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 Sufletul nostru așteaptă, plin de bucurie și speranţă Învierea. Natura întreagă este în așteptare și 

întreaga creaţie se pregătește să-L primească pe Domnul Hristos, Cel jertfit și înviat pentru mântuirea 

oamenilor. 

 Am trecut peste o iarnă care ar fi fost ca-n povești, cu troiene și fulgi serafici, dacă nu ar fi fost și 

suferinţa cauzată de ger și nămeţi. Și de această dată, Dumnezeu a lucrat prin oameni și lacrima celor 

întristaţi a fost ștearsă de solidaritatea celor care au sărit în ajutor. 

 Am trecut și peste zilele de competiţii, olimpiade și concursuri, încărcate cu mari emoţii. Efortul 

susţinut al elevilor și profesorilor de religie a fost recompensat cu premii pe măsură. Mulţumim Preasfintei 

Treimi că judeţul Bacău are, al patrulea an consecutiv, premii I la Olimpiada naţională de religie și o 

participare numeroasă a elevilor la concursurile interdisciplinare sau la cele de specialitate. Disciplina Religie 

își merită locul în planul cadru și în inimile elevilor. 

 Am trecut și peste experienţa care s-a numit Școala Altfel. Cu un program special și activităţi culturale, 

social-filantropice, spirituale și duhovnicești, această săptămână și-a arătat utilitatea și eficienţa. Nu voi uita 

chipurile elevilor de 11-12 ani care au fost cu daruri la copiii cu deficienţe locomotorii de la Centrul Daniel 

sau cele ale elevilor de 15 ani, care au participat la activităţi desfășurate la Școala Specială Maria Montessori! A 

fost pentru ei o adevărată experienţă de viaţă. Credeau că toţi copiii sunt sănătoși și fericiţi…că în ochii unui 

copil nu încape suferinţa dată de boală… Cu mare dragoste inimile copiilor s-au apropiat, bătând la unison, 

comunicând, prin puritatea și gingășia lor, iubirea preamilostivă a lui Dumnezeu, ce aduce lumină în priviri și 

zâmbete pe chip. În această comuniune de bucurie și inocenţă, îngerii au zâmbit! 

 Bunătatea arătată când oferi un lucru, căldura ce însoţește un cuvânt, îmbrăţișarea sinceră adresată 

celui singur și abătut de valurile vieţii, pot fi, nu doar suporturi emoţionale, ci acte prin care Dumnezeu 

lucrează în sufletele noastre. 

 Dacă nu avem ce dărui, să așezăm măcar un cuvânt bun în inima ce bate anevoios și răsuflă obosită de 

arșița acestei lumi plină de slăbiciuni omenești. Milostenia, spun Sfinţii Părinţi, izvorâtă din dragoste și dintr-o 

inimă sinceră, aplecată spre durerea celui ce suspină, este superioară postului, rugăciunii cu lacrimi, fecioriei și 

oricărei virtuţi.  

 Și încă o dată medităm că religia este comuniunea de iubire sfântă dintre Dumnezeu și om, trăită 

lăuntric, în inimă prin evlavie și ad extra, prin cultul divin, virtuţi și fapte bune. Mai concis: religia este iubirea 

lui Dumnezeu. 

 Așteptăm, cu inima curăţită de păcate și încălzită de credinţă, să ne apropiem de Lumina cea neînserată 

a Învierii Mântuitorului, Care pogoară peste noi pace, bucurie și har! 

  

 Sărbătoarea Sfintelor Paști să vă aducă bucuria iubirii Treimice și speranţa mântuirii! 

Prof. Irina Leonte - inspector de specialitate 
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editorial 

MAI BUNI, MAI MILOSTIVI, MAI IUBITORI! 



ÎNVIEREA DOMNULUI, O PERPETUĂ ÎNFIERE A OMULUI 

† EFTIMIE 

ARHIEPISCOPUL ROMANULUI ȘI BACĂULUI 
 
 

PASTORALĂ  

LA SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS 

R O M AN – 2012 
 

*text îngrijit și editat de Preasfințitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei 
Romanului și Bacăului 
 

   HRISTOS A ÎNVIAT! 

 După ce am petrecut Săptămâna Patimilor, în care am retrăit cu evlavie ultimele momente din viaţa lui Iisus 

Hristos, Fiul Omului, Fiul lui Dumnezeu, începem o nouă săptămână de bucurie duhovnicească, în care fiecare zi 

este o „Duminică”, adică o zi a învierii.  Iisus a murit vineri, către orele 15 și a fost înmormântat imediat într-un 

mormânt nou, ce aparţinea lui Iosif din Arimateea. Evident că se împlineau cuvintele Lui pe care le spusese 

mai înainte: „Vulpile au vizuini, iar Fiul Omului nu are unde să-și plece capul” (Matei 8, 20). în acest sens, El, 

Făcătorul cerului și al pământului, nu avea nici locuinţă, deci nici loc unde să Se înmormânteze. A primit 

mormântul cu împrumut, pentru trei zile, de la un pământean. Așadar, moartea lui fizică a fost întru totul reală și 

evidentă. După atâtea schingiuiri, bătăi, cruce, El, Omul Iisus, și-a dat sufletul zicând: „Săvârșitu-S-a!” (Ioan 19, 30). 

Din punct de vedere istoric, moartea lui Hristos a survenit în momentul când la poporul ales începea 

Sabatul, o perioadă de reculegere, de repaus, când nimeni nu se mai putea implica în pregătirea ritualului 

înmormântării. La acea vreme era mai importantă legea decât iubirea faţă de om, de aceea se ajunsese la o 

exagerată respectare a ei, de multe ori în detrimentul a ceea ce ea trebuia să protejeze. De aceea femeile 

mironosiţe au așteptat nerăbdătoare să treacă timpul Sabatului și a doua zi, „foarte de dimineaţă” (Luca 24, 1) au 

plecat cu grabă la mormânt pentru a împlini practica iudaică de pregătire a trupului celui mort, continuând ceea ce 

începuseră vineri seară, înaintea Sabatului. Ele căutau trupul mort al Domnului, pe Care, împreună cu Iosif din 

Arimateea și Ioan, îl coborâseră cu durere de pe cruce. Au găsit însă mormântul gol și ca martori ai învierii doi 

îngeri în veșminte strălucitoare, care le-au întâmpinat cu niște cuvinte memorabile: „De ce căutaţi pe Cel viu între cei 

morţi? Nu este aici, ci S-a sculat”(Luca 24, 5-6). Această vestire a adevărului învierii de către îngeri, precum și 

încredinţarea apostolilor despre aceasta au constituit fundamentul divin al teologiei și credinţei creștine, devenind 

constanta de care se leagă intim întreaga viaţă creștină, învierea Domnului fiind nu doar un eveniment solemn la 

HARISMA        4HARISMA        4  



care suntem chemaţi să participăm printr-o anumită pregătire, într-o anumită zi din an, ci o trăire reală, cotidiană, 

o stare duhovnicească permanentă ce ne umple viaţa. 

Iubiţi fii în Hristos, 

De două mii de ani ne raportăm vieţuirea la adevărul incontestabil al învierii și continuăm să îl mărturisim, 

conștienţi fiind de valoarea lui, asemenea Sfântului Pavel care spunea corintenilor: „Dacă Hristos n-a înviat, 

zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică și credinţa voastră” (I Corinteni 15, 14). Acesta este motivul 

pentru care de două milenii mărturisim liturgic: „Hristos a înviat din morţi, cu moartea pre moarte călcând și 

celor din morminte viaţă dăruindu-le!”. Aceasta presupune că Iisus a înviat prin puterea proprie.  

învieri din morţi au mai fost, scripturile Vechiului Testament, dar și Evangheliile consemnând câteva tocmai 

pentru a confirma prin Revalaţie faptul că adevărata destinaţie a omului nu este lumea aceasta. Noul Testament 

relatează trei astfel de situaţii, dar acestea nu au fost decât reanimări, adică cei înviaţi de Iisus au reînceput să 

trăiască asemenea celorlalţi oameni, reluându-și viaţa, supunându-se legilor biologice, fiind destinaţi să moară din 

nou. Pentru Iisus, învierea nu-i reanimare, ci este cu totul altceva. învierea Sa nu seamănă deloc cu cea a fiului 

văduvei din Nain, sau a lui Lazăr din Betania. Din relatările evangheliștilor, Iisus, după înviere, se comportă ca un 

om normal, mâncând cu apropiaţii Săi, făcând gesturi din ordinea umană, pentru a încredinţa pe contemporani de 

prezenţa Sa reală în această lume efemeră. însă viaţa Sa era alta, adică avea un alt conţinut, iar fizicul Său avea alte 

atribute, care nu mai aparţineau acestei lumi. Timpul, distanţele, obstacolele nu mai contau pentru El. în persoana 

Mântuitorului Hristos se manifesta o fiinţă umană înnoită, diferită de cea de până atunci. Persoana Mântuitorului 

este în același timp trup, dar duh mai bine zis, trup spiritualizat, înduhovnicit. El trece prin ușile încuiate și în 

același timp mănâncă împreună cu Apostolii, iar Toma probează veridicitatea prezenţei Sale trupești. Este greu să 

descriem cum trupul înviat al Mântuitorului este asemenea nouă și în același timp diferit. După înviere, trupul Său 

păstra stigmatele acestei lumi, dar nu mai aparţinea acestei lumi, ci unei lumi transfigurate. De aceea, evenimentul 

învierii lui Iisus a bulversat istoria umanităţii. 

 Prin învierea Lui, istoria lumii primește alte atribute, un nou sens. De la înviere se poate vorbi despre o 

nouă creaţie. Este ceea ce anunţase întru Duhul profetul Isaia: „Pentru că Eu voi face ceruri noi și pământ nou. Nimeni 

nu-și va mai aduce aminte de vremurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte, ci se vor bucura și se vor veseli de 

ceea ce Eu voi fi făcut, căci iată întemeiez Ierusalimul pentru bucurie și poporul lui pentru desfătare” (Isaia 65, 17-18). 

Primul beneficiar al aceastei noi creaţii de care vorbește inspirat profetul este Iisus înviat, ceea ce spune și Sfântul 

Pavel că El este primul născut din întreaga creaţie (cf. I Coloseni, 1, 18). în persoana Mântuitorului era concentrată 

întreaga umanitate, iar în acest sens El este primul Om Care a împlinit acest destin, traversând prin moarte spre 

împărăţia cea veșnică. împărăţia aceasta deschisă de Fiul omului este pregătită nouă. De aceea prin Hristos înviat 

noi avem garanţia că vom accede la această împărăţie, unde dragostea nu mai este impregnată de ambiguitate, ci 

este pură, căci Dumnezeu este totul întru toate, iar lucrurile devin spirituale.   
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Iubiţi fii sufletești, 

 Această nouă creaţie în care Hristos este primul născut poate fi experimentată încă de aici; ea nu este 

ipotetică, este o realitate care este trăită încă din lumea aceasta. Dacă în Biserica lui Hristos trăim sensul profund 

al Botezului, simţim deja premisele acestei împărăţii. Pentru că în apele baptismale Hristos a lăsat germenii învierii, 

fiecare din cei ce se afundă în astfel de ape, ieșind din ele devin fii ai noii împărăţii, îmbrăcaţi cu haină luminoasă. 

Aceasta este de fapt și misiunea Bisericii: anunţarea Evangheliei și botezul în numele Preasfintei Treimi, 

semnificând comunicarea duhului lui Hristos înviat tuturor oamenilor.  „Pentru ce ne botezăm?” se întreabă 

episcopul cel mai înţelept din toate timpurile al eparhiei noastre, Melchisedec Ștefănescu, în cuvântul său din 

Sâmbăta Mare a Paștilor. „Spre iertarea păcatelor!” ne răspunde Biserica. Adică, subliniind această idee, ne 

botezăm pentru sfinţirea firii noastre cea pângărită de păcat prin nepăstrarea chipului lui Dumnezeu în ea, pentru 

întoarcerea la nevinovăţia primară și la iscusinţa spre faptă bună și fericire. Noi ieșim din cristelniţă ca fii ai lui 

Dumnezeu cu dreptul de a moșteni viaţa veșnică, deoarece aici ne-am îmbrăcat prin credinţă în meritele 

Răscumpărătorului Căruia îi aparţin toate bunurile vieţii veșnice. Astfel, botezându-ne spre iertarea păcatelor, noi 

ne scufundăm în chip văzut în apă și în chip nevăzut în moartea și sângele lui Hristos, în harul Duhului Sfânt și 

această scufundare face lucrător botezul văzut, cu apă, care în sine nu ar avea nicio lucrare asupra sufletului. 

Depărtaţi de la cristelniţă, credinţa în Cel răstignit și harul se va îndepărta odată cu ea și din această cauză nu va fi 

nicio iertare de păcate prin Botez. Luaţi Crucea și botezul nu va mai fi.” (Episcop Melchisedec Ștefănescu, Cuvinte 

din Cuvânt). 

 Așadar, în lumina crucii și învierii lui Hristos, înţelegem ceea ce este un creștin botezat. Fiecare creștin 

trebuie să accepte să trăiască în fiecare clipă a vieţii sale moartea și învierea Domnului, adică să înţeleagă faptul că 

viaţa sa este o continuă trecere prin moarte la o nouă creaţie, până ajunge să se nască în viaţa veșnică.  

 Prea iubiţi fii duhovnicești, 

 Anul acesta, Învierea Domnului ne aduce în memorie pe unul dintre cei mai importanţi episcopi predecesori 

ai noștri, care a marcat timpul său ca nimeni altul, Melchisedec ștefănescu. Se împlinesc 120 de ani de la trecerea 

lui în veșnicia lui Dumnezeu. Este binecunoscut faptul că din anul 2000, Centrul nostru eparhial s-a preocupat de 

restaurarea chipului emblematic al celui mai învăţat episcop al românilor, organizând diferite manifestări cultural-

religioase, puse sub genericul „Zilele Melchisedec Ștefănescu”. Acestea au devenit niște trepte pe care urcându-le 

descoperim una dintre cele mai mari personalităţi ce a risipit prin lumina înţelepciunii sale întunericul sfârșitului de 

veac al XIX-lea. Toate au culminat nu numai prin punerea în evidenţă a activităţilor și operelor sale, ci și prin 

dobândirea și restaurarea întregului ansamblu edilitar ce a aparţinut ierarhului romașcan. Este o bucurie pentru 

mine și o mare împlinire să știu că întreg ansamblul melchisedechian s-a înnoit și personalitatea ierarhului 

academician a fost pusă în panteonul marilor ierarhi care s-au preocupat de dezrobirea neamului românesc și de 

definirea identităţii Bisericii strămoșești. 
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 Dacă de 120 de ani Melchisedec își doarme somnul de veci alături de fratele său, episcopul Valerian 

Ștefănescu, în ultimii ani se vorbește tot mai mult de structurarea identităţii spirituale și culturale a poporului 

român într-o lume în permanentă schimbare și secularizare. Or Episcopul Melchisedec este unul dintre ierarhii 

români cei mai fervenţi în dobândierea acestor sfinte idealuri pentru neamul românesc. Asemenea confratelui 

întru arhierie din Transilvania, Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, aici, în Moldova, strălucea ca o lumină de Paști pe care 

întunericul n-a cuprins-o Episcopul Melchisedec, prin ortodoxia credinţei și promovarea valorilor ei. 

 Iubiţi fii sufletești, 

Având atâta nor de mărturii și atâtea exemple pozitive de la înaintașii noștri, nutrim speranţa că veţi 

participa ca și până acum la toate chemările sfintei noastre Biserici și veţi răspunde fiecare, cu darul său, la 

statornicirea sfintelor tradiţii ortodoxe într-o lume din ce în ce mai neliniștită și bolnavă în sens spiritual. Să ne 

rugăm lui Hristos înviat să ne dea răbdare în încercări, în boli și în necazuri, ca izbăvindu-ne de duhurile răutăţii să 

slăvim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă și nedespărţită! 

Încredinţându-vă de toată dragostea în Hristos-Domnul, rămân al vostru păstor sufletesc, care vă dorește 

tot binele și mântuirea sufletelor! 

HRISTOS A ÎNVIAT!  ADEVĂRAT A ÎNVIAT! 

Al vostru păstor și pururea către Domnul rugător, 

†Eftimie, 

Arhiepiscop al Romanului și Bacăului 

 

Dată în reședinţa noastră arhiepiscopală de la Roman, aprilie 2012 

HARISMA        7HARISMA        7  



 

 

IPS TEOFAN: „CÂTĂ DECLANȘARE A RĂULUI A FOST STOPATĂ, 
DIMINUATĂ, PRIN ORA DE RELIGIE?“ 

 

 

 „Nu ne putem bizui doar pe puterile, isteţimea, cunoștinţele și pregătirea no-

astră. Rugăciunea, înainte de toate, ne dă forţa necesară pentru ca mărturisirea și 

cuvântul nostru să nu fie «aramă sunătoare și chimval răsunător»“, a subliniat  

IPS Teofan, în mesajul adresat profesorilor de religie. 

 Sala „Dr. Iustin Moisescu“ a Centrului eparhial Iași a găzduit, vineri, 27 ianuarie a.c.,   

consfătuirea semestrială a profesorilor de religie din judeţul Iași.  

 Alături de  profesori, la întâlnirea prezidată de Înalt Preasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul 

Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, au participat reprezentanţi ai Sectorului În-

văţământ și Activităţi cu Tineretul al Arhiepiscopiei Iașilor și reprezentanţi ai  Inspectoratului 

Școlar Judeţean.  

 În cuvântul adresat participanţilor în deschiderea consfătuirii, Înalt Preasfinţitul Teofan a 

subliniat contextul dificil în care sunt nevoiţi să își desfășoare activitatea profesorii de religie, 

EVENIMENT 
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cărora le-a mulţumit pentru modul în care își împlinesc misiunea. „Cineva a întrebat odată pe 

un părinte: «Părinte, dacă sunt atâtea liturghii care se săvârșesc, atâtea rugăciuni care se înalţă 

către Cer, de ce există, totuși, atâta rău în lume?».  

 Răspunsul pe care l-a oferit cel căruia îi era adresată întrebarea a fost următorul: «Nu 

știu de ce există atât de mult rău în lume, dar știu un lucru: răul ar fi cuprins totul, dacă n-ar fi 

fost liturghiile și rugăciunile care se înalţă către Dumnezeu». De multe ori, am citit în presă 

sau chiar s-a întâmplat să asist la rostirea unei întrebări asemănătoare: «De ce există atât de 

mult rău în inima celor care au urmat, totuși, cursurile orei de religie la școală? La ce mai 

folosește această oră?».  

 Nu este ușor de răspuns, însă rămâne și partea cea de a doua a acestei întrebări: Unde 

am fi fost, dacă ora de religie n-ar fi fost? Câtă declanșare a răului a fost stopată, diminuată, 

prin faptul că, modest, fără ostentaţie, un profesor s-a prezentat, în fiecare zi, în faţa elevilor săi 

și le-a vorbit despre răul care îi înconjoară?  

 Cu certitudine, mulţi au reușit să se detașeze sau să nu se lase cuprinși cu totul de răul 

din lume și pentru faptul că dumneavoastră, profesorii de religie, aţi fost acolo, la datorie.  

 Pentru aceasta, eu vă mulţumesc din toată inima și Îl rog pe Dumnezeu să vă aibă în paza 

Lui și să vă dăruiască puterea a-L așeza pe El la rădăcina tuturor lucrurilor, prin rugăciune.  

 Nu ne putem bizui doar pe puterile, isteţimea, cunoștinţele și pregătirea noastră. Rugăci-

unea, înainte de toate, ne dă forţa necesară pentru ca mărturisirea și cuvântul nostru să nu fie 

«aramă sunătoare și chimval răsunător»“, a subliniat Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, în      

mesajul adresat profesorilor de religie. (www.doxologia.ro) 
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 Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul s-a 
născut la 29 martie 1954, la Stăniţa, 
judeţul Neamţ. La vârsta de 14 ani a intrat 
ca frate la Mănăstirea Sihăstria, iar între 
1972-1980 s-a nevoit la Schitul Tarcău. 
După absolvirea Seminarului și a Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă, în anul 1980 a fost 
tuns monah la Mănăstirea Bistriţa, naș de 
botez fiindu-i fericitul întru pomenire 
arhimandrit Ioanichie Bălan.  

 A urmat studiile la Institutul „Saint 
Serge“ din Paris, pentru ca, în anul 1998, 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române să-l aleagă Arhiereu-vicar al 
Episcopiei Romanului.  

 Preasfinția Sa dr. Ioachim Băcăuanul s-a implicat în mod deosebit pentru 
buna organizare și desfășurare a evenimentelor prilejuite de serbarea a 600 de 
ani de atestare documentară a Episcopiei Romanului, în 2008 și în cele privind 
ridicarea Episcopiei Romanului la rangul de Arhiepiscopie a Romanului și 
Bacăului, în 2009, când Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, i-a înmânat însemnele de Episcop-vicar al nou-înfiinţatei arhiepiscopii. 

 La acest popas aniversar, rugăm pe Domnul nostru Iisus Hristos, să Vă fie 
totdeauna izvor de putere spre a împlini misiunea grea, dar frumoasă la care V-a 
chemat.  

 Să Vă dăruiască ajutorul Său sfânt în viaţă și rodnică activitate misionară, 
culturală și socială pe care o desfășuraţi spre binele Bisericii! 

 

Întru mulţi, buni și frumoși ani, Preasfinţite Stăpâne! 

 
 

POPAS ANIVERSAR 
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Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paști, 
Colectivul de redacție al revistei HARISMAHARISMAHARISMAHARISMA 

vă adresează tuturor sincere doriri de 
sănătate și mântuire, de pace și bucurie.  

 

Păstrați lumina Învierii în suflete și dăruiți-o 
celor din jur, fiți bucurie și nădejde unii 

pentru alţii și împreună pentru Dumnezeu! 

 

HRISTOS A ÎNVIAT! 



CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ 

TAINA SFÂNTULUI MASLU –  
TRANSFIGURAREA TAUMATURGICĂ A SUFERINŢEI (I) 

†Ioachim Băcăuanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului  

Asumarea suferinţei și bolilor de către fiecare dintre noi demonstrează o matură experienţă duhov-

nicească fortificată în focul încercărilor, ce ne pregătește  în perspectiva întâlnirii noastre cu Hristos cel Înviat. 

Nu există persoană umană care să nu fi experiat măcar o dată în viaţă amarul gust al suferinţei. Deși 

această traumă își lasă cel mai adesea amprenta pe înfăţișarea și trupul omului, rădăcinile ei coboară mai pro-

fund, în adâncul fiinţei umane, înfigându-se în inima ei. Dintr-o eronată înţelegere, dar și pregătire în vederea 

acceptării ei în viaţa noastră, suferinţa și efectele ei  sunt de cele mai multe ori exagerate. Însă trebuie să ne 

asumăm crucea bolii, a necazurilor, a suferinţei, deoarece ea este parte integrantă a vieţii noastre și tocmai 

din acest motiv Hristos spune apostolilor: „În lume necazuri veţi avea” (Ioan 16, 33). Vieţuirea în cel mai au-

tentic duh creștin nu ne garantează siguranţa existenţei în afara oricărei neplăceri generate de boală în lumea 

aceasta, ci ea confirmă capacitatea noastră de înţelegere a faptului că bucuria izvorăște din profunzimile cru-

cii: „Prin cruce s-a adus bucurie la toată lumea”. Mai mult chiar, necazurile și durerile trebuie să devină o 

prezenţă necesară în existenţa noastră, atunci când dorim să devenim părtași patimii lui Hristos și ne deschid 

o altă perspectivă de înţelegere a durerii, ca mijloc al despătimirii și cale a revelării lui Dumnezeu în om: „Ne 

lăudăm și în suferinţe, bineștiind că suferinţa aduce răbdare.” (Romani 5, 3). 

 

Disfuncţiile sufletești sunt cauzele bolilor 

 

Conform teologiei patristice, boala nu se rezumă la un conflict interior, generat de experienţe trau-

matice refulate în subconștient, ci la deteriorarea puterilor sufletului până la întunecarea și chiar moartea 

minţii, care nemaifiind în comuniune de iubire cu Dumnezeu se îmbolnăvește, generând la rândul ei stări 

bolnăvicioase ce se repercutează asupra trupului. Când mișcarea puterilor sufletești este contra firii și sufletul 

nu-L mai vede pe Dumnezeu ca lumină, înseamnă că omul este bolnav duhovnicește. Pe de altă parte, ceea ce 

numim sănătate nu se rezumă la un simplu echilibru psihologic, sau la vindecarea unei boli somatice, ci e o 

transfigurare a întregii fiinţe umane psihosomatice în lumina Duhului Sfânt. Este motivul pentru care vinde-

carea în spiritualitatea creștină nu vizează exclusiv reabilitarea biologicului, a trupului, ci în mod fundamental 

cea care operează teandric în adâncul inimii omului, fiind direcţionată spre omul cel ascuns al inimii, care de 

cele mai multe ori poate fi și cauza nefastă a multor anomalii trupești. Chiar dacă atât boala, cât și vindecarea 

au ca punct de plecare sufletul și mai apoi trupul, acţiunea terapeutică a Bisericii este orientată spre omul în-

treg și subînţelege subordonarea trupului faţă de suflet, deoarece „sufletul este pentru trup ceea ce este 

Dumnezeu pentru suflet”. 

„Vasul” prin care Dumnezeu trimite puterea Sa tămăduitoare este preotul, cel care continuă lucrarea 

taumaturgică a Marelui Terapeut, a „Omului durerii”, a „Mielului înjunghiat de la facerea lumii” (Apocalipsă 13, 
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8). Viaţa liturgică are drept scop restaurarea omului, iar Tainele, în cadrul Bisericii, sunt prin excelenţă inte-

grate acţiunii taumartugice sau vindecătoare, ele trasând calea prin care Dumnezeu se revelează omului, 

„continuând vizibilitatea Sa istorică” (Nicolae Cabasilla). Biserica, prin toate mijloacele sale, are misiunea de a 

oferi omului sănătate duhovnicească, iar cine dispune de această sănătate este capabil să aibă altă percepţie și 

atitudine faţă de propria suferinţă, prin raportul pe care reușește să-l stabilească între crucea sa și crucea lui 

Hristos. Desigur că omul nu poate supravieţui cu stigmatul propriei suferinţe ce se amplifică până la paroxism 

strivindu-i fiinţa și determinându-l să creadă că aceasta îi este constitutivă, ci el este chemat să înţeleagă faptul 

că prin orice efort duhovnicesc, penitenţial și liturgic întreprins, poate deveni mai sănătos psihosomatic și în 

același timp mai aproape de idealul de vieţuire creștină. 

 

Biserica – farmacie duhovnicească 

 

Biserica, trupul tainic al lui Hristos, e un organism viu tocmai pentru că Hristos îi generează această 

viaţă, har vindecător, fiecare dintre mădularele sale primindu-L în inimă prin lucrarea Duhului, acolo unde 

omul cel ascuns al inimii ţine în braţe pe Hristos Pruncul. Animată de dinamismul lucrării Duhului, viaţa 

Bisericii deprinde puterea vindecării prin toate mijloacele sale, în felul acesta textul biblic devine și text vinde-

cător, asemenea textului liturgic. Puterea vindecătoare ce a oprit neputinţa celeia ce era  în curgerea sângelui 

de doisprezece ani poate vindeca pe tot cel ce cu credinţă curată se atinge de Euharistie, icoane, moaște, ag-

heasmă, untdelemn sfinţit și cruce. Toate își au sursa puterii harice în Hristos Doctorul, trimis să vindece 

„rana de nevindecat” a umanităţii lovite de păcat, luând asupra Sa „durerile noastre și împovărându-se cu suferin-

ţele noastre” (Isaia 53, 3). În persoana Sa, Hristos a tămăduit firea umană redându-i adevărata sănătate, iar 

persoanele umane pot beneficia de acest dar împărtășindu-se din El în Biserică, prin lucrarea Duhului în    

Sfintele Taine. 
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Fiecare dintre Tainele Bisericii are putere vindecătoare, ele fiind modalităţi de tămăduire a fiinţei 

umane, iar Biserica, după expresia hrisostomiană, este „o farmacie duhovnicească”. În felul acesta, curăţirea și 

vindecarea pe care le primim prin intermediul Tainelor ne deschid perspectiva îndumnezeirii, ele toate fiind 

aspecte ale unei singure taine: Dumnezeu, Marele Filantrop, trimite omului harul mântuitor și vindecător, iar 

omul, primindu-l, crește duhovnicește întru asemănarea cu El. 

Sfântul Maslul este prin excelenţă taina vindecării omului, a restaurării in integrum a lui, beneficiind de 

statutul său de taină penitenţială și de emblema ei simbolică. Maslul evidenţiază faptul că boala trupească nu-și 

are izvorul în trup, ci e consecinţa unei „disfuncţii” spirituale, a unei îmbolnăviri interioare și de aceea acolo 

unde știinţele medicale nu pot interveni decât superficial, taina reface armonia persoanei, îi cicatrizează rănile 

prin puterea Duhului prezentă în untdelemnul sfinţit cu care este însemnat cel bolnav. 

Boala, de orice natură ar fi, este una dintre principalele cauze ale deprimării omului contemporan și, 

de cele mai multe ori, mijloacele umane moderne de vindecare nu pot reuși să o învingă. Conștiinţa că boala 

ar putea avea drept cauză păcatul și că moartea ar putea apărea surprinzător, nelăsând timp de pregătire pen-

tru marea înserare, pot produce tulburări extraordinare în fiinţa umană. Chiar și în această situaţie limită de 

slăbire sufletească și boală spirituală, Dumnezeu își revarsă mila faţă de cei suferinzi, iar Sfântul Maslu, prin 

cele șapte rugăciuni ale sale, dar și prin pripeala cântării Sfântului Arsenie, repetată după fiecare tropar, care 

cere: „Stăpâne, Hristoase Milostive, miluiește și tămăduiește pe robul Tău!”, evidenţiază tocmai acest aspect . 

Sfântul Maslul ar putea fi privit ca o taină ce se îngrijește în mod deosebit de trupul omului, subliniindu-se prin 

aceasta importanţa pe care trupul o are în constituţia fiinţei umane și în câștigarea mântuirii, dar mai ales pen-

tru faptul că Însuși Fiul lui Dumnezeu Și-a asumat trup uman, iar îndumnezeirea omului implică și prezenţa 

trupului. Harul vindecător al Maslului se revarsă asupra celor două elemente ale fiinţei, el lucrând asupra   

sufletului, curăţindu-l de păcate, iar asupra trupului, făcându-l instrument al lucrării sufletului. Prezenţa harului 

Duhului Sfânt în untdelemnul sfinţit are mai ales scopul curăţirii de păcate, al tămăduirii de patimi și al ridicării 

omului la o viaţă de sfinţenie. Aceasta ne face să înţelegem că tămăduirea păcatelor cerută atât de insistent în 

rugăciunile tainei se referă, de fapt, la rădăcinile păcatelor, care pe fondul slăbiciunii și obișnuinţei cu păcatul 

pot genera mereu alte păcate, iar prin aceasta să aibă ca efect văzut boala trupului. 

 

Hristos, Marele Taumaturg 

 

Vechimea practicării acestei taine este considerabilă, iar textul de la Iacov, 5,15 demonstrează admin-

istrarea ei încă din timpul apostolilor, de asemenea și provenienţa ei de la Hristos Însuși, Adevăratul izvor al 

tămăduirii. Textul de la Marcu 6, 13 subliniază faptul că vindecarea cu untdelemn era practicată de apostoli 

chiar când erau cu Hristos: „ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi și-i făceau sănătoși”, iar textul de la Marcu 

16, 15-18 demonstrează că practica vindecării ocupa un loc important în misiunea apostolilor, fiind în același 

timp o poruncă divină: „Mergeţi în toată lumea și propovăduiţi Evanghelia la toată făptura... Peste bolnavi își vor 

pune mâinile și se vor face sănătoși”. 

Secvenţa îngrijirii, cu untdelemn și vin, a celui căzut și plin de răni de către Samarineanul milostiv și 
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apoi încredinţarea lui Bisericii în vederea continuării acestei lucrări este cea mai emblematică în a arăta carac-

terul eminamente taumaturgic al operei mesianice a Mântuitorului, precum și vocaţia hristică a oricărui act 

social-filantropic,  vindecător al Bisericii. Așadar, Hristos nu a venit la plinirea vremii  să definească ceea ce 

este  răul, adică să-i dea consistenţă, ci să ne înveţe cum să luptăm împotriva lui, ca lumea să aibă viaţă și s-o 

aibă din belșug. 

Taina Sfântului Maslu cuprinde câteva elemente principale liturgico-simbolice. Partea de început a rân-

duielii Tainei este dominată de canoanele alcătuite de Sfântul Arsenie, ce au darul de a pregăti pe bolnav pen-

tru primirea binecuvântării lui Dumnezeu. Chemarea milei lui Dumnezeu și implorarea ajutorului Său apar din 

ce în ce mai intens în fiecare cântare a canoanelor, iar pripeala „Stăpâne, Hristoase Milostive, miluiește și 

tămăduiește pe robul Tău!” punctează metric dorinţa de izbăvire ce străbate parcă din lăuntrul celui venit 

spre vindecare. 

Rostirea de șapte ori a rugăciunii de sfinţire a untdelemnului, precedată de Binecuvântarea mare cu 

Sfânta Evanghelie în semnul sfintei cruci deasupra untdelemnului, subliniază importanţa materiei și rolul pe 

care aceasta îl are în iconomia tainei: „Doamne, Care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile su-

fletelor și ale trupurilor noastre, Însuși Stăpâne, sfinţește untdelemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge 

din el spre tămăduire și spre izbăvirea din toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată rău-

tatea”.  
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Faptul că această rugăciune 

se citește de șapte ori nu rezultă 

din numărul preoţilor oficianţi, 

deoarece chiar dacă s-ar oficia, în 

mod excepţional, cu mai puţini 

(niciodată unul singur), ea tot de 

șapte ori va trebui rostită, ci din 

faptul că adevăratul sfinţitor al ma-

teriei Tainei este Duhul Sfânt, iar 

matricea Sa simbolică este cifra 

șapte. 

Untdelemnul folosit în cadrul acestei taine a fost dintotdeauna evaluat nu numai ca aliment, ci și ca un 

balsam sau medicament pentru vindecarea rănilor de către popoarele mediteraneene, el fiind perceput ca 

simbol de lumină, puritate și prosperitate. Pentru regii Israelului era simbol al autorităţii, puterii și gloriei pe 

care le dobândeau prin ungere de la Dumnezeu, iar cuvântul uns, în transcriere ebraică a dat Mesia, Unsul 

Domnului   (I Regi, 24, 7), care în grecește înseamnă Hristos. Duhul Sfânt, simbolizat de untdelemn, Se 

odihnește în Hristos, Care prin puterea Sa vindecă rana lăsată de păcat în inima umanităţii. În felul acesta, prin 

invocare, Duhul Sfânt sfinţește untdelemnul care devine un vehicul purtător al energiilor vindecătoare și prin 

administrare activează darurile taumaturgice ale jertfei lui Hristos. 

Citirea celor șapte pericope biblice din Apostol și Evanghelie înseamnă că actul vindecător nu este 

rezultatul unei intervenţii medicale sau al unei vindecări miraculoase, ci o acţiune iubitoare a lui Dumnezeu, 

„Doctorul sufletelor și al trupurilor, Cel care poartă fără durere neputinţele noastre, cu a Cărui rană toţi ne-

am vindecat”. Pericopele evanghelice ce sunt citite în cadrul slujbei ne relatează faptul că Maslul este o taină a 

iubirii tămăduitoare a lui Dumnezeu îndreptată spre suferinţele omului, că El locuiește în inimile noastre cu-

răţite, că puterea de vindecare și îndreptare a răului din om au primit-o și Apostolii, iar prin succesiune apos-

tolică aceasta s-a transmis până astăzi, că Hristos este Cel ce poartă neputinţele și bolile noastre, că vinde-

carea primită prin această ungere este spre sfinţire și comuniune cu Dumnezeu, că pentru a beneficia de 

roadele Tainei avem nevoie de credinţă puternică asemenea femeii cananeience, că roadele acestei taine sunt 

destinate, fără deosebire, tuturor celor bolnavi sufletește sau trupește. Astfel, Evanghelia care în cultul creștin 

simbolizează prezenţa lui Hristos Logosul mărturisește primitorilor care sunt condiţiile și efectele primirii 

acestei taine. Citirile pericopelorevanghelice ne aduc „vestea cea bună” că Hristos este la fel de viu și de 

prezent în viaţa noastră, venind în întâmpinarea noastră atunci când ne poticnim în propriile neputinţe. 

 

Continuare în numărul următor 
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Hristos a înviat! 
                                  Vasile Militaru  

 
 

 Hristos a înviat! Ce vorbă Sfântă! 

 Îți simți de lacrimi calde ochii uzi 

 Și-n suflet parcă serafimii-ți cântă 

 De câte ori creștine o auzi. 

 

    Hristos a Înviat în firul ierbii,  

    A înviat Hristos în Adevăr; 

    În poienița-n care zburdă cerbii,  

    În florile de piersic și de măr. 

 

 În stupii de albină fără greș,  

 În vântul care suflă mângâios 

 În ramura-nflorită de cireș 

 Dar vai, în suflet ţi-a-nviat Hristos? 

 

    Ai cântărit cu mintea ta, creștine, 

    Cât bine ai făcut sub cer umblând,  

    Te simți măcar acum pornit spre bine, 

    Măcar acum te simţi mai bun, mai blând? 

 

 Simţi tu topită-n suflet vechea ură? 

 Mai vrei pieirea celui plin de Har? 

 Ți-ai pus zăvor pe bârfitoarea-ţi gură? 

 Iubirea pentru semeni o simţi jar? 

 

    O, dacă-aceste legi de-a pururi sfinte 

    În aur măcar azi te-au îmbrăcat, 

    Cu serafimii-n suflet imn fierbinte 

    Ai drept să cânţi: Hristos a înviat! 



 Andreea Ciobanu este elevă în clasa a X-a la             

Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir“ Onești și este 

olimpică naţională la Religie Ortodoxă, obținând în anul 

2012 Premiul I al doilea an consecutiv.  

 Cum a ajuns la această performanţă și ce gânduri 

are pentru viitor, ne va spune chiar ea. 

 

  Ai un frumos palmares, care l-ar face fericit 

pe orice participant la un concurs de nivel 

național. Sperai la un astfel de rezultat? 

  Rezultatul a fost neașteptat, atât pentru mine, cât și 

pentru părintele profesor. Consider că aceasta a fost 

voia lui Dumnezeu. A fost o încununare a eforturilor  

noastre.  

   

  Cum ai descrie experiența acestor două olimpiade naţionale de religie la care 

ai fost laureată? 

  Este o experienţă minunată, de care aș dori să se bucure cât mai mulţi elevi. Spre 

deosebire de alte discipline, olimpiada de religie este îmbrăcată într-o atmosferă deosebită, de 

unde căutăm să dobândim folos duhovnicesc. 

 

   Este bine că se organizează o astfel de competiţie la nivel național? 

  Desigur, acest fel de competiţie are un rol important deoarece îi motivează pe elevi să 

studieze în plus, să descopere adevărata frumuseţe a teologiei. Participarea la Olimpiadă m-a 

făcut să aflu mai multe despre Dumnezeu, să citesc mai mult din Biblie și din Sfinții Părinţi. 

Premiul I de anul trecut mi-a dat încredere și am perseverat.  

 

INTERVIU cu Andreea Ciobanu, olimpică națională la Religie ortodoxă 
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“Ora de religie ne ajută să ne formăm conștiința morală, să fim oameni 
și creștini adevăraţi.” 



Cine te-a îndrumat și te-a pregătit? 

 Începând din clasa a IX-a am fost pregătită și îndrumată de părintele profesor Cautiș 

Petrică, însă baza cunoștinţelor mele a fost așezată de doamna profesoară Paula Cautiș de la 

Școala cu clasele I-VIII nr. 1 din Onești, care mi-a insuflat această pasiune. De aceea, doresc să 

le mulţumesc și pe această cale. Un rol important în pregătirea mea l-a avut corul Filomelos din 

care fac parte, condus de doamna profesoară și de părintele. Contează mult sprijinul moral 

din partea celor apropiați. 

 

Cum ţi s-au părut subiectele? 

 Subiectele au fost frumoase, potrivite pentru o competiţie de nivel naţional. Ele au fost 

concepute special pentru a pune în lumină atât cunoștinţele teoretice, cât și experienţa 

liturgică a fiecărui participant. 
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Te-ai pregătit mult pentru 

a cuceri și anul acesta Premiul I? 

 

 Pregătirea a fost pe măsura 

puterilor mele, am încercat să accentuez atât partea de studiu individual, dar și cea care ţine 

de suflet. M-am străduit să le îmbin spre a-mi fi de folos pe toate planurile. Aici îmi amintesc 

de exemplul ostașilor, care primeau Sfânta Euharistie înainte de a pleca la război.  
 

 

    Cu ce amintiri te-ai întors de la Oradea? 

 Sunt încântată să revin acasă cu atâtea amintiri frumoase, de neuitat. Am vizitat locuri 

încărcate de istorie și cultură și am cunoscut oameni speciali, uniţi de același duh, de care     

m-am atașat. Am fost trataţi cu multă grijă și prietenie. Organizarea a fost foarte bună, locurile 

vizitate m-au impresionat.  

 Voi păstra în suflet aceste zile minunate și poate că ne vom reîntâlni la alte concursuri 

sau activități. Mi-a plăcut foarte mult zona și mi-aș dori să mai vin aici. Mulţumesc sincer 

organizatorilor, care au fost foarte ospitalieri. 
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  Ce planuri de viitor ai? 

  Deocamdată nu-mi propun să fac o carieră din această pasiune a mea, teologia, însă 

trag nădejde că Bunul Dumnezeu îmi va rândui cele de trebuinţă. Voi continua să aflu cât mai 

multe lucruri pentru progresul meu spiritual, indiferent ce voi alege să fiu în viață. 

 

  Ești elevă în clasa a X-a și participi cu interes la ora de religie. Ai putea să 

transmiţi un gând colegilor de vârsta ta referitor la această oră de curs, care este 

tot mai îndrăgită? 

 Așa este, îndrăgesc Ora de religie! De aceea, sfatul pentru colegii mei este să încerce 

să înţeleagă învățăturile pe care această disciplină vrea să le transmită, pentru ca viața lor să fie 

mai ușoară, mai frumoasă și mai luminoasă. Ora de religie ne ajută să ne formăm conștiința 

morală, să fim oameni și creștini adevăraţi.  

 

 Îți mulțumim și îţi dorim mult succes și bucurii duhovnicești!  

 Să ne ajute Dumnezeu, prin mijlocirea sfinţilor Săi, să avem în fiecare an 

participanţi ca tine la Olimpiada de religie, care să obţină rezultate bune și să-L 

propovăduiască pe Hristos tuturor! 

A consemnat prof. Irina Leonte -  inspector de specialitate 
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 La Școala Generală 

Sascut a fost sfinţit la 26 

ianuarie 2012, un nou centru 

de zi pentru elevi, care 

aparţine de Fundaţia 'Episcop 

Melchisedec' - filiala Bacău. 

Slujba de binecuvântare a fost 

oficiată de PS Ioachim 

Băcăuanul, care a slujit de 

dimineaţă Sfânta Liturghie în 

cadrul Sinaxei preoţilor din 

Protopopiatul Sascut. 

 Profesorii și elevii de la 

Școala Generală Sascut din 

judeţul Bacău au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe PS Ioachim Băcăuanul, care a sfinţit Centrul de zi 'Sfântul 

Cuvios Antipa de la Calapodești' din cadrul Fundaţiei 'Episcop Melchisedec' - filiala Bacău. La acest eveniment au mai 

participat pr. Eugen-Ciprian Ciuche, consilier la Sectorul social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Romanului și 

Bacăului, pr. Liviu Negoiţă, protopop al Protopopiatului Sascut, dar și preoţi ai Protopopiatului Sascut.  

 La finalul slujbei, PS Ioachim Băcăuanul a adresat un cuvânt de învăţătură în care a explicat importanţa înfiinţării 

unui nou centru de zi în Eparhia Romanului și Bacăului. Pornind de la ceea ce Mântuitorul Hristos a spus ucenicilor în 

Evanghelia după Luca (cap. 9-13) 'Daţi-le voi să mănânce', Preasfinţia Sa a subliniat faptul că Biserica nu poate fi 

insensibilă la lipsurile celor din jur. 'Biserica vine în sprijinul celor nevoiași în funcţie de mijloacele pe care le are și de 

care dispune. Școala Generală Sascut ne-a deschis porţile pentru a veni cu un sprijin pentru cei care se pregătesc aici. 

Noi, care suntem sensibili la lipsurile credincioșilor noștri, venim să sprijinim înfiinţarea unor astfel de așezăminte. 

Scopul acestui centru de zi este acela de a aduce un plus de eficienţă la misiunea pe care profesorii o au într-o școală', a 

explicat Preasfinţia Sa . 

 Episcopul-vicar al Eparhiei Romanului și Bacăului a apreciat strădania celor care au înfiinţat centrul de zi de la 

Școala Generală Sascut. În același timp, PS Ioachim Băcăuanul a explicat legătura dintre Biserică și Școală. 'Școala s-a 

format în pridvorul Bisericii. Biserica este cea care răspunde la nevoile multiple ale credincioșilor. Cele două instituţii emblematice 

pentru poporul român, Școala și Biserica, trebuie să găsească soluţii ca cei care se formează în școală să devină oameni în care 

să poţi găsi un sprijin', a accentuat PS Ioachim Băcăuanul.  

 La Centrul de zi 'Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești' vor primi hrană, asistenţă religioasă și educaţională 15 

copii care provin din familii defavorizate. De asemenea, elevii vor servi o masă caldă în fiecare zi, prin grija părintelui 

Săviţă Graur de la parohia 'Izvorul Tămăduirii' Sascut - Târg. Centrul de zi de la Școala Generală Sascut, al doilea din 

Protopopiatul Sascut, a fost înfiinţat în urma unui parteneriat între Fundaţia 'Episcop Melchisedec' - filiala Bacău, Parohia 

'Izvorul Tămăduirii' Sascut - Târg, Școala Generală Sascut și Grupul Școlar 'J. M. Elias' din Sascut. 

          Prof. Miron Ionuţ, Școala cu clasele I-VIII Sascut 

UN NOU PARTENERIAT DE SUCCES ȘCOALĂ - BISERICĂ 
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Faza naţională a Olimpiadei de Religie Ortodoxă s

-a desfășurat în perioada 2-6 aprilie 2012, la  Oradea. Lo-

tul a fost alcătuit din primii calificaţi la etapa judeţeană: 

Maria Zaharia, clasa a VII-a, Școala Ghiţă Mocanu”- On-

ești, la clasa a VIII-a, Bianca Pătrăţianu, Școala cu clasele I- 

VIII, ”Dr. Alexandru Șafran” Bacău, la clasa a-IX-a, Alina 

Stoleru C.N. ”Gheorghe Vrânceanu” – Bacău , la clasa aX-

a, Andreea Ciobanu, C.N. ”Dimitrie Cantemir ” – Onești, 

Raluca Bătrînu, la clasa a XI-a , C.N. ”Vasile Alecsandri”- 

Bacău, la clasa a XII-a, Mihaiela Neghină, C. N. ”Gh. 

Vrănceanu ”- Bacău. 

 Festivitatea de deschidere a avut loc la Catedrala cu 

Lună din Oradea (momentan catedrală episcopală) prin slujba de Te-Deum oficiată de un sobor de preoţi și diaconi în frunte 

cu Prea Sfinţitul Sofronie. 

 Proba scrisă s-a desfășurat marţi, 3 aprilie, la Școala cu clasele I-VIII, ”Dacia”- Oradea, unde au fost găzduiţi cu multă 

grijă cei 263 de elevi de la clasele VII-XII. După desfășurarea probei scrise, elevii au vizitat Mănăstirea Sfânta Cruce, un loc ce 

uimește prin arhitectură și prin pictura exterioară a bisericii în stil moldovenesc.  Prin grija organizatorilor, îndrumaţi cu 

multă pricepere de pr. inspector Florin Negruţiu, pe 4 aprilie elevii au vizitat un frumos obiectiv turistic al ţării, Peștera Urși-

lor din localitatea Chișcău, judeţul Bihor.  Joi dimineaţă s-a pus capăt emoţiilor, afișându-se rezultatele. Astfel, premiul I la 

clasa a Xa l-a obţinut eleva Andreea Ciobanu, Colegiul Naţional ”Dimitrie Cantemir” – Onești, îndrumată de 

pr. prof. Cautiș Petrică, menţiunea a IIa la clasa a VII de eleva Maria Zaharia, Școala ”Ghiţă Mocanu” –    

Onești, îndrumată de prof. Otilia Bârgăoanu și tot menţiunea a II a la clasa a IX a, eleva Alina Stoleru, C. N. 

”Gheorghe Vrănceanu”, îndrumată de pr. prof. dr. Constantin Leonte.  

 “Religia e o disciplină de învăţământ iubită în școală, iar acest lucru este reliefat și de premiile I obţinute în fiecare an la 

olimpiada naţională. Elevii noștri s-au evidenţiat prin o bună pregătire, aleasă educaţie duhovnicească, o frumoasă ţinută 

morală, prin foarte mult bun simţ”, a declarat prof. Irina Leonte, inspector de religie la ISJ Bacău. Personal, ca însoțitor al gru-

pului, m-am simţit un aristocrat al învăţământului românesc alături de astfel de elevi. Am primit cuvinte de laudă la adresa 

elevilor noștri, pentru ţinuta și felul lor de a fi, nu doar pentru rezultatele lor la concursul propriu zis, ci și pentru prestaţia 

lor pe toate planurile. 

 Festivitatea de premiere a avut loc într-un cadru aparte, la Teatrul Naţional de Stat ”Regina Maria”, din Oradea, de-

butând cu discursul elevat ţinut de d-l conf. univ. dr. Vasile Timiș. Lista premianţilor a fost citită de d-l inspector general al 

judeţului Bihor, Luca Dorel, diplomele fiind înmânate de d-l Inspector General Cătălin Pâslaru, care, în discursul său, a      

evidenţiat nivelul ridicat al lucrărilor comparativ cu ceilalţi ani, ceea ce este și un răspuns pe măsură la criticile ce se aduc 

Religiei ca obiect de studiu în planul cadru. 

 Oboseala drumului a fost trecută  cu vederea datorită prieteniilor închegate de-a lungul împreună șederii și, chiar dacă 

am călătorit noaptea la întors,  ne-am despărţit cu greu unii de alţii, dând slavă lui Dumnezeu că ne-am întâlnit. T r a n s m i t 

din toată inima felicitările mele colegilor de breaslă ce au îndrumat participanţii la acest concurs și vreau să le spun că trebuie 

să fie bucuroși și să se simtă onoraţi pentru că au asemenea elevi. 

 ”Mare ești Doamne și minunate sunt lucrurile Tale și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale!”  

Diac. Prof. Cautiș Petrică,  Colegiul Naţional Dimitrie Cantemir Onești  

RELIGIA A OBŢINUT IAR PREMIUL I LA OLIMPIADA NAŢIONALĂ! 
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Olimpiada Naţională de Religie Catolică, Cluj 2012 
Prof. Loredana Cojan, Colegiul Naţional “Vasile Alecsandri” Bacău 

 Etapa naţională a 
Olimpiadei de religie 
catolică, pentru clasele IX-
XII, s-a desfășurat între    
2-4 aprilie, la Cluj Napoca.  

 Acest eveniment a 
adunat elevi din toată ţara, 
la cele două nivele 
teoretic și teologic, 
(religie și vocaţional), care, 
entuziaști, s-au prezentat 
p e n t r u  a - ș i  t e s t a 
cunoștinţele religioase. 
 Din judeţul Bacău au 
participat 12 elevi, 4 elevi 
de la liceele teoretice și 8 
elevi de la cele teologice. 

Festivitatea de deschidere a avut loc în Catedrala Greco-Catolică, cu hramul Sfinţii martiri ai secolului al 
XX-lea, în sala Cardinal Iuliu Hossu. Dintre invitaţii de seamă amintim pe: PS Florentin Chrihălmeanu, Episcop 
de Cluj-Gherla; Anca Cristina Hodorogea, inspector școlar general al judeţului Cluj; Marinela Marc, inspector 
școlar general adjunct; pr. prof. drd. Liviu-Vidican Manci, inspector specialitatea religie și autorităţile locale. 
Gazda acestui concurs a fost Colegiul Tehnic de Telecomunicaţii „Augustin Maior” Cluj Napoca.  

Încă din prima zi atmosfera a fost însufleţită de nerăbdarea tuturor de a cunoaște oameni noi, și de a 
lega prietenii ce s-au concretizat în minunatele seri petrecute împreună în jurul a două-trei chitare. Dimineaţa 
concursului a sporit suspansul și emoţiile care deja se adunaseră în inimile participanţilor.   

Odată eliberaţi de emoţiile concursului au pornit cu toţii, elevi și profesori însoţitori, într-un tur forte 
al orașului Cluj-Napoca vizitând cele mai reprezentative puncte de spiritualitate și cultură pentru Cluj.  Cea 
de-a doua seară s-a încheiat târziu în noapte cu lacrimi fie de fericire, fie de dezamăgire, după aflarea 
rezultatelor.  

Munca deopotrivă a elevilor, profesorilor, familiilor, dar și a preoţilor din comunităţile din care provin 
elevii, a efortului tuturor, a fost concretizată prin obţinerea unor rezultate deosebite: 

Premiul I: clasa a IX-a: Ghervase A. Irina Mădălina, Colegiul Naţional „Gheorghe Vranceanu”, Bacau; 

Premiul II:  clasa a IX-a: Chenciu Ionuţ, Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” Onești; 

                      clasa a X-a: David Eduard Cristian, Colegiul Naţional Catolic „Sfântul Iosif” Bacău; 

Premiul III:  clasa a IX-a: Netedu Alexandru,  Colegiul Naţional Catolic „Sfântul Iosif” Bacău; 

                       clasa a XI-a: Albert Fabian Costel, Colegiul Naţional Catolic „Sf. Iosif” Bacău;  

                       clasa a XII-a: Cociorca Gabriel, Colegiul Naţional Catolic „Sf. Iosif” Bacău;  

HARISMA        24HARISMA        24  ACTUALITATE ȘCOLARĂACTUALITATE ȘCOLARĂ  



Menţiune:  clasa a XI-a: Socaciu Clara, Colegiul Naţional „Grigore Moisil”, Onești; 

                      clasa a XII-a: Socaciu D. Ana-Maria , Colegiul Naţional „Grigore Moisil”, Onești;  

  

  Iată câteva din gândurile premianţilor: 

- „Sunt pentru prima dată la olimpiada naţională. Pot spune că sunt boboc. A fost o experienţă frumoasă.”(Lidia, 
Onești)  

 

- „Tot ceea ce contează este în mâinile cui te afli”, sunt cuvinte pe care le-am auzit la Sfânta Liturghie din dimineaţa 
concursului. Nu am încetat să mă gândesc la aceste cuvinte. A fost un imbold pentru mine. M-au ajutat să văd altfel 
lucrurile. Le mulţumesc tuturor care au făcut ca acest vis – de a participa la olimpiadă – să devină realitate. Îmi pare 
rău că sunt a XII-a și nu mai pot participa și la anul. Celor din clasele a IX-a, a X-a, a XI-a le urez succes și să se 
implice și mai mult pentru că se merită. Felicitări tuturor participanţilor pentru că au fost curajoși.” (Ana, Onești) 

 

- „A fost o ocazie genială de a ne cunoaște, de a ne împărtăși experienţele spirituale. Îmi pare rău că a durat atât de 
puţin. Sunt a XI-a și drumul meu nu se oprește aici. Sper să ne vedem și la anul.” (Albert, Bacău)  

 

- „Sunt fericită ca am participat și anul acesta. Astfel am revăzut prietenii vechi și mi-am făcut alţii noi.” (Clara, 
Onești)  

 

- „A fost o experienţă extraordinară, pe care îmi doresc să o repet. Sunt fericit că anul acesta am avut o participare 
mult mai bună decât anul trecut și pentru asta mulţumesc tuturor care au făcut posibilă această participare: Bunului 
Dumnezeu, profesorilor îndrumători, profesorilor însoţitori, tuturor.” (Eduard, Bacău)  

 

- „Mi-a plăcut mult orașul. Am avut ocazia să cunosc lucruri noi. Pentru la anul îmi propun să muncesc mai mult 
pentru a avea rezultate mai bune”. (Daniel, Bacău)  

 

- „Mulţumesc tuturor că nu m-aţi lăsat să mă plictisesc. Sper ca această experienţă să o trăim și la anul, la 
următoarea etapă, cu premiul I.” (Alex, Bacău)  

 

- „A fost o experienţă foarte bună. La anul sper să fie mult mai rodnică.” (Ionuţ, Onești) 

 

- „Îi felicit pe toţi participanţii, pentru că fiecare pentru a ajunge aici, la această ultimă etapă, naţională, au făcut 
multe sacrificii. Au muncit foarte mult. Mulţumesc familiei, profesorilor îndrumători, profesorilor însoţitori, tuturor 
pentru sfaturi, sprijin. Dar cel mai mult îi mulţumesc lui Dumnezeu că fără ajutorul Lui nu aș fi ajuns aici.” (Irina, 
Bacău).  
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 Olimpiada de religie – competiţie a excelenţei 
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Sâmbătă, 10 martie a. c., 
s-a    desfășurat a XIV-a ediţie 
a Olimpiadei județene de re-
ligie, pentru elevii claselor     
V-XII. Acţiunea a fost        
organizată, în condiţii deose-
bite, în două prestigioase uni-
tăţi de învăţământ  băcăuane:                      
Școala «Constantin Pla-
ton» pentru elevii ortodocși 
și Școala «Mihail Sa-
doveanu» pentru elevii 
romano-catolici.         
 Participarea numeroasă 
(a peste 450 de elevi) dove-
dește interesul deosebit al 
acestora pentru a aprofunda 
competenţele dobândite la 
ora de religie, dar și prin 
studiu individual. Activitatea a 

debutat cu o slujbă de binecu-
vântare, invocându-se ajutorul 
Duhului Sfânt care să dea 
înțelepciune și luminare a 
minţii. Efortul fiecărui elev a 
fost răsplătit cu iconiţe și cărţi cu povestioare duhovnicești, oferite în dar de directorii celor două 
unităţi școlare, profesoare de religie, Manuela Neculcea și Danisia Dumea.   

Subiectele, elaborate de Comisia de specialitate de la nivelul judeţului, au vizat cunoștinţe de 
morală și spiritualitate, dar și atitudini comportamentale în societate și în familie. Elevii au avut de  
argumentat logic și teologic anumite aspecte și de alcătuit o compunere sau un eseu privind ajuto-
rarea semenilor sau importanța familiei. Ne bucurăm să vedem progresele făcute de elevi, interesul 
crescut și credința pe care o dovedesc în fiecare an!  

  La Olimpiada Naţională, care se va desfășura în perioada 2-6 aprilie 2012 la Oradea pentru 
elevii ortodocși, vor participa primii clasaţi de la clasele VII-XII și la Cluj, pentru elevii romano-
catolici, vor participa primii clasaţi de la clasele IX-XII.  

EVENIMENT 
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NR.  
CRT. NUME ȘI PRENUME ELEV ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ NOTA PREMIUL 

1 FILIP RALUCA GRUP ȘCOLAR DĂRMĂNEȘTI 10 I 

2 MUNTEANU SABINA 
ȘCOALA CU CLASELE I-VIII 
HELEGIU 9,70 I 

3 BÎRA IULIA 
ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 10 
BACĂU 9,50 I 

4 BURCĂ IOANA ANDREEA 
ȘCOALA CU CLASELE I-VIII ”DR. 
AL. SAFRAN” BACĂU 9,50 I 

5 CLIPA MARIA 
ȘCOALA CU CLASELE I-VIII 
”STEFAN LUCHIAN” MOINEȘTI 9,50 I 

6 RISTEA ANDREEA GEORGIANA 
ȘCOALA CU CLASELE I-VIII ”LIVIU 
REBREANU” COMĂNEȘTI 9,50 I 

7 SÎRBU STEFAN 
ȘCOALA CU CLASELE I-VIII ”AL. I. 
CUZA” BACĂU 9,50 I 

8 ABAGERU MARIA 

COLEGIUL NAȚIONAL 
”GHEORGHE VRÂNCEANU”    
BACĂU 9,50 I 

Religie ortodoxă: 

CLASA A V-A 

NR.  
CRT. NUME ȘI PRENUME ELEV ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ NOTA PREMIUL 

1 CIOBANU ECATERINA 
ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 
ONEȘTI 10 I 

2 IFTIMESCU GABRIELA 
ȘCOALA CU CLASELE I-VIII HOLT, 
COM. LETEA VECHE 10 I 

3 COZMA MARIAN VLAD 
ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 10 
BACĂU 9,80 I 

4 CAPMARE STEFAN 
ȘCOALA CU CLASELE I-VIII 
”GEORGE CĂLINESCU” ONEȘTI 9,50 I 

5 HEREȘ TEODOR 
ȘCOALA CU CLASELE I-VIII 
”STEFAN LUCHIAN” MOINEȘTI 9,50 I 

6 RACOVIȚĂ MARINA 
ȘCOALA CU CLASELE I-VIII ”ION 
CREANGĂ” BACĂU 9,50 I 

CLASA A VI-A 

NR.  
CRT. NUME ȘI PRENUME ELEV ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ NOTA PREMIUL 

1 ZAHARIA MARIA 
ȘCOALA CU CLASELE I-VIII 
”GHIȚĂ MOCANU” ONEȘTI 9,70 I 

2 MACOVEI ANA ROXANA 
ȘCOALA CU CLASELE I-VIII ”AL. I. 
CUZA” BACĂU 9,50 I 

CLASA A VII-A 
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NR.  
CRT. NUME ȘI PRENUME ELEV ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ NOTA PREMIUL 

1 PĂTRĂȚIANU BIANCA ELENA 
ȘCOALA CU CLASELE I-VIII ”DR. 
AL. SAFRAN” BACĂU 9,50 I 

CLASA A VIII-A 

NR.  
CRT. NUME ȘI PRENUME ELEV ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ NOTA PREMIUL 

1 STOLERU ALINA NICOLETA 

COLEGIUL NAȚIONAL 
”GHEORGHE VRÂNCEANU” BA-
CĂU 10 I 

2 IONAȘCU GEORGIANA CRISTINA 
COLEGIUL TEHNIC ”ION 
BORCEA” BUHUȘI 9,70 I 

CLASA A IX-A 

NR.  
CRT. NUME ȘI PRENUME ELEV ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ NOTA PREMIUL 

1 CIOBANU ANDREEA 
COLEGIUL NAȚIONAL 
”DIMITRIE CANTEMIR” ONEȘTI 9,70 I 

CLASA A X-A 

NR.  
CRT. NUME ȘI PRENUME ELEV ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ NOTA PREMIUL 

1 BĂTRÂNU RALUCA 
COLEGIUL NAȚIONAL ”VASILE 
ALECSANDRI” BACĂU 9,65 I 

NR.  
CRT. NUME ȘI PRENUME ELEV ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ NOTA 

PRE-
MIUL 

1 NEGHINĂ MIHAIELA 

COLEGIUL NAȚIONAL 
”GHEORGHE VRÂNCEANU” BA-
CĂU 9,00 I 

CLASA A XI-A 

CLASA A XII-A 
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Religie romano-catolică: 

 

Clasa a V-a 

Nr. Numelși prenume Școala de provenienţă Nota Premiul 
1. Ceobanu Ilaria Șc. cu cls. I-VIII Mihai Drăgan 9,70 I 
 2. Răchiteanu Alexandra Șc. cu cls. I-VIII Siretu 9,70 I 
 3. Silion Andra Șc. „M. Sadoveanu” 9,70 I 
 4. Cimpoeșu Georgiana Șc. cu cls. I-VIII Săucești 9,60 I 

 5. Prundoiu Andreea-Karina Șc. cu cls. I-VIII nr.1 Oituz 9,60 I 

 6. Moghior Ioana Șc. cu cls. I-VIII nr.1 Onești 9,50 I 

Nr. Nume și prenume elev Școala de provenienţă Nota Premiul 
1. Coșa Sabina Șc. cu cls. I-VIII Faraoani 10.00 

I 

2. Socaciu Elisabeta Gemma Șc. cu cls. I-VIII Tg. Trotuș 10.00 
I 

3. Vornicu Cătălin Paul Șc. „I. Strat” Gioseni 10.00 
I 

Clasa a VI-a 

Nr. Nume și prenume elev Școala de provenienţă Nota 
Premiul 

 1. Sandu Celina Șc. cu cls. I-VIII Sărata 9,85 
I 

2.  Vornicu Rafaela Șc. „I. Strat” Gioseni 9,80 
I 

Nr. Nume și prenume elev Școala de provenienţă Nota Premiul 
1.  Ţâmpu Cuna Maria Șc. Luizi Călugăra 10,00 

I 

 

Clasa a VII-a 

Clasa a VIII-a 
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Nr. Nume și prenume elev Școala de provenienţă Nota 
Premiul 

1.  Ghervase Irina Mădălina C.N. „Gh. Vrănceanu” Bacău 9,70 
I 

 2. Funaru Andrei C.N. „Ferdinand I” 9,65 
I 

Nr. Nume și prenume elev Școala de provenienţă Nota 
Premiul 

1.  Matieș Daniel C.N.P. „Ștefan cel Mare” Bc 9,85 
I 

Nr. Nume și prenume elev Școala de provenienţă Nota 
Premiul 

 1. Socaciu Dana Clara C.N. „Gr. Moisil” Onești 9,90 
I 

 2. Bacoiu Diana Mădălina C.N. „Gh. Vrănceanu” Bacău 9,80 
I 

Nr. Nume și prenume elev Școala de provenienţă Nota  
Premiul 

1.
  
Socaciu Ana Maria C.N. „Gr. Moisil” Onești 10.00 

I 
2.

  
Răchiteanu Francesca C.N. „V. Alecsandri” Bc 9,90 

I 
3.

  
Blaj Alexandra C.E. „I. Ghica” Bc 9,80 

I 
4.

  
Jitaru Eulalia C.N.P. „Ștefan cel Mare” Bc 9,70 I 

Clasa a XII-a 

Clasa a XI-a 

Clasa a X-a 

Clasa a IX-a 

Mult succes tuturor la faza naţională a Olimpiadei de Religie şi Duhul Sfânt să le dea 

înțelepciune și credință! 
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CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ 
 Pe 24 martie a.c. s-a desfășurat la 
Școala “Miron Costin” Bacău etapa    
judeţeană a Concursului naţional        in-
terdisciplinar religie-limba și literatura 
română pentru elevii claselor                                     
a V-a – a XII-a CULTURĂ ȘI        
SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ.  
 Concursul valorifică personalitatea 
culturală deschisă, flexibilă a elevului  capa-
bil de performanţă din învăţământul pre-
universitar. Obiectivul fundamental este 
centrat pe promovarea interdisciplinarită-
ţii, prin identificarea arhetipului literaturii 
de inspiraţie sacră și valorificând cunoștin-
ţele elevilor despre valorile spirituale 
românești cu scopul cultivării respectului faţă de acestea.  
 Concurenţilor li se evaluează abilităţile de susţinere a unei argumentări personale, bazate pe studiu 
comparativ și pe intuiţie culturală.  Obiectivul acestui concurs și componenta identitară integrată în contex-
tual cultural european asigură baza de selecţie pentru participarea elevilor la olimpiada internaţională de 
limbă, comunicare și literatură română. Concursul se desfășoară pe două secţiuni tematice, la care pot     
concura elevii de gimnaziu, respectiv de liceu, indiferent de clasă:  

- Secţiunea tematică pentru gimnaziu – Lumea între sacru și profan (nivelul claselor V-VI și  
nivelul claselor VII-VIII); 

- Secţiunea tematică pentru liceu – Hermeneutica textelor sapienţiale (nivelul claselor   
IX-X și nivelul claselor XI-XII).  
 Pentru a participa la concurs, elevii trebuie să deţină abilităţi de documentare, de lectură și interpretare 
a mesajului textului literar cu tematică sacră și a textului nonliterar despre relaţia dintre sacru și profan, care 
valorifică programele de limba și literatura română și religie.  

 Participarea numeroasă a elevilor și notele bune obţinute de aceștia dovedesc o foarte bună formare 
interdisciplinară. Județul Bacău va fi reprezentat la faza naţională a Concursului de către următorii elevi:  

Clasele V-VI – Barcan Ioana - Școala Nr. 10 Bacău (prof. Irina Leonte și prof. Iulia Jicu ) 

Clasele VII-VIII – Zaharia Maria - Școala “Ghiţă Mocanu” Onești (prof. Otilia Bârgăoanu și prof. Gabriela  
Tudorache) 

Clasele IX-X – Paloșanu Dragoș Constantin - Colegiul Naţional “Vasile Alecsandri” Bacău (prof. Plăeșu 
Teodora, prof. Mocanu Ramona) 

Clasele XI-XII – Cancel Sorana – Colegiul Naţional “Vasile Alecsandri” Bacău (prof. Plăeșu Teodora, prof. 
Mocanu Ramona) 

Mult succes la Suceava, unde se va desfășura faza naţională, în perioada 18-20 mai! 

CONCURS NAŢIONAL 
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 Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,   

de a declara anul 2012 ca An omagial al Sfântului Maslu și al 

îngrijirii bolnavilor a avut drept consecinţă derularea            

Programului-cadru Naţional Bisericesc, vizând desfășurarea unor 

activităţi complexe, în diverse domenii.  

 În cadrul proiectului “Hristos împărtășit copiilor” și al        

Concursului naţional “Copiii învaţă iubirea lui Hristos” lansat de    

Patriarhia Română, la Parohia “Sfântul Gheorghe” Bacău s-au deru-

lat multiple activităţi caritabile, care s-au caracterizat prin originali-

tate și    creativitate.  

 Miniproiectul de educaţie social-filantropică “Faptele 

iubirii creștine vindecă suferinţa”, derulat cu aprobarea       

PS dr. Ioachim Băcăuanul și iniţiat de Pr. prof. dr. Constantin     

Leonte, a avut ca parteneri Școala cu clasele I-VIII Nr. 10 Bacău, 

prin elevii de la grupa 1 de cateheză și Colegiul Naţional 

“Gheorghe Vrănceanu” Bacău, prin elevii de la grupa 2 de        

cateheză. Elevii mici, îndrumați de părintele Leonte și de d-na    

învăţătoare Ana Hodoroabă, au confecţionat mărţișoare, calendare 

și felicitări pentru Ziua de 8 Martie, pe care le-au vândut colegilor 

și părinţilor în cadrul Târgului mărţisorului. Elevii mari, coordonaţi 

de pr. Leonte și de d-na prof. Elena Dragomir, au adunat sponsori-

zări și contribuţii personale pentru activităţile proiectului.  

 Din sumele colectate s-a achitat contravaloarea pentru o 

lună a mesei de prânz pentru elevii cu o situaţie materială precară, 

care servesc masa la Casa “Samarineanul Milostiv”, de la Parohia 

“Sfântul Gheorghe”. O parte din sumă a fost donată Centrului 

Daniel Bacău pentru plata unor ședinţe de recuperare pentru copiii 

cu deficienţe locomotorii, iar din restul banilor s-au cumpărat dulciuri, fructe și jucării pentru copiii de la Centrul Daniel 

și pentru copiii de la Școala Specială Maria Montessori Bacău. De asemenea, elevii au participat la Taina Sfântului Maslu, 

rugându-se pentru cei aflaţi în suferinţă.  

 Activităţile au fost reflectate de mass media, dar, cel mai important, au avut un impact important în cadrul 

comunităţii băcăuane și în sufletele copiilor. 

 Proiectul și-a propus crearea premiselor necesare dezvoltării armonioase a comunităţii parohiale "Sfântul 

Gheorghe" Bacău și din Municipiul Bacău prin activităţi practice și de formare moral-religioasă, în vederea implicării și 

responsabilizării elevilor din grupele de cateheză ale Parohiei în viaţa comunităţii în care trăiesc, în spiritul respectării 

valorilor spirituale creștine, a sentimentului filantropic, de prietenie și ajutorare a semenilor aflaţi în suferinţă.  

"FAPTELE IUBIRII CREȘTINE VINDECĂ SUFERINŢA"  
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URCUȘ SPRE ÎNVIERE  

LA ȘCOALA „ȘTEFAN LUCHIAN” MOINEȘTI 

În săptămâna 2 – 6 aprilie 2012, toate școlile au 
fost „prinse” în proiecte și activităţi extrașcolare, menite 
să antreneze copiii în altfel de acţiuni decât cele obișnuite. 
Acestea au răspuns intereselor și preocupărilor diverse 
ale copiilor, implicând și un număr mare de parteneri: 
Primăria Moinești, Biserica Sfântul Nicolae, Spitalul de 
urgenţă, Biblioteca municipală, Clubul elevilor - Moinești, 
Muzeul de etnografie și artă „Dimitrie Ghika – 
Comănești”  etc. 

Activităţile organizate la Școala „Ștefan Luchian” 
Moinești, au cuprins următoarele domenii: cultural-
artistic, tehnico-știinţifice, duhovnicesc, caritativ, sănătate, 
ecologie, sport. Acestea au avut ca scop valorificarea și 
stimularea potenţialului creativ al elevilor, cultivarea 
dragostei și a respectului faţă sine, față de aproapele, dar 
și față de natură, formarea unui stil de viaţă sănătos, 
precum și pregătirea spirituală pentru cea mai mare 
sărbătoare a creștinătăţii, Învierea Domnului. 

   În cadrul Programului „Școala altfel” copiii au fost 
deosebit de receptivi, s-au implicat permanent și cu un 
real interes, având ocazia de a-și valorifica creativitatea, 
imaginaţia, spiritul de echipă, de a-și asuma roluri și 
responsabilităţi. 

   Cadrele didactice au avut posibilitatea de a 
desfășura demersuri didactice creatoare, scoase din 
rutină, având o mare oportunitate de a investi în mintea și 
în sufletul copilului.   

Prof. Elena Hereș, Școala „Ștefan Luchian” Moinești 

         Profesorii debutanţi și cei cu domiciliul în mediul rural vor beneficia de cursuri gratuite în cadrul 
proiectului eProf. Cursurile de formare a abilităţilor de utilizare a Tehnologiei informaţiei și a instrumentelor 
e-Learning în activitatea didactică sunt gratuite și certificate CNFP (Centrul Naţional de Formare a 
Personalului din Învăţământul Preuniversitar), iar la acestea se pot înscrie cadrele didactice care predau la 
clasele V-XII/XIII, indiferent de materia predată, de gradul didactic, de profilul școlilor la care predau și de 
zonele în care se află acestea.  
 Programul de formare continuă se va desfășura în două centre de formare, Universitatea Politehnică 
din București și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“(UTI) din Iași, și va include atât module de curs 
desfășurate faţă în faţă, cât și module on-line.  
 Pentru înscrierea la cursurile eProf este necesară înregistrarea pe portalul eProf - www.eprof.ro și 
completarea formularului on-line de înscriere la curs. 

CURSURI GRATUITE PENTRU PROFESORII DEBUTANŢI 
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 În perioada 2- 6 aprilie Școala cu clasele I-VIII 
"Mihai Eminescu" Buhuși a desfășurat activităţi educative 
după calendarul propus anterior de elevi. Pentru o 
săptămână elevii au devenit organizatori, dovedind spirit 
de echipă și descoperind că sunt talentati și pricepuţi în 
domenii diverse: au pictat icoane și desene pentru 
expoziţia de Paște, au obţinut premii în cadrul 
concursului pe teme rutiere și de biciclete, au realizat 
mici filmuleţe cu fotografii din mediul înconjurător. Pentru 
câteva ore ne-am reamintit de jocurile copilăriei în parcul 
din faţa școlii, elevii clasei a VIII-a au putut 
viziona ecranizări ale unor romane din programa 
școlară. Mediul inconjurator, prin parteneriatele 
cu Consiliul local, Compartimentul Spaţii verzi și 
Compartimentul mediu, a beneficiat de entuziasmul 
copiilor, care au văruit pomii din parc și au adunat 
deșeurile de pe șoseaua ce duce la Mănăstirea 
Ciolpani.  

 A fost vizitat Grupul Școlar " I. Borcea" din 
localitate de către elevii claselor a VIII-a, s-au realizat 
obiecte din materiale reciclabile și ne-a preocupat în 
mod deosebit interesul pentru alimentaţia corectă și 
sănătoasă.  

 Elevii claselor a II-a, a III-a și a IV-a au participat la 
concursurile "Micul matematician" și "Comunicare". Am 
avut invitati de la Poliţia Bacău în cadrul proiectului 
"Prevenirea traficului de persoane", nutritioniști, cadre 
medicale, reprezentanţi Avon, hair-stilist etc. Alături de 
cadrele didactice ale școlii s-au implicat în desfășurarea 
activităţilor, atât doamna Ungureanu Diana, asistent 
medical, cât și doamna Ciubotaru Adriana, bibliotecar, 
care a pregatit un grup de elevi pentru concursul lansat d e 
Biblioteca CCD "Citești, deci câștigi L@ biblioteca ta".  

 Ţinând seama că ne apropiem de sărbătorile 
pascale, părintele Craciunescu, de la Parohia "Sfânta 
Înviere" ne-a acordat suport duhovnicesc, spovedind 
elevii.  Doamnele directoare Malinici Oana-Cristina și 
doamna Păduraru Judit au sprijinit iniţiativele elevilor 
acordând ulterior diplome. Chiar dacă au existat și 
momente mai puţin frumoase și mai slab organizate, în general, elevii au trăit din plin copilăria, în această săptămână.   

Prof. Elena Sandu, consilier educativ Școala cu clasele I-VIII “Mihai Eminescu” Buhuși 

ȘCOALA ALTFEL, LA BUHUȘI 
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EVENIMENT 

 

ANIVERSAREA ȘCOLII „ȘTEFAN LUCHIAN” MOINEȘTI 
 

 Școala „Ștefan Luchian” din Moinești a 

aniversat de curând 145 de ani de existenţă. 

Evenimentul a debutat cu o slujbă de 

pomenire a pictorului Ștefan Luchian și a 

cadrelor didactice trecute la Domnul, 

săvârșită de un sobor de preoţi, foști elevi ai 

școlii. 

 Au fost prezenţi la eveniment 

reprezentanţii I.S.J. Bacău: Prof. dr. Cristian 

Cuciac - Inspector Școlar General Adjunct, 

Prof. Eugen Jalbă - Inspector Școlar de 

management, Prof. Irina Leonte -  Inspector 

de religie; reprezentanţi U.A.T Moinești: Valentin Vieru – viceprimar al Municipiului Moinești, Costea Viorel -  consilier 

local și putător de cuvânt al Primăriei Moinești, reprezentanţi ai Consiliului de administraţie din școală, cadre didactice 

pensionare și foști elevi ai școlii. 

 „Întreaga activitate a instituţiei noastre 

este subordonată ideii de creștere a 

prestigiului școlii la nivelul comunităţii locale, 

de acţiune ca aparat al inovaţiei, al schimbării 

și al dezvoltării materiale și spirituale”, a 

menţionat doamna prof. Eleonora Edu, 

directorul școlii. 

 Au fost rostite mai multe alocuţiuni, 

invitaţii răspunzând cu aceeași emoţie, 

trăirilor momentului. „Din prima clipă în 

care am intrat în sala de sport am constatat că suntem înconjuraţi de picturi florale. Este adevărat, pe noi aceste picturi ne 

încălzesc. Afară vedem flori de gheaţă, în sală vedem elevi, flori de care noi, cadrele didactice avem grijă. Este un moment 

aniversar, în care noi cei ce suntem la conducerea instituţiilor de învăţământ, ne putem bucura și ne putem mândri că avem 

posibilitatea să mulţumim cadrelor didactice care au activat în această școală”, ne-a spus prof. dr. Cristian Cuciac, inspector 

școlar general adjunct al I.S.J. Bacău. 

Printr-un program artistic, elevii școlii au evocat personalitatea pictorului Ștefan Luchian, care în 1909 a poposit 

la Moinești pentru a se trata de boala care-i măcina trupul. Dramatizarea  „Musafirul misterios” a surprins un moment 

emoţionant din viaţa pictor. Acesta, cu mâinile aproape înţepenite, primește la ceas de seară o vizită neașteptată: un 

tânăr care a scos de sub mantaua largă o vioară și „în odaie au început să se reverse sunetele unui cântec liniștitor. 

Când violonistul își termină cântecul diafan, tăcerea vibra și inimile erau limpezite și mângâiate. Pictorul lăcrima. Erau 
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lacrimi de bucurie și înduioșare, lacrimi ce liniștesc 

inima și limpezesc ochii. O mână caldă, cu degete 

nervoase strânse cu afecţiune mâna înăsprită de 

boală a pictorului. Muzica și pictura se îmbrăţișară 

într-o caldă și învăluitoare tăcere. Orice cuvânt ar fi 

fost de prisos!” Fără să spună vreun cuvânt, 

violonistul a plecat. Multe zile cântarea tânărului 

George Enescu i-a sunat pictorului în inimă și i-a 

înviorat sufletul. „Muzica îi adusese un balsam mai 

întăritor decât un car de cuvinte și o droaie de 

mângâieri!” 

La această sărbătoare au fost evocate 

principalele momente ale istoriei școlii înfiinţată în 

anul 1867. În prezentarea „File de istorie „Școala 

Ștefan Luchian – trecut și prezent” – s-au amintit 

personalităţi și evenimente care au marcat istoria 

școlii și a întregii comunităţi. Pe băncile acestei școli 

au crescut și s-au format nume mari, specialiști în 

diverse domenii de activitate, care ne fac cinste în 

întreaga lume.  

Aceștia au fost îndrumaţi de cadre didactice 

care au slujit cu toată dăruirea pe altarul sufletului 

de copil. Ei sunt cei care au creionat un anumit 

profil al școlii, caracterizat prin perseverenţă, 

tenacitate, seriozitate. 

Datorită formării unor elevi cu caractere de 

înalţă ţinută morală și intelectuală, din această 

școală s-au ridicat peste 20 preoţi și profesori de 

religie, care slujesc astăzi Biserica lui Hristos. 

Unul dintre momentele cele mai 

emoţionante a fost citirea mesajelor de la foștii 

noștri elevi, aflaţi acum departe. Acestea ne-au încălzit inimile, în ciuda frigului de afara. 

Atât cei prezenţi, cât și foștii elevi care au trimis mesaje la aniversare din diferite colţuri ale lumii, s-au întors în 

timp, la anii copilului de școală generală, la inocenţa acelor ani.  

E minunat ca oamenii să trăiască la dimensiunea purităţii copilăriei, fără de care nu putem intra în Împărăţia 

cerurilor.  

                           Prof. Elena Hereș  



ÎNTÂLNIRE  ÎN CADRUL CERCULUI DE RELIGIE „VOVIDENIA” 
MOINEȘTI 

Ședinţei Cercului de Religie 
„Vovidenia” Moinești, s-a desfășurat în luna 
februarie  la școala cu clasele I - VIII „George 
Enescu” Moinești. 

Lecţia demonstrativă „Dreptul Iov – 
model de răbdare și încredere în Dumnezeu”, 
susţinută de doamna profesor Ioana Alupei, a 
fost realizată la clasa a VIII-a și a avut ca scop 
sistematizarea și consolidarea cunoștinţelor 
legate de Dreptul Iov - personajul principal al 
cărţii cu același nume din Vechiul Testament. 
Pe parcursul activităţii didactice, elevii au 
demonstrat temeinice cunoștinţe religioase, 
dar și un interes deosebit pentru tema 
abordată. Acești au prezentat  frumoase 
eseuri pe tema „Răbdarea și încrederea în 
Dumnezeu”. 

Domnul profesor Anișca Iulian (Școala 
Solonţ) a prezentat apoi, referatul cu tema 
„Interdisciplinaritatea în cadrul orei de 
religie”. Acesta a scos în evidenţă faptul că,  
religia realizează corelaţii cu multe discipline, 
precum: literatura, istoria, geografia, arte 
(muzică, pictură, sculptură), etnografie, 
arhitectură, etc. Prin conexiunile 
interdisciplinare stabilite, se accentuează 
caracterul formativ al acestei discipline și 
resursele de modelare a personalităţii elevilor prin apelul la valori și modele umane.  

Prezent la activitate, părintele protopop Costel Mareș și-a manifestat bucuria de a fi în mijlocul 
profesorilor de religie și i-a solicitat să se implice în activităţile propuse de Protopopiatul Moinești, pentru 
anul 2012 – „Anul omagial al Sfântului Maslu și al Îngrijirii bolnavilor”, acestea fiind: expoziţie de icoane 
realizate de elevi, concurs de eseuri cu tema „Sănătatea ca dar al lui Dumnezeu și responsabilitate umană” și 
acţiuni caritabile. 

Preoţii și profesorii de religie prezenţi au apreciat în mod deosebit organizarea și desfășurarea lecţiei, 
subliniind maturitatea de care au dat dovadă atât doamna profesoară cât și elevii în tratarea temei propuse. 
Au evidenţiat modalitatea atractivă de prezentare a conţinutului informativ (utilizarea unei prezentări Power 
Point), apreciind în același timp și modul de colaborare a d-nei profesor Alupei Ioana cu Biserica „Sfântul 
Gheorghe” Moinești. 

               Prof. Hereș Elena – responsabila Cercului „Vovidenia” Moinești 
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 De câte ori nu ne-am dorit ca în misiunea 
noastră de profesori de religie să avem la clasă mai 
mult timp la dispoziţie și nu numai o oră pe 
săptămână! În răgazul acelui timp am putea face 
multe…! De exemplu, am putea să vizionăm un film 
duhovnicesc, am putea comenta o carte ziditoare 
de suflet, am putea aprofunda un subiect teologic 
mai dificil, am putea organiza o dezbatere pe o 
temă interesantă și actuală, sau pur și simplu am 
putea merge cu elevii să ne reculegem la o biserică 
sau la vreo mănăstire.  

 Am aflat cu toţii în toamna lui 2011 că 
structura acestui an școlar cuprinde și săptămâna cu 
Școala altfel, între 2 și 6 aprilie 2012. Deși e 
săptămâna dinaintea vacanţei de primăvară a elevilor, sub aspect liturgic ea se află în perioada Postului Mare. Adică, 
numai bine să alocăm ceva mai mult timp pentru reînnoirea sufletului nostru și slujirea semenilor. 

 Mergând pe făgașul acestei idei, unii elevi de la Colegiul Naţional ,,Grigore Moisil” din Onești s-au implicat în 
săptămâna cu Școala altfel într-o serie de activităţi demne de numele de creștin. Dintre acestea, amintim în primul rând, 
de vizita pe care elevii Colegiului coordonaţi de doamna profesoară Gabriela Ţăranu și de subsemnatul au făcut-o în 
ziua de miercuri, 4 aprilie 2012 la Centrul Rezidenţial de Îngrijire a Persoanelor Vârstnice din satul Hârja, 
comuna Oituz, judeţul Bacău. Cu această ocazie au fost făcute donaţii în alimente, obiecte și bani. Iniţiativa este 
binevenită,  dacă ne gândim și la faptul că anul 2012 a fost declarat de Patriarhia Română An omagial al Sfântului Maslu și 
al îngrijirii bolnavilor. De altfel, este a treia vizită pe care elevii moisiliști o fac în decursul ultimului an, urmând ca de acum 
înainte aceste acţiuni să fie lunare, conform proiectului ,,Dacă tinereţea ar ști și bătrâneţea ar putea…” (Părintele 
Arsenie Papacioc) aflat în desfășurare și în care Colegiul Moisil și instituţia filantropică sunt partenere. Totul este ca 
elevii să înţeleagă că milostenia folosește atât celui ce-o primește, cât și celui care o dă. Primul este ajutat (material și/
sau spiritual), iar cel de-al doilea, dacă dă cu inimă bună, va fi copleșit de binecuvântări cerești. Căci milostenia nu 
trebuie socotită ca o povară, ci ca un dar, pentru că prin milostenie dobândim mai mult decât am dat. Edificatoare sunt 
în acest sens cuvintele Divinului Învăţător: ,,Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui” (Matei 5, 7). 

 În ziua de vineri, 6 aprilie 2012, elevii Colegiului au participat în cadrul școlii la atelierele de creaţie sau la 
modulele știinţifice. Printre ateliere s-a numărat și cel în care participanţii au deprins arta de a încondeia ouă. 
Activitatea a fost cu atât mai dinamică cu cât la ea au participat, pe lângă elevi de liceu, câţiva elevi de clasa a VIII-a 
veniţi de la Școala Gimnazială ,,Ghiţă Mocanu” din Onești. La buna desfășurare a atelierului au vegheat coordonatorii: 
Otilia Bârgăoanu, Raluca Alupei și Constantin-Cornel Jupenschi. Cu această ocazie s-a subliniat că ouăle încondeiate 
sunt o mărturie a datinilor, credinţelor și obiceiurilor pascale, reprezentând totodată un element specific culturii și 
spiritualităţii românești. Deoarece oul roșu este purtătorul unor semnificaţii profunde legate de Învierea Mântuitorului 
Iisus Hristos și de reînnoirea naturii, participanţii la atelier s-au străduit să-l încondeieze cât mai frumos, desenând cu 
ceară simboluri creștine și motive decorative geometrice și din natură. De asemenea, au fost împodobite și câteva ouă 
din plastic cu paiete multicolore, lucru ce a presupus răbdare și migală.  

 La final toată lumea a fost mulţumită de ceea ce a ieșit, dar mai ales de faptul că s-a învăţat ceva nou, cu multiple 
valenţe creștine. Rămâne de văzut dacă participanţii vor aplica cele însușite la atelierul de la școală și acasă, pentru ca și 
familia lor să se bucure de măiestria execuţiei, armonia culorilor și varietatea motivelor. 

Prof. Constantin-Cornel Jupenschi, Colegiul Naţional ,,Grigore Moisil” din Onești   

ZILE CU SUFLETUL ALTFEL! 
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Școala altfel, doar noi la fel… 

          În săptămâna 2-6 aprilie 2012, s-a desfășurat 

programul „Școala altfel” și iată că și elevii Colegiului „Mihai 

Eminescu” Bacău au derulat diverse activităţi extrașcolare. 

Sub atenta îndrumare a domnului profesor de religie 

ortodoxă, Diaconu Ștefan, elevi ai diferitelor clase au fost 

implicați în următoarele activităţi cu teme religioase: 

1. în zilele de 2, 3, 5 și 6 aprilie cu începere de la ora 

7, o parte dintre elevi au primit Sfânta Taină a Spovedaniei și 

cea a Împărtașaniei. Cei care au oficiat aceste sfinte taine au 

fost  preot Chiribău Ioan de la parohia „Sfinţii Împăraţi 

Constantin și Elena” din Bacău și preot Croitoru Alexandru 

de la parohia „Sfinţii Voievozi” din Fundeni, comuna 

Secuieni, judeţul Bacău.  

2. Joi a avut loc conferinţa cu tema: „Lumea nevăzută

-despre îngeri” participanţi fiind elevii clasei a IX-a B, iar 

conferenţiarul a fost preotul Croitoru Alexandru, parohia 

„Sfinţii Voievozi” din Fundeni, comuna Secuieni, judeţul 

Bacău, care a primit o nouă invitaţie de a mai conferenția în 

această instituţie de învăţământ.   

3. Tot joi, elevi de la mai multe clase, au continuat 

tradiţia de a participa la Centrul „Ghiocelul” din cartierul 

C.F.R. Bacău,  unde au donat copiilor de acolo: jucării, 

îmbrăcăminte, fructe și nu în ultimul rând acea dragoste de 

care au nevoie acești copii suferinzi de care se îngrijesc 14 

angajaţi și care au fost numiţi de doamna Minodora, șefa 

centrului „copiii noștri”. Ei sunt ca și a doua familie a 

acestor vrednici lucrători, care-și vor lua plata cuvenită 

pentru o asemenea misiune atât de dificilă, poate,  pentru mulți dintre  noi. 

 În încheiere doresc să mulţumesc pe această cale tuturor participanţilor și le doresc ca Lumina Învierii 

Domnului nostru Iisus Hristos să le călăuzească pașii pe drumul mântuirii și când vor fi alături de cei dragi ai lor să se 

gîndească și la cei sărmani pe care nu-i iubește nimeni. 

    Prof. Diaconu Ștefan, Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău 
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 Într-o societate în care valorile creștine au trecut de 

mult pe locul II, principiile morale au o pondere din ce în ce 

mai scăzută în deciziile pe care mulţi dintre tineri le iau în 

viaţă. Mulţi copii provin din familii distruse de criză 

spirituală, de timpul care fuge oricum și care, alocat prea 

mult altor activităţi (mai puţin familiei) duce la separare, 

divorţ, violenţă domestică etc. 

În acest context, am lansat un proiect educativ 

școlar naţional, care să ajute copiii și tinerii de azi să 

conștientizeze valorile creștine predicate la Biserică, în ora 

de cateheză, în ora de religie. 

Proiectul educativ naţional „Să rămânem împreună!” își propune să aducă familia, clerul, ONG-urile 

Bisericii și școala, în a revigora interesul pentru educaţia umană, școlară dar, mai ales, religioasă, spirituală, a 

familiei, pentru proprii copii. Școlile aplicante în acest proiect și coordonatorii sunt: Colegiul Tehnic „Petru 

Poni” Onești (prof. Cristian Scripcaru), Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” Onești (prof. dr. Violeta Apostu) și 

Grădiniţa cu Program prelungit Nr. 28 Bacău (Educator Carmen Nedelcu). 

Obiectivul general al proiectului este: realizarea unei mai bune comunicări între Familie-Școală-

Biserică, cei trei factori esenţiali ai educaţiei umane, școlare și religioase care să se traducă într-o bună 

colaborare a acestor trei instituţii pentru atenuarea plăgilor familiei și a consecinţelor acestora (abandonul 

școlar, infracţionalitatea, coruperea și traficul cu minori, îndepărtarea de biserică, un comportament social 

inadecvat, etc). 

Sperăm ca acest proiect educativ să anime pe „actorii” educaţiei în apropierea familiei de Biserică și a 

Bisericii de Școală, și, astfel, (așa cum ne îndeamnă P.S. Petru Ghergel, Episcop de Iași, în Scrisoarea sa 

pastorală, la începutul celui de-al doilea An dedicat Familei și Căsătoriei creștine) să ajungem la a valoriza mai 

mult chipul lui Dumnezeu în noi - „...Aprofundarea legăturii membrilor familiei cu Biserica, depozitara tezaurului 

credinţei, va fi mijlocul cel mai fericit de a face ca opera mântuirii să se realizeze, iar omul să se desăvârșească în 

vocaţia sa de a fi în lume purtătorul chipului și imaginii lui Dumnezeu (cf. Gen 1,27).” (Scrisoare pastorală: Drumul 

familiei spre Biserică, dată la Iași, 18.10.2011) 

Prof. Cristian Scripcaru 

Colegiul Tehnic „Petru Poni” & Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Onești 

„Să rămânem împreună!” -  
un proiect pentru Familie și educaţie la Onești 



 

TREPTE SPRE ÎNVIERE, LA MOINEȘTI 
PC părinte protopop Costel Mareș în 

colaborare cu Primăria Moinești, a organizat 
o serie de conferinţe premergătoare marii 
sărbători pascale, intitulate URCUȘ SPRE 
ÎNVIERE. Aceste manifestări au avut un 
ecou deosebit în inimile credincioșilor, 
deoarece la ele au participat preoţi, oameni 
din medii diferite, dar și mulţi tineri dornici  
să-și adape sufletul cu vorbe de duh și 
înţelepciune. 

Ca invitat special, în ziua de 18 martie 
2012, în mijlocul moineștenilor s-a aflat 
arhipăstorul nostru de suflete, Preasfinţitul 
Ioachim Băcăuanul. Atmosfera a fost una 
deosebită și încărcată de emoţie pentru 
fiecare participant. Tăcerea a fost destrămată 
de ecourile corului Theotokos al Protoieriei 
Moinești, condus de Pr. Ștefan Pârjol,  ce 
intona imnul  Arhieresc ,,Pre Stăpânul”.  

Bucuria și emoţia ce i-a cuprins pe toţi, 
a făcut ca inimile să vibreze și să cânte laolată 
această frumoasă cântare. Preasfinţia Sa a 
ţinut o prelegere ce a pătruns în inimile 
tuturor ca un balsam mângâietor. În pauză, 
Corul ,,Theotokos” al Protoieriei Moinești și 
Corul Resurectio format din elevi de la 
Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Ghika” și Liceul 
Teoretic ,,Spiru Haret”, conduși de doamna 
profesoară Biea Gabriela, au susţinut un con-
cert de cântări pascale, ce au îndemnat su-
fletul la contemplaţie. Pe chipul tuturor se 
citea emoţia și bucuria de a fi în comuniune, 
în numele lui Hristos.  La final, fiecare a ple-
cat mulţumit că a primit leac pentru suflet și 
binecuvântare arhierească pentru inimă.  

Duminica următoare, pe data de 25 martie, în cadrul acelorași manifestări, a conferenţiat pr. prof. Constantin 
Nicula de la Facultatea de Teologie ,,Andrei Șaguna” din Sibiu. A fost aceeași atmosferă deosebită și un public dornic să 
se pregătească spiritual pentru marea sărbătoare a Învierii Mântuitorului. În pauza conferinţei a concertat Corul Re-
surectio care și-a făcut lansarea cd-ului intitulat ,,EU SUNT ÎNVIEREA”. La editarea acestui cd, doamna profesoară de 
muzică Biea Gabriela, l-a avut colaborator pe părintele profesor Ţuglea Adrian, de la Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Ghika” 
Comănești. Vocile tinere ale elevilor au răsunat cristaline și încălzite de credinţă.  

 Prof. Cristina Gorbănescu Grup Școlar Dărmănești 
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Joi, 4 aprilie 2012, la Școala Gura Văii, structură a 

Școlii ,,Ion Borcea” Racova, s-a desfășurat 

proiectul ,,Lumina Învierii în suflet de copil”.  

Strădaniile micilor artiști ai școlii au fost 

binecuvântate de părintele Matei Dan, parohul 

bisericii ,,Nașterea Maicii Domnului” din localitate, care a 

săvârșit slujba Aghiezmei mici în școală.  

În încheierea slujbei, părintele a apreciat activitatea 

cadrelor didactice și  a elevilor și a sfinţit micul cabinet de 

religie, înfiinţat prin strădania domnului profesor Nechita 

Adrian-Viorel. După slujbă, părintele a spovedit elevii școlii, 

invitându-i să Îl simtă pe Mântuitorul Hristos  înviind și în 

sufletele lor. 

În cadrul unui atelier de creaţie, elevii au confecţionat îngerași din hîrtie, au reconstituit viaţa, Patimile 
și Învierea Domnului prin icoane colorate de ei și au încondeiat ouă pentru Paști. Strădaniile lor au fost 
răsplătite cu diplome, iconiţe și cărţi cu ,,Prohodul Domnului”.  

Prof. Nechita Adrian-Viorel, Consilier educativ al Școlii ,,Ion Borcea” Racova 

LUMINA ÎNVIERII ÎN SUFLET DE COPIL 

          Școala „Emil Brăescu” Măgura și-a 

propus în săptămâna „Școala altfel”,  

implicarea, deopotrivă a elevilor și a 

dascălilor, în activități nonformale, interesante, 

care să valorizeze talentele, preocupările 

extra-școlare și competenţele în domenii 

diverse și interesante. 

         Concursurile de cultură generală 

finalizate cu premii, vizionările de filme 

educative completate de scenete create de elevii implicaţi într-un proiect ecologic, discuţii și informări asupra 

tipului de voluntariat practicat de liceeni la Crucea Roșie, practica ouălelor pictate cu motive religioase și 

confecţionarea felicitărilor de Paște, au constituit  prima parte a programului extrașcolar. Participarea la 

sfintele slujbe și primirea Sfintelor Taine au adus bucurie și pace în sufletele tuturor copiilor. 

 Vizitele la muzee și case memoriale, excursiile, jocurile în natură și practicile de ecologizare a mediului 

natural, au completat cea de-a doua parte a orarului special. 

          Consider că perioada Școală altfel este benefică pentru întreg procesul educativ și cred că se va păstra 

în structura anului școlar această săptămână inedită. 

Prof. Maria Popa, Școala Emil Brăescu Măgura-Bacău 

ȘCOALA ALTFEL OPREȘTE  TIMPUL  
ȘI  ADUCE  TIHNA JOCULUI ȘI A VORBEI  
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 Pe 3 aprilie 2012, la Cimitirul Eroilor din municipiul 
Bacău s-a desfășurat  o acţiune de ecologizare și înfrumuseţare, 
acţiune iniţiată de elevii Școlii cu clasele I–VIII „Alecu Russo” și cei 
ai Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” Bacău, în cadrul  proiectului 
“Cinste eroilor Patriei” din  programul „Școala altfel”. 

Activitatea a fost coordonată de dl profesor Andrei 
Enache (Școala cu clasele I–VIII „Alecu Russo”), de pr. profesor 
Ionuț Căsăneanu (Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”) și de dl 
colonel (r) Paul Valerian Timofte, președintele Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor – filiala judeţeană „Colonel Corneliu 
Chirieș” Bacău. 

La această acţiune au participat aproximativ 40 de 
elevi din cele doua unități școlare și 30 de jandarmi din cadrul 
Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău și a Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Bacău. La final, a fost oficiată o slujbă 
religioasă  în memoria eroilor căzuţi la datorie în primul război 
mondial pentru independenţa și suveranitatea ţării. Prin acest 
proiect elevii au vrut să atragă atenția cetățenilor să nu își uite 
trecutul și pe eroii știuți și neștiuți ai neamului  românesc. 

Prof.  Andrei Enache, Școala cu clasele I–VIII „Alecu Russo” Bacău 

Acţiune de ecologizare la Cimitirul Eroilor din Mun. Bacău 
“Cinste eroilor Patriei” 

 Programa școlară pentru clasa pregătitoare este în 

dezbatere publică pe site-ul Ministerului Educaţiei până la 

jumătatea lunii martie. Potrivit programei propuse, cei mai mici 

dintre școlari vor studia o oră pe săptămână disciplina Religie. 

Profesorilor li se recomandă să folosească mai mult metodele 

și mijloacele de învăţare moderne, să-i aducă pe părinţi mai 

aproape de copiii lor, prin intermediul proiectelor desfășurate 

în spaţiul școlii sau în alte cadre non-formale 

 O oră pe săptămână, micii școlari din clasa pregătitoare 

se vor întâlni, în lumina faptelor bune, cu Dumnezeu,          

„Cel ce ne-a creat din iubire, după chipul Său“. Ţinând cont de importanţa Religiei în formarea identităţii și caracterului 

copilului, Ministerul Educaţiei a propus spre dezbatere programa școlară pentru clasa pregătitoare, elaborată în acord 

cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale și ţinând cont de Strategia naţională privind educaţia timpurie. 

 Programa școlară pentru Religie - clasa pregătitoare a avut la bază mai multe premise, după cum subliniază 

MECTS: rolul Religiei la vârstele mici, contextul de învăţare, care valorifică în plan educativ „marile întrebări“ ale 

copiilor, experienţele de viaţă ale acestora, cu o importanţă majoră pentru dezvoltarea morală și pentru socializarea 

acestora. „Finalităţile propuse la clasa pregătitoare pentru disciplina Religie vizează formarea comportamentului în 

acord cu valorile moral-religioase“, subliniază autorii programei școlare. 

Ora de Religie la clasa pregătitoare  

HARISMA        46HARISMA        46  ACTUALITATE ȘCOLARĂACTUALITATE ȘCOLARĂ  



Anul omagial al „Sfântului Maslu și îngrijirii bolnavilor” marcat în 
Școala „Ion Creangă” Bacău 

 Joi, 23 februarie 2012, la Școala cu clasele I-VIII 
„Ion Creangă” Bacău a avut loc Ședinţa Cercului 
Pedagogic Bacău Nord, în cadrul căreia s-a oficiat Taina 
Sfântului Maslu, ca semn de marcare a anului omagial al 
acestei Sfinte Taine. Slujba a fost oficiată de preoţii 
Hărăbor Bogdan, Racoviţă Marin și Daniel Popa, iar 
printre cei prezenţi s-au numărat profesorii de religie ai 
Cercului metodic Bacău Nord, împreună cu doamna 
profesoară Teodora Plăeșu, metodist șef al acestui cerc 
pedagogic.  

          De asemenea, au fost prezenți profesori, 
învăţători și elevi ai școlii gazdă. Printre cei mici s-au 
numărat elevii clasei I A însoţiţi de doamna învăţătoare 
Mihaela Doltu și de profesoara lor de religie, dna Mihaela 
Dragomir.  

 Oficierea Tainei Sfântului Maslu s-a făcut pentru 
prima dată în această școală în cabinetul de Religie, sfinţit 
recent la începutul acestui an școlar de Preasfinţitul 
Episcop Dr. Ioachim Băcăuanul.  Foarte important pentru 
noi, organizatorii, a fost și feed-back –ul unei asemenea 
activităţi, în sensul bucuriei pe care au simţit-o și 
exprimat-o atât elevii cât și părinţii și cadrele didactice, care, deși  familiarizaţi cu această Sfântă Taină de la Biserică, au 
împărtășit mai bine comuniunea unii cu ceilalţi printr-o mai mare solidaritate umană exprimată în rugăciune, puși în faţa 
suferinţei unor semeni de-ai lor, manifestându-și totodată dorinţa de a reitera un asemenea moment.                             
      Pr. prof. Daniel Popa, Școala cu clasele I-VIII „Ion Creangă” Bacău 

Vineri, 24 februarie 2012, elevi ai claselor a VII-a 
și a VIII-a de la Școala „Ștefan Luchian” Moinești, au avut 
ocazia să-și demonstreze calităţile artistice, dar și 
cunoștinţele despre sărbătoarea de Dragobete, la sala de 
festivităţi a Primăriei Moinești. Concursul intitulat 
sugestiv „Dragobete – ziua dragostei și a bunăvoinţei”, a 
avut ca obiectiv păstrarea valorilor tradiţionale și a 
obiceiurilor prilejuite de această sărbătoare cu specific 
românesc. 

 Prima probă a constat în prezentarea emblemei și 
a unei scurte caracterizări a clasei din care fac parte concurenţii. La a doua probă, aceștia și-au pus în evidenţă calităţile 
artistice prin prezentarea unei mici scenete. La cea de-a treia probă au demonstrat cunoștinţele legate de sărbătoarea 
Dragobete, a urmat apoi „talentul clasei” și proba de dans (modern sau tradiţional).Fiecare probă a fost apreciată de 
juriu cu o notă de la 1 la 10. Concursul s-a dovedit a fi un adevărat spectacol, datorită momentelor deosebit de 
frumoase prezentate de elevi. 

  Prof. Hereș Elena – coordonator de proiecte și programe Școala „Ștefan Luchian” Moinești 

„DRAGOBETE – ZIUA DRAGOSTEI ȘI A BUNĂVOINŢEI” 
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 În vacanţa intersemestrială,   

TABĂRA ,,FLOAREA DE COLŢ” de la DURĂU a 

cunoscut din nou emoţia și voioșia pe care doar 

un copil le poate revărsa prin joc oamenilor și 

locurilor din jur. Un tablou de poveste, dacă ţinem 

cont de faptul că nu unul, ci 150 de suflete curate 

au împărtășit bucuria jocului, curiozitatea noului, 

împlinirea izvorâtă din șansa de a descoperi pe 

DUMNEZEU acolo unde poate te aștepţi mai 

puţin: într-o tabără de relaxare. Într-o astfel de 

tabără nu poţi simţi decât bucurie și pacea inimii. 

 Un sfânt Părinte al sec. XI-lea Sfântul 

Simeon Noul Teolog spunea: ,,Pacea inimii este 

tăcerea în care ne vorbește Dumnezeu”.  

 Mi-am adus aminte de aceste cuvinte atunci când am ajuns aproape de muntele Ceahlău, Athosul neamului nostru românesc, 

aproape de Mănăstirea Durău. În tăcerea munţilor de la 

Durău am resimţit faptul că Dumnezeu ne vorbește prin 

tot ceea ce ne înconjoară. 

 Unul dintre copii din tabără la un concurs de 

impresii ne-a spus: “Norii albi și pufoși ca mătasea dau 

spectacol naturii și alungă ceaţa pentru a nu întuneca scena 

cu luminiţe de argint a fulgilor de nea de pe bolta cerească”. 

(ȘTEFAN.B) 

 Iată, așadar, că aici la Durău, având copiii aproape 

simţind dragostea lor am simţit o pace a inimii greu de 

descris în cuvinte. La toate activităţile și atelierele 

desfășurate în tabăra aceasta m-am simţit mai aproape de 

pacea copilului din noi. M-am simţit aproape de rugăciunea sinceră a copiior pe care o făceam împreună dimineaţa, la masă și seara, 

cu mânuţele strânse la piept și cu gândul că Dumnezeu vorbește cu ei. 

 Tabăra de iarnă de la Durău 3-15 ianuarie, împărţită în două serii, a fost organizată de Biroul de tabere al Mitropoliei 

Moldovei și Bucovinei prin reprezentantul acesteia Dir. Mihai Barna. Au participat copii din diverse zone ale ţării, copii care au mai 

fost și copii care erau pentru prima oară în viaţa lor în acele locuri. Aceștia erau din Iași, Onești, Câmpulung Moldovenesc, Brăila, 

Deva, Suceava, Piatra Neamţ, București. Copiii au participat la numeroase activităţi defășurate atât în aer liber, cât și în cadrul 

atelierelor de creaţie. Copiii s-au bucurat de activităţile variate ale atelierelor de dans, muzică și a unor ateliere noi ce au devenit 

curiozitatea tuturor: SLACKLINE și orientare turistică - supravieţuire. S-au arătat încântaţi și de evenimentele speciale organizate 

în fiecare seară: Seara de dans și karaoke, Seara talentelor, vizionarea unui film, săniușul, focul de tabără, vânătoarea de comori și 

cea mai emoţionantă, orientarea de noapte. Multe jocuri noi au învăţat aici, care le vor putea realiza cu colegii lor de clasă. Cu 

plăcere s-au implicat la jocurile sportive desfășurate în aer liber fiind coordonate de prof. Eugen Pintrijel și Ion Ţăranu, dar care nu 

întârziau dimineaţa să facă înviorarea. Pe lângă toate acestea, participanţii au luat parte la Sfânta Liturghie săvârșită de preotul 

taberei și la rugăciunile de dimineaţă și de seară. 
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       Copiii participanţi de la Onești au fost în seria a II-

a, având ca și director pe Pr. Bogdan Frăsilă. Cu 

bucurie s-au spovedit și s-au împărtășit având o ocazie 

deosebită să participe la o “Liturghie a copiilor”. 

 Condiţiile de cazare și de masă au fost pe placul 

copiilor, însă cele mai vii amintiri pe care aceștia le 

păstrează sunt drumeţia la Cabana FÂNTÂNELE și 

orientarea de noapte, când copiii cu luminiţe-lanterne 

în mânuţe ca niște licurici, însoţiţi de animatori, au 

parcurs traseul de noapte prin pădure căutând cu 

ajutorul busolelor indiciile care au fost plasate din 

timpul zilei de d.na Elena Ungureanu - coordonatorul 

atelierului de orientare turistică.  

 Copiii au mărturisit că au învăţat să danseze, să cânte, să relaţioneze, s-au împrietenit, au avut grijă unul de altul prin Jocul 

“Îngerașul Păzitor”. “Aș fi vrut să stau acolo de trei ori mai mult, fără televizor și fără calculator, doar cu natura și oamenii buni și 

frumoși care erau cu noi. A fost prima oară când am mers într-o tabără și singurul regret a fost că nu a durat mai mult acest vis 

împlinit” a mărturisit Cristiana Chircu, elevă în clasa a V-a B, Școala “GH. MOCANU” Onești. 

 Jocul și voia bună primează într-o tabără de recreere, iar activităţile la care copiii participă trebuie să fie dintre cele mai 

diverse pentru a le capta atenţia și pentru a-i distra totodată. Poate fără să realizeze pe moment, faptul că sunt toţi laolaltă, elevi de 

mai multe vârste, din mai multe locuri și din mai multe 

condiţii sociale, aceștia interacţionează, comunică și își 

fac prieteni, dar își descoperă anumite abilităţi și talente 

ascunse adânc în sufletele lor. 

 Tabăra creștină de la Durău este un mod plăcut 

de a participa recreativ în vacanţă și de a intra în dialog 

cu celelalte grupuri de tineri și cadre didactice. Copiii 

au receptat cu multă atenţie programul zilnic al taberei, 

respectiv un program liber bazat pe activităţi ludice cu 

scop informativ și creativ. Animatorii, coordonatorii 

atelierelor fiind deosebit de bine pregătiţi, au avut 

capacitatea de a-și apropia copiii, de a fi aproape de sufletul lor. Toate atelierele, jocurile și concursurile organizate dinamizau 

foarte mult pe copii și îi motivau în cunoaștere și comunicare. 

 Ajunși acasă, ei trăiesc în continuare în spiritul creștin, păstrează în suflet o amintire frumoasă cu toţi cei de acolo, cu 

oameni și locuri, abia așteptând să revină în vacanţa de vară. Pentru noi, Oneștenii, este pentru a cincea oară când îmbrăţișăm 

Ceahlăul și ne împărtășim cu bucuriie Taberei de la Durău. Pentru noi a devenit o tradiţie și ne bucurăm căci de fiecare dată, și 

iarna și vara, ne așteaptă multe noutăţi: oameni noi, prieteni noi, animatori noi, jocuri noi, activităţi noi, concursuri noi. 

 Tabăra de iarnă “Floarea de colţ” Durău, 9-15 ianuarie 2012, a fost pentru copii un bun prilej de a petrece o săptămână la 

munte, într-un mediu curat, liniștit și odihnitor, de a-și face noi prieteni, de a descoperi bucuriile credinţei și voia bună a jocului, a 

diferitelor competiţii, precum și a atelierelor de creaţie. 

 Apreciem osteneala și grija pentru copii din partea părinţilor și totodată încrederea acordată faţă de noi organizatorii și 

coordonatorii acestor grupuri de copii. 

  Prof. BÂRGĂOANU OTILIA Consilier Programe și Proiecte Școlare, Școala “Ghiţă Mocanu” Onești  
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 Bunul Dumnezeu, în Înţelepciunea Sa, 

a hotărât ca elevii Școlii cu clasele     I-VIII 

“Mihail Sadoveanu” Bacău să sărbătorească 

Mica Unire a Principatelor într-o perioadă 

de har și rugăciune așa cum este săptămâna 

ecumenică 18-25 ianuarie. 

 Nu putea să nu fie mai potrivită 

alăturarea celor două evenimente! Unirea 

principatelor, eveniment ce a marcat istoria 

poporului nostru a făcut să rezoneze 

sufletele celor 183 de elevi ai ciclului primar 

care au ascultat, fără să respire, explicaţiile 

domnului profesor de istorie Lupu Ioan. 

Apoi, însufleţiţi de acordurile imnului Unirii 

și de îndemnurile doamnelor învăţătoare au 

pătruns în horă “uniţi în cuget și în simţiri”.  

 În ultima zi a săptămânii dedicată 

rugăciunii pentru Unirea Bisericilor 

Creștine elevii de la clasa a IV-a A, 

ortodocși și catolici, coordonaţi de 

profesorii Neacșu Bogdan și Dumea Danisia 

au dorit să realizeze o oră de religie în 

comun. Tema aleasă pentru această 

activitate a fost foarte potrivită intenţiei 

propuse. “Marea poruncă a iubirii”, au 

constatat elevii este o exigenţă comună, a 

tuturor creștinilor. Metodele activ-

participative folosite i-au determinat pe 

elevi să se implice punând întrebări dar și 

căutând soluţii la studiile de caz prezentate. 

 Nu poate decât să ne bucure 

concluzia unui elev participant care spunea încântat că ar mai dori ca astfel de ore să se repete! 

   Prof. Danisia Dumea 

Uniţi în rugăciune, în cuget și în simţiri 
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 Această concluzie a fost rezultatul 
unui studiu sociologic intitulat “The 
Good Childhood Report 2012” 
organizat de Arhiepiscopul anglican de 
York, Dr. John Sentamu. 

 Ierarhul avertizează că o generaţie de 

copii va fi “pierdută” dacă nu vor fi luate 

măsuri radicale pentru îmbunătăţirea vieţii 

copiilor în Anglia. Raportul a fost realizat în 

colaborare cu Societatea Copiilor (Children’s 

Society) și este bazat pe interviuri luate la mai 

mult de 30 000 de copii de la 8 la 16 ani. 9% dintre copiii din Regatul Unit sunt catalogaţi ca fiind “nefericiţi”, 

adică mai mult de 500 000 de copii. 

 Un fenomen important observat de sociologi este că nivelul de nefericire crește alarmant odată cu 

creșterea vârstei. Astfel, 4% dintre copiii de 8 ani sunt nefericiţi, însă 14% dintre cei de 15 ani. Familia are cea 

mai mare influenţă asupra nivelului de fericire, copiii simţindu-se fericiţi dacă există armonie în casă și dacă ei 

experiază relaţii iubitoare între membrii familiei. Copiii care se simt ascultaţi și implicaţi în luarea deciziilor în 

familie au un nivel mai ridicat de fericire.  

 Mediul de acasă este de asemenea foarte important pentru o viaţă normală a copiilor. Copiii care 

trăiesc în casele sărace sunt mult mai nefericiţi decât cei care au un nivel mediu de prosperitate. Imaginea 

este de asemenea de mare importanţă în gândirea copiilor. Felul cum aceștia arată determină un nivel de 

mulţumire în rândul copiilor, dar mai ales a adolescenţilor. Astfel, 25% din copiii de 10 ani le pasă de felul 

cum arată, însă la 15 ani procentajul băieţilor preocupaţi de imagine este de 32 %, iar al fetelor 56%.   

 Raportul identifică 6 priorităţi pentru o copilărie fericită: condiţiile corecte pentru a învăţa și dezvolta, 

viziunea pozitivă asupra lor înșiși, relaţiile pozitive cu ceilalţi membri ai familiei, o casă primitoare, prietenii 

etc. Arhiepiscopul de York a spus: “Testul moral pentru orice societate este felul cum ea tratează pe cei mai 

vulnerabili membri ai ei: copiii. Realitatea este că jumătate de milion de copii sunt nefericiţi și acesta trebuie să fie un 

semnal de alarmă pentru noi toţi”.     www.doxologia.ro 

Jumătate de milion de copii nefericiţi în Marea Britanie 
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 P a t r i a r h i a  R o m â n ă 

organizează Concursul naţional 

'Icoana ortodoxă - lumina credinţei' 

la care pot participa pictori de 

icoane din cadrul Biserici i 

Ortodoxe Române. Concursul, aflat 

la prima ediţie, se va încheia pe    

21 mai a.c. 

 Patriarhia Română, prin 

Sectorul Patrimoniu cultural și 

Sectorul Teologic-educaţional, 

organizează concursul 'Icoana ortodoxă - lumina credinţei' la care poate participa orice pictor de icoane din 

cadrul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române care are vârsta minimă de 18 ani, după cum ne informează 

Ziarul Lumina. Concursul este desfășurat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu 

aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și se va desfășura pe o perioadă de aproape cinci 

luni, între 9 ianuarie și 21 mai. Prin acest concurs, Patriarhia Română creează un cadru de afirmare a artiștilor 

iconari valoroși care promovează arta bisericească autentică, înscrisă pe coordonatele mărturisite de 

Teologia Bisericii și în conformitate cu tradiţia de veacuri a picturii icoanelor pe lemn în stil neobizantin, dar 

și a picturii pe sticlă în stilul românesc tradiţional.  

 Părintele Constantin Pătuleanu, consilier patriarhal la Sectorul Teologic-educaţional, a spus că prin 

acest concurs se urmărește educarea credincioșilor în ceea ce privește o icoană adevărată, pictată după 

tradiţia bisericească. 'Obiectivul general al concursului este păstrarea tradiţiilor religioase și culturale prin 

punerea în valoare a talentelor din pictura bisericească. Obiectivele specifice mai sunt încurajarea și 

promovarea artei autentice, descoperirea pictorilor iconari cu aptitudini plastice și realizarea unui catalog de 

poze cu cele mai frumoase icoane din concurs și, nu în cele din urmă, facilitarea accesului credincioșilor la 

cumpărarea icoanelor reprezentative pentru arta bisericească. Concursul are și premii pentru cele două 

secţiuni, pictură pe lemn și pictură pe sticlă. Pictura pe lemn trebuie să fie în tradiţie neobizantină, iar pictura 

pe sticlă trebuie să fie în tradiţie românească', a explicat părintele consilier.  

 Concursul naţional 'Icoana ortodoxă - lumina credinţei' este organizat pentru prima dată, iar de anul 

viitor, la a doua ediţie, se vor adăuga și alte două secţiuni: pictură în frescă și pictură în tehnică mozaic. 

Picturile pe lemn și pe sticlă vor fi trimise de participanţi în perioada 20-30 aprilie pe adresa Centrului pentru 

patrimoniu cultural 'Sfântul Constantin Brâncoveanu', strada Maria Rossetti, nr. 63, sector 2, cu menţiunea 

'Pentru Concursul naţional Icoana ortodoxă - lumina credinţei'. Concurenţii se pot înscrie la una sau la 

ambele secţiuni ale concursului, respectând condiţiile de participare pentru fiecare secţiune în parte. 

Informaţii despre acest consurs se pot găsi pe site-ul www.patriarhia.ro. 

“ICOANA ORTODOXĂ -  LUMINA CREDINŢEI” 
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CONCURS NAŢIONAL 
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"PLINI DE RECUNOȘTINŢĂ, CU O ANGAJARE REÎNNOITĂ"  

 La mănăstirea carmeliţilor din Luncani a 

avut loc, în perioada 2-4 martie 2012, cursul 

diecezan de formare pentru responsabilii 

Acţiunii Catolice a Copiilor, cu tema: "Plini de 

recunoștinţă, cu o angajare reînnoită". Au 

participat 55 de persoane din 24 de parohii din 

Dieceza de Iași, împreună cu membrii consiliului 

diecezan și asistenţii spirituali ai sectorului copii. 

Programul s-a deschis vineri seara cu celebrarea 

Sfintei Liturghii, urmând apoi programul de 

cunoaștere și rugăciunea de seară. 

 

 Sâmbătă, ziua a început cu participarea la 

Sfânta Liturghie, urmat de un moment de 

formare despre comunicare prezentat de 

părintele Marcelin Blaj, asistent spiritual pe zona 

Iași la sectorul copii. Părintele a subliniat faptul 

că animatorul comunică mai mult prin ceea ce 

face decât prin ceea ce spune, iar copilul ia 

modelul celui care îi stă în faţă. Totodată, a fost 

punctată și ideea că Acţiunea Catolică presupune 

preocupare și acţiune, iar valorile acesteia sunt 

cele pe care membrii și le asumă. În continuarea 

momentului de formare prezentat a urmat lucru 

pe laboratoare în care s-a valorificat 

comunicarea dintre membrii echipelor. 

 Programul de după-amiază a început cu cel de-al doilea moment de formare ţinut de părintele Eugen Robu, 

asistent spiritual la sectorul copii pe zona Bacău. Părintele Eugen a vorbit despre recunoștinţă ca fiind sentimentul nobil 

ce se trezește în sufletul curat. Printre concluzii s-a menţionat și faptul că tot ceea ce avem sunt binecuvântări primite 

gratis, că totul este dar și că oricum ne-am privi, nimic nu ne aparţine. La sfârșitul momentului, animatorii au fost 

provocaţi să facă o listă cu o sută de lucruri pentru care sunt recunoscători. Această listă le-a fost de ajutor pentru 

următorul moment în care au fost din nou grupaţi în echipe pentru a experimenta moduri dificile în care îţi poţi arăta 

recunoștinţa.  

 Spre seară, participanţii au parcurs Calea Sfintei Crucii în procesiune în curtea mănăstirii, ziua încheindu-se cu o 

serată prin intermediul căreia au învăţat să comunice prin joc, având ocazia să se cunoască mai bine. Duminică a avut 

loc ultimul moment de formare, ţinut de pr. Emanuel Bejenaru, asistent spiritual pe zona Roman, care a prezentat tema 

"Acţiunea Catolică - pași spre viitor". A urmat Sfânta Liturghie și încheierea, cu prezentarea impresiilor și concluziilor.                       

      Prof. Loredana Cojan, Colegiul Naţional “Vasile Alecsandri” Bacău 
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 24 ianuarie este ziua în care sărbătorim an de an, 
din 1859 încoace, un mare eveniment al istoriei 
poporului român: Unirea Principatelor. Din ce în ce mai 
mulţi elevi, cuprinși de patosul patriotic faţă de realizările 
înaintașilor, cinstesc în aceste vremuri, marile momente 
ale istoriei poporului român.      
        Cu această ocazie, în faţa Casei de Cultură a 
Sindicatelor din Onești, pe 24 ianuarie, în 
programul ,,Hai să dăm mână cu mână’’, prezentat de 
elevii școlii ,,Emil Racoviţă’’, s-a regăsit acel freamăt al 
patriotismului. Cu deosebită căldură, grupul 
folcloric ,,Flori Trotușene’’, coordonaţi de doamna profesoară Coșa Elena-Daniela, au dat glas unor cântece 
populare, încălzind inimile publicului spectator. Din  momentul artistic prezentat, nu puteau lipsi  cântecele 
patriotice. Sub îndrumarea domnișoarei profesoare Bîrlă Gabriela, elevii prin glasul lor au dovedit că  
patriotismul nu are vârstă. 

,,HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ’’, 24 IANUARIE 2012  
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 Memoria ,,Luceafărului poeziei românești’’, născut pe aceste 

meleaguri încărcate de istorie, rămâne vie în amintirea tuturor. Pașii 

poetului sunt ,,pretutindeni și nicăieri”, dar, în sufletul copiilor, 

încolţește dorul de Eminescu. Într-o societate în care primează alte 

valori decât cele autentice este necesară organizarea unor activităţi 

care să-i mobilizeze pe elevi în realizarea unor creaţii proprii, care 

să vină din sufletul lor curat. Necesitatea cunoașterii operei marelui 

poet a devenit o prioritate. Sensibilizându-i pe elevi, îi introducem, 

de la o vârstǎ fragedă, în imensa și inegalabila lume eminesciană. 

 Acesta a fost argumentul împărtășit de doamna profesoară 

Coșa Elena-Daniela în coordonarea proiectului ,,Eminescu-trecut, 

prezent și viitor’’. La realizarea activităţilor, la care au participat elevi 

din clasele a II-a, a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a, au colaborat  

doamna profesoară Graur Alina și doamnele învăţătoare Purice 

Liliana și Nechita Zefora. 

 Elevii și-au exprimat bucuria și preţuirea pentru 

creaţia ,,poetului nepereche’’ al literaturii române. 

 Cu spontaneitate și cu candoarea vârstei, elevii au exprimat 

bucuria recitării versurilor eminesciene, fiind coordonaţi de doamnele Graur Alina și Purice Liliana. Cu aceeași 

candoare un grup vocal, îndrumaţi de doamna Nechita Zefora, a interpretat câteva melodii pe versurile lui Mihai 

Eminescu. Atmosfera acestui moment aniversar a fost întregită de o mini-expoziţie cu lucrări realizate de către elevi și 

inspirate din creaţia eminesciană. 

 În cadrul acestui proiect educaţional, elogiat de către prof. pensionar Epure Ștefan, ca ,,expresie a profundei 

simţiri de urmași ai lui Eminescu’’, a fost realizată de doamna profesoară Coșa Elena-Daniela și o prezentare power 

point cu tema ,,Motive ortodoxe în opera eminesciană’’.  

,,EMINESCU-TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR’’ 
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 A învăţa elevul să fie îngrijit, să respecte regulile de igienă personală, să 

se obișnuiască, cu un anumit regim raţional de alimentaţie, muncă și odihnă, 

înseamnă a pune baze trainice fomării acestuia ca om de nădejde pentru 

societate. Modul de abordare  a activităţilor în cadrul proiectului ,,Învăţăm să 

ne păstrăm sănătoși’’, pleacă de la ideea că este bine pentru copii să înţeleagă 

de mici că sănătatea nu înseamnă numai absenţa bolii, ci și un mod de viaţă 

echilibrat, ce reprezintă premiza sănătăţii. 

           În urma activităţii ,,Rolul fructelor și a legumelor pentru o viaţă 

sănătoasă’’, desfășurată în data de 9 februarie 2012, elevii clasei a IV-a a, sub 

coordonarea doamnei învăţătoare Nechita Zefora și doamnei profesoare 

Coșa Elena-Daniela, elevii au primit informaţii privind importanţa sănătăţii, în 

viaţa de zi cu zi. Astfel, ei au înţeles de ce este important să aibă un stil de 

viaţă sănătos și care sunt beneficiile acestui stil; care sunt alimentele și 

comportamentele vicioase care determină îmbolnăvirea organismului. Însă 

ideea principală, a fost aceea de a conștientiza importanţa consumului de 

fructe și legume pentru menţinerea sănătăţii fizice și psihice. 

          La sfârșitul activităţii, elevii au preparat suc de fructe și legume, evidenţiind calităţile acestuia. Această activitate a 

avut ca scop identificarea pericolelor alimentare ce pun bazele șubrezirii organismului încă din perioada copilăriei și a 

adolescenţei. Iar, prin respectul insuflat copilului faţă de fiinţa omenească, faţă de lumea înconjurătoare, se urmărește 

formarea unei societăţi care poate fi mai bună. 

,,ÎNVĂŢĂM SĂ NE PĂSTRĂM SĂNĂTOȘI’’ 

 Vineri, 24 februarie 2012, la Școala cu clasele I-VIII Nr. 1 Onești, 
doamna profesoara de religie ortodoxă Lazăr Maria-Magdalena, a susţinut 
inspecţia pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământ.       
          După cele patru activităţi didactice, a prezentat lucrarea metodico-
știinţifică cu titlul ,,Dogma despre preacinstirea Maicii Domnului-sursă 
de inspiraţie creștină pentru copii’’, elaborată sub atenta îndrumare a       
prof. conf. dr. Vasile Cristescu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din 
Iași.  Președinte al comisiei a fost distinsul pr. prof. dr. Gheorghe Petraru de 
la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, iar din partea ISJ Bacău a fost 
prezentă prof. Coșa Elena Daniela, metodist cu gradul I.  
 În prezentarea lucrării doamna profesoară a subliniat locul și rolul 
Maicii Domnului în iconografia mântuirii și a evidenţiat personalitatea moral-
religioasă a Maicii Domnului ca model de vieţuire creștină pentru copii. 
Membri ai Cercului metodic de religie din Onești, cadre didactice din școală 
și preoţi au fost alături de doamna profesoară. Comisia a apreciat activitatea 
didactico-educativă a propunătoarei și lucrarea susţinută în plen, acordându-i 
nota maximă. 
          Îi urăm sincere  felicitări și îi dorim ca  misiunea de ,,apostol ‘’ al lui 
Hristos, să fie mereu încununată de împliniri, căci roadele, știm cu toţii, nu vor înceta să se arate. 

GRADUL I CU NOTĂ MAXIMĂ LA ONEȘTI    
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 Școala cu clasele I-VIII „Nicolae 

Iorga“ din Bacău a organizat pe data 

de 31 ianuarie 2012  Concursul 

interjudeţean de religie  „Sfinţii Trei 

Ierarhi“, ediţia a V-a.  

 Partenerii proiectului sunt 

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, 

Inspectoratul Școlar Judeţean Bacău, 

Protopopiatul Bacău, Biserica „Sfântul 

Dumitru“ din Bacău și 27 de școli din 

toată ţara.  

 Elevii s-au înscris la secţiunile: 

grafică/ pictură/ colaj pe planșe de 

format A4/A3, icoane pe sticlă sau 

lemn, eseu sau poezie religioasă.  

 În deschiderea concursului a 

fost oficiată o slujbă de Te Deum, 

care a fost urmată de alocuţiuni ale 

invitaţilor și de vernisajul expoziţiei.  

        Obiectivele proiectului sunt 

dezvoltarea și stimularea expresivităţii 

și creativităţii copiilor, cultivarea 

sensibilităţii artistice a copiilor din 

învăţământul gimnazial, descoperirea 

și dezvoltarea aptitudinilor plastice, 

implementarea în activitatea didactică 

modernă a unor elemente din educaţia religioasă, apropierea și cunoașterea de către elevi a sfinţilor și 

conștientizarea și valorizarea virtuţilor creștine.  

 

Prof. Mioara Lica, Școala cu clasele I-VIII „Nicolae Iorga“ Bacău  

Concursul Interjudeţean de Religie ,,Sfinţii Trei Ierarhi” – Ediţia a V-a 
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 Școala noastră, “Emil Racoviţă”, are un 

potenţial imens datorită elevilor silitori, a 

profesorilor dedicati învăţării și educării 
noastre și a perseverenţei de care am dat toţi 

dovadă în timpul mutării de la noi de la școală. 

 Pentru o vreme, școala noastră a avut 

parte de mici obstacole care au încetinit succesul construit de munca 

grea, dar a reușit să depășească cu bine orice inconvenient.  
La început ne-a fost greu să ne acomodăm cu noua școală, 

cu distanţa și noile condiţii, dar bineînţeles că până la urmă ne-am 

obișnuit. Multe școli, mulţi oameni care aparent nu știau ce spun, 

afirmau că mutarea de la noi de acasă ne-a făcut să scădem la 

învăţătură, dar nu este așa. Mulţi elevi au rămas la același nivel, alţii 
au avansat...   

Însă, de pe 16 ianuarie 2012 acest lucru a luat sfârșit! Ne-am 

întors la noi acasă, la noi la școală și vom dovedi că noi știm să facem 

faţă provocărilor, trecând cu brio prin orice ! Vom avea parte de o 

școală reabilitată, amenajată foarte plăcut si ne vom bucura cu toţii 
de anii frumoși ai copilăriei... Noi,elevii unei școli așa de talentate, 

suntem pregătiţi să începem noul semestru în forţă și entuziasmaţi.  

Noi, îl avem ca model pe Emil Racoviţă, deoarece era un 

om foarte inteligent, ce se axa pe știinţă și adevăruri știinţifice, 

gândind mereu cu capul lui, nu al altora...  
Iar asta vom deveni si noi, elevii școlii ce îi poartă numele: oameni muncitori, cinstiţi și de succes, așa cum  transmitem și 

prin Imnul școlii noastre’’. 

    1.  Suntem copiii unei școli cu vechi renume                     2. Domnii profesori ne îndrumă pașii 

          Și vom urma exemplul denumirii ei,                                 În zborul nostru către infinit. 

          Vom fi cercetătorii de mâine,                                           Nu-i vom dezamăgi, suntem urmașii 
  Vom fi exemplul altor prichindei.                                     Atâtor oameni demni ce ne-au iubit. 

                                                                                                     

    3. Deviza școlii noastre este ,,Muncă’’!                              4.  Cu drag noi vom urma aceste sfaturi, 

 Căci fără ea, devii un anonim.                                            Pe care–n ,,cartea școlii’’ le-am găsit.                                      

 Glasul inimii noastre, dă poruncă                                       Și nu ne vom abate niciodată,                                                   
 Mereu numele școlii să-l cinstim!                                       Din drumul drept, pe care am pornit.                                        

 

 Acestea au fost sentimentele de bucurie și gândurile exprimate în numele tuturor elevilor școlii ,,Emil Racoviţă’’, de către 

eleva Obreja Bianca, pe 16 ianuarie 2012. Pentru elevi, această zi reprezintă un nou început în viaţa lor de elevi, ei întorcându-se 

într-o școală ce a trecut prin reparaţii capitale. Dotările sunt extraordinare: totul este nou,  iar fiecare sală de clasă are în dotare 
echipamente IT( laptop, video proiector și ecran), ceea ce ajută la o mai bună desfășurare a actului educaţional. Lucrările de 

modernizare au fost realizate cu fonduri europene. 

La festivitatea de deschidere a participat domnul primar Emil 

Lemnaru și pr. Constantin Alupei, Protoiereu de Onești, care a oficiat 

slujba de binecuvântare și sfinţire a sălilor de clasă. 
,,Pe scara fără sfârșit a vremurilor, încet-încet trudește omenirea, 

când trasă în jos spre întuneric de superstiţiile ignoranţei, când trasă în sus 
spre lumină de adevărurile știinţei… A ști sau a nu ști, aceasta e 
întrebarea ! A ști înseamnă pentru omenire: organizare temeinică, 
activitate raţională, cooperare, solidaritate, evoluţie pașnică. A ști înseamnă 
pentru om: a-ţi trăi timpul de a fi cu mulţumire și a aștepta clipa de a fi cu 
seninătate” (Emil Racoviţă). 

Prof. Coșa Elena-Daniela 
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,,ÎNAPOI LA NOI ACASĂ’’  
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 În ziua de 8 martie 2012, la Așezământul social „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Hârja, a avut loc o activitate emoţionantă 

organizată de profesoara de religie Otilia Bârgăoanu. La această activitate au fost implicaţi elevii din clasa a VIII-a B ai Școlii Ghiţă 

Mocanu Onești și Corul Andantino. Au fost prezenţi bătrânii, personalul angajat al Așezământului Social, pr. Ilarion Mâţă -  și d-na 

Raluca Alupei, asistentul social al Protoieriei Onești. Copiii din Corul Andantino au prezentat un program artistic și au făcut 

bătrânilor o bucurie împărţindu-le flori, felicitări – confecţionate de ei, și dulciuri, aducând astfel mângâiere și bucurie în sufletele 

acestora. 

 Vizita copiilor în Centrul rezidenţial Hârja a făcut ca Ziua de 8 Martie să devină o zi a întâlnirii între tânăra generaţie și cei 

ce ar putea fi bunicii elevilor care i-au vizitat. Aceste vizite au devenit tradiţie în înnoire sufletească pentru toţi.  
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BUNICILOR NOȘTRI, UN ZÂMBET ȘI O FLOARE! 

Ședinţa Cercului Metodic„Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Onești 

         Ședinţa Cercului Metodic al profesorilor de religie din zona Onești 

a avut loc pe 23 februarie 2012. Activitatea s-a desfășurat la Colegiul 

Tehnic „Petru Poni”, în prezenţa a 20 de cadre didactice. 

         Lecţia demonstrativă cu titlul „Contribuţia Voievodului Ștefan cel 

Mare la formarea și dezvoltarea culturii naţionale” a fost susţinută la 

clasa a XI-a J de către doamna profesoară Umbrărescu Ana Maria, grad 

didactic II. Motivaţia activităţii a fost aceea de a-i face pe elevi să 

dobândească noi cunoștinţe despre rolul voievozilor români în formarea 

și dezvoltarea culturii naţionale. 

         Lecţia a fost caracterizată de dinamism, fiind utilizate mijloace și 

metode moderne interactive, lucrul în echipă, fișe, prezentare Power Point, lectură biblică, iconografie, metoda organizatorului 

grafic, metoda ciorchinelui.  Elevii au răspuns cu succes, exprimându-și opinii personale, demonstrând respect și recunoștinţa față 

de marele voievod Ștefan cel Mare. 

         Referatul cu titlul „Interdisciplinaritatea în cadrul orei de Religie” a fost prezentat de către diac. profesor Cautiș Petrică, 

subliniindu-se importanţa și rolul întrepătrunderii Religiei cu alte obiecte de studiu și rezultatul acestora, reflectat în viaţa elevilor și 

a familiilor lor. Datorită faptului că tema ședinţei de cerc a avut acest subiect, „Interdisciplinaritatea”, împreună cu noi au fost 

prezenţi elevi ai clasei a XI-a K, însoţiţi de doamna profesoară Iftimie Raluca, responsabila comisiei metodice din cadrul Colegiului 

„Petru Poni”.   

 În cadrul ședinţei de cerc au fost diseminate informaţii privind recomandări pentru perfecţionări, inspecţii școlare, inspecţii 

generale, opinii și sugestii pentru „Școala Altfel”, regulamente de desfășurare pentru olimpiade, concursuri precum și alte probleme 

care ţin de demersul didactic.            
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„DRUMUL CRUCII” la Onești 

 Devenită tradiţie la Onești, 
procesiunea din Duminica Sfintei Cruci    
s-a desfășurat și în acest an. Sute de 
credincioși din parohiile oneștene au 
plecat de la Biserica „Sfântul Ierarh 
Nicolae” și s-au îndreptat spre Dealul 
Perchiu, unde există o cruce de mari 
dimensiuni. 

 Organizatorul acestei procesiuni a 
fost PC. pr. Protopop Constantin Alupei, 
alături de care au participat 10 preoţi din 
Protopopiatul Onești. Preoţii slujitori au 
ţinut în mâini Sfinte Cruci aduse din Ţara 
Sfântă – cu ocazia unor pelerinaje 
organizate tot de părintele protopop. Și 
credincioșii au purtat în mâini sfinte cruci, 
așa cum au făcut și în Duminica 
Ortodoxiei. 

 Elevii oneșteni au participat într-un 
grup destul de numeros, alături de cadre 
didactice, profesori de religie și părinţi.  

 Elevii Școlii Ghiţă Mocanu s-au 
pregătit în mod deosebit pentru acest 
moment, numeroși fiind chiar micuţii de 
clasele I și a II-a. Aceștia au ţinut și ei 
cruci în mânuţele lor și cu multă evlavie 
au urcat Dealul Perchiu.Pe parcursul procesiunii au fost intonate cântări specifice perioadei Postului Mare și s-au făcut 
mai multe opriri pentru a se citi din Sfânta Evanghelie.  

 Pe Dealul Perchiu a fost săvârșit Acatistul Sfintei Cruci „Am plecat cu toţii în această procesiune cu gândul de a fi 
ajutaţi de puterea și lucrarea Sfintei Cruci care este sfântă și sfinţitoare” a spus pr. Protopop C-tin Alupei.  

 Copiii au dat câteva răspunsuri privind motivația pe care au avut-o pentru a participa la activitate, răspunsuri pe 
care le prezentăm în continuare: „Am venit aici, alături de colegii mei de la Șc. Ghiţă Mocanu și de doamna prof. Otilia 
Bârgăoanu ca să aducem o recunoștinţă Domnului Iisus Hristos, care S-a Jertfit pentru păcatele noastre. Colegii mei 
sunt credincioși și Îl iubesc pe Dumnezeu” (Matia Alupei). „Participarea colegilor mei este frumoasă și binevenită 
pentru toţi creștinii și noi vestim că Domnul a mers cu Crucea în spate pentru a transforma oamenii din răi în buni, din 
păcătoși în credincioși” (Diana Belceanu). „Am venit pentru a da slavă Domnului Iisus Hristos pentru că prin Crucea Sa 
avem Înviere și pentru că a pătimit și prin jertfa Sa avem Mântuire ” (Ștefan Bârgăoanu) 

 După cum a spus și pr. Protopop pe lângă Muntele Fericirilor, Muntele Taborului, Muntele Sionului, iată că avem 
pe lângă un munte al Caraimanului și un munte al Perchiului. Pe lângă această Cruce Sfântă care străjuiește toată Valea 
Trotușului și a Cașinului de fiecare dată ne simţim în siguranţă și ne simţim protejaţi de puterea lui Dumnezeu. Această 
colaborare și implicare a copiilor a fost binevenită și menită pentru a dinamiza și apropia elevii de valorile spirituale ale 
poporului nostru și ale Bisericii noastre Ortodoxe. 

    Pagini coordonate de Prof. Otilia Bârgăoanu, Școala “Ghiţă Mocanu” Onești 
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        În cadrul programului ,,Școala altfel’’, la Școala 

„Constantin Platon” Bacău, ziua de joi, 5 aprilie 

2012 a fost dedicată activităţilor religioase, 

acţiunilor filantropice și pregătirii pentru 

sărbătorile pascale. 

        Tema generală „Împreună spre lumina Învierii” a 

antrenat toţi elevii și a oferit posibilitatea 

desfășurării multor activităţi atât la nivelul 

claselor cât și la nivelul școlii. Elevii claselor     

I-IV au participat la concursul de cunoștinţe 

religioase „Micul creștin”, au lucrat pe ateliere 

de lucru la încondeiat ouă, la confecţionat 

felicitări de Paște și semne de carte cu mesaje 

religioase. Elevii de la clasele V-VIII au 

organizat dezbateri pe teme diverse ca 

„Paștele în marea familie europeană”, „Taina Sfântului 

Maslu și filantropia creștină”, „Arta și cultura 

religioasă”. Au participat la un concurs de poezie 

religioasă, au vizitat biserici, au oferit daruri unor 

copii aflaţi în dificultate și au organizat o expoziţie 

cu lucrări ale elevilor de la toate clasele. 

       Frumuseţea activităţilor desfășurate a fost 

dată și de faptul că s-au implicat toate cadrele 

didactice din școală, indiferent de specialitate și 

de disciplina predată, că a fost și o abordare 

interdisciplinară și că au participat numeroși 

părinţi care s-au lăsat antrenaţi în această 

„călătorie spre lumina Învierii”.  

Prof.  Maria Manuela Neculcea,  Școala ,,Constantin Platon" Bacău 

ÎMPREUNĂ SPRE LUMINA ÎNVIERII  
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 În perioada 30 martie-7 aprilie 

2012, s-a desfășurat la Școala 

“Mihail Sadoveanu” Bacău, în cadrul 

unui proiect POSDRU, cursul  

„Competenţe  cheie TIC în        

curriculum școlar - adaptat la ora 

de Religie”, având ca formator pe 

prof. Danisia Dumea.  

 Misiunea proiectului constă în 

promovarea competenţelor-cheie 

TIC, aceasta fiind una dintre cele opt competenţe-cheie stabilite de către Comisia Europeană, 

care răspunde și obiectivelor asumate pentru dezvoltarea sistemelor educaţionale și de     

formare profesională în Europa, stabilite prin procesul Barcelona - Copenhaga.  Aceste    

documente stau și la baza iniţiativei CNCEIP. 

 Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea și restructurarea sistemului de      

învăţământ preuniversitar, prin adaptarea curriculumului la cerinţele societăţii cunoașterii, care 

necesită dobândirea, utilizarea și perfecţionarea continuă a competenţelor TIC. Unul dintre 

obiectivele specifice ale proiectului „Competenţe cheie TIC în curriculum școlar” a fost acela 

de a actualiza programele școlare, prin includerea de competenţe-cheie TIC, specifice fiecărei 

discipline școlare. Pentru disciplina Religie s-au folosit ca punct de referinţă programele     

școlare aprobate prin OMECI nr. 5097/09.09.2009 și OMECT nr. 5230/01.09.2008.  

 Aceste noi competențe specifice sunt în acord cu competenţele generale ale disciplinei și 

se concretizează prin unităţile de conţinut propuse pentru fiecare an de studiu. În felul acesta, 

pe de o parte, elevul va putea valorifica competenţele dobândite în cadrul orelor de TIC și în 

cadrul orelor de religie, iar pe de altă parte el își va perfecționa competenţele TIC prin accesul 

la informaţiile cu caracter religios din lumea digitală. Utilizarea TIC la disciplina Religie         

favorizează procesul de învăţare. 

COMPETENŢE CHEIE  T.I.C.  ÎN CURRICULUM ȘCOLAR 
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Preaiubitului cler, cinului monahal și dreptmăritorilor creștini  
din cuprinsul Patriarhiei Române, 

 Har, milă și pace de la Dumnezeu-Tatăl, Fiul și Sfântul Duh,  
iar de la noi arhierești binecuvântări! 

Preacuvioși și Preacucernici Părinţi,  
Iubiţi credincioși și credincioase, 

 
 Sărbătoarea de astăzi, trecută în calendar cu numele de Duminica Ortodoxiei, a fost rânduită astfel cu 1169 de ani 
în urmă când, în ziua de 11 martie 843, a fost reașezată în temeiurile ei închinarea la sfintele icoane. Duminica Ortodoxiei, 
prăznuită de atunci și până astăzi în prima Duminică din Postul Mare, este încununarea luptelor și jertfelor creștinilor 
pentru apărarea sfintelor icoane, în timpul persecuţiilor împăratului Leon al III-lea Isaurul și urmașilor săi (730-787 - 
prima perioadă iconoclastă și 813-843 - a doua perioadă iconoclastă). În perioada respectivă mii de icoane au fost 
smulse cu furie nu numai de pe pereţii bisericilor, ci și din casele dreptmăritorilor creștini, au fost sfărâmate, 
batjocorite și arse în pieţele publice. Iar apărătorii sfintelor icoane au fost întemniţaţi, schingiuiţi, uciși ori arși de vii, 
pătimind astfel pentru dreapta credinţă, care este temelia cinstirii sf intelor icoane. 
 
 Prigonitorii icoanelor nu acceptau adevărul că Mântuitorul Iisus este în același timp Dumnezeu și Om, afirmând 
că firea omenească a fost întru totul absorbită de firea dumnezeiască. Ei pretindeau că Dumnezeu nu poate fi zugrăvit, 
deoarece este duh care nu poate fi văzut. 

 Ortodoxia învaţă însă că Fiul lui Dumnezeu S-a făcut văzut prin chipul Său uman, adică Iisus Hristos este 
Dumnezeu-Omul. Iată de ce, în pofida tuturor prigonirilor și suferinţelor la care au fost supuși, apărătorii icoanelor nu 
au contenit să arate tuturor adevărul cuprins în Sfânta Evanghelie după Ioan în care se spune: „Filip I-a zis [lui Iisus]: 
Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi și nu M-ai cunoscut, Filipe? Cel ce 
M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl” (Ioan 14, 8-9). Prin urmare, potrivit mărturiilor Sfintei Evanghelii, Dumnezeu Cel 
Nevăzut S-a făcut văzut prin Fiul Său, Care S-a făcut Om, având chip sau faţă de om. Iar dacă Fiul Cel ce S-a făcut Om 
este chipul sau icoana văzută a Tatălui ceresc (cf. Coloseni 1, 15), atunci chipul văzut al Fiului poate fi pictat în icoană. 
Astfel, în icoana lui Hristos vedem pe Dumnezeu - Omul, pe Fiul lui Dumnezeu întrupat. În acest sens, icoana are ca 
temei principal Întruparea Fiului lui Dumnezeu, după al Cărui chip a fost făcut primul om (cf. Facerea 1, 26). Acest adevăr 
este tălmăcit în cuvinte simple de către Părintele Cleopa Ilie, care ne spune că Dumnezeu poate fi pictat în icoane, 
pentru că S-a arătat oamenilor în chip vizibil și le-a vorbit prin cuvinte înţelese de ei: icoana devine chip al lui Dumnezeu, 
întrucât întreaga Sfânta Treime S-a arătat oamenilor. Glasul Tatălui se face auzit la Botezul Fiului ca și la Schimbarea la faţă, 
Cuvântul lui Dumnezeu S-a întrupat și astfel L-au putut vedea ucenicii Săi, adică Sfinţii Apostoli, precum și primul mucenic 
Ștefan, iar Duhul Sfânt a fost văzut în chipul limbilor de foc la Pogorârea Sa peste ucenici (Arhim. Ilie Cleopa, Predici la 
Duminicile de peste an, Ed. Episcopiei Romanului, 1990, p. 323-324). 

 De-a lungul veacurilor Părinţii Bisericii ne-au învăţat că, prin cinstirea icoanei, noi nu ne închinăm materiei din ea, 
adică lemnului sau vopselei, ci persoanei pe care ea o înfăţișează. Icoana devine sfântă atât prin sfinţenia chipului pictat pe 
ea, cât și prin sfinţirea pe care preotul o săvârșește cu harul Duhului Sfânt. Sfinţii Părinţi vorbesc despre sfintele icoane 
cu multă evlavie, arătând că noi cădem și ne închinăm nu materialului din care sunt făcute icoanele, ci la aceea ce se 
închipuiește prin ele, adică la puterea Duhului Sfânt (Sf. Ioan Damaschin, Trei tratate contra iconoclaștilor, Editura Institutului 
Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1998), că [...] Cinstea adusă icoanei trece la cel zugrăvit pe 
ea (Sf. Vasile cel Mare, Despre Sfântul Duh, 18, 45, PG XXXII, 146C), că [...] pictura tăcută grăiește de pe ziduri, mult bine 
făcând (Sf. Grigorie de Nyssa, cf. Leonid Uspensky, Teologia icoanei, Ed. Anastasia, București, 1994, p. 50), iar [...] noi 

Pastorala Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei  
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creștinii, sărutând cu buzele 
trupești chipul lui Hristos, al 
apostolului sau mucenicului, cu 
sufletul și cu gândul nostru 
sărutăm pe Hristos și pe Sfinţii 
Lui (Leonte de Neapole, cf. 
Arhim. Ilie Cleopa, Predici la 
Duminicile de peste an, Ed. 
Episcopiei Romanului, 1990, 
p. 319). În acest sens, 
hotărârile Sinodului al      
VII-lea Ecumenic din anul 
787, devenite obligatorii 
pentru viaţa noastră 
creșt ină ,  mărtur i sesc 
coborârea F iu lu i  lu i 
Dumnezeu printre oameni, 
ca pe oameni să-i ridice la 
viaţa dumnezeiască, iar rostul icoanei este acela de a înduhovnici pe om și de a sfinţi materia. Prin urmare, pot fi pictate icoane 
materiale ale Aceluia Care S-a făcut Om, purtând trup material. Prin aceasta, Dumnezeu ne-a arătat că materia poate fi sfinţită 
și transfigurată, adică unită cu Dumnezeu prin har. Hristos a îndumnezeit materia trupului Său, făcând-o purtătoare de Duh. 
Prin urmare, dacă trupul poate deveni locaș al Duhului, tot astfel, și lemnul sau culoarea icoanei poate fi purtătoare de har al 
Sfântului Duh (Cf. Arhim. Ilie Cleopa, op.cit). 

 Când Patriarhul Metodie al Constantinopolului și Împărăteasa Teodora au hotărât să aleagă cea dintâi Duminică 
din postul Sfintelor Paști ca zi de sărbătoare a dreptmăritorilor creștini biruitori asupra batjocoritorilor de icoane, au 
numit-o Duminica Ortodoxiei, ca praznic al Bisericii și cunună a biruinţei credinţei adevărate asupra ereziilor. Acest 
moment este descris într-un mod inspirat și de părintele Dumitru Stăniloae, când afirmă că: Duminica Ortodoxiei e ziua a 
șaptea a Bisericii, odihna ei sărbătorească după victoria asupra haosului spiritual, prin așezarea temeiurilor adevărate ale 
existenţei umane. Duminica Ortodoxiei este astfel, în fiecare an, sărbătoarea dreptei credinţe în întregul ei, sărbătoarea biruinţei 
adevărului revelat împotriva schimonoselilor mincinoase ale omului. De aceea se citește în Duminica Ortodoxiei lista tuturor 
ereticilor și se rostește anatema asupra lor (Părintele Dumitru Stăniloae, O teologie a icoanei, Ed. Anastasia, București, 2005, 
p.51). 

 
Iubiți credincioși și credincioase, 

 Icoana lui Iisus Hristos ne înfăţișează prezenţa văzută a lui Dumnezeu Cel nevăzut, arătarea trupului nestricăcios al 
Dumnezeului nestricăcios, adică ceea ce este vizibil din Persoana Sa divino-umană. Pe de altă parte, în icoana lui 
Hristos recunoaștem chemarea oamenilor la sfinţenie, la asemănarea cu Dumnezeu - Făcătorul cerului și al 
pământului, Care la facerea omului a zis: „Să facem om după chipul și asemănarea Noastră” (Facerea 1, 26). Creatorul 
spune să facem om după chipul și asemănarea Noastră. Or, acest verb, folosit la plural, ne arată că, la crearea omului, 
Fiul sau Cuvântul lui Dumnezeu era împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Prin urmare, omul a fost creat după chipul 
Preasfintei Treimi, iar Fiul lui Dumnezeu Se face Om, pentru a-i dărui omului harul înfierii și al îndumnezeirii, deodată 
cu vindecarea acestuia de păcat și de moarte. În acest sens, Sfântul Maxim Mărturisitorul zice că, „precum Hristos era 
după fire om fără de păcat, având trup și suflet, așa și noi, cei ce am crezut în El și ne-am îmbrăcat în El în duh, putem fi prin 
voia liberă fără de păcat în El” (Sf. Maxim Mărturisitorul, „A doua sută a capetelor gnostice”, cap. 84, în Filocalia românească, 
vol. II, p. 239-240). 
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 În icoana unui om sfânt este zugrăvit trupul său înduhovnicit care devine nestricăcios, asemenea trupului slăvit al 
lui Hristos, deoarece trupul sfântului participă în arvună la starea trupului duhovnicesc pe care îl va primi omul la învierea 
drepţilor. Sfântul Apostol Pavel ne spune în Epistola întâi către Corinteni: „Se seamănă (trupul) întru stricăciune, înviază 
întru nestricăciune. Se seamănă întru necinste, înviază întru slavă; se seamănă întru slăbiciune, înviază întru putere; se seamănă 
trup firesc, înviază trup duhovnicesc. [...] și după cum am purtat chipul celui pământesc, să purtăm și chipul Celui ceresc. […] 
Căci trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune și acest (trup) muritor să se îmbrace în nemurire” (1 Corinteni 
15, 42-44, 49, 53). Așadar, icoana ne prezintă, în același timp, pomenirea vieţii sfântului din istorie și 
arvuna vieţii sfântului din Împărăţia cerurilor. 
 
 Teologul ortodox Leonid Uspensky, vorbind despre sfinţi și icoane, arată că „forţa care învie sfinţii după moarte 
este Duhul Sfânt, Care, în cursul vieţii lor pământești, le cuprinde nu numai sufletul, ci și trupul. De aceea spunem că icoana 
transmite nu chipul de zi cu zi și banal al omului, ci chipul slăvit și veșnic” (L. Uspensky, La théologie de l’icône, Paris, 1982, 
p.147). De fapt, raţiunea însăși de a fi a icoanei este aceea de a arăta lumii pe moștenitorii nestricăciunii, adică pe 
moștenitorii Împărăţiei lui Dumnezeu, pe care ei o caută și o pregustă încă din timpul vieţii lor pământești. Icoana 
prezintă chipul omului în care locuiește harul lui Dumnezeu, biruind patimile și sfinţind omul întreg, suflet și trup. La 
rândul său, Sfântul Irineu de Lyon atrage atenţia asupra faptului că „rodul lucrării Duhului Sfânt în om este mântuirea 
trupului. Căci - se întreabă el - care ar putea fi rodul vizibil al Duhului invizibil, dacă nu acela de a face trupul matur și apt de a 
primi nestricăciunea?” (Adv. Haer., V 12, 4). Așadar, dobândirea sfinţeniei prin conlucrarea omului cu harul Duhului Sfânt 
este scopul vieţii creștine. În acest sens, icoanele sfinţilor ne arată că dobândirea sfinţeniei este posibilă în orice 
timp și în orice loc, dacă omul iubește pe Dumnezeu și caută sfinţenia Lui. 
 
 Luând aminte la cele de până acum și meditând la înţelesul duhovnicesc al sfintelor icoane, care ne cheamă la 
sfinţenie, îndeosebi în această Duminică a Ortodoxiei, ne bucurăm că asupra ereziilor a biruit dreapta credinţă, adică 
iubirea lui Dumnezeu pentru oameni arătată în Iisus Hristos. Sfinţii pictaţi în icoane sunt pentru noi dascăli și prieteni 
ajutători. Dascăli, pentru că atunci când vedem chipul lor și auzim ce se spune despre viaţa lor învăţăm mult despre credinţa 
lor vie și ne întărim în credinţa noastră. Prin câte necazuri, încercări și ispite n-au trecut ei și, totuși, au rămas credincioși lui 
Hristos! Văzând pilda și chipul luminos al sfinţilor, ne încurajăm și noi când trecem prin încercări și necazuri. Dar sfinţii nu sunt 
numai modele pentru noi, ci sunt și rugători pentru noi. Ei se roagă pentru noi și împreună cu noi pentru mântuirea noastră. 
De aceea, trebuie să-i cinstim permanent, nu doar când avem nevoie de ajutorul lor. 
 
 După cum ne întâlnim cu Hristos când ne rugăm cu credinţă și evlavie în faţa icoanei Sale, tot așa ne putem tainic 
întâlni cu Hristos când ajutăm pe semenii noștri care au nevoie de ajutorul nostru (cf. Matei 25, 35-36). Prin urmare, 
trebuie să fim cu multă luare aminte la necazurile semenilor noștri, la trebuinţele lor, să ne ajutăm unii 
pe alţii astfel încât să devenim unii pentru alţii icoane vii ale iubirii jertfelnice a lui Hristos, după cum 
cerem la fiecare Sfântă Liturghie zicând: pe noi înșine și unii pe alţii și toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o 
dăm. Întrucât Îl iubim pe Dumnezeu în rugăciune, se cuvine să iubim prin fapte bune și chipul Său tainic prezent în 
fiecare om. Dacă recunoaștem că viaţa și sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, atunci trebuie să mulţumim lui 
Dumnezeu pentru darurile și binefacerile Sale, dăruind și noi, din prisosul ori puţinul nostru, semenilor noștri aflaţi în 
lipsuri sau în suferinţe. Credinţa în Dumnezeu și iubirea de aproapele reprezintă cele două vâsle care ajută sufletul nostru să 
înainteze pe luciul apelor vieţii duhovnicești și spre suferinţele oamenilor care se zbat în nevoi. Nu poate exista cu adevărat 
credinţă vie fără iubire milostivă și iubire milostivă fără credinţă vie - spunea vrednicul de pomenire Patriarh Justinian Marina, 
cel care a rânduit ca Duminica Ortodoxiei să fie ziua în care se face colecta pentru completarea Fondului Central 
Misionar, fond destinat lucrării misionare a Bisericii și ajutorării celor aflaţi în lipsuri și suferinţe. Criza spirituală și criza 
economică de astăzi reprezintă pietre de încercare și durere pentru foarte mulţi semeni ai noștri. Vedem din ce în ce 
mai mulţi săraci, bătrâni, orfani, văduve, copii abandonaţi, familii destrămate care caută sprijin și își pun nădejdea în 
Biserică. Așa cum ne purtăm noi cu aproapele, tot astfel se va purta și Dumnezeu cu noi - spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, 
tălmăcind Evanghelia Înfricoșătoarei Judecăţi. De aceea - zice el - caută mila lui Dumnezeu prin milostenia faţă de săraci, 
căci fără milostenie nu poţi intra în Împărăţia cerurilor. Prin milostenie ne dovedim toţi un trup, ne simţim în unitate, în 
comuniune, depășim ceea ce în mod obișnuit acordăm numai fraţilor, rudelor, vecinilor, urcând până la transformarea tuturor în 
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rudenii spirituale. Cu aceste gânduri ale Sfântului Ioan Gură de Aur, ne adresăm frăţiilor voastre astăzi, rugându-vă și 
îndemnându-vă să contribuiţi, fiecare după puterea și inima sa, la colecta pentru Fondul Central Misionar, 
atât de folositoare semenilor noștri care își pun nădejdea în dragostea și ajutorul nostru, al celor ce ne 
bucurăm de darurile și binefacerile lui Dumnezeu, pe care, însă, trebuie să le împărtășim și altora. Când oferiţi 
un ban din prisosul ori puţinul dumneavoastră, să aveţi în minte cuvintele Sfântului Apostol Pavel care zice: „Dumnezeu 
iubește pe cel care dă cu bunăvoie” (2 Corinteni 9, 7). 
 
 Vă mulţumim tuturor pentru dărnicia arătată în fiecare an, vă dorim mult spor în urcușul duhovnicesc al Postului 
Sfintelor Paști, și ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvânteze: 
 
 Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! 
Amin! (2 Corinteni 13, 13) 

 
Președintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, 

† Daniel 

Arhiepiscopul Bucureștilor, 
      Mitropolitul Munteniei și Dobrogei,  

  Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei și 
 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

 



Marea sărbătoare a Învierii Domnului este sărbătoarea biruinţei vieţii asupra morţii, este sărbătoarea 
certitudinii vieţii veșnice. Dacă prin Adam moartea a pus stăpânire peste om, l-a supus păcatului, prin Învierea 
Domnului moartea a fost biruită și toţi oamenii au fost eliberaţi din robia pacatului și au fost trecuţi din 
întuneric la lumină și din moarte la viaţă. 

          Temeiul esenţial al acestei bucurii creștine generale trebuie aflat în convingerea creștinilor că bucuria 
Învierii nu se încheie odată cu trecerea marii sărbători. Învierea Domnului înseamnă pentru toţi creștinii nu 
doar un prilej de bucurie și desfătare sufletească scurtă, vremelnică, ci înseamnă izvor de bucurie statornică, 
prin care bucuria Învierii se prelungește în viaţa tuturor creștinilor, facând să rodească în cei credincioși 
roadele Răscumpărării, prin care ei ajung părtași Învierii Domnului. 

  Simţind efectul cosmic al Învierii Domnului, întreaga făptură cuvântătoare este străbătută de un tainic 
fior de viaţă dumnezeiască; cerul și pământul se îmbrăţișează, astăzi, cu sărutare sfântă, pentru că, acum, toate 
s-au umplut de lumină. 

         Mântuitorul ne face părtași ai vieţii Sale dumnezeiești,  dăruind în sufletele noastre bucuria vieţii veșnice 
întru sfinţenia și slava primită din slava Învierii  Lui. 

  Aducând, prin serbarea după datină a Învierii Domnului, mărturie vădită despre credinţa noastră în 
Iisus Hristos cel Înviat, noi trăim astăzi învierea noastră duhovnicească, adică înnoirea noastră lăuntrică pe 
care   ne-a dăruit-o Preasfânta Treime, de aceea noi nu numai că “sărbătorim” sau “prăznuim” Paștile, ci și 
“facem” Paștile, înţelegând prin aceasta că în ziua Învierii Domnului noi luăm parte la săvârșirea marii taine a 
mântuirii noastre, adică suntem părtași la patimele, moartea, Învierea și preamărirea Mântuitorului. 

  Păstrând vie în inimile noastre Învierea Domnului și prăznuind Paștile Domnului, adică “trecerea” 
Mântuitorului din lume la Tatăl ceresc, noi trăim în adâncul sufletului și Paștile noastre, adică “trecerea” 
noastră din moarte la viaţă, cu puterea Duhului Sfânt, prin credinţa în Învierea Domnului. 

   În iconomia dumnezeiască a mânturii obiective, Moartea, Învierea și Înălţarea constituie trei momente 
atât de strâns legate între ele încât se înfăţișează, în înţelesul lor înalt, aproape ca un singur act al “trecerii” 
Domnului de la viaţă în trup omenesc, pe pământ, în smerenie, la viaţă dumnezeiască întru mărire, în ceruri. 

           “Trecerea” Domnului nostru Iisus Hristos din lumea aceasta la Tatăl trebuia să se facă prin moartea, 
Învierea și Înalţarea Sa, între care Învierea stă în centrul îndumnezeirii noastre, fiind precedată și condiţionată 
de moartea pe cruce și pecetluită prin Înălţare. 

    Fiind sfânt, nevinovat, fără de păcat, deosebit de păcătoși și “mai înalt decât cerurile”, Mântuitorul a 
primit de bunăvoie moartea pe Cruce, pentru izbăvirea noastră de păcat și pentru împăcarea noastră cu 
Dumnezeu. Prin jerfa Sa primită de Dumnezeu, Mântuitorul “s-a sfinţit pe Sine”, iar Dumnezeu-Tatăl L-a 
înviat din morţi, cu puterea Sfântului Duh și L-a așezat de-a dreapta Sa, întru mărirea Dumnezeirii Sale 
veșnice. 

    Învierea lui Lazăr din Betania a fost numai o prefigurare pentru Învierea Mântuitorului, iar Învierea 
Mântuitorului a devenit temelia credinţei și a Bisericii și, pentru noi, arvuna vieţii veșnice și nădejdea 
dobândirii ei. 

ÎNVIEREA DOMNULUI –  
IZVOR DE LUMINĂ ȘI BUCURIE CREȘTINĂ 
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CUVÂNT CATEHETIC 

Pr. prof. dr. Constantin Leonte, Colegiul Naţional “Gheorghe Vrănceanu” Bacău 



   Prin Înviere, s-a redeschis Împărăţia lui Dumnezeu. În înţeles larg “Împărăţia lui Dumnezeu” înseamnă 
“puterea supremă și veșnică a lui Dumnezeu, stăpânirea Lui fără margini asupra universului, autoritatea de 
cârmuire dumnezeiască asupra a tot ce există”. În Noul Testament, expresia “Împărăţia lui 
Dumnezeu” (folosită de 63 de ori), sau “Împărăţia cerurilor” (folosită de 32 de ori) înseamnă și “Împărăţia lui 
Mesia, anunţată și descrisă de prooroci”, care avea să devină o realitate pe pământ, o dată cu venirea lui 
Mesia în Persoana lui Hristos, Dumnezeu-Omul, a Cărui slujire publică și mântuitoare a deschis o eră nouă în 
istoria omenirii. Într-adevăr, Mântuitorul a pus început iconomiei depline a mântuirii, întrucât întreaga istorie 
de mai înainte a mântuirii nu a fost decât pregătire a mântuirii săvârșite de Mesia-Hristos. În chip practic, 
“Împărăţia lui Dumnezeu” sau Împărăţia mesianică se înfăţișează în trei faze, în trei etape sau dimensiuni: 
“latura de sus sau faza glorioasă, viitoare, care este raiul sau paradisul”, a doua este latura de jos sau faza 
prezentă și văzută pe pământ, care este în acelaţi timp și prezentă și viitoare”, iar a treia o constituie harul 
care coboară în mod nevazut, de la Dumnezeu, în sufletele oamenilor; prin urmare avem: raiul, Biserica și 
harul, care au o strânsă legătura între ele. 

            Cel mai deplin înţeles al “Împărăţiei lui Dumnezeu” este “raiul”, adică adevarata Împărăţie cerească. 
Pentru persoana creștinului, raiul ia început o dată cu judecata particulară, de dupa moarte; pentru 
comunitatea cea mare a credincioșilor “Împărăţia cerurilor” va lua început prin a doua venire a Fiului Omului 
și prin judecata generală. 

              Prin această credinţă în Învierea Domnului, noi mărturisim și învierea tuturor celor mai înainte 
adormiţi și credem că și noi ne vom împărtăși de viaţa cea veșnică și că vom sălășlui în lumina cea pururea 
fiitoare, pentru că Hristos este Lumina care nu se stinge în veci. Așa cum în fiecare noapte de Paști luăm 
“lumină din Lumină”, întru lumina lui Hristos vom vedea lumina dumnezeiască a Învierii universale. 

Hristos a înviat! 
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Revista de gândire și spiritualitate „Teologie și viaţă“ a alocat șase numere din anul 2007 acestei lucrări monumentale, 

pregătite de lect. univ. dr. Mihai Vizitiu și Virginia Popa. Tipărit cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Daniel, patriarhul Bisericii 

Ortodoxe Române, volumul aduce vaste informaţii cu privire la începuturile învăţământului teologic superior din Moldova și 
Bucovina, structurate pe cele trei coordonate tradiţionale: Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii din Iași (1860-

1864), aceeași facultate aparţinând Universităţii Mihăilene din Iași (1926-1941) și, respectiv, cea de la Cernăuţi (1875-1948). 

La rândul ei, ultima instituţie este prezentată mai întâi cu perioada austriacă (1875-1918), când făcea parte din 

Universitatea Alma Mater Francesco-Iosephina din Cernăuţi, urmată de perioada românească (1919-1948), în legătură cu 

Universitatea „Ferdinand I“ (1919-1933) și „Carol al II-lea“ (1933-1940) din Cernăuţi (1919-1940). După Dictatul de la Viena, când 
România a trebuit să lase liber și nordul Bucovinei (în afară de Basarabia și Ţinutul Herţei), Universitatea din Cernăuţi și-a salvat 

doar Facultatea de Teologie, refugiată la 28 iunie 1940 la Suceava, cu aproape 400 de studenţi, 9 profesori și 2 asistenţi. Este 

considerat primul refugiu, care a durat până în 1941, iar instituţia-gazdă era Universitatea din București. În următorii trei ani, 

Facultatea a revenit la Cernăuţi, dar depindea de Universitatea „Cuza-Vodă“ din Iași. Corpul profesoral era alcătuit din nume 

sonore ale vieţii bisericești și laice: Orest Bucevschi, Iustin Moisescu (viitorul patriarh), Vladimir Prelipceanu, Petre Procopovici, 
Milan-Pavel Șesan, Ioan Zugrav, Leca Morariu ș.a. Al doilea refugiu este consemnat în anii 1944-1945, la Râmnicu-Vâlcea, când 

Facultatea a fost adăpostită într-un spaţiu impropriu. Totuși cadrele didactice au găsit resurse pentru a nu înregistra sincope în 

pregătirea studenţilor. În 1945, Facultatea de Teologie Ortodoxă a fost transferată la Suceava, deși primise egida Universităţii „Al.I. 

Cuza“ din Iași, iar în 1948 a fost comasată cu Facultatea de Teologie din București și, indirect, cu cea din Sibiu (unii profesori și 

studenţi s-au transferat la Teologia din inima Transilvaniei). 

Ultima perioadă (1990-2005) înseamnă revenirea Facultăţii la Iași, mai întâi cu rangul de Institut Teologic de Grad 

Universitar, actualmente Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae“. Din corpul profesoral, în 1990, făceau parte: arhiepiscopul 

Pimen, rector, Constantin Duţu, prorector, Emilian Popescu, Mircea Păcurariu, Petre Semen, Mihai Vizitiu, Constantin Mosor, 

Costache Buzdugan, Constantin Ţuţuianu, Constantin Vasilescu, Florin Bucescu, Gh. Badea, Emil Chiosa, Gh. Popa, Vasile 

Merticariu, C. Cenușă, Constantin Sârbu. 

Autorii „Istoriei învăţământului teologic superior din Moldova și Bucovina“ alocă în continuare un însemnat spaţiu (pp. 156

-551) prezentării actualului personal didactic al Facultăţii, precum și serviciilor acesteia, în special Biblioteca. Serios documentată, 

organizată sistematic, susţinută de ilustraţii adecvate, reproduse cu mare acurateţe tipografică, lucrarea preotului lect. univ. dr. 

Mihai Vizitiu și a bibliotecarei Virginia Popa este o foarte necesară sursă de informare pentru toţi cei interesaţi de avatarurile 

învăţământului teologic românesc. Stilul și limbajul redactării sunt în acord cu sobrietatea conţinutului, iar erorile tipografice sunt 
aproape absente. O posibilă derută poate fi cea creată de titlu: sintagmele cunoscute sunt învăţământ elementar, învăţământ 
gimnazial, învăţământ liceal, învăţământ superior, ceea ce face ca orice cuvânt plasat între elementele alcătuitoare să apară ca un 

intrus. Probabil că autorii s-au raportat la formularea unui act juridic – „Legea pentru raţionalizarea învăţământului teologic 

superior“ (1948), când nouă, vorbitorilor de azi, ne e greu să acceptăm dislocări ca „învăţământ militar superior“, „învăţământ 

medical superior“ etc. 

De asemenea, ordinea în numirea unui titlu știinţific este statuată prin plasarea rangului profesional: preot prof. univ. dr. XY, 

faţă de prof. univ. dr. ing. XY etc., ceea ce înseamnă o convenţie/ concesie, prin respectarea rangului de slujitor al spiritualităţii. Mai 

puţin obișnuită este folosirea majusculelor: Pr. Conf. Dr., faţă de pr. conf. dr. În schimb, punctuaţia și acordurile sintactice sunt 

impecabile, ca în exemplul de la pagina 102: „Decanul Facultăţii, Vasile Loichiţă, împreună cu toţi profesorii, a început să 

organizeze...“ Numele propriu este plasat între virgule, ca apoziţie explicativă, iar primul verb este la singular („a început“), întrucât 
sintagma „împreună cu toţi profesorii“, așezată corect între virgule, include un complement circumstanţial sociativ („împreună cu 

[...] profesorii“) și nu o parte a unui subiect multiplu. (Tacit, am pus majusculă cuvântului „Facultăţii“, fiind vorba de o anume 

instituţie.) 

În tot, o lucrare îndelung așteptată, care la un interval de timp decis de dinamica domeniului merită a fi republicată. 

 

Conf. univ. dr. Ioan Dănilă 

Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri“ din Bacău 

Un dar de suflet – 
Istoria învăţământului teologic superior din Moldova și Bucovina 

HARISMA        72HARISMA        72  



 

Părintele Ilie Cleopa, marele duhovnic al neamului românesc 

             

 La  data de 10 aprilie 2012 s-au împlinit 100 de ani de la nașterea 

cunoscutului duhovnic de la Mănăstirea Sihăstria, Părintele Arhimandrit 
Cleopa Ilie. Se cuvine să ne amintim cu pioșenie de această personalitate a 
ortodoxiei românești, deoarece, dacă noi vom tăcea, munţii în care a 

privegheat atâţia ani părintele, retras în pustie și urmărit de  prigoana 

comunistă, vor vorbi... 

          Părintele Cleopa (pe numele de mirean, Constantin) s-a născut     într

-o familie de țărani, născut cu numele de Constantin Ilie la  10 aprilie 1912, 
în comuna Sulița, județul Botoșani. A fost arhimandrit și stareț la Mănăstirea 

Sihăstria, fiind un renumit trăitor al credinței ortodoxe, fiind al cincilea copil 

din cei zece ai familiei lui Alexandru Ilie. A urmat cursurile școlii primare din 

satul natal, făcând apoi trei ani de ucenicie duhovnicească la 

schimonahul Paisie Olaru, pustnic în Schitul Cozancea.             
În decembrie 1929 se alătură obștii schitului Sihăstria, alături de fratele mai 

mare, Vasile. Pe 12 decembrie 1932, de ziua Sfântului Ierarh Spiridon, sunt 

primiți în obștea schitului. În 1935 este luat în armată, în orașul Botoșani. 

În 1936 se reîntoarce la schit și este uns în monahism pe 2 august 1937, 

primind numele călugăresc de "Cleopa". În iunie 1942 este numit locțiitor de 
egumen, din cauza stării precare de sănătate a starețului Ioanichie 

Moroi.Pe 27 decembrie 1944 este hirotonit ierodiacon, iar pe 23 

ianuarie 1945 este hirotonit ieromonah de către Episcopul Galaction Cordun, pe atunci stareț al Mănăstirii Neamț. Ulterior este 

numit oficial egumen al Schitului Sihăstria. În 1947, Schitul Sihăstria este ridicat la rang de mănăstire, iar protosinghelul Cleopa Ilie 

este hirotesit arhimandrit, cu aprobarea patriarhului Nicodim Munteanu. În 1948, urmărit de Siguranță, se retrage pentru șase luni 
în pădurile din jurul Mănăstirii Sihăstria, iar pe 30 august 1949, arhimandritul Cleopa Ilie este numit stareț al Mănăstirii 

Slatina Suceava, unde se transferă alături de 30 de călugări din obștea Mănăstirii Sihăstria, ca urmare a deciziei patriarhului Justinian 

Marina.  Întemeiază la Mănăstirea Slatina o obște care număra peste 80 de persoane. Între 1952-1954, este urmărit de Securitate și 

se retrage în Munții Stănișoarei, împreună cu ieromonahul Arsenie Papacioc. După doi ani este readus în mănăstire, din dispoziția 

Patriarhului Justinian. În 1956, revine la metanie, iar în primavara anului 1959, se retrage pentru a treia oară în Munții Neamțului, 
unde își petrece următorii 5 ani. Revine la Mănăstirea Sihăstria în toamna anului 1964, ca duhovnic al întregii obști, și povățuiește 

fără întrerupere atât călugări, cât și mireni, timp de 34 de ani. A încetat din viaţă la 2 dec. 1998, la mănăstirea Sihăstria. 

 Ca profesor de religie, absolvent al  Facultăţii de Teologie în anul 1995, în primii ani de activitate la catedră am organizat 
excursii cu elevii, dorind ca și ei să  îl cunoască pe părintele și să-i asculte cuvintele. Dintre toate învăţăturile sale, nouă ne-a vorbit 

despre pilda femeii văduve care a dat doi bănuţi pentru construirea templului ( Marcu 12, 41- 44), acesta a fost subiectul predicii 

părintelui. Cel mai des îmi amintesc expresia sa celebră, pe care o spunea tuturor celor ce pășeau pe pământul Sihăstriei: „Mânca-v

-ar raiul să vă mănânce!“…sau cea asemănătoare ei: “Maica Domnului să ne facă parte de un colţișor de rai”...Ne mai spunea că 

cetele îngerilor ne-au adus la mănăstire și că Dumnezeu numără pașii pelerinilor. Ne întreba de ce-am venit la sfinţia-sa, pentru că 
nu este decât o oală spartă, un hârb legat cu aţă...acestea le spunea probabil dacă îi venea vreun gând de mândrie, pentru a-l alunga, 

sau pentru că gândea că omul este neînsemnat pe această lume, sau poate pentru că nu se simţea atât de sănătos... 

 Oriunde se afla, în orice împrejurare, părintele căuta să vorbească despre Dumnezeu, să lămurească pe cei ce aveau îndoieli 

sau neclarităţi, să întărească în credinţă pe creștini. Nimeni nu este în măsură să prezinte întreaga activitate misionară a părintelui, 

dar a ţine sub tăcere sau a uita ceea ce a făcut pentru contemporanii și urmașii săi, este un păcat imens... 

 Omul este ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului...ne spune Psalmul 102 ...însă ceea ce lasă în urmă, contează! continui eu, 

referindu-mă la bogăţia de învăţături lăsată de marii noștri duhovnici: Părintele Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Arhim. Arsenie 

Papacioc, Arhim. Ilie Cleopa, Arhim.Teofil Pârâianu, Pr. Arsenie Boca, Pr. Nicolae Steinhardt, Arhim. Antonie 

Plămădeală...Dumnezeu să-i numere cu drepţii, iar nouă să ne folosească toate învăţăturile sfinţiilor-lor !  

Prof. Mihaela Alupei, Școala „Ștefan cel Mare”, Zemeș, Bacău 
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 Frumoasa mănăstire împodo-

bește cu zestrea ei duhovnicească Valea 

Trotușului, între munţii Tarcăului și Ciu-

cului, pe traseul Comănești-Agăș,      

urmând de la șosea 2 kilometri de 

drum neasfaltat. Treci peste un o punte 

de lemne, aruncată peste apa repede și 

limpede și mergi încrezător că vei găsi 

ceva minunat care să răsplătească efortul drumului.  

 Iar așteptarea nu 

este zadarnică. Într-un 

cadru natural mirific, îţi 

apare în faţa ochilor 

mândra mânăstire. A 

fost înfiinţată în anul 

1998 prin iniţiativa și 

implicarea ieromonahu-

lui Amfilohie Brânză și a 

preotului Viorel Anăs-

tăsoaie. Lor li s-au alăturat, ca principali ctitori, familiile Bran și Merlușcă.  

Biserica mănăstirii are hramul „Adormirea Maicii Domnului”, iar paraclisul 

a fost pus sub ocrotirea „Sfinţilor Arhangheli Mihail și Gavriil”.  

Părţi componente ale ansamblului sunt două corpuri de chilii pentru cele 

28 vieţuitoare, trapeza și arhondaricul ce poate oferi găzduire pentru 30 pelerini. 

MĂNĂSTIREA „ADORMIREA MAICII DOMNULUI” DIACONEȘTI 

POPASURI DUHOVNICEȘTI 

Pr. Prof. Corneliu Gorbănescu - Colegiul Tehnic “Dimitrie Ghika” Comănești 
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Proiectul a fost gândit de Nicolae 

Stroe, iar biserica de lemn, în stil 

moldovenesc, urmează a fi finalizată 

din punct de vedere pictural și al îm-

podobirii cu mobilier bisericesc.  

Măicuţele harnice lucrează 

într-un atelier de croitorie și în unul 

de pictură, rod al acestor osteneli,  

fiind icoanele din paraclis, realizate în tehnica tempera, stilul neobizantin.  

            Există preocupări editoriale de carte duhovnicească și memorialistică.  

Aici s-a format un frumos grup coral care promovează muzica bizantină, cu un 

repertoriu inedit, în contextul unui program liturgic ce include slujbe de zi și de 

noapte. 

 Micuţa obște este sub conducerea stareţei Evloghia Chirvase, având ca 

duhovnic pe protosinghel Amfilohie Brânză.  

Prin însăși denumirea sa, diaconia acestei obști monahale, își propune să 

imprime un dinamism al vieţii de rugăciune cât mai aproape de autentic, în spiritul 

înaintașilor.  

        În acest loc aparte, încărcat de spiritualitate, sufletul regăsește mai ușor 

calea spre Dumnezeu. 
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PROIECT DE LECŢIE 
Propunător: Prof. Cristina Gorbănescu 

Clasa: a III-a 

Subiectul lecţiei: Alături de Hristos pe drumul Golgotei 

Tipul lecţiei: transmitere/însușire de noi cunoștinţe 
Scopul lecţiei: însușirea de noi cunoștinţe despre Patimile, Moartea, Îngroparea și Învierea Mântuitorului Iisus 
Hristos; dezvoltarea capacității de trăire afectivă a elevilor faţă de suferinţele Mântuitorului 

 

Competenţe generale: 

   Manifestarea valorilor morale și a cunoștinţelor religioase în propriile atitudini și comportamente; 

   Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice și practice în cadrul diferitelor grupuri. 

 

Competente specifice: 

    Explicarea semnificaţiei și a importanţei sărbătorilor creștine pentru credincioși; 

    Respectarea tradiţiilor creștine referitoare la participarea credincioșilor la sfintele sărbători. 

 

Competente derivate: 

   C1-selectarea din textul dat a celor mai importante momente petrecute în Săptămâna Patimilor; 

   C2-ordonarea în succesiune logică a evenimentelor petrecute în ziua de vineri; 

   C3- argumentarea importanţei sărbătorii Învierii Domnului pentru creștini; 

   C4-prezentarea modului în care creștinii se pregătesc pentru această mare sărbătoare. 

 

 
Strategia didactică 
1. Metode și procedee: conversaţia, conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, povestirea, problematizarea, audi-
ţia, lectura, știu/ vreau să știu/ am învăţat, eseul de 5 minute; 

2. Mijloace de învatamant: fișe de lucru, harta Israelului, icoane, Sfânta Scriptură, planșe sau ppt cu Patimile 
Domnului Hristos; 

Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual; 

 
Resurse 
Oficiale: 

Programa școlară pentru disciplina religie ortodoxă, clasa a V-a; 

Planificarea calendaristică orientativă, clasa a V-a; 

Temporale 

Număr de lecţii : 1 

Durata: 50 min. 

Bibliografice: 
Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bu-

curești, 1982. 

Cucoș, Constantin, Educaţie religioasă, Editura” Polirom”, Iași 1999. 
Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivat și grade didactice, 

Editura “Polirom” , Iași, 1998. 

Muha, Camelia, Caiet de religie creștin-ortodox, pentru clasa a V-a , Editura “Sfântul Mina”, Iași, 2009. 

Serbu, Pr. Prof. univ. dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura “Reintregirea”, Alba-Iulia, 2000. 
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Nr. 
crt. 
  

  
Etapele lecţiei 

  
Ob
. 
op. 

  
Timp 
(min) 

  
Activitatea profesorului 

  
   Activitatea elevului 

     Strategia didactica   
Evaluare 

Metode/ 
procedee 

Mijloace 
de inv. 

Forme de 
organi-
zare 

1. Momentul 
organizatoric 

    
1’ 

Salutul 
Rugăciunea “Împărate ce-

resc” 
Notarea absenţelor 
Pregătirea pentru înce-

perea orei. 

Salutul 
Rugăciunea 

  
Pregătirea pentru 

începerea 
orei 

  
  
Conversaţia 
  

  
  
Icoana 
catalog 

  
  
activitate 
frontala 
  
  

  

2. Pregătirea 
elevilor pen-
tru receptarea 
noilor 
cunoștinte 

    
4’ 

Se adresează elevilor urmă-
toarele întrebări: 

  
-Ce sărbătoare mare se ap-
ropie? 
  
-Cum se mai numește această 
sărbătoare? 
  
-Ce înseamnă cuvântul Paște? 
  
-De ce sarbătoreau evreii Paș-
tele? 
  
  
  
  
-Cum se numește această săp-
tămână? 
  
  
-De ce se numește astfel? 
  
  
  
  
Se indică pe hartă orașul Ieru-
salim. 

  
  

  
-Învierea Domnului 
  
-Sfintele Paști 
  
  
-Trecere 
  
-Pentru a comemora 
eliberarea de sub 
robia egipteană și  
trecerea lor prin 
Marea Roșie. 
  
  
 -Săptămâna Mare 
  
 

 -Deoarece Mântuito-
rul a pătimit și a murit 
pe cruce pentru 
eliberarea noastră de 
sub robia păcatului și a 
morţii. 

  
  
  
Conversaţia 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Conversaţia 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
harta 

  
  
  
  
  
  
  
activitate 
frontala 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
apreci-
eri ver-
bale 
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3. 

Precizarea    titlu-
lui și a competen-
ţelor 
lecţiei 
  

  
  

  
2’ 

Se anunţă și se scrie titlul pe 
tablă. 
Alături de Hristos pe 
drumul Golgotei 
Se precizează competenţele 
lecţiei. 

  
Elevii notează data și titlul în 
caiete. 

  
explicaţia 

  
Caiete, 
tablă 

activitate 
frontală 
  

  
  

4
. 

Transmiterea 
noilor cunoștinţe 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
C 
1 
  
  
  
  
  
  
  

25’ Se propune să scrie pe fișă 
ceea ce ei cunosc despre 
Patimile Domnului. 
  
  
Pe tablă, în prima coloană, 
reprezentantul fieărei grupe 
vine să scrie ceea ce elevii 
cunosc despre Patimile 
Domnului Iisus Hristos. 
  
  
  
În a doua coloană se scriu 
întrebări legate de lecţie. 
  
Ce observaţi în planșele din 
faţa voastră? 
  
  
  
  
  
Se anunţă textul referitor la 
Patimile Domnului spre a fi 
citit din Sfanta Scriptură 
  
După citirea textului, se 
completează coloana a treia. 

 Elevii se împart în grupe. 
  
Elevii scriu. 
  
  
Elevii prezintă oral ceea ce 
au scris 
  
  
Elevii scriu pe caiete. 
  
  
  
Elevii propun  întrebări. 
  
  
Elevii descriu planșele si 
povestesc momentele din 
Patimile Domnului prezen-
tate în ele. 
Elevii citesc pe grupe textul 
propus 
  
Elevii completează fisele. 

Știu/vreau  
să știu/ am 
învăţat 
  
  
  
  
  
  
Conversa-
ţia 
  
  
  
  
  
  
Conversa-
ţia 
Argumen-
tarea 
  
  
  
  
  
Lectura 
biblică 
  
  
  

  
  
Fișă 
  
  
tabla 
  
  
  
tabla 
  
  
  
planșe 
sau 
ppt 
  
  
  
  
  
  
  
  
Biblia 
  
  
  
fișa 

  
Activitate 
pe grupe 
  
  
  
activitate 
individuală 
  
  
  
  
  
  
activitate 
frontală 
  
  
  
  
  
  
  
Activitate 
pe grupe 
  

  
  
  
  
  
  
  
apreci-

ere 
verbală 
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5. 

Fixarea cunoștin-
telor 
  
  
  
  
  

  
C 2 
  
  
  
  

  
10’ 

Se citesc noţiunile noi din 
coloana a treia. 
  
Se cere elevilor să rezolve 
fișa propusă. (anexa1) 
  
Se corectează fișa oral 

Elevii citesc. 
  
  
Elevii scriu. 
  
  
Elevii citesc. 
  

  
  
  
Exerciţiul 
  

  
  
  
Fișa 
  

  
  
Activitate 
pe grupe 
  
  
activitate 
individuală 

  
  
Apreci-
ere ver-
bală 

6. Asocierea și gen-
eralizarea 
  

  
  
  
  
  
  
  
C 4 
  
  
  
  
  
  
  
C 3 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5 

  
Se audiază un fragment din 
Prohodul Domnului. 
  
  
Se cere elevilor să formuleze 
învăţăturile desprinse din 
lectie . 
  
Se cere elevilor să explice ce 
trebuie să facă un bun 
creștin pentru a întâmpina 
cum se cuvine această sărbă-
toare. 
  
  
  
  
Se cere elevilor să argu-
menteze importanţa pati-
milor și Învierii Domnului 
  
Se citește elevilor poezia 
“Bucuria Maicii Domnului de 
Sfânta Înviere” Sf. Ioan Iacob 
(anexa 2) 
Ce ideee se desprinde din 
aceasta poezie? 
  
Se propune eseul de 5 min-
ute. 

  
Elevii audiază fragmentul 
propus. 
  
  
Elevii formulează în-
văţăturile și le scriu în 
caiete. 
  
Prin jertfa de pe cruce Mân-
tuitorul   ne-a readus posi-
bilitatea dobândirii Îm-
părăţiei lui Dumnezeu. 
Prin credinţa în Hristos și 
fapte bune fiecare dintre 
noi ne mântuim. 
  
Elevii răspund. 
  
  
  
Elevii ascultă 
  
  
  
Elevii răspund. 
  
Elevii scriu un lucru nou 
învăţat și ceea ce i-a impre-
sionat în conţinutul lecţiei 

  
audiţia 
  
  
  
caiete 
  
  
  
  
proble-
matizare 
argument-
tarea 
  
  
  
  
argument-
tarea 
  
  
  
lectura 
expresivă 
  
  
conversația 
  
Eseul de 5 
min. 

  
CD 
audio 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Cartea 
Hrană 
duhov-
niceasc
ă 

  
  
  
  
  
Activitate 
frontală 
  
  
activitate 
individuală 
  
  
  
  
  
  
Activitate 
frontală 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
activitate 
individuală 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Apreci-
ere ver-
bală 



HARISMA        80HARISMA        80  

7. Aprecierea activi-
tăţii 

  1’ Se fac aprecieri generale și indi-
viduale privind pregătirea ele-
vilor pentru lecţie. 

  

Se notează elevii care au partici-
pat la lecție. 

Elevii ascultă aprecierile făcute 
de profesor. 

      

Activitate 
frontală 

  

Notarea 
elevilor 

8. Precizarea temei 
pentru acasă 

  1’ Se îndrumă elevii să participe la 
Prohodul Domnului din Vinerea 
Mare. 

Elevii ascultă cu atenţie conversaţia   Activitate 
frontală 

  

9. Încheierea activită-
ţii 

  1’ -Rugăciunea “Cuvine-se cu 
adevarat “ 

  

-Salutul 

  

Rugăciunea 

  

  

Salutul 

  

        

ANEXA 1 

 

Citește verbele și expresiile de mai jos și rezolvă cerințele; 
au plănuit, a tradat, S-a rugat, L-au batjocorit, a spălat picioarele ucenicilor, a întemeiat Sfanta Împărtășanie, L-au 
bătut, a iertat pe răstignitori, a suferit, L-au arestat, a murit, L-au Îngropat 

 

Așează în ordine cronologică evenimentele denumite de aceste cuvinte și expresii. 

Alătură fiecărei acţiuni subiectul potrivit (persoana / persone) și alcătuiește comunicări. 
Recitește comunicările în ordinea cronologică a evenimentelor prezentate și spune ce ai realizat/ alcătuind ast-

fel. 

 
................................................../................................................  

 7.................................................../................................................ 
.................................................../...............................................  

 8 ................................................../................................................ 
..................................................../..............................................   9. 

................................................../................................................ 
..................................................../...............................................  

 10.................................................../............................................... 
..................................................../...............................................                          

11.................................................../.............................................. 
..................................................../...............................................   12. 

................................................./.............................................. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 



ANEXA 2 

 
Bucură-te Preacurată 
Care ieri te-ai tânguit 
Iată Fiul tău cu slavă 
Din mormânt a răsărit! 

  Toată firea prăznuiește 
  Învierea lui Hristos, 
  Toate se îmbracă astăzi 
  Cu veșmânt prea luminos! 

Îngerii și pământenii 
Cântă azi același grai 
Iar Adam și cu tâlharul 
Azi se veselesc în Rai. 

  Nu mai este astăzi pază 
  În Edenul cel ceresc, 
  Ușa stă mereu deschisă 
  Pentru neamul creștinesc. 

Nu se mai socoate Crucea 
Ca organ chinuitor; 
Ea rămâne “Steagul Slavei” 
- Semnul cel biruitor – ! 

  Băutura cea amară 
  De Hristos s-a îndulcit 
  Și “împărăţia morţii” 
  Pe vecie s-a zdrobit! 

Tu fiind mai înainte: 
“Maica Sfintelor dureri” 
Astăzi ești: “a Slavei Maică” 
Și “a Sfintei Învieri”! 
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Alături de Hristos pe drumul Golgotei 

 

 

 

 

 

ȘTIU 

 

Scrie noţiunile pe care tu le cunoști în legătura cu Patimile Domnului 
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 

 

 

ESEUL  DE  5  MINUTE 

 

Scrie un lucru nou învăţat de ține astăzi la lecţie 

 
..........................................................................................................................................................................................................
.......... .............................................................................................................................................................................................  

 

.......................................................................................................................................................................................................... 

 

Scrie ceea ce te-a impresionat în conţinutul acestei lecţii. 

 
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 

 

 

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM ÎNVĂŢAT 

 
____________________________ 
____________________________ 

 
_______________________________
_______________________________ 

 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
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 La Editura Institutului Biblic și de Misiune 

Ortodoxă a Patriarhiei Române a apărut, cu 

binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 

lucrarea Tâlcuirea dumnezeieștii Liturghii a 

Sfântului Nicolae Cabasila, cu un amplu studiu 

liturgic al Părintelui Pr. Prof. Ene Braniște, 

intitulat Explicarea Sfintei Liturghii după Sfântul 

Nicolae Cabasila. 

 Sfântul Nicolae Cabasila, una dintre 

personalităţile majore ale teologiei ortodoxe 

din spaţiul cultural bizantin al secolului XIV, 

este unul dintre cei mai preţuiţi autori 

duhovnicești, a cărui operă teologică a marcat 

fertil spiritualitatea ortodoxă până în zilele 

noastre. Teolog profund și erudit, 

personalitate cu o bogată și adâncă trăire 

religioasă, Nicolae Cabasila rămâne unul 

dintre reperele cele mai luminoase ale 

Bisericii Ortodoxe de pretutindeni. Diplomat important al Imperiului Bizantin, orator 

strălucit, tâlcuitor de seamă al Sfintelor Taine ale Bisericii, Nicolae Cabasila este, de 

asemenea, un exemplu concret de sfinţenie în rândul laicilor, cinstirea sa ca sfânt fiind 

statornicită în anul 1983.  

 În lucrarea Tâlcuirea dumnezeieștii Liturghii, Sfântul Nicolae Cabasila subliniază și 

argumentează dimensiunea eclesial-comunitară a vieţii creștinului, care participă cu 

regularitate la Sfânta Liturghie. Aceasta este tâlcuită de Sfântul Nicolae Cabasila pe parcursul 

celor trei etape cronologice ale desfășurării ei: pregătirea darurilor (Proscomidia), Liturghia 

Cuvântului și Liturghia euharistică.. 

 Lucrarea Tâlcuirea dumnezeieștii Liturghii, tradusă din greacă de Părintele Pr. Prof. Dr. Ene 

Braniște, a cunoscut deja câteva ediţii românești (1946, 1989, 1997), iar acum apare, într-o 

ediţie nouă, revizuită, tot la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă. 

 Având în vederea valoarea deosebită a acestei cărţi de spiritualitate ortodoxă liturgică, 

precum și utilitatea studiului academic care o însoţește, sperăm că republicarea ei va fi spre 

folosul tuturor celor care doresc să cunoască mai bine înţelesul și importanţa Sfintei Liturghii 

în viaţa Bisericii și a creștinului. 

APARIŢII EDITORIALE 



OMUL ÎN GÂNDIREA SFÂNTULUI MAXIM MĂRTURISITORUL 
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Omul, cea mai de seamă dintre creaturile pământești, coroană, inel și preot 

al creaţiei, a fost făcut de Dumnezeu, din bunătatea Lui, din suflet și din trup. 1 

 Dumnezeu l-a creat pe om într-un mod deosebit, diferit de celelalte creaturi. 

Înainte de a-l face pe om, Dumnezeu S-a sfătuit și a zis: “Să facem om după chipul și 

după asemănarea Noastră” 2 și luând „Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut 

pe om și a suflat în faţa lui suflare de viaţă și s-a făcut omul fiinţă vie”[Fac 2, 

7].Dumnezeu și omul își sunt unul altuia modele. Și așa de mult S-a făcut 

Dumnezeu, omului om, pentru iubirea de oameni, pe cât de mult omul, întărit prin 

iubire, s-a făcut pe sine dumnezeu lui Dumnezeu 3, spune Sfântul Maxim. 

 Dumnezeu l-a creat pe om printr-un act direct și personal, deosebit de tot 

ceea ce a creat până atunci, iar Sf. Ioan Damaschinul spune: „Dumnezeu creează pe 

om cu mâinile Sale proprii din natura văzută și nevăzută, după chipul și asemănarea Sa. 

A făcut corpul din pământ, iar suflet raţional și gânditor îi dădu prin insuflarea Sa 

proprie. Aceasta numim „chip dumnezeiesc”, căci cuvintele „după chipul” indică 

raţiunea și liberul arbitru, iar cuvintele „după asemănare” arată asemănarea cu 

Dumnezeu în virtute, atât cât este posibil”.  4 

Cuvântul «chip» nu înseamnă asemănarea omului cu Dumnezeu după fiinţă, 

ci asemănarea cu El în ce privește stăpânirea; nu în ce privește chipul formei ci în 

ceea ce privește stăpânirea; de aceea a și adăugat: Să stăpânească peștii mării și 

păsările cerului și fiarele și târâtoarele pământului. 5 

Cuvântul «asemănare» înseamnă să ajungem asemenea lui Dumnezeu atât 

cât stă în puterea noastră, să ne asemănăm cu Dumnezeu în ceea ce privește 

bunătatea, blândeţea, virtutea, precum zice și Hristos: «Fiţi asemenea Tatălui vostru 

Celui din ceruri» [Mt 5, 45]. 6 

 Omul „chipul nemuritor al Sfintei Treimi” 7, „chip al Chipului”[eikon Eikonos] 8 

este chemat să ajungă desăvârșit, „după chipul și asemănarea cu Hristos [Col 1, 28; 

Evr 14, 10; 12, 2; 12, 23; Iac 1, 4], în EL și prin El [fiţi desăvârșiţi, Mat 5, 48], iar 

astfel să se facă părtaș al vieţii dumnezeiești [2 Pt 1, 4]” 9, dacă întrebuinţează bine 

posesiunea trupului, și-1 face slujitor sufletului spre nașterea de virtuţi. 10 

 Sufletul și trupul 11 sunt create spre a sluji împreună lui Dumnezeu și spre a

-I aduce laudă spre a-I fi partener de dialog 12 și „cu ajutorul lui Dumnezeu să ne 

înălţăm sufletul de la chip la asemănare și îndumnezeire, [...] să ne raţionalizăm prin 

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

2. „Atunci când Ziditorul a 
adus la fiinţă din nimic toate 
celelalte zidiri, s-a mulţumit 
să rostească porunca Sa cea 
atotputernică, însă atunci 
când a voit a împlini lucrarea 
zidirii lumii prin facerea 
celei mai alese, celei mai 
desăvârșite zidiri, El Se 
sfătuiește mai înainte de a 
zidi”, Sfântul Ignatie 
Briancianinov, Despre chipul 
și asemănarea lui Dumnezeu 
în om, în Experienţe ascetice, 
traducere din limba rusă de 
Adrian și Xenia Tănăsescu-
Vlas, Editura Sophia, 
București, 2008, p. 561 

3. Sf. Maxim, Ambigua 13, p. 

4. Sf. Ioan Damaschin, cap. 
XII, Despre om, în Dogmatica, 
traducere de Pr. Dumitru 
Fecioru, Editura Scripta, 
București, 1943., p. 59 

5. Sf. Ioan Gură de Aur, 
Omilii la Facere, vol.1, 
București, 2003  p. 93 

6. Ibidem, p. 94 

7. Pr. Conf. Dr. Nicolae 
Moșoiu, Taina prezenţei lui 
Dumnezeu în viaţa umană, 
Brașov,  2002 , p. 135 

8. Panayotis Nellas, Omul-
animal îndumnezeit, Studiu 
introductiv și traducere de 
diac. Ioan I. Ică jr, Editura 
Deisis, Sibiu, 2002 , p. 59 

9. Jean-Claude Larchet, 
Terapeutica Bolilor Spirituale, 
traducere de Marinela Bojin, 
Editura Sophia, București, 
2006, p. 25 

1. Sf. Maxim, Ambigua, 7i, p. 
136, cuvântul 111, p. 412 



suflet trupul, și să-l facem 

organ intim al lucrării lui 

Dumnezeu prin virtuţi” 

13, de trup ne folosim 

pentru a săvârși 

virtuţile, pentru a 

ajunge la asemănare cu 

Dumnezeu, pentru a 

lucra potrivit voii lui 

Dumnezeu: „să înfăţișaţi 

trupurile voastre ca pe o 

jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu”[Rom 12, 1], să ne facem trupul: 

„templu al Duhului Sfânt”[I Cor 6, 19]. 

Pr. Stăniloae accentuează că „sufletul nu trebuie să se simtă pedepsit prin 

legătura ce o are cu trupul, ci onorat pentru misiunea ce i s-a încredinţat, de a mijloci 

sălășluirea lui Dumnezeu în trup și de a prilejui Celui ce le-a legat pe cele două pentru 

viaţa pământească să Se facă El însuși legătura lor veșnică, prin nemurirea dăruită 

trupului prin suflet. Trupul nu e o temniţă trecătoare pentru suflet, ci e chemat să fie 

sălașul etern al lui Dumnezeu și al nemuririi Lui, iar aceasta prin suflet. Aceasta pune în 

lumină atât rolul mare al sufletului cât și cinstea acordată de Dumnezeu trupului”. 14 

 Omul, constând din suflet și trup, este purtat de două legi, a trupului și a 

duhului. Legea trupului are la dispoziţia sa simţirea (lucrarea simţurilor), iar legea 

duhului lucrarea minţii. Legea trupului, lucrând prin simţire, leagă pe om de 

materie, iar legea duhului, lucrând prin minte, înfăptuiește în chip nemijlocit unirea 

lui cu Dumnezeu. 15 Această unire face ca nici una dintre făpturi să nu fie supusă 

schimbării, iar Pr. Stăniloae subliniază acest lucru vorbind despre înnomenirea 

Fiului lui Dumnezeu: “Prin aceasta se asigură și neschimbabilitatea firii noastre 

îndumnezeite. Prin aceasta se respinge teoria preexistenţei, după care sufletele au 

preexistat la Dumnezeu și apoi, căzând în păcat, au fost trimise în corpuri”. 16 

 Sf. Maxim spune că: „nu se va putea concepe nicicând suflet fără trup, nici 

trup fără suflet” 17, iar „în ceea ce privește venirea la existenţă a celor două, adică a 

trupului și a sufletului, timpul facerii este același, niciuna neprimind facerea, înaintea 

celelilalte, sau după cealaltă, ca să nu se rupă specia formată ca întreg din cele 

două”.18   
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11. În grecește și pământul și 
trupul și inima (gea, sarx, 
cardia) sunt feminine, deci se 
poate spune de pământ că e și 
trup și inimă, Tâlcuirea Pr. 
Stăniloae la Sf. Maxim 
Mărturisitorul Răspuns la 
întrebarea 5, nota 2, în 
Filocalia III, p. 49 

12. Pe om îl vrea Dumnezeu 
tălmăcitorul conștient și 
cuvântător al laudei ce I-o 
aduce pe tăcute creaţia 
neînsufleţită;  nota 27b, la 
Epistola I, la Sf. Maxim 
Mărturisitorul, Scrieri și 
Epistole Hristologice 
duhovnicești, p. 22 

13. Tâlcuirea Pr. Stăniloae la  
Sf. Maxim Mărturisitorul, 
Ambigua, 7 i, (nota 65) p.137 

16. Nota 2 la Răspunsul la 
Întrebarea 60, p. 309  

17. Sf. Maxim Mărturisitorul, 
Ambigua 111, p. 413 

10. Sf. Maxim, Filocalia III, 
Scolia 39 la Răspuns la 
întrebarea 55, p. 268; Cf. 
Sufletul nu se poate 
manifesta fără trup și trupul 
nu e trup fără a avea sufletul 
în el, Pr. Stăniloae, nota 88 
la Epistala a 6-a Sf. Maxim 
Mărturisitorul, Scrieri și 
Epistole Hristologice 
duhovnicești, p. 49 

14. Ibidem; Cf. Trupul nu 
poate face nimic fără suflet, 
nici sufletul fără trup, iar 
„trupul are nevoie de suflet 
ca să vieze și să se miște, în 
vreme ce sufletul are nevoie 
de trup, ca să se facă știut și 
înţeles și lucrător în lume”. 
Nemesius de Emessa, Despre 
natura omului, II; Sf. Nichita 
Stithatul, Despre suflet, 56; Sf. 
Grigorie de Nyssa, Despre 
facerea omului, XV, Jean-
Claude Larchet, apud „Acesta 
este trupul meu...”, traducere 
de Marinela Bojin, Editura 
Sophia, București, 2006, p. 25 

15. Sf. Maxim Mărturisitorul 
în Filocalia III, Răspuns la 
întrebarea 33, p. 127;  Cf. 
Scolia 2 la Răspuns la 
întrebarea 55, p. 260 
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 Pr. Stăniloae comentează cele spuse astfel: pentru venirea la 

existenţă concomitentă a sufletului și a trupului Sf. Maxim aduce trei 

argumente: „Primul argument e: numai ceea ce nu face parte dintr-un ipostas, 

ci e folosit de acesta, vine la existenţă mai târziu. Dar omul e ipostas ce nu face 

parte din altul sau din altceva, ci realizează o unire liberă cu acel altul sau 

altceva [...]. De aceea ceea ce preexistă cu ipostas propriu nu poate fi redus la 

un alt ipostas. Astfel spus trupul nu poate exista înainte de suflet, sau după 

suflet, nici sufletul înainte de trup, sau după trup, căci nici unul nu e numai o 

parte folosită ca un ipostas preexistent [...]. Al doilea argument: pe de o parte 

nici trupul, nici sufletul nu pot fi considerate nici ca ipostasuri preexistente, căci 

nici un ipostas preexistent nu poate fi redus la alt ipostas. Al treilea argument: 

dacă sufletul și trupul ar fi două realităţi deosebite care se unesc între ele ca să 

constituie o specie, această unire ar realiza-o sau după firea lor, sau contra 

firii”. 19 

 Facerea sufletului, nu se înfăptuiește dintr-o materie ce subzistă, ca 

trupurile, ci din voialui Dumnezeu, prin insuflarea de-viaţă-făcătoare, în 

chip negrăit și necunoscut, cum singur Făcătorul lui știe. Sufletul primind 

existenţa la zămislire deodată cu trupul 20, e adus în existenţă spre 

întregirea unui om; iar trupul se face din materia subzistentă, adică a altui 

trup, la zămislire primind deodată cu aceasta compoziţia cu sufletul spre a 

fi o specie cu acela. 21 

 După Tertulian omul primește sufletul odată cu trupul: «Am susţinut 

tovărășia cărnii și a sufletului de la început, de la unirea seminţelor înseși și 

până la completa dezvoltare a fătului. Tot așa o apărăm și după 

naștere» [...] 22, «amândouă în același timp sunt concepute, formate și 

desăvârșite, precum sunt și date la iveală și nu intervine vreun moment în 

creaţie în care una să fie înaintea celeilalte» 23, asemenea și Sf. Irineu apare 

ca primul apărător explicit al existenţei simultane a trupului și a sufletului 

la zămislire: «Sufletul nu este anterior trupului cât privește existenţa și nici 

trupul nu se formează înaintea lui, ci aceste două elemente apar în același 

moment». 24 

 Jean-Claude Larchet, în introducerea la cartea sa „Acesta este trupul 

meu...”, spunea că: „trupul omenesc e tărâm al multor nepotriviri și împotriviri. 

Și nu e om care să nu le simtă. De e sănătos, ne simţim bine; de e bolnav, 

suferim din pricina lui. Puterea-i, de folos în isprăvile noastre, ne face veseli și 

mulţumiţi; de-i slăbit de trudă ori de nu ne sare în ajutor la nevoie, ne e povară 

și laţ. Frumuseţea sa ne umple de mândrie, ușor îi farmecă pe cei din jur, 

înlesnește tovărășiile, și prieteniile prin el întâi se leagă; de e slut, e pricină de 

18. Ibidem, p. 412; Trupul și sufletul 
sunt părţi ale omului întreg. Din acest 
motiv omul va învia cu trupul, în 
Hristos în  vederea unei vieţi veșnice, 
care e specific umană și prin faptul că 
omul are un trup. Dacă sufletul 
preexistă singur înainte de unirea cu 
trupul, iar trupul la fel, fiecare 
formează o specie deosebită. Specia și 
persoana umană se menţin și se 
condiţionează una pe cealaltă numai 
dacă sufletul și trupul vin la existenţă 
deodată prin naștere; dar fiecare suflet 
cu trupul lui. Pr. Stăniloae la  Sf. 
Maxim Mărturisitorul, Ambigua, (nota 
73-74) pp.146-147 

19. Tâlcuirea Pr. Stăniloae la  Sf. 
Maxim Mărturisitorul, Ambigua, (nota 
346) pp.413-414 

21. Sf. Maxim Mărturisitorul, Ambigua 
111, p. 414; insulfarea dumnezeiască e 
actul prin care se creează sufletul și se 
înzestrează cu Duhul Sfânt (cu chipul 
lui Dumnezeu), iar facerea trupului 
(sau întruparea) e actul de constituire 
concomitentă a trupului din trupurile 
părinţilor, nu fără o participare a 
sufletului. Tâlcuirea Pr. Stăniloae, nota 
347, p. 414  

22. Tertulian, Despre suflet, XXXVII, 5, 
apud, Jean-Claude Larchet, Etica 
procreaţiei în învăţătura Sfinţilor Părinţi,  
traducere de Marinela Bojin, Editura 
Sophia, București, 2003, p. 168 

23. Ibidem, XXVII, Cf. XXXVI; XLV, 
pp. 168-169; Cf. John Breck, Nădejdea 
slavei, în vol. Ce este moartea?, editori: 
John Breck, Florin Pușcaș, Savatie 
Baștovoi, Sebastian Moldovan, Lucian 
Macrea, Ioan Bizău, Editura Patmos, 
Cluj-Napoca, 2003, p. 15 

20. Coexistenţa lor, cuvântul 112, p. 
418. Trupul omului are de la început 
sufletul în el, prin care e deschis 
comuniunii cu Dumnezeu.  
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rușine și umilinţă. Viaţa lui e viaţa noastră, prin el se înmulţește neamul omenesc, 

dar tot el vădește că suntem muritori, căci îl ruinează trecerea timpului și bolile-l 

macină, și încă din tinereţe ne bântuie teama că se va veșteji cândva, și ne vom 

stinge” 25.  

 Vedem aici importanţa trupului în toate împrejurările, impactul său 

asupra celorlalţi, precum și faptul că trupul are o legătură profundă cu 

sufletul, prin faptul că „are de la început în sine lucrarea specială a sufletului, 

imprimată în el cu toată complexitatea activităţilor raţionale și a formelor lui de 

sensibilitate” și ca „participant la subiectivitatea conștientă și liberă a omului [...] 

„se deosebește de toată natura materială prin prezenţa sufletului în el” 26, 

acestea două alcătuind persoana umană. 

 Omul a fost făcut de Dumnezeu împodobit cu frumuseţea 

nestricăciunii și a nemuririi 27, cu posibilitatea de a nu muri, dar preferând 

frumuseţii spirituale inferioritatea lumii văzute din jurul lui, a uitat cu totul 

de frumuseţea demnităţii sufletului, mai bine zis de Dumnezeu, și a secerat 

ca rod vrednic de aplecarea voii sale stricăciunea și moartea trupului 28 și 

“pentru că și-a mutat în altă parte dorinţa de slavă dumnezeiască, pentru că 

nădăjduia să fie mai mare și pentru că se grăbea să ia ce nu putea lua, a 

pierdut și ceea ce putea avea” 29. Aici vedem că omul păcătuind cu trupul 

va suporta consecinţele: va introduce moartea în trup, va fi alungat din Rai 

[Fac 3, 24], “spini și pălămidă” va rodi natura, iar tu omule “în sudoarea feţei 

tale îţi vei mânca pâinea ta, până te vei întoarce în pământul din care ești luat; 

căci pământ ești și în pământ te vei întoarce”[Fac 3, 19]. 

Omul e chemat nu numai să umanizeze creaţia, ci să mijlocească 

îndumnezeirea ei, întrucât o unește intim cu sine; sau ea se îndumnezeiește 

în om, prin om și pentru om. Omul e cel ce descoperă sensul creaţiei, dar îl 

descoperă numai în Dumnezeu. Omul are nevoie de lume numai ca drum 

spre Dumnezeu, ca pregătire pentru înţelegerea lui Dumnezeu. Omul nu se 

poate opri la lume, ea este un obiect finit, nu subiect însetat de infinit.   30 

Arhiepiscopul Ioan Maximovici, spune: “Într-o zi, întreagă această 

lume stricăcioasă va ajunge la un sfârșit, și vor răsări zorile veșnicei Împărăţii a lui 

Dumnezeu, unde sufletele celor răscumpăraţi, unite cu trupurile lor înviate, vor 

trăi în veșnicie cu Hristos Cel nemuritor și nestricăcios. Atunci, bucuria și slava, pe 

care sufletele o cunosc acum în cer numai în parte, va fi înlocuită cu bucuria 

întreagă a noii zidiri pentru care a fost făcut omul”. 31 

24. Sf. Irineu, Fragmente despre Cântarea 
Cântărilor, XXVI, Ed. Harvey, t. II, p. 455, 
apud Jean-Claude Larchet, Etica 
procreaţiei..., p. 170; Cf. „Nu se naște mai 
întâi trupul, în timp ce sufletul intră în el 
abia mai târziu. Omul e întreg cu toate 
elementele sale și întreaga sa natură încă 
din momentul concepţiei sale”, Dr. 
Alexandros Kalomiros, Cele șase dimineţi, 
p. 55; „Nici sufletul nu există înainte de 
trup și nici trupul nu există înainte de 
suflet, ci pentru amândouă nu-i decât un 
singur început”, Sf. Grigorie de Nyssa, 
Despre facerea omului, XXVIII-XXIX, 
nota 3, apud Jean-Claude Larchet,  „Acesta 
este trupul meu...”, traducere de Marinela 
Bojin, Ed. Sophia, București, 2006, p. 22 

25. Jean-Claude Larchet,  „Acesta este 
trupul meu...”, p. 7 

26. TDO 1, p. 392; Cf. „Sufletul fără 
trup nu poate face nimic, fie bine, fie 
rău. Așa cum lira rămâne 
nefolositoare și tăcută dacă nu este 
cine să cânte la ea, așa și sufletul și 
trupul când sunt separate, nu pot face 
nimic”[ Sf. Atanasie cel Mare], la Dr. 
Alexandros Kalomiros, Râul de foc, 
nota 35, p. 163 

27. Sf. Maxim, Ambigua, cuv. 8, p. 149 

28. Ibidem, p. 150; “a introdus 
moartea ca mod de descompunere în 
trup, prin gustarea din fructul oprit, de 
care credea că-i va aduce viaţa, deși i 
se spusese că-i va aduce moartea” 
Tâlcuirea Pr. Stăniloae la Sf. Maxim 
Mărturisitorul, Ambigua 42, (nota 188) 
p. 234 

29. Sf. Vasile cel  Mare, Omilii și 
cuvântări, Omil. a XX-a, I,în PSB, vol. 

30. Pr. Stăniloae la Sf. Maxim 
Mărturisitorul, Ambigua 106, (nota 328 
a) pp. 392-393 

31. Arhiepiscopul Ioan Maximovici, Viaţa 
după moarte, apud Ieromonah Serafim 
Rose, Sufletul după moarte, traducere din 
limba egleză de Dana Cocargea, Ed. 
Sophia, Ediţie electronică, Iași, 2003, p. 
202 
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Concepţia creștină despre frumuseţe 

 Estetica este știinţa care studiază legile și strategiile artei (sau frumuseţii), considerată ca forma cea mai înaltă de creare și 

receptare a frumuseţii, totodată estetica studiază problemele referitoare la esenţa artei, la raportul dintre artă și realitate, la 

metodele de creaţie, la genurile artei etc. 

Din punct de vedere creștin estetica ţine de abordarea problematicilor pe care le ridică frumosul sau frumuseţea înţeleasă 

în perspectiva creaţiei divine. 

 Sfântul Apostol Pavel mărturisea faptul, că „încă de la facerea lumii cele nevăzute ale lui  Dumnezeu, adică puterea cea 

veșnică și dumnezeiască au fost percepute în mod limpede în lucrurile care au fost făcute”. (Romani 1, 20) iar aceste două calităţi și 

anume puterea și dumnezeirea sa le putem adăuga frumuseţi dumnezeiești. 

 Estetica creștină este cea care pune în prim plan frumuseţea dumnezeiască ca izvor al frumosului cotidian, receptarea 

frumosului prin suflet în creștinism este o dăruire a sufletului și o primire spre cele dumnezeiești. 

 Axa creștină a frumosului are drept ţintă dumnezeirea sau celestul ca izvor al tuturor celor ce sunt în lume. O depărtare de 

această axă este o pierdere a frumosului adevărat. Frumuseţea dumnezeiască e oglindită în sufletul omului „ca fiinţă creată de 

Dumnezeu după chipul și asemănarea Sa. Frumuseţea ca macrocosmos divin arătată prin veșnica Sa putere și dumnezeire e oglindit în 

microcosmosul uman care e o receptare a frumosului divin și totodată o sursă a propagării frumuseţii prin gândire, simţire și voinţă.” 

 Frumuseţea este permanent în simbioză cu viaţa, deoarece viaţa întru sine are doar Dumnezeu – frumuseţe și viaţă veșnică 

și iubire nemuritoare. 

 Frumuseţea este un termen atotcuprinzător, fapt pentru care este aproape sinonim cu adevărul și bunătatea. 

 Adjectivul grecesc „Kalos” poate fi tradus ori ca bine, ori ca frumos. Însăţi cea mai importantă colecţie a spiritualităţii 

ortodoxe și anume „Filocalia” în traducere înseamnă „iubire de frumos” lucru care face aluzie la „iubirea de Dumnezeu”. Căci 

Dumnezeu este Însuși Binele, de care se împărtășesc toţi cei pe care El îi aduce întru existenţă. 

 Tocmai de aceea „filosofii ruși ai secolului XX având Duh filosofic au putut afirma că „frumuseţea va mântui lumea”, o 

frumuseţe cu putere interioară, nu o frumuseţe statică, sau am putea spune o frumuseţe care să miște cotidianul înspre bine și 

adevărat. 

 Potrivit Hexaemeronului Sfântului Vasile cel Mare – care tratează zilele creaţiei din referatul biblic al Genezei – după 

fiecare zi a creaţiei, în care El a adus toate de la nefiinţă la fiinţă, se subliniază faptul, că: “Dumnezeu a văzut că este bine”. La finalul 

celei de a 6-a zi a creaţiei Dumnezeu a revăzut toate pe care le făcuse și cartea Genezei spune: și a privit Dumnezeu și iată că 

[toate] erau foarte bune” (Fac. 1, 31). Însă cuvântul care este redat aici în limba greacă, acel calos despre vorbeam la început, 

poate fi tradus și ca „frumoase”, adică „erau foarte frumoase”. 

 Astfel, aici nu se subliniază altceva, decât că creaţia reflectă frumuseţea Creatorului ei și de aceea e frumoasă, plăcută și 

bună. 

 Putem continua exegeza noastră la referatul Genezei și în capitolul al 2-lea, unde avem de-a face cu păcatul neascultării lui 

Adam înaintea Domnului Dumnezeu și, inevitabil, cu consecinţa lui, aceea a expulzării sale din grădina Paradisului. 

 Frumuseţea creaţiei însă este tulburată de păcatul omenesc. Cu toate acestea însă, lucrarea creatoare a lui Dumnezeu, cu 

ESTETICUL VIEŢII COTIDIENE 

Frumuseţea în gândirea Sfinţilor Capadocieni - raportată la viaţa cotidiană  
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scopul declarat de a-l restaura ca persoană în relaţie cu Viaţa tuturor. 

 Din acest motiv, creaţia lui Dumnezeu nu ne revelează numai puterea, dumnezeirea și frumuseţea Sa, ci, în același timp, ne 

face să cunoaștem li scopul ultim al lui Dumnezeu cu lumea, pe acela de a scoate lumea și pe oameni de sub „stăpânirea 

întunericului”, adică din păcat, din stricăciune și de sub robia puterilor demonice și să le mute întru „Împărăţia iubitului Său 

Fiu” (Col. 1,13). 

De aceea, încă dintru început, mântuirea prin Hristos este implicată în actul creării lumii. Crearea și mântuirea lumii fac 

parte din „planul lui Dumnezeu” cu creaţia Sa și acest plan, mai presus de toate, cred că revelează esenţa frumuseţii și bunătăţii 

dumnezeiești. 

În frumuseţea creaţiei, deopotrivă frumuseţea lumii create de Dumnezeu și frumuseţea oamenilor, ni se deslușește, de fapt 

ce este desăvârșirea. Fiind creaţi pentru viaţă, paradoxal, noi alegem moartea și consecinţele acestei alegeri nu e numai 

înstrăinarea și separarea veșnice de El. Noi introducem prin aceasta o întunecare în creaţie, care se transformă într-o fatală 

deformare / distorsionare a creaţiei, pentru că obscurizăm, de fapt, frumuseţea noastră primară, care era amprenta noastră 

personală. 

Eliberându-ne de consecinţele acestei întunecări a firii noastre, de imperfecţiunea pe care ne-am agonisit-o, Dumnezeu 

intră în creaţia Sa cu această „imperfecţiune”. Răspunzând orbirii noastre prin frumuseţea naturală și prin taina pe care o revelează, 

Dumnezeu, în persoana Fiului Său dumnezeiesc, Se pune pe Sine, de bunăvoie, sub ultima imperfecţiune, sub ultima ultragiere a 

frumuseţii și bunătăţii dumnezeiești. 

 

Continuare  în pag. urm. 



HARISMA        90HARISMA        90  

El ia asupra Sa oroarea și agonia răstignirii. Și făcând aceasta, El transformă Crucea, dintr-o imagine a torturii și a morţii 

într-o exprimare plenară a iubirii dumnezeiești și a darului vieţii dumnezeiești. Creaţia a fost tulburată de imperfecţiune prin păcat, 

cel care a introdus tulburarea în creaţie. Însă prin moartea și prin învierea lui Hristos, creaţia s-a reînoit și s-a restaurat într-o 

bunătate și mai mare, într-o frumuseţe și mai mare, decât cea pe care creaţia a cunoscut-o „întru începutul” existenţei sale. 

Frumuseţea dumnezeiască vine la noi prin intermediul imperfecţiunilor noastre, în viaţa și în lumea noastră. Dacă putem 

privi frumuseţea adevărată. Dacă putem observa, prin toate acestea, frumuseţea, atunci nu suntem departe de vederea lucrurilor 

celor bune, adică de strălucirea și frumuseţea lui Dumnezeu.  

 

Sfântul Vasile cel Mare (330-379) – despre frumuseţea creștină 

 

 În acest sens, poziţia Sfântului Vasile cel Mare cuprinde repere semnificative și de mare actualitate, inclusiv pentru lumea 

contemporană. Autoritatea Sfântului Vasile în recomandările făcute celor tineri este dată de instruirea sa de excepţie în cultura 

profană dublată și transfigurată de experienţa sa duhovnicească și eclesială. Sfântul Vasile cel Mare nu recomandă sfaturi gratuite, 

detașate de experienţa sa de viaţă. Puterea și revelaţia atitudinii exprimate de marele sfânt capadocian provin din asumarea cu 

maturitate a încercărilor vieţii. 

 În începutul Omiliei către tineri, Sfântul Vasile cel Mare subliniază că viaţa și experienţa trăite de el îl legitimează în ceea ce 

recomandă. El afirmă: „Vârsta pe care o am, multele încercări prin care am trecut și participarea din destul și la bucuriile și la 

neplăcerile vieţii, dascăli în multe privinţe, m-au făcut să am experienţa lucrurilor omenești, așa că sunt în stare să arăt și celor care 

acum își încep viaţa care-i cea mai bună cale.” 

 Sfântul Vasile cel Mare recomandă o metodologie selectivă în cultivarea unei relaţii adecvate de cultivarea discernământului, 

de exersarea unei minţi capabile să selecteze ceea ce este potrivit cu învăţătura creștină. Cei care se preocupă cu cultura profană 

nu trebuie să se lege amăgiţi de farmecul autorilor sau lucrărilor. Educaţia intelectuală nu trebuie încredinţate acestor autori. 

 Raţiunea este întărită prin orientarea consecventă către adevăr și prin eliberarea de patimi, prin practicarea constantă a 

virtuţilor. Adevăratul înţelept identifică adecvat ierarhia valorilor și a priorităţilor, evitând totodată asumarea unei logici a vicleniei 

și lingușirii. „Omul înţelept trebuie să fugă cât mai mult de dorinţa de a trăi pentru glorie și de a face pe placul mulţimii; trebuie să-

și facă raţiunea conducătoare vieţii, încât chiar să-și pună viaţa în primejdie pentru bine, să nu prefere nimic celor recunoscute de el 

ca bune”. 

 Sfântul Vasile cel Mare, plecând de la realitatea conform căreia creștinul este cetăţean al cerului, pune în centrul 

recomandărilor sale preocuparea constantă pentru viaţa veșnică. Asumând această atitudine, osteneală existenţa în practicarea 

virtuţilor este motivată, întrucât cunoștinţa ca expresie a virtuţii nu este trecătoare. 

 Referindu-se la Omilia către tineri, patrologul I. G. Coman menţiona: „Sfântul Vasile are pasiunea lucrurilor folositoare și 

fundamentale. Educatorul nostru enunţă limpede principiile educaţiei creștine. Munca, răbdarea, virtutea, înţelepciunea, domnia sufletului 

asupra trupului, viaţa trăită în perspectiva nemuririi, iată, în câteva cuvinte, ce îndeamnă pe nepoţii săi Arhiepiscopul Cezarei. Educaţia 

preconizată de Sfântul Vasile urmărea folosul practic, exerciţiului neîntrerupt pentru atingerea scopului și monarhia absolută a spiritului. Este 

tocmai ce trebuie mai mult timpului de faţă”. 

 Pentru Sfântul Vasile cel Mare, mărturisirea Adevărului prin viaţa personală, prin puterea exemplului propriu înseamnă un 

martiriu asumat cotidian. „Sfântul Vasile cel Mare, a cărui viaţă a fost o mărturie permanentă a lui Hristos, îi propune pe martiri drept 

modele pe care creștinii sunt datori să le imite. Aceasta nu înseamnă că ei trebuie să moară precum aceia, în afară de cazul în care condiţiile 

externe ar cere acest lucru. Înseamnă însă că ei trebuie să trăiască cu adevărat creștinismului, străduindu-se până la moarte, după cum 

spune, pentru împlinirea Evangheliei în viaţa lor. Scrierile și omiliile Sfântului Vasile cel Mare constituie o invitaţie adresată nouă tuturor la a 

trăi o viaţă martirică, mărturisitoare, la a duce un mod de viaţă martiric. De mărturia pe care noi creștinii o dăm astăzi cu viaţa noastră 
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depinde biruinţa împotriva puterilor de astăzi ale răului și a noului paganism contemporan, atât de divers și de intens propagat. Vom da noi 

această mărturie? Răspunsul rămâne să-l dea fiecare cu viaţa lui”. 

 

Sfântul Grigorie de Nyssa – Despre limbaj și frumuseţe 

 

 Sfântul Grigorie de Nyssa (335-396) și-a dezvoltat teoria despre limbajul uman în contextul disputei sale teologice cu 

Eunomiu al Cizicului, liderul mișcării ariene radicale din ultima jumătate de secol patru. În acest text doresc să indic modul în care 

unul dintre cei trei Părinţi Capadocieni – Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigorie de Nazinz și Sf. Grigorie de Nyssa – a explorat problemele 

epistemologiei din perspectiva unei teorii sui generis despre posibilităţile limbajului omenesc.  

 Consideraţiile antropologice ale Sf. Grigorie sunt determinate pentru dezvoltările sale teologice ulterioare. Pentru Sf. 

Grigorie, antrenat la școala celei de-a doua sofistici, capacitatea minţii de a produce frumuseţea prin arta cuvântului reprezintă una 

dintre trăsăturile fundamentale ale omului. A gândi, a vorbi și a scrie – toate acestea fac din om mai mult decât un „microcosmos”. 

Printr-o capacitate de sinteză cognitivă unică, omul depășește toate calităţile separate ale regnului animal.  

 Superioritatea omului faţă de toate celelalte făpturi ale pământului rezidă în potenţialul estetico-teologic al limbajului. 

Abilităţile lingvistice ar fi fost greu de conceput în absenţa unor aptitudini fiziologice excepţionale. Dar prestigiul regal al omului 

vine dintr-o extraordinară capacitate de a produce frumuseţea, într-un registru semiotic de maximă complexitate. Pentru Sf. 

Grigorie, mâinile nu sunt doar pentru culesul hranei sau pentru scris; ele participă la construcţia limbajului corporal. În cazul 

pantomimei, substituţia operată de mâini și picioare este perfectă: gura, atunci, poate să tacă. Sunt alte gesturi liturgice-

binecuvântarea, hirotonia, botezul sau punerea pâinilor pe discul euharistic-care au conotaţii ritualice și mistic-simbolice mult mai 

puternice decât ceea ce inteligenţa discursivă poate comunica. Îndemânarea manuală nu este așadar totul. Sf. Grigorie evită în acest 

fel explicarea materialistă a facerii omului. Un plus de dexteritate nu înseamnă neapărat un plus de umanitate. 

 Geniul remarcabil al urmașilor lui Adam se poate vedea acolo unde omul poate capta energiile naturii animale, imitându-se 

dialectic și, astfel, depășindu-le într-un orizont non-utilitarist. Omul devine „coroana creaţiei” nu doar atunci când demonstrează 

reușita intelectuală de tip analitic în matematica sau forţa sintezei într-o reconstrucţie istoriografică a unei fresce sociale din trecut; 

în cele din urmă, omul trebuie să treacă testul frumuseţii pentru a-și defini unicitatea. Mintea umană este „un muzician virtuos” 

capabil să conducă „instrumentele vii” ale trupului său. Limbajul folosit de oameni nu este doar indicativ, ci se modulează în 

registrul conjunctiv, condiţional-optativ, infinitiv s.a.m.d. Apare aici diferenţa radicală fără de animalele care își exprimă nevoile 

primare la timpul prezent. Ţipetele mamiferelor pot transmite frica, foamea, agresivitatea sau dorinţa sexuală. Omul, însă, este „un 

animal indirect” – după cum se exprimă Nichita Stănescu. Cuvintele îl ajută să contemple trecutul, prezentul și viitorul – orizontul 

desăvârșirii care-l apropie de Creator. Vorbind despre generozitatea actului creaţiei, Sf. Grigorie de Nyssa chiar spune: Dumnezeu 

„nu a dat, ci a împărtășit (ouk dedoken all’oti metedoken)” omului minte și raţiune. 

 Prin urmare, limbajul există pentru a exprima misterul fiinţei. Posesia unei gramatici – cu sintaxă și morfologie variată – 

garantează productivitatea estetic-teologică a culturii umane. Sf. Grigorie oferă în acest punct o nouă metaforă muzicală, 

imaginându-și trupul uman ca pe scena, unde nenumărate instrumente conduse de dirijorul-raţiune dau un concert invizibil. El 

compară „respiraţia” cu un „flaut” și „gura” cu o „liră” – corzile fiind ciupite numai prin acordul și atenţia minţii. Exersarea cere 

timp, presupune o iniţiere laborioasă și, mai ales, consacră un canon – numit îndeosebite „tradiţie”.  

 Creatorul unui limbaj muzical-autorul unei simfonii cu ecouri edenice, chiar-nu acţionează independent de predecesorii săi. 

El activează într-un spaţiu deschis, la vedere, supus privirilor exigente ale contemporanilor. Acest spaţiu al minţii strunite de pildă 

generaţiilor anterioare este comparat de Sf. Grigorie de Nyssa cu harta orașului ideal: clădiri felurite și bulevarde fastuoase satisfac 

nevoia omului de frumuseţe și diversitate. 

 Continuare  în pag. urm. 
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De pe „ţinutul întins al gândirii noastre”, cunoașterea adună impresiile venite prin canalele variate ale simţurilor, iar 

ceea ce produce unitatea este construcţia unei cetăţi interioare. Pentru obţinerea unei efect de transfigurare finală, 

cultură vizează armonizarea părţilor cu întregul, a conţinutului cu formă inteligibilă. Urbanitatea simfonică a culturii 

ascunde așadar atât taina simplităţii, cât și bogăţia diferenţei. Aici, modelul trinitar al existenţei divine salvează raţiunea 

sufocată de logica judecăţilor binare. Integrarea multiplicităţii în unitate cere mariajului între raţionalitate și apofatism. 

Misterul și incomprehensibilitatea sunt, în fond, semnul chemării la refacerea asemănării cu Dumnezeu. 

 Pentru Sf. Grigorie de Nyssa, frumuseţea de tip muzical este așadar modelul reflexivităţii culturale sau paradigma 

inteligenţei hermeneutice. Limbajul omenesc – și, deci, a fortiori, limbajul scripturistic – se învaţă printr-un „du-te vino” 

entuziast, și lipsit de idolatria unei instanţieri finite. Deprinderea unei arte cere disciplina – ceea ce relevă din nou 

convergenţa structurală dintre poetica rostirii și performanţa muzicală. Realizările estetice de excepţie unifică 

multiplicarea percepţiilor noastre sufletești dar oferă, totodată, șansa unei redempţiuni în faţa risipei sau împrăștierii. 

Rolul gândirii rămâne, așadar, decisiv. Omul a fost înzestrat cu logos pentru a transmite conţinuturi de gândire, o 

vorbire articulată și un scris amplu, sensibil la adevăr. Contemplaţia adevărului presupune însă o anumită dispoziţie 

interioară, atentă la simetriile inexplicabile din rânduiala văzută și nevăzută a creaţiei. Gândirea capabilă să surprindă un 

sistem vast de corespondenţe analogice are nevoie de intuiţie, dincolo de criteriile cantităţii. 

  

Concluzii 

 Studiul de faţă dorește să scoată în evidenţă că atitudinea și gândirea Sfântului Vasile cel mare și a Sfântului 

Grigorie de Nyssa faţă de relaţia culturii profane cu învăţătura creștină reprezintă temeiuri semnificative în conturarea 

unei poziţii echilibrate și înţelepte în această problematică deosebit de complexă. În acest domeniu, Sfântul Vasile cel 

Mare s-a remarcat prin poziţia sa de mijloc, evitând poziţiile extreme și reducţioniste. El depășește atitudinea unor 

autori creștini care polarizau într-o manieră categorică relaţia dintre creștinism și cultură profană, opunându-le 

categoric. Totodată, Sfântul Vasile cel Mare nu încearcă nici o formulă de acomodare sau justificare a Revelaţiei prin 

învăţătura exclusiv omenească. 

 Totodată, Sfântul Vasile cel Mare recomandă o metodologie selectivă în cultivarea unei relaţii adecvate între 

teologie și cultură. Un criteriu esenţial îl reprezintă discernământul. Este nevoie de cultivarea discernământului, de 

exersarea unei minţi capabile să selecteze ceea ce este potrivit cu învăţătura creștină. În încheiere vom susţine că 

Sfântul Vasile cel Mare a asumat principiul selectivităţii în relaţia dintre înţelepciunea lumească și credinţă. El s-a ostenit 

serios cu deprinderea înţelepciunii lumești, dar nu din motive de curiozitate, ci determinat fiind de înaintarea pe calea 

virtuţilor. Sfântul Vasile cel Mare era preocupat de aflarea adevărului mărturisirilor. Așadar, fiind însetat profund cu 

adevărul mântuitor al existenţei, Sfântul Vasile cel Mare optează în cunoașterea pentru ceea ce este edificator din punct 

de vedere spiritual. 

Cum se poate explica existenţa ordinii în Univers? Cum s-ar putea explica felul în care înclinaţia noastră spre 

frumos, spre simetrie și armonie se întâlnește atât de bine cu puterea de cuprindere a instrumentelor matematice ? 

Cum se întâlnesc acelea cu armoniile naturii, încât, prin intermediul propriei raţiuni, omul ajunge, să surprindă 

frumuseţea lumii cu frumuseţea teoriilor matematice ale raţiunii lui? 
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Mai mult decât atât, structura materiei și puterile existente în lume nu se dovedesc a avea doar o frumuseţe 

inutilă, fără vreo întrebuinţare; ele sunt pline de potenţialităţi, ele sunt gata să primească din partea omului diverse 

funcţii, concretizând diversele lui intenţii. Simetriile, frumuseţea, armoniile existente în structura lumii fizice sunt pline 

de raţionalitate.  

Sfântul Vasile cel Mare, plecând de la versetul biblic potrivit căruia „Dumnezeu că este frumos” (Facerea 1,8), 

remarcă cum că frumosul, în înţelesul dat de Scriptură, este ceea ce-i făcut în chip desăvârșit și servește bine scopului 

pentru care a fost făcut. Dumnezeu, spune Sfântul Vasile cel Mare, „punând mai dinainte un scop precis creaţiei Sale, a 

examinat cu raţiunile Sale de Creator pe cele create, parte cu parte, și le-a lăudat pentru că împlinesc scopul pentru care au fost 

create. La o statuie, dacă se pune o mână într-o parte un ochi în altă parte, și în sfârșit toate părţile ei așezate în diferite locuri, 

statuia nu va părea frumoasă celui care ar privi-o, dar dacă toate mădularele sunt așezate la locul lor, chiar un nepriceput în 

artă va vedea frumuseţea mădularelor statuii.  

Artistul, însă, vede frumuseţea fiecărei părţi din opera sa înainte de terminarea ei și laudă fiecare parte, pentru că se 

duce cu gândul la sfârșitul operei lui. Un astfel de artist ni-l arată Scriptura acum pe Dumnezeu, Care cu pricepere Își laudă 

parte cu parte operele Sale”. 

 



,,Sfinţii Celui Prea Înalt vor primi împărăţia cerurilor și o 

vor ţine în stăpânire în vecii vecilor.” (Daniel 17,18) 

 Cultul Sfinţilor a ocupat și ocupă un loc deosebit în 

evlavia și viaţa Bisericii Domnului. Ei sunt mijlocitorii și 

protectorii noștri în faţa tronului lui Dumnezeu. Prezenţa 

lor binecuvântată în Biserică se manifestă prin viaţa  demnă 

de urmat, prin icoanele și moaștele făcătoare de minuni. 

Sfinţii sunt prietenii noștri care se roagă pentru noi și ne 

ajută în lupta cu toate încercările vieţii de aici și în 

străduinţele fiecăruia de a păstra mereu legătura conștientă 

cu Mântuitorul Iisus Hristos. 

 Noţiunea de sfinţenie (kadosh, agios, sacer, sanctus), 

presupune actul dependenţei și al atașamentului nostru faţă 

de Dumnezeu. Sfinţenia este o alegere, o punere de o parte 

în slujba lui Dumnezeu și la această stare de sfinţenie sunt 

chemaţi toţi oamenii (Ieșire 19:5). ,,Sfinţiţi-vă și veţi fi sfinţi”, 

ne spune Sfânta Scriptură, că ,,Eu, Domnul Dumnezeul vos-

tru, sunt sfânt (Levitic 11:14; I Petru 1:15-16). 

 Creatura lui Dumnezeu, fiinţa umană, prin exemplul sfinţilor, este chemată și ea la sfinţenie și poate 

participa, dar într-un mod derivat, prin har. Ea nu se bucură de sfinţenie în viaţa propriei sale naturi, ci prin 

participare la sfinţenia divină (Ieșire 3:5). De aceea Domnul Iisus Hristos se roagă Tatălui pentru noi zicând: 

,,Părinte, voiesc ca unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine și aceia pe care Mi i-ai dat, ca să vadă slava Mea pe 

care Mi-ai dat-o, pentru că Tu M-ai iubit pe Mine mai înainte de întemeierea lumii... Pentru ei Eu Mă sfinţesc 

pe Mine-însumi, ca și ei să fie sfinţiţi întru adevăr... (Ioan 17:17-24). 

 Prin sfinţenie ne pregătim pentru viaţa veșnică întru fericire, căci acea viaţă se hrănește din Dumnezeu 

cel Sfânt. Ea ne face să ne detașăm de chipul lumii acesteia care se strică de stihiile ei și de pământul ce va 

arde. O spune aceasta Sfântul Apostol Petru: ,,Dacă, deci, toate acestea se vor desfiinţa, cât de mult vi se 

cuvine vouă să umblaţi într-o viaţă sfântă și în evlavie, așteptând și grăind venirea zilei Domnului, din pricina 

căreia cerurile luând foc se vor nimici, iar stihiile, aprinse, se vor topi”. (II Petru 3: 11-12). 

 Despre această pregătire prin sfinţenie pentru întâmpinarea Domnului în ziua venirii Lui, înconjurat de 

sfinţii Lui, venire care pentru fiecare în parte are loc cu anticipaţie în ziua morţii sale, vorbește și Sfântul 

Apostol Pavel zicând: ,,Spre întărirea inimilor voastre, ca să fiţi fără prihană, întru sfinţenie, înaintea Lui 

Dumnezeu și Tatăl nostru la venirea Domnului nostru Iisus Hristos cu toţi sfinţii săi” ( I Tes. 3:13). 

Prof. Cristina Gorbănescu, Grup Școlar Dărmănești 
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SFINŢII – MODELE PENTRU MÂNTUIREA NOASTRĂ 
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“Domnul Meu și Dumnezeul meu!” 



 La Editura „Doxologia“ a Mitropoliei Moldovei și 

Bucovinei a apărut, cu binecuvântarea IPS Părinte Teofan, 

cartea „Familia contemporană, între ideal și criză“ a pr. dr. 

Ioan C. Teșu, profesor universitar în cadrul Facultăţii de 

Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iași. 

 Pr. prof. dr. Ioan C. Teșu, în paginile cărţii nu face 

doar o abordare teologică, academică a subiectului 

familiei creștine din zilele noastre, ci demonstrează o 

cunoaștere a situaţiei reale a familiei creștine astăzi. Prin 

urmare, mesajul autorului este unul care se adresează 

persoanei, acelui „tu“ din faţa paginilor cărţii, și, depășind 

sinteza scolastică, devine o invitaţie la a redescoperi și a 

înţelege profunzimea vocaţiei spirituale a familiei în 

Biserică și societate. Părintele profesor  vorbește despre 

nevoia de comunicare și de dialog, ca „trebuinţă esenţială a fiinţei umane“, despre rugăciune, 

ca „liant al iubirii curate și înalte“, despre „iubirea sinceră și prietenia curată“, ca „acte de 

înaltă spiritualitate și religiozitate profundă. 

 Trecând de la ideal la profunda criză spirituală a familiei, autorul abordează din 

perspective pluridisciplinare (psihologice, pedagogice, sociologice, biologice, medicale) 

„mecanismele“ iubirii omenești: castitatea și funcţionalitatea ei, sexul premarital, diferite forme 

de devianţă sau anormalitate sexuală, relaţia dintre parteneri, infidelitatea și divorţul, 

exuberanţa stimulilor pornografici, adulterul, prostituţia, avortul, homosexualitatea. 

 În ciuda tuturor acestor atacuri la valoarea și demnitatea umană care îl individualizează 

pe om, autorul reușește să pună în lumină dimensiunea comunitară a familiei, care trebuie să 

devină din ce în ce mai mult o Biserică în miniatură. În acest „laborator al desăvârșirii umane“, 

„altar de jertfă a egoismului și loc al dăruirii de sine“, copiii sunt o „binecuvântare cerească și 

un dar dumnezeiesc“, iar educaţia copilului este „cea mai înaltă artă“.  

 Cartea se încheie cu o „pledoarie pentru viitorul familiei“, o invitaţie la a conștientiza 

responsabilitatea pentru mântuirea „casei“, pentru ca familia creștină să fie și astăzi una dintre 

formele de mărturie a ceea ce Dumnezeu a făcut și face pentru om. 
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APARIŢII EDITORIALE 
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 La Editura Doxologia a văzut lumina ti-

parului Noul Theotokarion în format aca-

demic, cuprinzând 436 pagini, având ca tra-

ducător pe Laura Enache. 

   

 În traducerea acestui Theotokarion s-au 

folosit două ediţii grecești, una veche și alta      

modernă.  

  

 Ediţia veche este cea din anul 1849, 

purtând titlul Cununa Pururea Fecioarei, adică 

Theotokarion-ul cel nou, felurit și preafrumos, 

octoih, cuprinzând 62 de canoane către Năs-

cătoarea de Dumnezeu, alcătuite de 22 de 

sfinţi și de Dumnezeu insuflaţi melozi,  adu-

nate cu multă trudă și osteneală din cărţile     manuscrise ale Sfântului Munte și 

cu îngrijire îndreptate, a fost editat de Nicodim Monahul din Naxios, tipărit în 

Constantinopol la tipografia Patriarhiei în anul 1849. 

  

 Titlul - Noul Theotokarion - se justifică prin faptul că ediţia îngrijită de Sfân-

tul Nicodim are la bază vechea colecţie de canoane imnografice bizantine închi-

nate Maicii Domnului, întocmită de Agapie Landos în 1643, pe care Sfântul 

Nicodim o îmbogăţește considerabil (cf. Elia Citterio, Nicodim Aghioritul, personali-

tatea, opera, învăţătura ascetică și mistică, Deisis, Sibiu, 2001, p. 259). 

 

 Această culegere a Sfântului Nicodim Aghioritul, alcătuită „cu multă trudă și 

osteneală“ în anul 1796, este socotită drept una dintre cele mai înalte doxologii 

care au fost închinate vreodată Maicii Domnului, rodul și sinteza evlaviei Sfântului 

Munte de-a lungul mai multor veacuri de vieţuire creștină.  

APARIŢII EDITORIALE 



  

 

 

 

                    Dreapta educaţie 
 

          

 Într-o școală de la marginea unui oraș, era un profesor foarte iubit de copii. Totdeauna, 

domnul profesor avea grijă de toţi elevii, încercând să-i înveţi cât mai multe. Dar, într-o 

zi, copiii au observat că unul dintre colegii lor fură și l-au pârât imediat profesorului. 

Acesta însă nu 1-a pedepsit pe făptaș. După câteva zile, hoţul a furat iar, dar a 

fost prins imediat. Nici de această dată, domnul profesor nu 1-a pedepsit. Când 

același lucru s-a întâmplat și a treia oară, câţiva băieţi s-au dus la profesor să se plângă și 

i-au spus: 

 - Acest coleg al nostru fură mereu. Nu este bine ceea ce se întâmplă și vă rugăm să

-1 daţi imediat afară din școală, altfel plecăm noi. 

 - N-am să-1 dau afară. Dacă vreţi, puteţi pleca toţi ceilalţi, dar el rămâne. 

 - Domnule profesor, dar cum este posibil să renunţaţi atât de ușor la noi toţi, care 

v-am ascultat mereu?  

 Privindu-i cu blândeţe, profesorul le-a explicat elevilor săi, atât de miraţi de această 

neașteptată situaţie: 

 - Voi știţi, deja, ce e bine și ce e rău. Dacă aţi pleca în lume, cu siguranţă că aţi ști cum să 

vă purtaţi, nici nu mă îndoiesc! Dacă însă el ar pleca de aici, dintre noi, ce ar face? Asta de 

ce nu v-aţi întrebat? De ce v-aţi gândit doar la voi? Credeţi că dacă o să-1 dau 

afară, va fi mai bun? Dacă aici, între noi, el nu știe cum e  b ine să  te  porţ i ,  ce  va  

face  e l  în  lume?  Așa  că ,  ind i ferent  dacă  voi  rămâneţi sau plecaţi, el va sta în 

continuare aici, iar eu voi avea grijă să se schimbe și să devină un om bun. Iar 

atunci când va dori și el acest lucru, cu siguranţă că dintr-un hoţ ocolit de colegi, va 

deveni un copil apreciat și iubit de toţi cei din jurul său.  

 Când a aflat despre cele petrecute, impresionat de bunătatea profesorului său, 

băieţelul care până atunci furase și le pricinuise atâtea necazuri celor din jurul său, a 

promis că se lasă de furat. Și s-a ţinut de cuvânt, fiindcă - așa cum spusese ș i  domnul  

pro fesor  -  de  data  aceasta  EL  era  ce l  care  dorea d in  tot  sufletul să fie mai bun. 

 " Iertaţ i -vă  unu l  pe  a l tu l ,  așa  cum V-a  iertat  ș i  Dumnezeu pe  toţ i ,  în  

Hristos!"  
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PILDE DE VIAŢĂ 



“„Lucruri minunate și uimitoare a săvârșit Stăpânul cerurilor, 
dintru început prin tine, cea cu totul fără prihană. Că și de sus a 

picurat (har) lămurit ca o ploaie, în pântecele tău, dumnezeiască 
Mireasă, arătându-te pe tine izvor din care curge toată bunătatea 

și mulţimea de tămăduiri, izvorând din belșug faceri de bine tuturor 
celor ce au nevoie de întărirea sufletelor și de sănătatea trupului 

prin apa harului” ” 

(Vineri, în Săptămâna luminată, Stihiră din slujba Vecerniei )  


