 
PLATON BACĂU  

 GROZESCU M. 
ANDREI 

Colegiul Tehnic 
“P. Poni“, Onești 
 

LEONTE IRINA  ISJ BACĂU 

 IFTIME C. NECULAI 
Nu are efectuata C2 

Școala  cu clasele I-
VIII NR 2 
COMĂNEȘTI 

GORBĂNESCU 
CRISTINA 

GRUP ȘCOLAR 
CONSTRUCŢII 
DE MAȘINI 
DĂRMĂNEȘTI 

 MIRON V. IONUŢ – 
CONSTANTIN 
Translatat din 2011 

ȘCOALA CU 
CLASELE I – VIII 
NR. 1 PÂNCEȘTI, 
COM. SASCUT 
 

LEONTE IRINA  ISJ BACĂU 

 OPREA (căs. 
GAVRILIU) G. 
VERONICA 

Colegiul Naţional 
“Gh. Vrânceanu“, 
Bacău 
 

LEONTE IRINA  ISJ BACĂU 

 PĂUNOIU A. 
CONSTANTIN 

Școala  cu clasele I-
VIII, Huruiești 
 

LEONTE IRINA  ISJ BACĂU 

 PLEȘCA  
(căs. CAUTIȘ) P. 
PAULA 

Școala cu clasele I-
VIII, nr.1, Oneșt 
 

LEONTE IRINA  ISJ BACĂU 

 POENARU I. ILIE Școala  cu clasele I-
VIII Chetriș 

CĂSĂNEANU 
IONUŢ 

COLEGIUL 
TEHNIC ANGHEL 
SALIGNY BACĂU 
 

 Spătaru  
(căs. Abageru) Elena 
Vasilica 
Dosar translatat din 
2010 
 

Școala „Al. Șafran ” 
Bacău 

LEONTE IRINA  ISJ BACĂU 

 ZOTA N. ELENA Colegiul Tehnic 
“Gr. Cobălcescu“, 
Moinești 

LEONTE IRINA  ISJ BACĂU 

RELIGIE ROMANO- CATOLICĂ 

 

GRADUL II- SERIA 2010-2012  

 

 

Nr. 
crt. 

Numele( căs….) iniţiala 
tatălui și prenumele 

cadrului didactic inspectat 

Unitatea de învăţământ 

  

Numele și 
prenumele 

metodistului 

Unitatea de 

învăţământ 

1 DEMȘA 
(căs. FARCAȘ- PETRIC) P. 
VERONICA 

Școala cu clasele I-VIII, 
Fundu Răcăciuni 

COJAN LORE-
DANA 

COLEGIUL NA-
ŢIONAL VASILE ALEC-
SANDRI 
BACĂU 
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RELIGIE ORTODOXĂ 
 

GRADUL II- SERIA 2011-2013  
 
 

Nr. 
 

Numele ( căs….) iniţiala 
tatălui și prenumele 

cadrului didactic 
inspectat 

Unitatea de 
învăţământ 

 

Numele și 
prenumele 

metodistului 

Unitatea de 
învăţământ 

 HĂRĂBOR G. 
BOGDAN 

ȘCOALA CU 
CLASELE I- VIII, 
PLOPANA 

PLĂEȘU 
TEODORA 

ȘCOALA SPIRU 
HARET BACĂU  
 

 MURARU                        
( căs. GENES) V. 
CORINA- ELENA 

ȘCOALA CU 
CLASELE I- VIII, NR. 
1, BÎRSĂNEȘTI 

BÂRGĂOANU 
OTILIA 

ȘCOALA GHIŢĂ 
MOCANU 
ONEȘTI  
 

 NICA V. VASILICĂ COLEGIUL  
ECONOMIC 
 „ ION GHICA”, 
BACĂU 

CHIRICA 
MIHAELA 

COLEGIUL 
NAŢIONAL 
PEDAGOGIC 
ȘTEFAN CEL 
MARE BACĂU 
 

 PĂDUROIU                 ( 
căs GÎNSCĂ) I. 
MĂDĂLINA 

ȘCOALA CU 
CLASELE I- VIII, 
CĂIUŢI 

COȘA DANIELA  ȘCOALA EMIL 
RACOVIȚĂ 
ONEȘTI 
 

 PRIHOANCĂ 
( căs AVÎRVARII) C. 
ELENA 

ȘCOALA CU 
CLASELE I- VIII 
 „ ION LUCA”, 
BACĂU 

CHIRICA 
MIHAELA 

COLEGIUL 
NAŢIONAL 
PEDAGOGIC 
ȘTEFAN CEL 
MARE BACĂU 
 

 VRÎNCEANU    GH. 
ADINA 

COLEGIUL  
SPORTIV 
 „NADIA 
COMĂNECI”, 
ONEȘTI 
 

BÂRGĂOANU 
OTILIA 

ȘCOALA GHIŢĂ 
MOCANU 
ONEȘTI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELIGIE ROMANO- CATOLICĂ 
 

GRADUL II- SERIA 2011-2013  
 

1 BUTACU A. SILVESTRU ȘCOALA CU CLASELE I- 
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Troparul Nașterii Domnului 
 
 

Nașterea ta Hristoase 
Dumnezeul nostru, 
Răsărit al lumii, 
Lumina cunoștinţei 
 
Că întru dânsa 
Ceia ce slujeau stelelor 
De la stea s-au învăţat 
Să se închine ţie 
 
Soarelui dreptăţit 
Și să te cunoască pe tine 
Răsăritul cel de sus, 
Doamne mărire Ţie. 
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 Adevăr și comuniune  
 
 La Editura Basilica a Patriarhiei Române a 
apărut în 2011, cu binecuvântarea 
Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, lucrarea Adevăr și 
comuniune a domnului Adrian Lemeni, 
conferenţiar de Teologie dogmatică și Teologie 
fundamentală la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din București. 
 
 Volumul adună o serie de studii, unele 
dintre ele publicate de autor în ultimii doi ani 
separat, dar beneficiind acum de o viziune 
unitară. Urmând o metodologie riguroasă, 
cartea este împărţită în trei capitole: 1. Aspecte 
ale întâlnirii perspectivei teologice, filosofice și 
știinţifice în contextul epistemologic actual; 2. 
Relaţia dintre teologie și știinţă, valorificată în 

contextul cosmologic actual; 3. Părintele Profesor Dumitru Stăniloae – teolog mărturisitor al tradiţiei 
eclesiale în lumea contemporană. 
 
 După cum observă Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Cuvântul înainte, lucrarea de 
faţă arată că „motivaţia teologiei nu este redusă la o curiozitate de tip intelectualist, care să 
genereze o cunoaștere lipsită de cuviinţă și de impact existenţial. Teologia, ca expresie a 
experienţei duhovnicești și eclesiale, este una prin excelenţă mărturisitoare. […] Teologia 
mărturisitoare împărtășită ca eveniment de viaţă propune răspunsuri concrete la problemele 
efective existente în societatea actuală, constituindu-se deopotrivă într-o invitaţie la asumarea 
aceluiași mod de viaţă trăită de Profeţi, Apostoli, Martiri și de toţi cei care au vieţuit și au 
mărturisit în Duh și în Adevăr. […] Mărturisirea teologică presupune întâlnirea cu Dumnezeu 
Cel mărturisit, Domnul istoriei și Creatorul universului, cu Adevărul și Viaţa trăite în 
comuniunea Bisericii: „Gustaţi și vedeţi că bun este Domnul” (Psalmi 33:8). Însă, autentica 
întâlnire cu Dumnezeu, se realizează doar prin rugăciune, participând la viaţa sfinţitoare a 
Bisericii. Doar experienţa de viaţă duhovnicească și eclesială legitimează o teologie 
mărturisitoare structurată în Adevăr și comuniune.” 

APARIŢII EDITORIALE 
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 Biserica cea vie a lui Hristos ca așezământ teandric din perspectiva 
egocentrică a necredincioșilor, a întâmpinat pe parcursul istoriei potrivnici, 
răuvoitori, eretici și blasfemiatori încă de la înfiinţarea ei în ziua Cincizecimii. 
După trei secole în care viaţa Bisericii a fost marcată de prigoane și 
contestarea dumnezeirii Fiului, o nouă erezie începe să se ivească, punând în 
discuţie ,,dumnezeirea Sfântului Duh, consubstanţialitatea și egalitatea Lui cu 

Tatăl și cu Fiul.”1 După învăţătura lor au primit numele de ,,pnevmatomahi”(ππππ

νευματομαχοι νευματομαχοι νευματομαχοι νευματομαχοι = luptători împotriva Duhului Sfânt)2. Ei învăţau că ,, El nu este 

numai o creatură, ci și unul dintre spiritele slujitoare și se deosebește de îngeri 

numai prin grad”3 și că este de asemeni un înger slujitor( Evr. 1: 14). Biserica a 
respins încă, de la început această falsă învăţătură, iar cel care a luat atitudine 
împotriva pnevmatomahilor a fost Sfântul Atanasie cel Mare, are fusese 
informat prin anul 358 de către prietenul său, episcopul Serapion de Tmuis 
despre „unii care au început să înveţe greșit contra Sfântului Duh, spunând că 

numai El este o creatură, ca și unul dintre spiritele slujitoare și nu se deosebește de 

îngeri decât numai prin treaptă.”4 

 Pnevmatomahii se arătau partizani ,,ai doxologiei tradiţionale a Bisericii  
“Slavă Tatălui și Fiului în Sfântul Duh” fiindcă ei o interpretau în sensul rătăcirii 
lor potrivit unor vechi comentarii a lui Aeţiu care arăta că „ceea ce este 
inegal în natura sa, trebuie să fie și în chip inegal exprimat și invers ceea ce 
este inegal exprimat, trebuie să fie inegal și după natura sa”5; lucruri  
neînţelese și neprivite în puterea credinţei care toate le împlinește și le face 
posibile, căci Duhul Sfânt prin ,,modul  ieșirii Sale din Tatăl este neperceptibil, iar 

modul existenţei Sale, inefabil”6, iar a vorbi despre Sfântul Duh ,,este nevoie de 

har duhovnicesc”7, așa cum subliniază și Sfântul Chiril al Ierusalimului. 
Istoricul Rufin spune în Istoria Bisericească că ,,spre anul 361 macedonienii 

declară că Fiul este într-adevăr asemănător în toate Tatălui, dar Sfântul Duh nu 

are nimic în comun cu Tatăl și cu Fiul”8. Foarte elocvent este și Sfântul 
Atanasie, care în tratatul său despre ,,Sfânta Treime” amintește despre cei 
care negau dumnezeirea Sfântului Duh: ,,unii au  avut o îndrăzneală neînfrânată 

și folosindu-se de o nerușinare goală spun că Duhul lui Dumnezeu este creat și 

făcut, alţii...susţin că nu este Dumnezeu”. 9 Doctrina pnevmatomahilor poate fi 
sintetizată la ceea ce spune Eustaţiu de Sevasta: ,,eu n-aș îndrăzni să spun 

despre Sfântul Duh nici că este Dumnezeu, nici să-l numesc creatură (Εγώ εφη Εγώ εφη Εγώ εφη Εγώ εφη 

ουτε Θεον ονομαζειν το πνευμα το Αγιον αιρουμαι ουτε κτσμα καλειν του μησαιμιουτε Θεον ονομαζειν το πνευμα το Αγιον αιρουμαι ουτε κτσμα καλειν του μησαιμιουτε Θεον ονομαζειν το πνευμα το Αγιον αιρουμαι ουτε κτσμα καλειν του μησαιμιουτε Θεον ονομαζειν το πνευμα το Αγιον αιρουμαι ουτε κτσμα καλειν του μησαιμι) 

10, deci undeva la mijloc, extrem de ambiguu.                             

Motto: ,,Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl Și 
cu Fiul este închinat Și slăvit, Care a grăit prin prooroci” ( Simbolul Credinţei, Articolul VIII)  

1. Pr. Prof. Ioan Rămureanu, Sinodul 
II Ecumenic de la Constantinopol(381) 
- 1600 ani de la întrunirea lui 
în ,,Ortodoxia”, Nr. 3/ 1981, p.285 

2. Ibidem, p. 285 

3. Ibidem, p.285- 286 

4. L`Ablie Gustave Bardy, Saint 
Athanase, Les Saints, Paris, 1925, 
p.152 apud Pr. Prof. Constantin 
Galeriu, Sinodul II Ecumenic și 
învăţătura despre Sfântul Duh, 
în ,,Ortodoxia”, Nr. 3/1981, p.388 

5. Pr. Magistrand Ioan Chirvasie, 
Învăţătura Despre Sfântul Duh la Sfân-
tul Vasile cel Mare, în ,,Studii Teologi-
ce”, Nr. 7- 8/ 1958, p. 477 

6. Ibidem, p. 483 

Prof. Nicolae Chira, Școala cu clasele I-VIII Măgirești 



 În literatura patristică se 
cunosc Sfinţi Părinţi și Scriitori 
Bisericești care au vorbit și care 
au scris anterior și posterior 
Sinodului II Ecumenic de la 
Constantinopol (381) despre 
Sfântul Duh. Dintre aceștia 
enumerăm pe: Irineu, Clement 
Romanul, Dionisie Romanul, 
Dionisie Alexandrinul, Sfântul 
Atanasie cel Mare, Sfântul Vasile 
cel Mare, Sfântul Grigorie de 
Nazianz, Sfântul Grigorie de 
Nyssa, Didim cel Orb, Sfântul 
Niceta de Remesiana, Epifanie 
de Salamina, Evagrie Ponticul, 
Ilarie de Pictavium, Ambrozie al 
Mediolanului. 

 Deoarece pnevmatomahii 
luaseră amploare și se afecta 
unitatea Bisericii, Sfinţii Părinţi au hotărât convocarea unui Sinod Ecumenic. 
Acesta s-a tinut la Constantinopol în 381 între lunile mai și iulie. La acest 
Sfânt Sinod nu a fost pusă în discuţie numai erezia pnevmatomahilor, ci și 
erezia eunomienilor, sabelienilor, marcelianilor.  

 Părinţii Sinodali au respins învăţătura pnevmatomahă și au 
aprobat ,,doctrina Sinodului I Ecumenic de la Niceea din 325, care a stabilit 

consubstanţialitatea Fiului cu Tatăl - ομοουσιος τω Πατρι ομοουσιος τω Πατρι ομοουσιος τω Πατρι ομοουσιος τω Πατρι și învăţătura 

ortodoxă despre dumnezeirea Sfântului Duh”11.  

 Rezumându-ne la hotărârea Sinodului I Ecumenic cu privire la Sfântul 
Duh, acesta a subliniat doar ,,Credem și în Duhul Sfânt, dar Sinodul al II-lea 
Ecumenic a clarificat definitiv teologia Preasfintei Treimi, care este valabilă 
până astăzi pentru toate Bisericile creștine din lume”12, iar Părinţii Sinodului 
s-au exprimat: ,,Credem și în Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, care 

de la Tatăl purcede (τω εκτου πατρος εκπορευομενοντω εκτου πατρος εκπορευομενοντω εκτου πατρος εκπορευομενοντω εκτου πατρος εκπορευομενον)”13. Toate aceste 

formulări s-au făcut sub pavăza Duhului Sfânt (F.A. 15, 28), iar hotărârile 
lui ,,sunt socotite obligatorii pentru toţi membrii Bisericii, fără nici o 
distincţie pentru faptul că Sinodul Ecumenic reprezintă, în realitate, întreaga 
Biserică”14. Frumos spune și Sfântul Grigorie de Nyssa despre Sfântul Duh 
că ,,trebuie pus pe aceeași treaptă cu Tatăl și cu Fiul, însă să nu existe nici o 

diferenţă în nici o privinţă faţă de cele care sunt gândite și afirmate cu evlavie 

despre firea dumnezeiască afară de faptul de a constata că Duhul Sfânt își are 

proprie ipostază, fiindcă din Dumnezeu este și a lui Hristos este”. 15  

10. Socrate, Istoria Bisericească, P.G, 
14, 15...col 360 A, apud Pr. Prof. Ioan 
Rămureanu, Învăţătura despre 
Sfântul Duh și Biserică, Simbolul 
Constantinopolitan, în ,,Studii 
Teologice”, Nr. 5- 6/ 1969, p. 339 

11. Pr. Prof. Ioan Rămureanu, 
S i n o d u l  I I  E c u m e n i c  d e  l a 
Constantinopol- 1600 ani...., p. 319 

I2. bidem, p. 319 

13. Ibidem, p. 323- 326 

14. Prof. Iorgu D. Ivan, Hotărârile 
Canonice ale Sinodului II Ecumenic și 
aplicarea lor de- a lungul secolelor, 
în ,,Biserica Ortodoxă Română”, Nr. 
7-8/ 1981, p. 822 

7. Sfântul Chiril al Ierusalimului, 
Cateheze, trad. Pr. Prof. Dumitru 
Fecioru, Editura Institutului Biblic și 
de Misiune al Bisericii ortodoxe 
Române, București, 2003, p. 271 

8. Rufin, Istoria Bisericească, P.L, I, 
25, col 49- 6- 497 A.B, apud Pr. Prof. 
Ioan Rămureanu, Sinodul al II-lea 
Ecumenic de la Constantinopol(381)- 
Învăţătura despre Sfântul Duh și 
Biserică, Simbolul Constantinopolitan, 
în ,,Studii Teologice, Nr.5-6/1969, 
p.332 

9. Sfântul Chiril al Alexandriei, 
Despre Sfânta Treime, Scrieri, Partea 
a III-a, trad. Pr. Prof. Dr. Dumitru 
Stăniloae, Editura Institutului Biblic 
și de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, în colecţia ,,Părinţi și 
Scriitori Bisericești”- PSB 40, 
București, 1994, p. 275 

15. Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre 
S f â n t u l  D u h  î m p o t r i v a 
pnevmatomahilor macedoneni, trad. 
din limba greacă de Ana- Maria 
Barbu, în ,,Studii Teologice”, Nr. 5- 
6/ 1993, p. 5 
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Sfântul Chiril al Ierusalimului, participant la Ședinţele sinodale din mai
-iulie 381, nu folosește termenul ομοουσιοομοουσιοομοουσιοομοουσιος ,,ς ,,ς ,,ς ,,deși era cunoscut, menit să 

exprime unitatea și deofiinţimea dumnezeiască a celor trei persoane ale 
Sfintei Treimi, pentru că provocase dispute teologice de amploare 
primejdioasă liniștei Bisericii timp de un secol, Sfântul Chiril apără 
eternitatea și dumnezeirea Sfântului Duh, cu alte formule de conţinut 
identic, dar de rezonanţă irenică”16. 

 Toată această teologie a Sfântului Duh a fost formulată 
în ,,articole scurte (συντομα οροισυντομα οροισυντομα οροισυντομα οροι)”17 ca normative pentru fiecare 

creștin și pentru trăirea lui în ,,Duhul Adevărului”, iar această trăire 
trebuie să fie în joncţiune și accepţiune deplină cu învăţătura prima 
constantinopolitană că Duhul este ,,deofiinţă cu Tatăl și cu Fiul (ομοουομοουομοουομοου
σιος τω Πατρι και τω Υιωσιος τω Πατρι και τω Υιωσιος τω Πατρι και τω Υιωσιος τω Πατρι και τω Υιω)”18, deasemeni ,,cu Dumnezeu (ομοουσιος εστομοουσιος εστομοουσιος εστομοουσιος εστ
ι τω Θεώι τω Θεώι τω Θεώι τω Θεώ)”19, am putea spune cu întreaga dumnezeire.În celebra 

Cuvântare a V-a Teologică a Sfântului Grigorie de Nazianz, 
combătând erezia pnevmatomahilor, acesta spune: ,,Dintre cei ce sunt 
învăţaţi  printre noi unii, socotesc că Duhul Sfânt este o forţă sau energie 
(ενεργεια), ενεργεια), ενεργεια), ενεργεια), alţii îl socotesc o creatură, iar eu îl cred Dumnezeu; alţii însă nu 

recunosc nici una din aceste numiri, din respect spun ei, faţă de Scriptură, 
care nu exprimă ceva lămurit cu privire la aceasta. Din cauza aceasta, 
aceștia nici nu-L cinstesc, nici nu-L dispreţuiesc, rămânând cu privire la El 
într-o poziţie intermediară, deosebit de periculoasă. Iar dintre cei ce-L cred 
Dumnezeu, unii păstrează evlavia în sufletele lor, iar alţii îndrăznesc să-L 
mărturisească și cu buzele. Am auzit că alţii care se socotesc mai înţelepţi, 
măsoară divinitatea. Ei mărturisesc într-adevăr ca și noi Persoanele Sfintei 
Treimi, dar le despart între ele, socotind că prima este infinită în substanţă 
și energie, a doua este infinită în energie, dar nu în substanţă, iar a treia nu 
este infinită în nici unul dintre aceste moduri”.20 

 Între Persoanele Sfintei Treimi este o legătura indestructibilă și 
așa cum Duhul este deofiinţă cu Tatăl și cu Fiul, asemenea și ,,Fiul este 
asemănător în toate cu Tatăl (ομοιος τω Πατρι κατα πανταομοιος τω Πατρι κατα πανταομοιος τω Πατρι κατα πανταομοιος τω Πατρι κατα παντα)”21. Așa 

cum în învăţătura creștină există o sinergie între Persoanele Sfintei 
Treimi, așa și ereziile au o legătură între ele, pnevmatomahismul fiind 
o continuare a arianismului și ,,așa cum au făcut Părinţii de la Niceea  
în mărturisirea credinţei despre Fiul, combătând necredinţa lui Arie, 
tot așa au făcut Părinţii de la Constantinopol cu privire la Duhul Sfânt, 
combătând pe cei ce blasfemiau. Având în vedere aceste motive, 
preafericiţii Părinţi au proclamat în Crezul lor că împreună cu Tatăl și 
cu Fiul, Sfântul Duh este de aceeași fire dumnezeiască, iar adaosul 
unor puţine cuvinte a confirmat adevărata învăţătura a Bisericii, care 
zice: „Și într-unul singur Duh Sfânt”. Într-adevăr nu există nici o 
deosebire de înţeles între ceea ce au spus Părinţii noștri în Sinodul de 
la Niceea (Și întru Duhul Sfânt) și ceea ce au adăugat Părinţii noștri la 
Sinodul de la Constantinopol (Și într-unul singur Duhul Sfânt)”. 22 

 Dumnezeu este dătătorul fiecărei proprietăţi comune din sânul 
Sfintei Treimi, iar aceste proprietăţi personale observate în fiinţa ei 
sunt ,,intransmisibile și incomunicabile”23, așa cum subliniază Sfântul 
Vasile cel Mare. Prin declararea Fiului și a Duhului Sfânt în Simbolul 
de Credinţă, aceste ipostase ale dumnezeirii au lucrări proprii (ad 
intra și ad extra), iar această mărturisire ,,nu spune că Dumnezeu este 
Tatăl lumii într-un sens panteist”24, ci fiecare dintre persoanele 

16. Pr. Drd. Gheorghe A. Nicolae, 
Învăţătura despre Sfântul Duh în 
Catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului, 
în ,,Studii Teologice, Nr. 5- 6/ 1967, p. 305
- 306 

17. Pr. Prof. Ioan Rămureanu, Sinodul al II
- lea Ecumenic de la Constantinopol(381)- 
Învăţătura despre Sfântul Duh..., p. 370 

I8. dem, Sinodul II Ecumenic de la 
Constantinopol(381)- 1600 ani..., p.286 

I9.bidem, p. 289 

20. Sfântul Grigorie de Nazians, 
Cuvântarea a V-a Teologică(XXXI), 5, 
P.G, XXXV, col 137, CD apud Pr. Prof. 
Ioan Rămureanu, Sinodul II Ecumenic de 
la Constantinopol( 318)- 1600 ani..., 
p.292 

21. Ibidem, p. 310 

22.Theodore de Mopsueste, Les Homelies 
catechetiques, traduction, index par R. 
Tonneau et R. Devresse( Studie Testi 
145), Cita de Vaticano, 1949, Omilia a IX
- a, 14, 16, p. 237- 238 apud Pr. Prof. 
Ioan Rămureanu, 1600 ani..., p. 367- 327 

23. Sfântul Vasile cel Mare, Epistola 38, P. 
G 32, col 332 apud Pr. Prof. Dumitru 
Stăniloae, Sinodul II Ecumenic și Simbolul 
N i c e o  -  C o n s t a n t i n o p o l i t a n , 
în ,,Ortodoxia”, Nr. 3/ 1981, p. 369 

25. Pr. Prof. Constantin Galeriu, Sinodul 
II Ecumenic și învăţătura despre Sfântul 
Duh, în ,,Ortodoxia”, Nr. 3/ 1981, p. 386 

24. Ibidem, p. 273 

26. Ibidem, p. 401 
 
 
27. Ibidem, p. 402 
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treimice are existenţă și lucrare proprie și comună asupra mântuirii 
oamenilor. 

 Condiţia sine qua non a formulării învăţăturii pnevmatologice este 
în primul rând apariţia în rândul creștinilor a distrugerii integrităţii 
persoanelor Sfintei Treimi, iar în al doilea rând o sinapsă între 
Scriptură-Tradiţie-Biserică, iar ceea ce s-a formulat  atunci ,,a 
reprezentat o unitate sacră exemplară între Scriptură-Tradiţie-Biserică, o 
adorabilă sinteză dogmatică a conștiinţei creștine”25. Astfel, între Duhul 
Sfânt, viaţa creștină și Biserică există o joncţiune, o sinergie, deoarece 
Duhul ,,este altarul și buna mireasmă a jertfei” 26 din ,,sânul, templul, 
Biserica Treimii”27. Fără lucrarea Duhului 28, Biserica nu ar mai putea fi 
în continuare Biserică, pentru că ,,are nevoie de lucrarea Duhului” căci 
Acela ,,este care umple Biserica de prezenţa lui Hristos și comunică 
credincioșilor harul dumnezeiesc, împărtășindu-i de sfinţenie și 
conducându-i la îndumnezeire”29. La îndumnezeire nu se poate ajunge 
fără ascultarea de Biserică și Hristos, de aceea acest simbol constituie 
un ,,act de ascultare faţă de Hristos, ca Domn al Bisericii și un act de 
dreptate faţă de plinătatea harului Bisericii apostolice”30. Această 
formulare dogmatică de la Niceea și Constantinopol rămâne ,,Crezul cel 
mare al Bisericii”.31 

 Ideea de adunare într-un sobor ecumenic pentru îndepărtarea 
învăţăturii eretice a pnevmatomahilor este axul forte al împroprierii și 
lucrării duhovnicești a Sfântului Duh în Biserică, care ,,constitue pe de o 
parte un factor de libertate sobornicească, iar pe de altă parte un factor de 
unitate comunitară”32, după cum ne spune și Sfântul Irineu: ,,Acolo 
unde este Biserica este și Duhul Sfânt și toată plinătatea”33.  
 Întotdeauna ,,teologia asupra Duhului Sfânt s-a împletit strâns cu 
trăirea intensă în Duhul Sfânt. Părinţii nu s-au mulţumit să scrie tratate 
despre Duhul Sfânt, sau să participe activ la dezbaterile sinodale referitoare 
la a treia Persoană trinitară. Ei și-au făcut din lumina și lucrările Sfântului 
Duh călăuza și idealul propriei lor vieţi, extinzând în întreaga lume greco-
romană și dincolo de hotarele acesteia raza dragostei, a sfinţeniei și a 
râvnei după Dumnezeu.”34 

 Părinţii Bisericii la Sinodul de la Constantinopol din 381 au vorbit 
în spiritul ,,Duhului Adevărului” (In 15: 26), spunând că ,,Duhul Sfânt e 
persoană distinctă și adevărată, izvorul sfinţirii, lumina sufletelor, 
împărţitorul darurilor. El sfinţește, nu e sfinţit, iluminează, nu e 
iluminat”35. Dacă nu ar fi din veci, nici aceste calităţi de sfinţire, 
dăruitor de daruri și iluminător nu ar exista. Duhul ,,de viaţă făcător” și 
de asemeni Persoanele dumnezeiești în concepţia Părinţilor Răsăriteni 
sunt totul, căci fără ele ,,nu există nimic, căci sunt din veci”36, iar izvorul 
dumnezeirii este însuși dumnezeirea care este veșnică, așa cum 
subliniază și părintele Stăniloae: ,,în Dumnezeu nu se poate nici tăia fiinţa 
între cele trei ipostasuri, dar nu se poate nici considera acestea lipsite de 
modul distinct al purtării lor părintești și filiale și de cel propriu Duhului 
Sfânt”. 37  

 Putem conchide, că pnevmatomahismul era o erezie care ,,nu 
avea o învăţătură despre Sfântul Duh bine conturată, iar toată 
argumentarea lor urmărea să demonstreze că Duhul Sfânt este o creatură, 
care ocupă o poziţie intermediară între Dumnezeu și creaturi și care nu 
poate fi adorat ca Dumnezeu pentru că nu este egal și consubstanţial cu 
Tatăl și cu Fiul”38, iar răspunsul ortodox, întemeiat pe Sfânta Scriptură 
și pe Sfânta Tradiţie este că ,,Sfântul Duh, Domnul de viaţă Făcătorul, își 
are existenţa din veșnicie prin purcedere din Tatăl”.39 

28. Pr. Conf. Ilie Moldovan, Învăţătura 
unitară despre Sfântul Duh și despre 
Biserică exprimată în Simbolul de 
Credinţă la Sinodul al II- lea Ecumenic, 
în ,,Ortodoxia”, Nr. 3/ 1981, p. 329 

29. Ibidem, p. 422 

30. Diac. Asist. Ion Caraza, Simbolul 
Niceo- Constantinopolitan în viaţa și 
spiritualitatea Bisericii, în Ortodoxia, 
Nr. 3/ 1981, p. 433 

31. Ibidem, p. 441 

32.  Drd. Ioan N. Șurubaru, 
Pnevmatologia Ortodoxă și valenţele ei 
ecumenice, în ,,Ortodoxia!”, Nr. 4/ 
1964, p. 538 

33. Sfântul Irineu, Adversus Heresius, 
P.L IV, 18 apud Episcop Vasile Coman, 
Lucrarea Sfântului Duh pentru sfinţirea 
ș i  î n d u m n e z e i r e a  o m u l u i , 
în ,,Ortodoxia”, Nr. 2/1988, p. 22 

34. Pr. Prof. I. G. Coman, Sensul 
Ecumenic al lucrării Sfântului Duh în 
T e o l o g i a  S f i n ţ i l o r  P ă r i n ţ i , 
în ,,Ortodoxia”, Nr. 2/ 1964, p. 238 

35. Pr. Magistrand Gheorghe A. 
Nicolae, Învăţătura  despre Sfântul Duh 
din tratatul ,,De Spiritus Sancti 
Potentia” al Sfântului Niceta de 
Remesiana”, în ,,Ortodoxia”, Nr. 2/ 
1964, p. 243 

36. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Fiinţa 
și ipostasurile  în Sfânta Treime după 
Sfântul Vasile cel Mare, în ,,Ortodoxia”, 
Nr. 1/ 1979, p. 57 

37. Ibidem, p. 63 

38. Pr. Nicolae Chifăr, Istoria 
Creștinismului, Vol. II, Ed. Trinitas, Iași, 
2000, p. 48 

39. Ibidem, p. 62 
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Metoda R. A. I. are la bază stimularea și dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin întrebări și răspunsuri) ceea ce 

tocmai au învăţat. Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor “Răspunde - Aruncă – Interoghează” și se desfășoară astfel: la 

sfârșitul unei lecţii sau a unei secvenţe de lecţie, profesorul, împreună cu elevii săi, investighează rezultatele obţinute în urma 

predării-învăţării, printr-un joc de aruncare a unei mingi mici și ușoare de la un elev la altul. Cel care aruncă mingea trebuie să pună 

o întrebare din lecţia predată celui care o prinde. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare și apoi aruncă mai departe altui 

coleg, punând o nouă întrebare. Evident, interogatorul trebuie să cunoască și răspunsul întrebării adresate. Elevul care nu cunoaște 

răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea. Acesta are ocazia de a mai arunca încă o dată 

mingea, și, deci, de a mai pune o întrebare. În cazul în care, cel care interoghează este descoperit că nu cunoaște răspunsul la 

propria întrebare, este scos din joc, în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea. Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a 

celor care nu au dat nici un răspuns, conduce treptat la rămânerea în grup a celor mai bine pregătiţi. 

 Metoda R.A.I. poate fi folosită la sfârșitul lecţiei, pe parcursul ei sau la începutul activităţii, când se verifică lecţia anterioară, 

înaintea începerii noului demers didactic, în scopul descoperirii, de către profesorul ce asistă la joc, a eventualelor lacune în 

cunoștinţele elevilor și a reactualizării ideilor-ancoră.  

Pot fi sugerate următoarele întrebări: 

- Ce știi despre........................? 

- Care sunt ideile principale ale lecţiei......................? 

- Despre ce ai învăţat în lecţia.....................? 

- Care este importanţa faptului că.......................? 

- Cum justifici faptul că.........................? 

- Care crezi că sunt consecinţele faptului....................? 

- Ce ai vrea să mai afli în legătură cu tema studiată (predată)..........? 

- Ce întrebări ai în legătură cu subiectul propus......................? 

- Cum consideri că ar fi mai avantajos să.............sau să...............? 

- Ce ţi s-a părut mai dificil din...........................? 

- Cum poţi aplica cunoștinţele învăţate..................? 

- Ce ţi s-a părut mai interesant.........................? 

- De ce alte experienţe sau cunoștinţe poţi lega ceea ce tocmai ai învăţat? 

Această metodă complementară de evaluare poate fi folosită atât cu școlarii mici cât și cu licenii sau studenţii, solicitând în 

funţie de vârstă, întrebări cât mai divers formulate și răspunsuri complete. Întrebările pot să devină pe parcursul desfășurării meto-

dei, din ce în ce mai grele. Metoda RA.I. este adaptabilă oricărui tip de conţinut, putând fi folosită la orele de religie, cu succes. 

Elevii sunt încântaţi de acestă metodă – joc de constatare reciprocă a rezultatelor obţinute, modalitate care se constituie în 

acelaţi timp și ca o strategie de învăţare ce îmbină cooperarea cu competiţia. Este o metodă de a realiza un feed-back rapid, într-un 

mod plăcut, energizant și mai puţin stresant decât metodele clasice de evaluare. Se desfășoară în scopuri constatativ-ameliorative și 

PEDAGOGIE CREȘTINĂ 

Metode complementare de evaluare aplicate la ora de religie (1I) 
Valenţele formativ-educative ale metodelor complementare de evaluare 
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nu în vederea sancţionării prin notă sau calificativ. Permite reactualizarea și fixarea cunoștinţelor dintr-un domeniu, pe o temă dată. 

Exersează abilităţile de comunicare interpersonală, capacităţile de a formula întrebări și de a găsi cel mai potrivit răspuns. 

Îndeplinirea sarcinii de investigator într-un domeniu, s-a dovedit în practică mult mai dificilă decât cea de a răspunde la o întrebare, 

deoarece presupunea o mai profundă cunoaștere și înţelegere a materilaului de studiat. 

Antrenaţi în acest joc cu mingea, chiar și cei mai timizi elevi se simt încurajaţi, comunică cu ușurinţă și participă cu plăcere la 

o activitate care are în vedere atât învăţarea cât și evaluarea. 

Există un oarecare suspans care întreţine interesul pentru metoda R.A.I. Tensiunea este dată de faptul că nu știi la ce 

întrebări să te aștepţi din partea colegilor tăi și din faptul că nu știi dacă mingea îţi va fi sau nu adresată. Această metodă este și un 

exerciţiu de promptitudine, atenţia participanţilor necesitând să rămână permanent trează și distributivă. 

Metoda R.A.I. poate fi organizată cu toată clasa sau pe grupe mici, fiecare deţinând câte o minge. Membrii grupurilor se 

autoelimină treptat, rămânând cel mai bun din grup. Acesta intră apoi în finala căștigătorilor de la celelalte grupe, jocul desfășurându

-se până la rămânerea în cursă a celui mai bine pregătit. Dezavantajul ar fi acela că mai multe mingi ar crea dezordine, mingea unui 

grup care ar cădea, ar distrage atenţia celorlalte grupuri. 

Profesorul supraveghează desfășurarea jocului și în final lămurește problemele la care nu s-au găsit soluţii. 

Metoda R.A.I. poate fi folosită și pentru verificarea cunoștinţelor pe care elevii și le-au dobândit independent prin studiul 

bibliografiei recomandate. Accentul se pune pe ceea ce s-a învăţat și pe ceea ce se învaţă în continuare prin intermediul creării de 

întrebări și de răspunsuri  
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Taina Sfântului Botez 
 Într-o zi, un sectant, om rătăcit 
de la dreapta credinţă, a vrut să-1 
contrazică pe un preot, spunându-i:  

- Chiar dacă în Biblie Mântuitorul 
spune să ne botezăm, eu nu cred 
că e bine să-i botezăm pe copii, ci 
doar pe oamenii mari. Trebuie să 
aștepţi ca cei mici  să crească ș i  
de-abia atunci să î i  întrebi dacă 
vor sau nu să f ie botezaţ i .  Doar 
așa,  ca oameni în toată f irea,  
pot hotărî  cu adevărat.  Cum 
puteţ i  voi ,  ortodocșii, să-i botezaţi 
pe copii? 

- Spune-mi, îi zise preotul, după ce 
îl ascultă cu răbdare, știu că 
dumneata ai copii; când erau mici, i-ai 
dus la doctor să îi vaccineze? 

- Da, îi răspunse omul. 

- De ce nu ai așteptat să crească și 
să-i întrebi mai întâi dacă vor sau 
nu să fie vaccinaţi? - îl mai întrebă 
preotul pe om. 

- Fiindcă nu vroiam să se îmbolnăvească și știam că e bine pentru ei. 

-  Ei ,  vezi ,  tot așa ș i  noi șt im că Sfântul Botez este bun pentru copi i  ș i  
nua v e m  d e  c e  a ș t e p t a .  A ș a  c u m  v a c c i n e z i  u n  c o p i l  m i c u ţ ,  
c a  s ă  n u  s e îmbolnăvească trupul lui fragil, tot așa îl și botezi, pentru a nu se 
"îmbolnăvi"sufletul lui tânăr. Prin puterea Duhului Sfânt, prin harul Său, coborât astfel 
peste prunc, acesta e un om nou, pregătit  pentru o viaţă nouă ș i  luminoasă: 
viaţa creștinească.  

 Sectantul plecă ochii rușinat și se îndepărtă, gândindu-se la cele spuse de preot.  
Deși sunt unii care nu cunosc dreapta credinţă, sau știu prea puţine, preotul îi poate învăţa, îi 
poate călăuzi prin desișul acestei vieţi încărcate de greutăţi și păcate, scoţându-i  la  
l imanul mântuir i i .  Omul trebuie să îș i  asculte preotul,  duhovnicul, și să se 
gândească la cele spuse de acesta. 

" T u r m a  l u i  H r i s t o s  s e  p ă s t o r e ș t e  c u  f l u i e r  așu l ,  n u  c u  b ă ţ u l ,  a d i c ă  
c u  blândeţe, nu cu asprime. Se păstorește mai mult cu exemplul vieţii preotului, nu numai cu 

predica de la amvon." (Părintele Paisie Olaru) 
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Simbolul de credinţă pe înţelesul copiilor  
 
 
La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut lîn 2011 
lucrarea intitulată Simbolul de credinţă pe înţelesul copiilor. 
Publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cartea este dedicată 
atât copiilor, cât șșșși părințțțților, reprezentând o premieră 
editorială. 
 
Simbolul de credinţă sau Crezul este mărturie și rugăciune 
deopotrivă. A fost formulat de Părinţii Bisericii participanţi 
la primele două sinoade ecumenice desfășurate la Niceea, în 
anul 325, și la Constantinopol, în anul 381, și a devenit mărturia definitorie Tradiţiei Bisericii. 
Rostirea Crezului, prevăzută în rânduiala premergătoare Botezului și la Sfânta Liturghie, la 
alte slujbe, precum și în canonul zilnic de rugăciune al fiecărui creștin, aduce în permanenţă 
această mărturie în atenţia membrilor Bisericii. De aceea, pentru a fi înțțțțelese mai ușșșșor 
elementele esenţiale învăţăturii creștine, autorii propun un mic ghid catehetic pornind de la 
principala mărturie de credinţă a Bisericii. Deoarece, pentru copii nașii sunt cei care la Botez 
fac această mărturie, rostind Crezul în numele și în locul lor, primii vizaţi de ghid sunt copiii, 
care pe măsura înaintării în vârstă trebuie să crească șșșși în cunoașterea și asumarea modului de 
a gândi și de a fi prin faptă șșșși cuvânt mărturisitori vii ai lui Hristos. 
 
Așa cum arată Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Cuvântul înainte, acest produs editorial 
inedit, realizat de redacţia Revistei Chemarea credinţei, publicaţie a Patriarhiei Române 
pentru copii și pentru familia creștină, „este o expresie a importanțțțței acordate Crezului. 
Explicând celor mici, pe înţelesul lor, articolele Crezului, lucrarea îi pune în legătură pe aceștia 
– și împreună cu ei pe familia lor – cu nucleul sau miezul credinţei creștine. Fiind vorba despre 
un ghid, mai degrabă spiritual, decât pedagogic, cartea nu are caracteristicile unui manual 
obișșșșnuit. Lucrarea este concepută ca o introducere narativă, îmbogăţită de sugestive ilustraţii 
și inspirate punctări teoretice, în istoria și bogăţia de sensuri a celor 12 articole ale Crezului. 
Astfel, parcursul catehetic al micilor cititori este deschis printr-o invitaţie la lectură, 
desfășurată nu solitar, ci în spiritul comunitar al Bisericii: în compania părinţilor trupești, a 
nașilor, ori sub îndrumarea părintelui spiritual”. 
 
Parcurgând cele 15 secţiuni ale lucrării, încadrate de introducere și un epilog, cititorii găsesc 
clarificări pentru reperele învăţăturii creștine. Pe lângă aceste explicaţii, fiecare secţiune 
cuprinde o povestioară, menită să facă mai accesibile reperele teoretice și, mai mult, să 
sublinieze legătura credinţei mărturisite prin cuvânt cu viațțțța în familie, la șșșșcoală șșșși în societate. 
În acest sens, compoziţia secţiunilor este întregită de desene care surprind personaje și scene 
evocate în textul cărţii.  
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Pe la case am umblat 

Și la praguri am aflat 

Pe la copiii cuminţi 

Toţi papucii lustruiţi. 

Pe la voi când am trecut 

V-aș fi dat tot ce-am avut 

Nu c-aţi fi copii săraci, 

Ci pentru că-mi sunteţi dragi. 

V-am lăsat, deci, nu mâncare, 

Ci daruri spirituale. 

Nu-n pachete colorate, 

Ci în inimă purtate: 

Un strop de bunăvoinţă, 

Întărire în credinţă 

Și blândeţe și curaj, 

Veșnic zâmbet în obraji 

URAREA SFÂNTULUI NICOLAE 

Și iertare și putere 

Și darul de mângâiere, 

Înţelegere în toate... 

Înmuiate-n bunătate. 

Multe alte daruri sfinte 

Nu le pot pune-n cuvinte. 

Le-am lăsat la voi în prag 

Să le folosiţi cu drag! 

De-am uitat ceva, iertare! 

Sunt cam bătrânel, se pare! 

Însă tot ce-am uitat eu 

Vi le va da Dumnezeu! 

Și de toate-ai să ai parte 

Dacă ești cuminte, frate! 

Fiindcă celui năzuros 

I se dau toate pe dos!!! 



  

 

RĂSPLATA BUNĂTĂŢII 

 

 Un om, trecând pe o stradă, a văzut în faţa unei biserici un bătrân 
sărman, cerșetor, ce trăia din milostenia credincioșilor. De bătrân, s-a 
apropiat o fetiţă care i-a întins câţiva bănuţi. Impresionat de gestul ei, 
trecătorul a întrebat-o pecopilă: 

- Spune-mi, de ce i-ai dat bătrânului bănuţii tăi? 

- Știţi, domnule, tatăl meu a murit, iar mama, deși muncește mult, nu prea 
are bani, așa că o ducem destul de greu. Dar aseară, mama mi-a spus că, 
atunci când faci un bine, Dumnezeu te răsplătește negreșit. Așa că azi, am 
luat bănuţii aceștia pe care eu i-am strâns și i-am dat bătrânului din faţa 
bisericii. El are, cu siguranţă, mai multă nevoie de ei. Iar Dumnezeu, fiindcă am 
făcut un bine, se va îndura și de mine.  

 Cucerit de bunătatea fetei, omul a întrebat-o ce își dorește ea cel mai mult. 

- O, a spus fata, aș vrea un cojocel, că vine iarna și va fi foarte frig. Anul 
trecut am răcit rău de tot, fiindcă nu am umblat bine îmbrăcată, dar 
Dumnezeu mi-a ajutat și m-a însănătoșit. Mama a vrut să-mi cumpere un 
cojocel, dar e tare scump și nu se poate. 

- Ei, uite că se poate, i-a mai spus omul. Vino cu mine! Ajunși în faţa unui magazin 
mare, ce se afla peste drum, omul i-a cumpărat fetei un cojocel călduros și tare 
frumos. Fetiţa nu știa cum să-i mai mulţumească străinului ce se îndurase de ea 

-Vezi, i-a mai spus omul, mama ta a avut dreptate. Dumnezeu totdeauna te 
răsplătește pentru binele făcut. Tu 1-ai ajutat pe bătrân, iar Domnul mi-a dat mie 
ocazia să te întâlnesc tocmai în acel ceas. Eu te-am ajutat acum pe tine, și, 
fii sigură, Dumnezeu îmi va ajuta și mie mai târziu, fiindcă atunci când ne 
ajutăm unii pe ceilalţi, și Dumnezeu ne ajută pe noi. Cu  c â t  sunte m mai  
bun i  ș i  ave m ma i  mul tă  gr i j ă  unu l  de  a l tu l , c u  a tâ t  Dumnezeu ne 
vede credinţa și ne ferește de rele. 

 

"Fiecare din noi e ajutat de celălalt în mod providenţial." (Sfântul Marcu Ascetul) 
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