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editorial

“CĂLĂTORIE SPRE LOCUL INIMII”
Prof. Irina Leonte - inspector de specialitate

Clopoţelul a sunat pentru ultimele lecţii din acest an școlar! Un moment așteptat cu
atâta bucurie de copii, părinţi, bunici și cadre didactice. Unii elevi zâmbesc de sub coroniţele
de flori care le împodobesc rezultatele obţinute după o muncă asiduă. Alţii se bucură doar că
au promovat. Ar fi fost și ei printre premianţi dacă ar fi fost mai atenţi și mai responsabili.
Elevii din anii terminali simt apropierea examenelor importante din viaţa lor: Evaluarea
Naţională, Bacalaureatul și admiterea la facultate.
Și pentru profesori este ora bilanţului! Se adună împlinirile și bucuriile, premiile și
felicitările, dar și momentele de tristeţe pentru că ceva nu a fost cum și-au dorit: nu toţi elevii
au înregistrat progrese sau rezultate foarte bune. În taina sufletului acești dascăli promit că în
anul școlar următor vor fi mai buni, mai performanţi și vor aprinde în inimile tuturor copiilor
dorinţa de știinţă și cunoaștere.
Aroma de miere a teiului ne vestește apropierea vacanţei de vară. Este o perioadă mult
așteptată, de relaxare și bucurie. Drumurile ne vor purta spre lumea fermecătoare a satului,
unde miresmele de flori și iarbă cosită ne vor emoţiona intens. Sau pașii ne vor duce spre
destinaţii îndepărtate, pe care le cunoaștem doar din albumele de geografie. Dar, oriunde vom
merge, să adunăm amintiri luminoase, înșirate ca niște mărgăritare pe un fir de soare.
Să luăm cu noi prietena cea mai bună, cartea, ziditoare de suflet și creatoare de cultură,
ce ne este fidelă călăuză. O imagine face cât o mie de cuvinte, se spune. Să nu uităm însă că o
mie de cuvinte pot genera o mie de imagini diferite, după creativitatea și imaginaţia celui care
le citește.
Ar trebui să ne găsim mai mult timp pentru lucruri cu adevărat importante: să stăm cu
familia, să folosim la maximum timpul pe care îl petrecem împreună, preschimbându-l în timp
de calitate.
Oriunde vom merge în vacanţă, să intrăm în sfintele biserici, de-a pururi sfinte și
transfiguratoare, ca să ne reculegem în liniștea dialogului cu Dumnezeu. În această pace
mângăietoare, Iubirea Treimică să-și coboare lumina scânteietoare, și să primim puterea
harului divin aducător de isihie. Să cuprindem o rază din strălucirea divină care ne înconjoară și
să-o transmitem elevilor noștri. Inutil dai sfaturi de viaţă și spui povești despre iubire, dacă nu
știi să aprinzi în ele o stea!
Vă doresc o vară frumoasă, cu bucurii! Sau, cum spunea marele poet Vasile Voiculescu,
“să plinim o călătorie spre locul inimii!”
Meditaţi că Dumnezeu este mereu alături de cei buni și cu inima curată!
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CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ

Melchisedec Ștefănescu - simbol al demnităţii și prestigiului
Ortodoxiei românești
†Ioachim Băcăuanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului
De la trecerea episcopului Melchisedec al Romanului din viaţa aceasta în cea fără de sfârșit s-au împlinit, la 16 mai 2012, 120 de ani.
Venind pe lume la 15 februarie 1823, copilul Mihail Ștefănescu din Gârcina, sat din ţinutul Neamţului,
venea din lumea singurei intelectualităţi sătești, reprezentată pe atunci de clerici. Ca singurul fiu de preot din
această mare generaţie, dar fără îndoială și pentru calea pe care l-a așezat Pronia neamului nostru, el a venit
cu un program urmărit toată viaţa cu resurse intelectuale și morale de adevărat „prinţ“ al breslei sale: să facă
dintr-însa o prezenţă majoră, recunoscută și respectată și în noua Românie, la întemeierea căreia lucra alături
de toţi ceilalţi, așa cum fusese timp de o jumătate de mileniu și cum a reușit să fie măcar prin propria-i persoană.
Pe lângă tot ceea ce a scris și a publicat sub numele său sau în colaborare cu membrii Sfântului Sinod,
cărora le-a fost timp de două decenii spiritus rector, deţinem în declaraţii publice, în Testamentul lăsat și în
scrisorile ieșite la iveală după moartea sa formularea acestui program.
Studiile sale în Rusia au devenit pretextul denunţării de „filorusism“. Cum observa cunoscutul teolog
dr. Dumitru Stănescu, unul dintre ucenicii prezenţi în volumul memorial alcătuit în 1939 de episcopul
Gherontie al Constanţei: „Ziarele epuizaseră aproape toate epitetele de ocară contra acestui om ce nu era
cu nimic vinovat din cele ce i se imputau“. Așa era. Dar în realitate, ceea ce i se imputa in petto episcopului
Melchisedec nu erau cele spuse sau scrise împotriva lui, ci era opera sa formidabilă de organizator al unei
Biserici Ortodoxe puternice și capabile să ducă mai departe o tradiţie de cinci veacuri, într-o lume modernă,
ce tindea să răspândească și la noi mentalitatea celor ce pe alte meleaguri vedeau în credinţa creștină un dușman sau măcar un obstacol.
„Aproape întreaga organizaţiune modernă a Bisericii noastre se datorește lui Melchisedec“
Așa cum constata arhiereul Veniamin Pocitan în 1939, după 47 de ani de la stingerea, la mai puţin de 70
de ani, a unui om ce provenea dintr-o familie de longevivi, unii centenari, „am putea zice că aproape întreaga
organizaţiune modernă a Bisericii noastre, cu instituţiile ei religioase, se datorește, în bună parte, priceperii și
stăruinţelor lui Melchisedec. Dar și cele ce s-au făcut după moartea lui încoace sunt sau propuneri făcute de
el, cari nu s-au putut realiza în timpul vieţii lui, sau o dezvoltare progresivă, pe temeliile puse de dânsul“ (p.
142).
Dușmănia stârnită de această operă a fost atât de mare, încât atunci când în 1887, la 31 decembrie,
Melchisedec și-a serbat 25 de ani de arhierie și 45 de ani de păstorie, cu excepţia ziarului conservator
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„Epoca“, în care a scris un prieten apropiat, ziar
condus tot de un prieten, Nicolae Filipescu1, toate
celelalte ziare s-au ocupat în exclusivitate de
jubileul papei Leon al XVIII-lea. Nu l-a uitat însă
Curtea imperială a Rusiei, care i-a trimis un
engolpion, ca dar împărătesc și în amintirea vizitei
sale diplomatice. Un dar împărătesc pe care l-a
lăsat prin testament Catedralei episcopale din
Roman.
Născut prea devreme pentru timpul său
Sfârșitul vieţii mitropolitului Melchisedec a
fost marcat și, fără îndoială, grăbit de faptul că
adversitatea politică stârnită de opera sa epocală în
slujba prestigiului și bunăstării clerului român,
perceput în acea vreme ca o rămășiţă anacronică a
unor timpuri revolute, a reușit să-și găsească
neprieteni și răuvoitori chiar printre confraţii săi,
ale căror insulte l-au afectat profund. Episcopul Melchisedec „se născuse prea devreme pentru timpul său“,
și-a dat seama, la 40 de ani de la trecerea sa în veșnicia lui Dumezeu, episcopul Lucian Triteanu. Cred că și
Melchisedec însuși a simţit aceasta.
Nu a fost înţeles de foarte mulţi dintre contemporanii săi. De aceea a preferat să nu mai stingherească
pe nimeni. Nu a mai ieșit din cetatea Romanului - pe care o numise cândva „azilul bătrâneţelor mele“ - până
ce s-a mutat la veșnicile locașuri, în cetatea Ierusalimului celui de sus. Credincioșii cetăţii Romanului, însă, i-au
păstrat vie amintirea. Pentru ei, „episcopul și cărturarul Melchisedec a fost mai mult decât oricine… S-a contopit în fiinţa sa tot ce Dumnezeu poate dărui unui om… A preţuit fără încetare și slova, și lumina, ca și
mlădierea muzicii. Condeiul său a acoperit câteva mii de pagini, al căror rând cu rând cereau cercetare de
fapte și răsfoire de cronici. A dăruit apoi și Cerului, ca și privirii oamenilor, întruchipări de formă și culori,
sprijinind, prin înalta sa misiune, făurirea acestora. S-a contopit, apoi, zi de zi, și rugă de rugă, cu vibraţiile
înţelepte și cuminţi ale cântării bizantine, desprinzând cu smerenie din succesiunile de neume trăiri sacre ale
ritualului creștin…. Slujitorul nostru întru cele dumnezeiești s-a dăruit deopotrivă și raţiunii cerului, ca și
celei pământești și trăirilor sacre, ca și demersului știinţific, promovând, în același timp, ca un ales vieţuitor
uman ce a fost, spiritul de universalitate, de deschidere iluministă românească înspre toate zările lumii.
E un plus de gând, prin care noi, romașcanii, îl preţuim pe episcopul nepereche Melchisedec și îl considerăm ca pe un cărturar al renașterii românești, el reușind de minune să apropie cerul de zbaterile pământului,
dar să și înalţe sensibilitatea umană către perfecţiunea divină“ (Gheorghe A. M. Ciobanu, Un „Renascentism“
mușatin, mai 2001).
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Mărturisitor și apărător al credinţei strămoșești
Ziua trecerii sale la ceruri a fost în perioadă pascală, sâmbătă, 16 mai 1892. Fraţii și surorile sale,
respectiv episcopul Valerian, arhim. Ieronim, schimonahiile Suzana și Evdochia, la care se adăuga arhiereul
Ioanichie Flor Băcăuanul, au așezat în Catedrala „Cuvioasa Parascheva“ de la Roman trupul neînsufleţit al
marelui ierarh, cântând „Hristos a înviat“. După 69 de ani de viaţă dăruită lui Dumnezeu, episcopul Melchisedec sărbătorea „paștele“ personal. Asemenea Sfântului Andrei Șaguna din Transilvania acelorași timpuri, din
pământul Moldovei pleca din această lume, supusă ispitelor și greutăţilor, unul dintre cei mai mari episcopi
români, care a lucrat, cu timp și fără timp, pentru reafirmarea Ortodoxiei românești de la sfârșitul veacului al
XIX-lea, fiind un fervent luptător pentru dezrobirea neamului românesc. Să nu uităm că Melchisedec fusese
aproape 20 de ani cel mai inspirat ierarh al Sinodului românesc din epoca în care „Mama neamului
românesc“, cum a numit-o Eminescu, își redefinea statutul de Biserică apostolică, iar poporul român bimilenar își restructura identitatea între popoarele și civilizaţiile europene.
Sexacentenara Arhiepiscopie a Romanului și Bacăului tresaltă de bucurie astăzi că în dipticele său este
înscris numele episcopului Melchisedec Stefănescu, a cărui personalitate este unanim recunoscută, atât de
oamenii Bisericii, cât și de cei ai culturii românești sau chiar universale.
La împlinirea a 120 de la nașterea în ceruri a eminentului ierarh, nu ne rămâne decât să tragem
concluziile, potrivit criteriilor statornicite de Biserică, pentru a mai adăuga, în multitudinea însușirilor ce definesc personalitatea episcopului Melchidesedec, și pe cea de mărturisitor și apărător al credinţei, adică pe cea
de sfânt ierarh al Bisericii Orotodoxe Române. Astfel, sinaxarul sfinţilor români s-ar întregi cu numele unui
ierarh-cărturar, care a știut să menţină aprinsă lumina Ortodoxiei la un popor ce risca să se piardă în
tenebrele iluminismului post-renascentist, iar în ceruri ar fi purtătorul rugăciunilor noastre înaintea scaunului
Preasfintei Treimi. De asemenea, Biserica noastră ar face o restaurare chipului celui care a fost cernit de unii
dintre contemporanii săi înainte ca acesta să-și dea obștescul sfârșit. Ar fi tocmai recunoașterea faptului că
locul celui ce și-a închinat toată viaţa Bisericii și neamului este în panteonul marilor ierarhi, dascăli ai Bisericii
Ortodoxe, iar în ceruri în ceata sfinţilor, mari dascăli ai lumii și ierarhi, o ceată care sporește în mod binecuvântat an de an, tocmai fiindcă nevoile noastre de azi au trebuinţă de un sobor numeros, care să se roage
pentru noi lui Dumnezeu și Maicii Domnului cu cuvintele „Sfântului Preacurat al ghiersului românesc“: „Din
valul ce ne bântuie/ Înalţă-ne, ne mântuie…“
De 120 de ani în panteonul marilor dascăli și ierarhi ai Bisericii Ortodoxe
Fiindcă voia lui Dumnezeu a fost ca pe cărările vieţii mele să ajung a sluji la altarul la care a slujit cândva
marele episcop Melchisedec, sunt dator să mărturisesc și eu aici același crez cu al lui, citându-l tot din Testamentul în care singur ne-a enumerat caracteristicile și temeiurile acelei sfinţenii de care în ceasul de faţă neamul nostru și Biserica sa au nevoie mai mult ca oricând și pe care el a întruchipat-o deplin: „Am dorit în viaţa
mea dezvoltarea spre bine a instituţiunilor religioase din România, ce ni le-au transmis pietatea și râvna strămoșilor
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noștri, pentru cultura intelectuală și morală a poporului român.
Mi-a fost preţios progresul și ridicarea naţiunei din decăderea ei seculară.
Am iubit știinţa și pe oamenii devotaţi ei și am urât ignoranţa și pe apărătorii ei. Am crezut că numai știinţa, unită cu
sentimentul adevărat religios, va ridica clerul și Biserica noastră la înălţimea cuvenită și la conștiinţa datoriei.
Am crezut că, fără cultură, clerul va continua a rămâne amorţit și stăpânit de prejudiţiile vulgare, de viţii și spre batjocura despotismului unor ambiţioși, vani și speculatori de cele sânte, iar Biserica o instituţiune moartă, destinată numai a acompania pe morţi la mormânt.
Am iubit poporul și am dorit îmbunătăţirea soartei lui materialicește și moralicește.
Am privit cu adâncă durere la degradarea și distrugerea institutelor religioase strămoșești, care, fiind legate cu istoria
ţărei și plantate adânc în spiritul religios al poporului, ar fi putut deveni atâtea instituţiuni pentru cultura intelectuală,
morală, industrială a poporului și aziluri pentru neputincioși și pentru orfani.
Cât am fost în viaţă, am lucrat în sensul acestor dorinţe ale mele sufletești, întrucât m-au ajutat mijloacele și puterile
mele. Acum depun la altarul patriei aceste aspiraţiuni și credinţi ale mele, împreună cu rodul ostenelelor mele din
viaţa ce am percurs în lumea aceasta“.
Fie ca Dumnezeu să ne dea puterea de a-i arăta că acea patrie la altarul căreia își depunea aspiraţiile și
credinţele vieţii sale acum 120 ani, când scria cele de mai sus, este încă vie, este încă puternică și i le poate
primi! Cuvintele sale, slove scrise în conștiinţa neamului, devin liantul și modelul generaţiilor așezate în slujba
credinţei noastre strămoșești. (fragment din editorialul publicat în Revista „Cronica Romanului“,
mai 2012; textul integral poate fi citit online în secţiunea Cuvântul ierarhului a portalului
Doxologia)
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CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ

TAINA SFÂNTULUI MASLU –
TRANSFIGURAREA TAUMATURGICĂ A SUFERINŢEI (II)
†Ioachim Băcăuanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului
Numărul șapte – matricea simbolică a Duhului Sfânt
Cele șapte rugăciuni pentru binecuvântarea untdelemnului, însoţite de tot atâtea ungeri ale bolnavilor
de către preoţi ocupă un loc esenţial în cadrul slujbei. Ele ne arată iubirea și milostivirea pe care Dumnezeu
le-a arătat-o întotdeauna oamenilor. Îi cer să-l ţină în viaţă pe cel bolnav, să-l întărească trupește, să-i ierte
păcatele, să-i ușureze suferinţele, să-l sfinţească și să-l înnoiască. Fiecare rugăciune, la rândul ei, insistă pe una
sau mai multe dintre aceste cereri, dar toate leagă vindecarea sufletească de cea trupească, arătând-o ca fundamentală pe cea sufletească. Untdelemnul este simbolul milei dumnezeiești (Luca 10, 33), al bucuriei și al
sfinţeniei: „caută dintru înălţimea Ta cea sfântă, mântuiește-ne pe noi, păcătoșii și nevrednicii robii Tăi, cu darul Duhului Sfânt, în ceasul acesta și-l sălășluiește pe dânsul întru robul Tău (N)”.
Ungerea în semnul crucii ne aduce aminte de semnul izbăvirii din moarte a evreilor în captivitatea
egipteană, de puterea toiagului ce a despărţit apele, de șarpele de aramă ce ne poate scoate din robia patimilor, e imaginea mântuirii și a patimilor hristice, e semnul chenozei pe Golgota, dar și al măreţiei eshatologice pe norii cerului. Este, de asemenea, semnul legământului dintre Dumnezeu și oameni și, totodată,
este semnul providenţei lui Dumnezeu manifestată asupra oamenilor credincioși : „Facă-se, Doamne, undelemnul acesta, untdelemn de bucurie, untdelemn de sfinţenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză puternică, izbăvitoare
de toată lucrarea diavolească, pecete nestricată, bucurie inimii, veselie veșnică”.
Însemnarea cu ulei sfinţit în semnul crucii imprimă celui bolnav puterea tămăduitoare izvorâtă din rana
lui Hristos crucificat. De remarcat este faptul că ungerea se administrează la frunte, ochi, nări, gură, piept,
mâini și picioare, adică în șapte zone esenţiale, ceea ce demonstrează că și trupul omului stă tot sub semnul
acestui număr, dovedind afinităţi, disponibilităţi, în relaţie de comuniune cu Duhul Sfânt. Sensul însemnării
este subliniat de troparul: „Doamne, armă asupra diavolului crucea Ta ne-ai dat-o nouă...”. Însuși Hristos Cel
răstignit și înviat se sălășluiește prin semnul Crucii în bolnav, dându-i puterea abţinerii de la păcat, sporindu-i
răbdarea în suferinţă și fortificându-i sufletul care va stăvili patimile de orice fel.
Deschiderea Evangheliei și așezarea ei pe capul bolnavului sunt urmate de citirea rugăciunii de pocăinţă prin care se cere de la Dumnezeu iertarea păcatelor bolnavului. Deschiderea Evangheliei nu se face din
considerente magice sau pentru aflarea viitorului curs al vieţii bolnavului, ci pentru a aminti celui suferind
că mintea lui trebuie să cugete cele ale Evangheliei, ca întru lumina dreptelor învăţături toate celelalte mădulare să acţioneze în conformitate cu acestea: „Gura lui o umple de lauda Ta. Buzele lui le deschide spre vestirea numelui Tău. Mâinile lui le întinde spre lucrarea poruncilor Tale. Picioarele lui îndreptează-le spre vestirea Evangheliei Tale. Toate mădularele și gândirea lui, întărește-le cu harul Tău”. Bolnavul nu doar se atinge
de Evanghelie asemenea momentului în care ea este așezată în mijlocul Bisericii în mod festiv, pentru săruHARISMA
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tare; ea este cuvântul viu și lucrător al lui Dumnezeu, este mâna lui Hristos ce binecuvintează și vindecă,
miluiește și tămăduiește; aceeași mână ce s-a atins de soacra lui Petru și au lăsat-o frigurile (Matei 8, 14-15), s
-a atins de bolnavi și i-a făcut sănătoși (Luca 4, 40), de ochii orbului din naștere (Ioan 9, 2-7) pentru că
Hristos este pretutindeni și neschimbat, iar formele manifestării puterii Sale vindecătoare sunt prezente în
cuvinte, cu atât mai mult, prin Duhul Sfânt, în Tainele Bisericii.
Săvârșirea acestei taine de șapte preoţi manifestă învăţăturaBisericii despre puterea rugăciunii în
comun. Desigur că numărul slujitorilor nu face decât să ne trimită cu mintea la prezenţa Duhului Sfânt Care
este adevăratul Vindecător și ne aduce aminte de începuturile organizării Bisericii primare, când au fost aleși
pentru activitatea filantropică a ei șapte diaconi, iar criteriul alegerii era ca ei să fie „bărbaţi plini de Duhul
Sfânt”. De asemenea, ne aduce aminte de cei șapte arhangheli în „mîinile” cărora stă destinul Universului
creat: Rafail, Gudiil, Salatiil, Uriil, Mihail, Gavriil, Varahiil, dar și de sfeșnicul cu șapte braţe, Menorah, ca simbol al luminii spirituale, al germenului vieţii și al mântuirii. Numărul celor șapte preoţi subliniază faptul că în
Biserică întotdeauna comuniunea dă putere celui bolnav prin puterea credinţei și solidaritatea creștină autentică: „Dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună”(I Corinteni 12, 26). Preoţii se roagă nu numai
pentru vindecarea, ci și pentru reintegrarea celui bolnav în trupul Bisericii: „Dăruiește-l pe dânsul sănătos și
întreg Bisericii Tale ca să fie bineplăcut Ţie și să facă în toate voia Ta”.
Cifra șapte și universul creat
Trebuie menţionat faptul că Taina Sfântului Maslu stă sub semnul numărului șapte, număr cu o complexă bază simbolistică de factură creștină: șapte preoţi, rostirea de șapte ori a rugăciunii de sfinţire a untdelemnului, șapte pericope apostolice, șapte pericope evanghelice, șapte rugăciuni, șapte ungeri în șapte zone ale
corpului, șapte lumânări, șapte beţișoare pentru ungere.
HARISMA
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Această realitate nu poate fi considerată pasageră, întâmplătoare, sau un rezultat al coincidenţelor, ci este rezultatul limpede al practicii bimilenare creștine.
Chiar dacă textul de la Iacov 5, 15 nu sugerează numărul slujitorilor, ci exprimă efectele tainei,
credem că numărul slujitorilor reiese din plenitudinea și încărcătura sacră a numărului șapte ce animă
componentele slujbei. Din complexitatea semantică a acestui număr vom încerca să surprindem câteva
nuanţe specifice doar tradiţiilor mozaică și creștină, tocmai pentru a rămâne în același registru tematic.
Cifra șapte simbolizează totalitatea spaţiului și a timpului, a lumii văzute. Este simbol al plinătăţii
timpului ce curge spre veșnicie; este numărul încheierii și reînnoirii ciclice. Creând lumea în șase zile,
Creatorul vede că toate au fost bune foarte, iar în ziua a șaptea, după ce împlinește actul creaţional, Se
odihnește, adică poartă de grijă de tot ce a făcut prin cuvânt. Omul, ca fiinţă creată „după chipul și spre
asemănarea cu Dumnezeu” a rămas în dimensiunea lui șapte, așteptând pe Hristos Care, prin întrupare
la plinirea vremii, a deschis perspectiva zilei a opta, a transfigurării sale. De aceea și Maslul este o taină ce
rămâne sub incidenţa lui șapte, a creatului, pentru că ea recompune, cicatrizează fiinţa umană și,
restaurând-o, o deschide spre veșnicia lui opt, deoarece, din punctul de vedere al antropologiei patristice, natura umană se definește în mod fundamental prin relaţia ei cu Hristos înviat. Dar pentru a trece
în timpul zilei a opta, trebuie să murim acestei lumi biologice bornate în hotarele lui șapte.
În fapt, viaţa omului nu este decât un amestec de moarte și înviere. În creșterea sa trupească,
omul trece printr-un fel de moarte pentru a accede în starea superioară a existenţei sale, starea paradisiacă, străină dispoziţiilor noastre naturale. Mai precis, trecerea de la statutul de prunc la cel de copil, de
la copil la adult, de la adult la bătrân înseamnă a muri câte puţin pentru fiecare etapă anterioară a vieţii
de câte ori suim câte o treaptă. Nu ne mai întoarcem niciodată la acea stare. Suntem morţi pentru
etapele respective, dar ni le asumăm prin atributele sufletului nostru. Însă, pentru viaţa spirituală, două
„morţi” sunt importante. Altfel spus, viaţa spirituală a omului se derulează între două „morţi”. Una înainte de botez și una la sfârșitul etapelor vieţii biologice. Aceste două „morţi” sunt precedate de câte o
ungere.
Insistând puţin, Botezul, ca taină care nu se repetă, este considerat a fi poarta de intrare în
Biserica lui Hristos. Afundarea în apele baptismale înseamnă „moartea” omului celui vechi, iar ieșirea din
apă înseamnă „renașterea” omului nou prin apă și duh, care apoi se îmbracă cu haină luminată, având
acces la izvoarele dătătoare de har șibinecuvântare pe care le oferă Biserica în perspectiva progresului
spiritual în Iisus Hristos. Din punct de vedere liturgic, înainte de afundarea în apă, preotul face o
ungere, nu ca taină, în numele Preasfintei Treimi, cu untdelemnul bucuriei, spre tămăduirea sufletului și a
trupului, spre ascultarea credinţei, ca să facă lucrurile lui Dumnezeu și să meargă pe căile indicate de Hristos.
După această ungere „înainte de moarte”, noul mădular al Trupului Tainic al lui Hristos va fi afundat în
apă în semn de îngropare a omului vechi. La ieșirea din apă, omul cel nou se pecetluiește cu Duhul Sfânt,
având apoi acces la izvoarele inepuizabile din care-și adapă și hrănește trupul și sufletul, traversând celeHARISMA
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lalte etape biologice și spirituale până ce se apropie de punctul terminus al vieţii, când, prin moarte,
trece în viaţa cea nouă, adică în timpul zilei a opta care este prezentul continuu al lui Dumnezeu. Atunci
când cineva moare, în spiritualitatea franceză, se spune că il est né au ciel, adică s-a născut în ceruri, unde
nu se mai vorbește de moarte.
În Biserica Ortodoxă, slujba înmormântării nu este taină, ci ierurgie. În practica mai veche a
Bisericii Ortodoxe, când cineva era bolnav de moarte sau era ajuns la vârsta senectuţii, era obiceiul ca
familia să cheme mai mulţi preoţi pentru a oficia taina Sfântului Maslu. Bolnavul sau bătrânul era spovedit
și împărtășit, apoi se oficia Taina Sfântului Maslu. Practica se mai păstrează și la noi în unele zone. În
Bisericile surori însă, practica este frecventă, Maslu de obște rămânând a fi săvârșit doar în miercurea
Sfintelor Patimi, ca amintire a ungerii din Bethania, atunci când „Maria Magdalena, luând o litră cu mir de
nard curat, de mult preţ, a uns cu mir picioarele lui Iisus și le-a șters cu părul capului ei… Iar Iisus a zis : Las-o
că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat” (Ioan 12, 3 și 7).
Deducem că Iisus a primit ungerea în Betania înainte de îngroparea Sa, adică înainte de moartea
Sa fizică. Este un argument indubitabil că trebuie și noi să facem asemenea, adică adevăratul creștin să
primească înainte de marea trecere și această taină.

Continuare în numărul următor
HARISMA
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INTERVIU cu Pr. Prof. Univ. Dr. Gheorghe Petraru - Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae” Iași

“Încredinţaţi-vă lui Hristos, Bisericii și poporului român,
cu mult curaj, mărturie și inteligenţă evanghelică și spirituală!”
Preacucernice părinte profesor, aveţi o bogată
experiență

didactică,

fiind

profesor

de

morală

și

spiritualitate la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași
de aproape 20 de ani. Foarte mulţi dintre preoţii și
profesorii din judeţul Bacău s-au format la Universitatea
din Iași, avându-vă ca mentor și îndrumător. Revista
“HARISMA”, revistă de pedagogie, cultură și spiritualitate creștină a profesorilor de religie și a teologilor din
judeţul Bacău, cu onoare și bucurie, vă are astăzi,
oaspete. În numele cititorilor noștri, vă adresăm câteva
întrebări.
- Aţi fost în județul Bacău și în alte judeţe din
Moldova, ca președinte al comisiei de acordare a gradului didactic I sau ca și conducător știinţific al lucrărilor candidaţilor. Credeţi că profesorii de
religie au o bună pregătire și au succesul didactic și spiritual vizat?
- Da, au o bună pregătire și se formează permanent. Au nevoie de curaj, echilibru, conștiinţa adevărului
discursului lor, care e fundamental și trebuie să integreze creator orice alt discurs pentru că e articulat la
rostirea și retorica divină (Wolterstoff). Dacă există și năimiţi, să se orienteze spre alte domenii, chiar mai
atractive financiar și cu vizibilitate mai accentuată social. La noi e jertfă, bucurie spirituală și intelectuală...

- Dacă ne gândim puţin la tinerii români - și trebuie să-i avem în vedere pentru că ei
reprezintă viitorul poporului nostru - aceștia manifestă o mare dezorientare. Ei par să arate că
ignoră tot mai mult principiile morale și spirituale date nouă de Dumnezeu. Pe fondul acestei
evidente sărăciri duhovnicești, nu ne aflăm totuși în pericolul de a ne pierde identitatea
spirituală?
- Tinerii sunt mimetiști. E un spirit al veacului, multe sunt promovate publicitar, inclusiv păcatele, răul,
dar nu toate sunt de folos, iar Familia creștină, Școala și Biserica pot să-l călăuzească spre adevăr în dialog,
respect de sine, afirmarea personalităţii în spirit comunional nutrit de iubirea de Hristos. Prin ce își va îndrepta

tânărul calea...? Prin iubirea de Hristos și împlinirea poruncilor. A cunoaște Decalogul, Fericirile,

Legea Bisericii, apoi Rugăciunile ce realmente ne unesc cu Hristos, care ne iubește... Legea românească până
la modernitate a fost Evanghelia... O sinteză cu achiziţiile actuale e necesară, dar să fie constructivă și cu
HARISMA
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primatul evanghelic și Tradiţia eclesială.

- În Occident tendinţa evidentă este de a izola religia în sfera privatului. Din păcate, și la
noi lucrurile au încercat să decurgă în felul acesta. Au fost unii, cu diferite interese, care au
avut aceste tendinţe. Aţi putea să ne spuneţi, care sunt pericolele acestei eliminări a religiei
din viaţa publică? La noi, s-a încercat să fie scoasă Religia din învăţământul școlar de stat și simbolurile religioase din școli…
- De ce nu se izolează răul, minciuna, hoţia, fărădelegea...? Și să fie în centru iubirea, comuniunea,
adevărul, bucuria de a fi - care e dar divin...? Dacă ora de religie se elimină din școală înseamnă că nu mărturisim pe Hristos și ne anulăm identitatea creștină. În Europa e oră de religie în școală. Să se facă ora cu conștiinţă creștină, profesionalism pedagogic, devotament pentru tineretul debusolat de lipsa valorilor.
Nu religia, ci Biserica și învăţătura ei mântuitoare, Cei botezaţi sunt Biserica ... Negând-o se neagă pe ei
și e necesară ca să ne afirmăm. Mentalitatea comunistă și cea democratică de inspiraţie liberală nu au sens
pentru noi. Adevărata democraţie e Biserica - Trupul lui Hristos (C. Yannaras). Să fim noi înșine! Nu Occidentul trebuie să ne educe pe noi teologic, ci invers, deși acolo Biserica își face și ea datoria, dar politică și
ideologia secularistă, ateism camuflat, este insistentă și sprijinită ca și la noi de mass media, de mediile
politice, de finanţe...O viziune eshatologică cu pervertirea omului e de luat totdeauna în seamă în orice context istoric pentru îndreptare...(Sf. Ap. Pavel). Nu minoritarii, ci majoritatea conștientă de sine trebuie să aibă
ultimul cuvânt, nu tot felul de militanţi nihiliști. Biserica lui Hristos e în centru și nu omul megaloman…
EVENIMENT
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- Asupra Ecumenismului planează o ceaţă, există atitudini pro sau contra ecumenismului.
Cum aţi defini Ecumenismul, pentru că pe de o parte este apreciat, dar pe de alta este blamat
și neînţeles?
- Nu există ecumenism, ci Biserica una, sfântă, catolică și apostolică, de la Cincizecime până astăzi și
pentru totdeauna. Ceea ce numim ecumenism e politica occidentală promovată de Biserica Anglicană după
primul război mondial, când imperiile catolice și cel rus s-au prăbușit și englezii au crezut că au rămas
singuri... (vezi Istoria creștinismului de D. MacCullouch).

- Ne întoarcem, din nou, la tineri și vă rog să ne spuneţi ce ar trebui să facă cei responsabili cu educaţia lor morală și spirituală, pentru a le prezenta acestora Ortodoxia ca fiind singura posibilitate de a avea un mod de viaţă corect, autentic?
- Să creadă și să mărturisească pe Hristos cu fidelitate și iubire în Biserica neamului românesc cu
Tradiția și tradițiile ei sănătoase. Au primit pe Hristos în Taina Botezului, să nu stingă Duhul și să dea minții
cuvintele Cuvântului, rugăciune, puritate , încredere, iubire curată în valorile ortodoxe consacrate.

HARISMA
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- Se vorbește foarte mult, în anumite
medii,

că

momentul

integrării

ţării

noastre, a fost, este sau va fi unul istoric,
pentru un posibil rol providenţial pe care
noi românii l-am avea în UE. Credeţi că
românii își vor putea mărturisi Ortodoxia
în continuare, în Europa, ori se vor lăsa
copleșiţi

de

civilizaţia

materialistă,

predominantă în Europa?
- Da! Europa trebuie să asculte de Sf. Ap.
Pavel... „Treci în Europa și ne ajută...” Românii
acolo duc de acasă credinţa Tradiţiei, tradiţiile
frumoase românești, etosul creștin autentic și pot
fi un far de lumină într-o lume în care dacă nu
simţim prezenţa lui Dumnezeu – iubire, pentru
noi nu există nimic. Unii au grijă ca să smulgă iubirea de Dumnezeu din noi pentru a-i iubi pe ei cei muritori și
goi...

- "Toată grija cea lumească de la noi s-o lepădăm..." În ce măsură această rugăciune, acest
îndemn mai poate fi actual, mai ales pentru tinerii noștri, ce sunt din ce în ce mai mult sub
presiunea mediatică, a tehnologiei informaţiei și a comunicării moderne?
- Fără conștientizarea de sine întru credinţă, inteligenţă, rugăciune, iubire de Dumnezeu - nu existăm.
Lumea e aparenţă, cele din lume ne sunt necesare în măsura cerinţelor vieţii tot mai scumpe, dar ne rămân
exterioare. Cultivarea interiorităţii, evanghelizarea acesteia cu iubire de Hristos, ne dă identitate, bucurie,
sens de a fi. Nu se pot cultiva aceste calităţi decât prin lectura biblică, filocalică, patristică, prin participare
smerită și activă la Sfânta Liturghie, meditaţie, dialog, „Vorbiţi între voi în Psalmi...”, literatură frumoasă, film,
muzică cultă și bună...

- În încheiere, vă rugăm să adresaţi un cuvânt de încurajare și de binecuvântare profesorilor de religie din judeţul Bacău, foști și actuali ucenici ai preacucerniciei voastre!
- Încredinţaţi-vă lui Hristos, Bisericii și poporului român, cu mult curaj, mărturie și inteligenţă
evanghelică și spirituală!
Cu deosebit respect, vă mulţumim pentru amabilitate, pentru cuvintele de învăţătură și
pentru timpul acordat!
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LUMINĂ ȘI BUCURIE,
DE 1 IUNIE, ZIUA IUBIRII COPILULUI,
LA ARHIEPISCOPIA ROMANULUI ȘI BACĂULUI
Prof. Otilia Bârgăoanu, Școala cu clasele I – VIII «Ghiţă Mocanu», Onești
Ziua de 1 Iunie este, după cum știm cu toţii ,,Ziua Copilului”
o zi care pentru Olimpicii disciplinei RELIGIE a îmbrăcat aura
sărbătoririi.
P.S. dr. Ioachim Băcăuanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei
Romanului și Bacăului a premiat 160 elevi și 30 profesori, elevi
olimpici care-și desfășoară activitatea în școlile judeţului Bacău.
Elevii au devenit de 1 IUNIE pelerini premiaţi, după ce au
călătorit alături de condeiul lor printre emoţiile examenelor, au
primit binecuvântare și daruri de la Păstorul Arhiepiscopiei
noastre. Privindu-i, vedeam credinţa, evlavia, înţelepciunea, dar și
lumina și bucuria din sufletele lor, icoane vii ale credinţei identităţii
creștine din binecuvântatele zone ale Bacăului. Elevi din Bacău,
Moinești, Comănești, Onești s-au reunit în rugăciune în Catedrala
Arhiepiscopală « Sf. Cuvioasă Parascheva » din Roman.
Evenimentul a debutat cu un « Te Deum » oficiat de un sobor de preoţi în prezenţa P.S. Ioachim care s-a
rugat și a binecuvântat elevii și profesorii lor.
„Este o zi importantă în calendarul Eparhiei noastre prin faptul că ne întâlnim în duhul rugăciunii și al
binecuvântării lui Dumnezeu” a precizat P.S. Ioachim, „prezenţa atât de numeroasă aici, copii și profesori este un
semn că aţi dorit să aduceţi slavă și mulţumire pentru eforturile și rezultatele obţinute… Am pus aceste momente
deosebite sub semnul celui care a fost un însemnat ctitor de școală și cultură românească, Episcopul Melchisedec
Ștefănescu care anul acesta împlinește 120 de ani de la <<nașterea sa în cer>>”
Sub umbra istoriei Catedralei și a florilor recunoștinţei, copiii au imortalizat într-o fotografie de grup
evenimentul apoi s-au deplasat în mod organizat spre Parcul Melchisedec recent restaurat, unde, într-o
atmosferă de lumină și bucurie, elevii și profesorii au fost premiaţi de Preasfinţitul Părinte Ioachim cu premii
constând în diplome, cărţi, reviste, agende, calendare, icoane și alte daruri care au bucurat pe fiecare în parte,
atât premianţii Olimpiadei de religie, cât și câștigătorii concursului de eseuri ,,Lumină din Lumină”, a
concursului ,,Luminile Ortodoxiei” și pe cei implicaţi în proiectul Patriarhiei Române ,,Copiii învaţă iubirea lui
Hristos” sau ,,Hristos împărtășit copiilor” cât și pe cei care au contribuit la susținerea și promovarea revistei
„Harisma”.
Au fost evidenţiate în mod deosebit premiile obţinute la Concursurile naţionale. La Olimpiada naţională
de religie, s-a remarcat prin premiul I la clasa a X-a eleva Andreea Ciobanu, Colegiul Naţional ”Dimitrie
Cantemir” – Onești, îndrumată de pr. prof. Cautiș Petrică, prin menţiune la clasa a VII-a eleva Maria Zaharia,
Școala ”Ghiţă Mocanu” – Onești, îndrumată de prof. Otilia Bârgăoanu și tot prin menţiune la clasa a IX-a,
eleva Alina Stoleru, C. N.”Gh. Vrănceanu” Bacău, 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 la
concursul «Cultură și Spiritualitate Romănească», concurs interdisciplinar limba și literatura română-religie,
HARISMA
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unde elevii judeţului Bacău au participat pentru
prima dată și au obţinut rezultate deosebite
prezentându-se și la faza naţională, cât și la cea
internaţională. Elevii participanţi la faza naţională
la acest concurs au fost: Barcan Ioana - Școala
Nr. 10 Bacău, clasa a V-a, Zaharia Maria - Școala
«Ghiţă Mocanu» Onești, clasa a VII-a, Paloșanu
Dragoș Constantin - C. N. «V. Alecsandri» Bacău,
clasa a IX-a, Cancel Sorana - C. N. «V. Alecsandri» Bacău, clasa a XI-a.
Eleva Cancel Sorana - C. N. «V. Alecsandri»
Bacău, cls a XI-a, a participat și la faza internaţională a concursului, unde a obţinut menţiune.
Alături de prof. Irina Leonte, inspector de
Religie în cadrul ISJ Bacău, toţi ceilalţi profesori au
primit distincţii, diplome și premii care le-au
răsplătit cu binecuvântare activitatea și le-au sădit
curajul de a continua misiunea Bisericii în școală.
Totodată, pe 1 Iunie s-a observat grija și
implicarea P.S. dr. Ioachim Băcăuanul în dialogul
dintre Arhiepiscopie și ISJ Bacău care dă rezultate
pozitive prin roadele care le aduc cadrele
didactice prin elevii lor.
În această zi de sărbătoare, lumina și bucuria
a rămas în sufletele noastre simţind pacea și binecuvântarea ierarhului care ne-a unit în rugăciune de
mulţumire, aducând slavă lui Dumnezeu pentru toate în «Ziua Iubirii Copilului».
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PREMIEREA CÂȘTIGĂTORILOR BĂCĂUANI AI
CONCURSURILOR ORGANIZATE DE PATRIARHIA ROMÂNĂ
ÎN ANUL 2012
Proiectul educaţional „Alege Școala”
al Patriarhiei Române a început să se
desfășoare din septembrie 2009 în cuprinsul
Mitropoliei

Munteniei

și

Dobrogei

și

Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, implicând
1206 preoţi (dintre care 300 de profesori de
religie), beneficiarii fiind 28.000 de copii de
vârstă școlară, aflaţi sub riscul abandonului
școlar, participanţi la proiect.
Obiectivul general al proiectului este
prevenirea și combaterea fenomenului de
părăsire timpurie a școlii și prevenirea
delincvenţei juvenile prin dezvoltarea unor
soluţii alternative de tip „școala de
duminică”. Se urmărește dezvoltarea unor comportamente și atitudini pozitive faţă de școală și semeni pentru copiii din mediul rural și urban, cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani, aceștia fiind asistaţi în însușirea educaţiei morale de bază, în dezvoltarea motivaţiei necesare rămânerii în școală prin intermediul participării la
„școala de duminică”, la concursuri și la tabere de creaţie.
În cadrul acestui proiect educaţional derulat în Patriarhia Română, se desfășoară Concursul „Alege
Școala!”, care are trei secţiuni: literară, artistică și multimedia. Concursul a avut 4 etape, la următoarele niveluri: parohie, protopopiat, eparhie și patriarhie. La fiecare nivel de concurs, elevii câștigători au fost premiaţi
în cadru festiv, subliniindu-se importanţa catehezei și a activităţilor educative în cadrul fiecărei parohii.
Reprezentantul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului la faza naţională a acestui concurs de creaţie, la
secţiunea multimedia a obţinut Premiul I. El se numește Alexandru Zamfir, are 13 ani și a fost îndrumat de
Pr. Ovidiu Daniel Hereș și de Prof. de religie Elena Hereș, în Parohia Valea Șoșii, Protopopiatul Moinești.
Tema concursului la etapa naţională a fost: „În Școală și în Biserică – educaţie pentru viaţă”. "Lucrarea
cu care am participat la Secţiunea Multimedia s-a referit la frumuseţea satului meu, a oamenilor din parohie,
înţelegerea dintre ei, peisajul minunat din sat. Toate acestea le-am cuprins în două filmuleţe. Primul s-a numit
"Parohia mea", iar al doilea l-am intitulat "Biserica și Școala, punţi ale copilăriei spre viaţa veșnică", pe care l-am
ilustrat cu fotografii de la școală și de la parohie, în care copiii ajută bătrânii și săracii"., a spus Alexandru
Zamfir.
Frumuseţea meleagurilor acestor locuri binecuvântate de Dumnezeu a impresionat, se pare, și comisia
de evaluare a lucrărilor de la București, conferind filmului nostru Premiul I, la secţiunea multimedia. Duminică
seara, pe 20 mai, la Palatul Patriarhiei a avut loc vernisajul expoziţiei „Alege Școala!”, unde a fost proiectat și
filmul nostru.
La 21 mai 2012, la hramul istoric al Catedralei Patriarhale „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena”, PărinHARISMA
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tele Patriarh Daniel, al Bisericii Ortodoxe
Române, a premiat câștigătorii la faza
naţională a Concursului „Alege Școala!”,
precum și pe îndrumătorii lor: preoţi și
profesori de religie.
„Este o mare binecuvântare pentru
noi ca să primim acest premiu de la Părintele Patriarh Daniel. Acesta vine ca o
încununare pentru activităţile desfășurate cu
tinerii în parohia noastră, dar și ca o încurajare și o motivare în plus, ca să continuăm,
ceea ce am început în urmă cu 16 ani.
Mulţumim

lui

Dumnezeu

pentru

cele

primite. Mulţumim și Preasfinţitului Părintelui
nostru Ioachim Băcăuanul pentru binecuvântare și celor care au avut încredere în noi, ca
să reprezentăm Arhiepiscopia Romanului și
Bacăului la etapa naţională a acestui
concurs”, a spus după premiere
Pr. Ovidiu Daniel Hereș.
Cel de-al doilea concurs, "Copilul
învaţă iubirea lui Hristos", a constat în
elaborarea și implementarea de către
copii a unor miniproiecte de educaţie
social-filantropică în parohiile din care fac
parte. Concursul s-a desfășurat prin
Biroul de catehizare a tineretului, în toate
eparhiile Patriarhiei Române din ţară, și
s-a adresat copiilor, preoţilor și profesorilor de religie implicaţi în programul catehetic "Hristos împărtășit
copiilor", urmărind în mod special să educe copiii în sensul ajutorării semenilor aflaţi în suferinţă.
La concurs s-au înscris echipe formate din preot, profesor de religie (opţional) și copii din grupa de
cateheză, care au conceput și au aplicat miniproiecte. La nivel naţional au fost premiate 29 de echipe, cele mai
bune din eparhii. Fiecare echipă a primit: Diploma de onoare "Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena", câte un
sistem audio JVC, oferit de Organizaţia World Vision România, un set de CD-uri audio oferit de Radio Trinitas și cartea "Catedrala Mântuirii Neamului - istoria unui ideal".
Câștigătorul acestui concurs în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a fost miniproiectul filantropic al
grupei de cateheză a Parohiei “Sf. Gheorghe” Bacău, îndrumată de Pr. Dr. Constantin Leonte, care a fost
premiat de Părintele Patriarh Daniel, la 21 mai 2012.

Prof. Elena Hereș, Școala „Ștefan Luchian” Moinești
ACTUALITATE ȘCOLARĂ
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“CUVÂNT ȘI CULOARE ÎN SUFLET DE COPIL”
Peste 100 de elevi din clasele III-VIII,
care învaţă în școlile din localităţile de pe
întreg cuprinsul Protoieriei Moinești s-au
înscris la prima ediţie a concursului de
creaţie plastică și literar-religioasă "Cuvânt și
culoare din suflet de copil", organizat de
Protopopiatul Moinești, cu binecuvântarea
Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul, în cadrul
Anului omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii
bolnavilor.
Acesta a avut ca scop cultivarea
dragostei faţă de semeni și educarea copiilor
în sensul ajutorării persoanelor aflate în
suferinţă: bătrâni, bolnavi, oameni singuri,
copii abandonaţi, familii sărace.
Concursul a avut două secţiuni:
Secţiunea

A:

„Iubirea

creștină”

–

Ilustrarea printr-un desen în acuarelă a
modului în care creștinul își manifestă iubirea
faţă de persoanele aflate în suferinţă. Această
secţiune s-a adresat elevilor din clasele III –
IV și V- VI.
Secţiunea B: „Sănătatea, ca dar al lui Dumnezeu” (eseu argumentativ) - adresată elevilor din clasele VIIVIII.
Câștigătorii acestei prime ediţii a concursului de creaţie literar-religioasă și plastică "Cuvânt și culoare din
suflet de copil", sunt: Premiul special al concursului: Marian Vasile, clasa a IV-a, Școala cu clasele I-VIII,
Solonţ.
SECŢIUNEA A1 - „Iubirea creștină” – desen, pentru copiii din clasele III-IV
Premiul I – Hereș Andreea, clasa a IV-a B, Școala "Ștefan Luchian" Moinești; Premiul II – Todiraș
Georgiana, clasa a IV-a B, Școala „Ștefan cel Mare”, Zemeș; Premiul III – Merlușcă Denisa, clasa a IV-a A,
Grup Școlar Dărmănești; Menţiune – Condreţ Cosmina, clasa a IV-a A, Școala cu clasele I-VIII, Solonţ;
Menţiune – Nica Iulia Florentina, clasa a IV-a B, Școala Ștefan cel Mare, Zemeș.
HARISMA
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SECŢIUNEA A2 - „Iubirea creștină” – desen, pentru copiii din clasele V-VI
Premiul I – Murărașu Elena, clasa a V-a C, Grup Școlar Dărmănești; Premiul II – Hușanu Andreea,
clasa a VI-a B, Școala „George Enescu” Moinești; Premiul III – Barbălată Maria, clasa a V-a A, Școala "Ștefan
Luchian" Moinești; Premiul III – Mihai Crina Teodora, clasa a V-a C, Grup Școlar Dărmănești; Menţiune –
Micu Silviu Alexandru, clasa a V-a C, Grup Școlar Dărmănești; Menţiune – Mareș Ana Maria, clasa a V-a A,
Școala cu clasele I-VIII, Solonţ;
SECŢIUNEA B - „Sănătatea, ca dar al lui Dumnezeu” (eseu argumentativ)
Premiul I – Alexa Sorina, clasa a VIII-a B, Grup Școlar Dărmănești; Premiul II – Avasiloaie Mălina
Ioana, clasa a VII-a A, Școala "Ștefan Luchian" Moinești; Premiul III – Munteanu Andreea, clasa a VII-a A,
Școala "Ștefan Luchian" Moinești; Premiul III - Râcu Alina, clasa a VIII- a C, Școala "Ștefan Luchian" Moinești;
Menţiune – Panţiru Cristina Elena, clasa a VIII-a B, Grup Școlar Dărmănești; Menţiune – Anișca Iulia, clasa
a VII-a A, Școala "Ștefan Luchian" Moinești.
„2012 a fost consacrat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca fiind Anul omagial al Sfântului
Maslu și al îngrijirii bolnavilor. Este practic o invitaţie pentru toţi creștinii ortodocși să înmulţească faptele milei
creștine. Știm cu toţii că indiferenţa ucide. De aceea, credem că e necesar să dezvoltăm în sufletele tinerilor noștri
compasiunea și iubirea pentru toţi aceia care sunt în suferinţă atât sufletească dar și trupească. În acest demers se
înscrie și concursul nostru, activitate în cadrul căreia copiii au fost chemaţi să ne arate cum văd ei boala și suferinţa,
cunoașterea și asumarea unor valori morale precum demnitatea, altruismul, compasiunea sau sacrificiul de sine”, a
subliniat părintele Costel Mareș, protopopul de Moinești, cel care a și coordonat comisia de evaluare a
lucrărilor.
Prof. Elena Hereș, Școala „Ștefan Luchian” Moinești
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“SEMNELE ATOTPUTERNICIEI LUI DUMNEZEU SACRAMENTELE”
În ziua de 31 mai 2012, la Școala cu
clasele I-VIII Nr. 2 Slănic Moldova a avut
loc

activitatea

metodic

,,Anastasia”

Cercului
Tg.

Ocna.

La activitate au participat șase profesori
de religie, dintre care patru ortodocși și
doi romano-catolici.
Cei prezenţi au avut șansa să
urmărească o lecţie demonstrativă de
înaltă ținută didactică. Susţinut la clasa a V
-a de doamna profesoară de religie
romano-catolică

Daniela

Mititelu,

demersul didactic a fost unul de formare
a deprinderilor și a avut tema: Semnele
atotputerniciei

lui

Dumnezeu

–

Sacramentele. Cadrele didactice prezente
au fost uimite de rapiditatea de care au
dat dovadă micuţii învăţăcei, aceștia
căutând și găsind textele biblice indicate
de doamna profesoară fără să apeleze la
cuprins și fără să aibă nevoie de ajutor.
De asemenea, elevii au fost conștientizaţi
de importanţa citirii Sfintei Scripturi și s-a
precizat însemnătatea primirii Sfintelor
Sacramente pentru viaţa spirituală a creștinului. Importante au fost și discuţiile desfășurate după lecţia
demonstrativă.
Considerăm că activitatea a fost una benefică, între cei prezenţi având loc un real și constructiv schimb
de idei, vizând modele și strategii didactice, astfel încât fiecare a plecat cu ceva nou pentru a aplica la școala la
care activează.

Prof. Constantin-Cornel Jupenschi,
responsabilul Cercului metodic ,,Anastasia” Tg. Ocna
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1 IUNIE - ALTFEL!
Pe 1 iunie 2012, peste 50 de elevi
voluntari de la Colegiul Naţional ,,Grigore
Moisil” Onești, coordonaţi de profesorul
Constantin-Cornel Jupenschi, au participat
la o activitate efectuată împreună cu micuţii
de la Centrul Rezidenţial ,,Alexandra” din
Onești. Astfel, elevii Colegiului au luat în
grijă copiii de la Centru, ducându-i în Parcul
Municipal din Onești pentru a viziona
spectacolul organizat aici cu prilejul Zilei
Copilului.
Pentru câteva ore, copiii de la Centru
s-au plimbat, au dansat, s-au jucat și s-au
bucurat alături de adolescenţii din liceu.
Sfârșitul acţiunii s-a lăsat cu zâmbete și
îmbrăţișări de ambele părţi, urmând ca
elevii voluntari ai Colegiului să revină la
Centru cu altă ocazie.

Prof. Jupenschi Constantin-Cornel,
C.N. ,,Grigore Moisil” Onești
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CĂUTÂNDU-L PE DUMNEZEU...
Cercul Metodic “ Sfântul
Cuvios Stelian” Buhuși a desfășurat
o activitate deosebită, joi 31 mai.
Domnul profesor Vișan Lucian a
gândit această activitate ca pe un
pelerinaj la una din mănăstirile din
apropierea

orașului, mănăstirea

Ciolpani. Într-o atmosferă specifică
mănăstirilor noastre, de meditaţie
și liniște deplină am primit detalii
de la maica Heruvima cu privire la
istoricul

și

eforturile

depuse

pentru ridicarea acestui sfânt lăcaș.
Au urmat clipe de rugăciune și
reculegere în paraclisul mănăstirii și în biserica
mănăstirii.
Domnii profesori prezenţi au fost interesaţi de
anumite detalii, iar profesorii catolici au primit explicaţii
de la colegii ortodocși. Astfel, activitatea a avut și rol de
documentare. Referatul a fost prezentat de domnul
profesor Mocanu Mihai Florin.
Deoarece este un material bine documentat și
aduce date interesante privind filantropia creștină,
domnului profesor i s-a sugerat să trimită referatul spre
publicare. Orele petrecute în incinta mănăstirii ne-au
reunit în același spirit creștin având o mai mare dorinţă
de a fi integri, mai răspunzători, mai deciși de a ne urma
misiunea.
Ne-am bucurat de întâlnirea cu Dumnezeu și cu viaţa monahală. Dorim ca pe viitor să organizăm
asemenea întâlniri și în afara activităţilor de cerc metodic.
Prof. Elena Sandu,
Responsabil al Cercului Metodic “ Sfântul Cuvios Stelian” Buhuși
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OMAGIU PIOS EROILOR NEAMULUI ÎN COMUNA RACOVA
La Sfântul și luminatul Praznic al
Înălţării

Domnului,

la

monumentul

eroilor din satul Racova a avut loc
comemorarea eroilor neamului căzuţi în
timpul celor două războaie mondiale.
Festivitatea

a

început

cu

parastasul săvârșit de P.C. Părinte Grecu
Dorinel, parohul bisericii ,,Sfântul Ioan
Botezătorul” din localitate. Slujba de
pomenire a fost urmată de un moment
artistic

susţinut

de

elevii

Școlii

Gimnaziale ,,Ion Borcea” Racova, sub
îndrumarea domnului profesor Nechita
Adrian-Viorel.
Curtea bisericii și sufletele celor
prezenţi

au

răsunat

pe

acordurile

cântecelor naţionale și ale poeziilor ce
au preamărit virtuţile celor ce au dăruit
neamului românesc cel mai frumos dar,
chiar vieţile lor.
În

încheiere,

oficialităţile

comunei, precum și reprezentanţi ai
Asociaţiei Veteranilor de Război au depus câte o coroană de flori ca omagiu pentru jertfa eroilor neamului.
Comemorarea a continuat la monumentul eroilor din satul Gura Văii, unde P.C. Părinte Matei Dan a
săvârșit slujba de pomenire a eroilor neamului. După momentul de rugăciune și reculegere, elevii Școlii
Gimnaziale Gura Văii au susţinut un program artistic sub îndrumarea domnului profesor Nechita AdrianViorel, iar oficialităţile comunei au depus și aici coroane de flori ca prinos de recunoștinţă pentru eroii
satului.
Prof. Nechita Adrian-Viorel,
Consilier educativ al Școlii Gimnaziale ,,Ion Borcea” Racova
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DOUĂ PROGRAME ȘCOLARE LA RELIGIE, ÎN DEZBATERE
Noile programe școlare la disciplina religie
pentru clasele I și a II-a sunt puse spre dezbatere
publică pentru două săptămâni pe pagina de
internet a Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului și Sportului (MECTS), www.edu.ro,
informează Ziarul Lumina.
Programele la religie pentru clasele I și a IIa, elaborate de Comisia de lucru a Patriarhiei
Române, au fost avizate de Institutul de Știinţe al
Educaţiei din București și publicate pe pagina
web a MECTS în ziua de marţi, 12 iunie 2012.
'Aceste programe vor fi aprobate prin ordin de
ministru. Structura celor două programe include competenţe generale, competenţe specifice și exemple de
activităţi de învăţare, conţinuturi pentru dezvoltarea competenţelor specifice, însoţite de recomandări de
abordare a acestora și sugestii metodologice', după cum ne-a declarat diac. George Jambore, inspector
eparhial, Sectorul Teologic-educaţional al Patriarhiei Române.
Lista elementelor de conţinut este dezvoltată în jurul unor teme majore. Clasa I are ca temă majoră
'Omul este cu Dumnezeu prin credinţă și rugăciune', structurată pe temele sau capitolele: 'Omul este fiinţa
care crede în Dumnezeu'; 'Omul este fiinţa care se roagă lui Dumnezeu' și 'Omul Îl întâlnește pe Dumnezeu
în biserică'. La acestea se adaugă două teme (capitole) dedicate marilor sărbători creștine: 'Nașterea
Domnului, în vers și cântec' și 'Învierea Domnului, în vers și cântec', după cum spune inspectorul eparhial.
Elevii din clasa a II-a vor cunoaște că 'Dumnezeu este iubire'. Capitolele acestei teme sunt: 'Dumnezeu
este Tatăl nostru iubitor', 'Omul este fiul iubitor al lui Dumnezeu' și 'Oamenii își arată iubirea unii faţă de
alţii'. Celor două mari sărbători le sunt dedicate două capitole axate pe tradiţii: 'Crăciunul și Anul Nou tradiţii'

și

'Floriile,

Paștile

și

Rusaliile

-

tradiţii',

a

mai

spus

diac.

George

Jambore.

Pe site se află și programele celorlalte discipline la cele două clase. În anul școlar 2013-2014, conform
noului plan de învăţământ, doar clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a, clasa a V-a și anul I al școlii profesionale
vor avea programe școlare noi. www.basilica.ro
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DIN SUFLET, PENTRU CEI DE LANGA NOI
În fiecare an, din 2005, luna mai
marchează și Zilele Școlii «Constantin
Platon» Bacău.
Activităţile au fost organizate în
preajma zilei de 21 mai, sărbătoarea
Sfinţilor

Împăraţi Constantin

și

Elena,

patronii spirituali ai școlii.
Din

varietatea

activităţilor

desfășurate, două au atras atenţia în mod
deosebit: «Târgul de jucării» organizat de
clasele

I-IV

și

«Târgul

de

carte»

celor

două

organizat de clasele V-VIII.
Scopul

organizării

târguri a fost unul umanitar. Fondurile
strânse au fost folosite de Consiliul
elevilor, pentru sprijinirea unor copii cu
anumite probleme ce îi impiedică să aibă
cele necesare pentru școală.
Iniţiativa a oferit bucuria tuturor
elevilor, părinţilor și cadrelor didactice de a
se implica și de a oferi ajutorul celor aflaţi
în situaţii dificile într-un moment al vieţii.
Prof. Maria Manuela Neculcea,
Școala ,,Constantin
Platon’’ Bacău
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“COPIII ÎNVAŢĂ IUBIREA LUI HRISTOS”
,,Copilul învaţă iubrea lui Hristos”,
concursul naţional de miniproiecte de
educaţie social-filantropică, iniţiat de
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române ne-a fost
prezentat de părintele professor doctor
Leonte Constantin, profesor de religie în
cadrul Colegiului Naţional ,,Gheorghe
Vrănceanu”.
Noi, colectivul clasei a IX-a F de la
Colegiului Naţional ,,Gheorghe Vrănceanu”
Bacău, alături de doamna dirigintă Dragomir
Elena, ne-am hotărât să realizăm acest
proiect, venind în mijlocul copiilor cu nevoi
speciale de la Școala ,,Maria Montessori”,
Bacău, care au atâta nevoie de înţelegere și
sprijin.
Gazda noastră a fost domnul
profesor Năstac Adrian, directorul școlii,
însoţit de alte cadre didactice. Aceștia ne-au
primit cu braţele deschise. Domnul director
ne-a prezentat, la început, specificul școlii,
programul unei zile obișnuite de lucru,
problemele pe care le au copiii și modul în
care profesorii lucrează cu ei. După aceasta,
am fost întâmpinaţi chiar de elevii școlii, care
s-au comportat neașteptat de frumos, aș
putea spune excepţional!
Activitatea s-a deschis cu rugăciunile începătoare, rostite împreună cu părintele Leonte Constantin,
iar după aceea, copiii s-au prezentat, spunându-și numele și vârsta.
În continuare, colega noastră Teodora-Paula Vîţă a vorbit despre Pilda Samarineanului milostiv și
învăţătura cuprinsă în aceasta. Ne-a amintit că, dacă prima poruncă dată de Dumnezeu este ,,Eu sunt Dumnezeul Tău, să nu ai alţi Dumnezei afară de Mine”, cea de-a doua ne îndeamnă să-l iubim pe aproapele nostru ca
pe noi înșine. În numele iubirii creștine, a spus Teodora, ,,am venit la această școală, pentru a aduce bucurii și
alinare celor mici”.
Cuvinte pline de căldură le-a adresat elevilor și colega Oana- Bianca Palaghiu, care a insistat asupra a
ceea ce înseamnă ,, aproapele “, spunând că ,,acesta nu este doar colegul de bancă sau prietenul, nu este doar
cel de lângă noi, ci poate fi și un necunoscut, dar care are nevoie de ajutorul nostru”. De asemenea, ea a precizat: ,,Cine va ţine cont de poruncile Domnului și îl va îngriji pe aproapele său va cunoaște drumul mântuirii,
fiindcă Însuși Domnul nostru Iisus Hristos a afirmat: <<Întrucât aţi făcut unuia dintr-acești fraţi ai Mei, prea
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mici, Mie Mi-aţi făcut>> (Matei, 25:40) .
Ne-am reamintit faptul că anul
2012 a fost declarat de Biserica
Ortodoxă Română ca An al Sfântului
Maslu, colega noastră Alina- Nicoleta
Stoleru relevând, în intervenţia ei, cât
de însemnată este această Sfântă Taină
pentru
vindecarea
trupească
și
sufletească a credincioșilor.
Elena-Irena Sasu, o altă colegă, a
subliniat motivul prezenţei noastre la

Școala ,,Maria Montessori”, în frumoase
cuvinte: ,,Trăim cu toţii într-o comunitate, iar aceasta reprezină familia în faţa
lui Dumnezeu. Trebuie să
învăţăm
să-i respectăm pe cei din jur și să le
oferim ajutor necondiţionat. Chiar
pentru asta ne aflăm aici!” .
Activitatea a continuat cu un
moment artistic, susţinut de Emilia
Pârţac, la chitară și de Irina-Elena
Aldea, interpretă vocală, care i-au
înveselit pe copii cu cântecele: ,,Mielul”,
,,Ceata lui Piţigoi”, ,,Să fim din nou copii” și ,,O lume minunată”. Cei mici aplaudau și fericirea se putea citi pe
chipurile lor, fiind cu atât mai încântaţi cu cât Teodora le-a făcut surpriza să apară printre ei costumată în
clovn.
Programul apropiindu-se de sfârșit, am intonat rugăciunile: ,,Doamne și Stăpânul vieții mele”,
,,Cuvine-se cu adevărat” și ,,Cu noi este Dumnezeu”. Desigur, nu am plecat înainte de a împărţi drăguţilor
copii darurile pregătite: cărţi și caiete de colorat, jocuri pentru ludoterapie, multe fructe... În atmosfera emoţionantă, cu toţii am cântat ,,Mulţi ani trăiască!”, după care, copiii, oferindu-ne și ei o surpriză, ne-au impresionat cu cântecul ,,Dacă vesel se trăiește!”.
Așa cum a spus și doamna dirigintă Dragomir Elena, ne-am propus și sperăm că am reușit, prin acest
proiect dedicat copiilor cu nevoi speciale de la Școala ,,Maria Montessori”, ,,să le aducem zâmbetul pe buze,
lumina în priviri, bucuria în suflet. Primind roadele faptelor noastre, cu certitudine, ei au simţit, încă o dată, că
a venit în viaţa lor iubirea lui Hristos! ”.

Maria Șerban, clasa a IX-a F, Colegiul Naţional ,,Gheorghe Vrănceanu” Bacău
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„UN COPIL BUN PENTRU O LUME MAI BUNĂ”
În fiecare an, la început de
mai, Școala „Ștefan Luchian” din
Moinești este gazda Concursului
Judeţean Interdisciplinar „Un copil
bun pentru o lume mai bună”
adresat elevilor de clasa a III-a și a
IV-a, concurs aflat la ediţia a IX-a.
Desfășurat
binecuvântarea
Băcăuanul,
Arhiepiscopiei
Bacăului

și

Inspectoratului

cu

P.

S.

Ioachim

Episcop-vicar

al

Romanului

și

cu

sprijinul

Școlar

Judeţean

Bacău, al Protopopiatului Moinești, al Primăriei Moinești, concursul a reunit un număr record de participanţi
(213) din 21 de școli ale judeţului Bacău.
Elevii au fost organizaţi pe echipe de lucru purtând nume simbolice, precum: „Muguri de lumină”, „
Sofia”, „Candela iubirii”, „Prietenii îngerilor”, „Serafimii”, „Albinuţa” , „Veselii Heruvimi”, „Flacăra credinţei”
și multe altele. Echipajele au avut de realizat compuneri referitoare la respectul pe care fiecare copil trebuie
să-l poarte părinţilor (conform Decalogului) și la ajutorul pe care trebuie sa-l acorde celor aflaţi în suferinţă.
Premiile I au fost obţinute la clasa a III-a de echipele: Truditorii și Învingătorii - Șc.”Ștefan Luchian”
Moinești; Muguri de Lumină - Șc.”Emil Racoviţă” Onești; Arhanghelos - Șc.Nr.10 Bacău. La clasa a IV-a premiile
I au fost atribuite echipelor: The Best și Garofiţele - Șc.”Ștefan Luchian”; Bucuria - Șc.”C-tin Platon” Bacău;
Frumoșii Serafimi și Sfântul Andrei - Șc."Ghiţă Mocanu" Onești; Rândunica - Grupul Școlar Dărmănești.
„Anul acesta avem un record de participare. Copiii au venit cu mare dragoste și au așteptat cu mult
interes acest concurs încă de la începutul anului. Noi, ca și cadre didactice, ne gândim la cât de mult contează
acest concurs interdisciplinar. Faptul că ei se apleacă cu dragoste asupra cunoștinţelor de morală creștină,
asupra cunoștinţelor de civică, își exersează și aptitudinile pe care le au din punct de vedere plastic este
pentru noi un câștig. Doamna profesoară Elena Hereș inspirat a pus numele acestui concurs „Un copil bun
pentru o lume mai bună”; este ceea ce ne dorim cu toţii: să avem niște copii deosebiţi, crescuţi frumos
civilizat și cu niște principii morale creștine puse la baza educaţiei lor. Dacă noi îi creștem și îi educăm așa,
avem speranţe că lumea poate va deveni mai bună, când acești copilași vor deveni mai mari,” a declarat prof.
Irina Leonte, inspector de Religie al Inspectoratului Școlar Judeţean Bacău.
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La

eveniment

a

fost

prezent și părintele Costel
Mareș,

protoiereul

Protopopiatului Moinești, care
a felicitat organizatorii și copiii
înscriși în competiţie.
„Faptul că acest concurs
reunește mai multe discipline
studiate de cei mici arată că
religia nu este ceva separat, ci
este ceva integrat, că face parte

din viaţa noastră de zi cu zi și este
foarte important ca la un asemenea
concurs să fie prezenţi atâţia copii
din judeţul nostru. Vreau să felicit
pe toţi copiii participanţi și astăzi ne
rugăm la Dumnezeu ca să vă
lumineze mintea să faceţi lucrări
bune, care să vă facă cinste vouă,
părinţilor voștri, dar și cadrelor
didactice care v-au pregătit și vă
ajută să deveniţi persoane care au o
relaţie apropiată cu Dumnezeu, pentru că dacă vom avea o relaţie apropiată cu Dumnezeu, vom avea și o relaţie
apropiată între noi. Cel care nu are prieteni în adevăratul sens al cuvântului nu-L are în primul rând prieten pe
Dumnezeu. De aceea, este bine să-L aveţi prieten pe Dumnezeu, să vă fie apropiat sufletelor voastre, pentru că în
felul acesta veţi descoperi în celălalt, în colegul vostru, chipul lui Dumnezeu”, a declarat părintele protopop Costel
Mareș.
Acest concurs reprezintă o mare realizare și pentru noi adulţii, cei care ne-am implicat în organizarea
și buna desfășurare a acestuia, deoarece prin și pentru copii ne-am întâlnit într-un gest de solidaritate pentru
a le face bucurie acestora și pentru a crea împreună o lume mai bună, după cum se intitulează și concursul.

Prof. Elena Hereș, Școala „Ștefan Luchian” Moinești
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"O FLOARE LA FEREASTRA CERULUI"
Elevii

de

la

Colegiul

Naţional

"Vasile

Alecsandri", Colegiul Economic "Ion Ghica", Colegiul
Tehnic "Anghel Saligny", Colegiul Tehnic "Dumitru
Mangeron" din Bacău, îndrumaţi de profesorii lor de
religie, au participat marţi, 22 mai 2012, la a doua
ediţie a simpozionului religios intitulat "O floare la
fereastra cerului". Dacă la prima ediţie a fost
abordată tema Papa Ioan Paul al II-lea și tinerii, ediţia
actuală a avut ca temă Fericitul Ioan Paul al II-lea și
familia creștină. Participanţii au evidenţiat rolul major
și amprenta pozitivă lăsată de fericitul Papă în istoria
Bisericii și a omenirii, precum și importanţa deosebită
acordată

familiei

de

Sanctitatea

Sa.

Între motivaţiile acestei iniţiative au stat faptul
că Fericitul Ioan Paul al II-lea a clarificat și întărit
preceptele creștine privind importanţa și rolul
familiei în societate și în Biserică, și faptul că a arătat
datoria tinerilor de a se pregăti cu maturitate și
responsabilitate

pentru

chemarea

la

viaţa

de

căsătorie și la cea de familie. Simpozionul a fost
planificat în luna mai, deoarece această lună amintește
unele evenimente semnificative din viaţa Papei Ioan Paul al II-lea: s-a născut în ziua de 18 mai 1920; pe 13 mai
1981 a fost victima unui atentat armat, iar viaţa i-a fost salvată prin ocrotirea Preasfintei Fecioare Maria de
Fatima; în zilele de 7-9 mai 1999, a efectuat prima vizită a unui Papă într-o ţară majoritar ortodoxă, România;
luna mai este dedicată Preasfintei Fecioare Maria, faţă de care Sfântul Părinte a avut o evlavie deosebită,
exprimată prin cuvintele: Totus tuus!
Programul a cuprins eseuri, prezentări power point, expoziţie de desene pe tema abordată, prezentare
de cărţi - scrieri importante ale și despre fericitul Papă Ioan Paul al II-lea. Toate acestea au fost încadrate de
momente artistice. Prin eseurile și prezentările power point, au fost sintetizate și aprofundate învăţăturile
Papei Ioan Paul al II-lea cuprinse în Enciclica Familiaris consortio, Scrisoarea către Familii și alte documente
magisteriale. Invitat la activitate a fost pr. Marius-Claudiu Dumea, responsabil cu pastoraţia tinerilor în
parohia Sfântul Nicolae din Bacău. El a apreciat iniţiativa și implicarea elevilor, precizând că acest Fericit Papă
este mereu un model și un păstor ce arată calea spre adevăr și lumină, prin practicarea virtuţilor creștine,
prin trăirea iubirii curate.
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PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE PATRIARHIA ROMÂNĂ ȘI
DOUĂ MINISTERE
La Palatul Patriarhiei, în sala Sf. Ioan
Casian, la 24 aprilie 2012 a avut loc semnarea unui
protocol privind colaborarea între Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului,
Patriarhia Română și Ministerul Administrației și
Internelor pentru utilizarea în interesul elevilor a
școlilor închise prin comasare. Întâlnirea a început
în jurul orei 19:00, protocolul fiind semnat de
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe

Române

reprezentând

Patriarhia

Română, de domnul ministru Cătălin Ovidiu Baba
reprezentând Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului și Sportului și de domnul ministru Gabriel Berca reprezentând Ministerul Administraţiei și Internelor.
Pentru aplicarea protocolului, Ministerul de Interne se obligă să faciliteze dialogul Patriarhiei cu administraţiile
publice locale. De asemenea, primăriile vor fi sprijinite în implementarea activităţilor educative desfășurate de unităţile
de cult, asigură ministrul Gabriel Berca.
„Ministerul Administraţiei și Internelor prin acest protocol practic asigură Patriarhia că autorităţile locale, acolo unde este
necesar, se vor implica prin Consiliile Locale pentru administrarea acestor clădiri. Voi transmite tuturor prefecţilor să meargă la
faţa locului și să determine Consiliile Locale să demareze acest proces esenţial pentru educaţia copiilor noștri”, a spus dl.
ministru Gabriel Berca.
La rândul său, Ministerul Educaţiei va sprijini activităţile ce vor avea loc în spaţiile respective și chiar va încerca
să

motiveze

cadrele

didactice

care,

benevol,

vor

desfășura,

acolo,

activităţi

cu

copiii.

Școlile ce vor putea fi folosite vor fi identificate în următoarea perioadă, spune ministrul Cătălin Ovidiu Baba.
„După cum știţi, Ministerul a comasat școli aducând copiii din sate în centru de comună, ceea ce înseamnă că sunt multe sate,
multe localităţi în România în care aceste spaţii sunt nefolosite. Punctul de vedere al Ministerului Educaţiei este acela că Biserica
transmite valori, comportamente, cu alte cuvinte creează oameni care sunt capabili să trăiască în societate, să se înţeleagă unii
cu alţii, să comunice și dă acel fundament moral care este esenţial pentru orice cetăţean”, a menţionat dl. ministru Cătălin
Ovidiu Baba.
Protocolul

a

fost

încheiat

pe

o

perioadă

de

3

ani,

cu

posibilitate

de

prelungire.

Obiectivul general al protocolului încheiat astăzi constă în formarea tinerilor în spiritul valorilor creștine, promovând cultura
națională și universală și stimulând dialogul intercultural și interconfesional. Apoi, educarea în spiritul demnității, înţelegerii și
respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; formarea deprinderilor și atitudinilor socio-morale și
spirituale ale elevilor; dezvoltarea unor comportamente și atitudini pozitive ale elevilor faţă de școală și faţă de semeni;
dezvoltarea conștiinţei comunitar-ecleziale a elevilor; cultivarea valorilor solidarităţii și comuniunii între semeni, în rândul tinerilor; scăderea nivelului de toleranţă faţă de pseudo-valori și faţă de abandonul școlar sunt alte obiective ale
acestui protocol încheiat la Palatul Patriarhiei.
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ONEȘTI

OLIMPIADA DIECEZANĂ DE RELIGIE, ETAPA DIECEZANĂ A
CONCURSULUI DE ESEURI ȘI ETAPA NAŢIONALĂ A
CONCURSULUI DE DESENE „SĂ TRECEM PRAGUL SPERANŢEI!”
Sâmbătă, 12 mai 2012,
profesorii de religie de cult
romano-catolic din Onești,
Parohia „Sfinţii Petru și Paul”
Onești, Grădiniţa „Sf. Paul
din” Onești și Colegiul
Naţional „G. Moisil” din
Onești, dar și Biblioteca
Municipală „Radu Rosetti” din
Onești au fost gazdele a trei
competiţii școlare prin care
s-a finalizat munca depusă de
elevii și profesorii catolici în
decursul anului școlar 20112012.
Aceste competiţii au fost:
1. Olimpiada de religie, faza regională/diecezană
pentru clasele V-VIII;
2. Concursul de eseuri și creaţie literar-religioasă
"Lumină din Lumină" pentru clasele IX-XII, etapa
diecezană;
3. Expoziţia - Concurs de desene "Să trecem
pragul speranţei", ediţia a III-a, cu tema: "Familia
creștină", etapa naţională/diecezană.
Primirea celor 150 de participanţi (elevi,
părinţi, însoţitori) s-a făcut la Biserica parohială
„Sfinţii Petru și Paul” din cartieul catolic.
Deschiderea oficială s-a făcut prin salutul de bun
venit al d-nei prof. dr. Violeta Apostu, Inspector
școlar zonal pentru Onești. Părintele vicedecan de Trotuș, Ioan Anton, a urat la rându-i un bun venit
participanţilor ca reprezentant al Decanatului de Trotuș și a invocat harul lui Dumnezeu prin mijlocirea
Sfintei Fecioare Maria (sărbătorita lunii mai) asupra elevilor ce urmau să intre în sălile de examen. Părintele
prof. univ. dr. Iosif Bisoc, OFMConv, inspector școlar diecezan, a salutat de asemenea pe cei prezenţi și, în
calitate de președinte al comisiei de organizare, a extras varianta de subiect.
Elevii au avut ocazia să viziteze expoziţia de desene organizată la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti”
din Onești unde, două comisii formate din profesori de desen și religie, au evaluat cele peste 150 de lucrări
înscrise la concurs în acest an.
HARISMA

34

ACTUALITATE ȘCOLARĂ

Rezultatele sunt lăudabile: 30 de note sunt
peste nota 9.00, 39 între 8.00 și 8.99.
Toate aceste rezultate s-au concretizat în
următoarele premii și menţiuni:
- CLASA A V-A: Premiul I, Silion Andra,
Șc. „M. Sadoveanu”, coordonator: Prof. Dumea
Danisia, Leuștean Robert, Șc. „Nicolae Iorga” Iași,
coordonator: Prof. Boroș Lăcrămioara, Farcaș Felicia,
Liceul „Vasile Alecsandri” Iași, coordonator: Pr. Prof.
Tamaș Petru–Sebastian, Premiul III, Cimpoeșu
Georgiana, Șc. cu cls. I-VIII Săucești, coordonator:
prof. Grosu Agneza, Menţiuni: Măriuţ Giulia, Șc. cu
cls. I-VIII Traian, prof. Lungu Mariana, Răchiteanu
Alexandra, Șc. cu cls. I-VIII Siretu, coordonator: prof.
Grosu Agneza, Hodea Paul, Gimnaziul „Anstasie
Panu” Huși, coordonator: Prof. Mariana Cornea,
Cernelenschi Nicoleta, Șc. cu clasele I-VIII Horlești,
coordonator: prof. Bejan Camelia.
- CLASA A VI-A: Premiul I - Imbrea
Diana, Șc. „Otilia Cazimir” Iași, coordonator: prof.
Boroș Lăcrămioara, Olaru Antonia, C. N. de Artă
„G. Apostu” Bacău, coordonator: prof. Cojan
Loredana, Vornicu Cătălin Paul, Șc. „I. Strat” Gioseni,
coordonator: Prof. Bereșoaei Cecilia, Bărbuţ Ema,
Șc. cu cls. I-VIII Nicolae Bălcescu, coordonator: Prof.
Dogaru Celina, Premiul II - Clopoţel Iolanda,
C. N. P. „Ștefan cel Mare” Bacău, coordonator:
prof. Dr. Marius Liviu Ciuraru, Naiţă Marta, Șc. „Al. I.
Cuza” Bacău, coordonator: prof. Bejenaru Maricica,
Mateieș Diana – Georgiana, Șc. cu clasele I-VIII
Răchiteni, coordonator: prof. Ghercă Cristina,
Bordeianu Alexandru-Marian, Liceul Teoretic „Lascăr
Rosetti” Răducăneni, coordonator: prof. Augustin
Margareta, Filip Darius, Șc. „I. Strat” Gioseni,
coordonator: prof. Bereșoaei Cecilia, Premiul III Bejan Eduard-Marian, Liceul „Bogdan Vodă”
Hălăucești, coordonator: prof. Petrescu Lidia,
Ciobanu Emanuela, Școala cu clasele I-VIII Gherăești,
coordonator: prof. Mătătică Paula, Menţiuni Petrișor Marcelin Iosif, Școala cu clasele I-VIII
Tămășeni, coordonator: prof. Maria Andrici, Baciu Lavinia Maria, Liceul Tehnologic Adjudeni, coordonator:
prof. Dumea Angela, Coșa Sabina, Șc. cu cls. I-VIII Faraoani, coordonator: Prof. Mitrea Valentina, Diac AnaMaria, Șc. cu clasele I-VIII Oţeleni, coordonator: prof. Dieac Adrian.
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- CLASA A VII-A: Premiul I - Feru Denisa,
Șc. „I. Strat” Gioseni, coordonator: prof. Bereșoaei
Cecilia, Răchiteanu Sabina, Șc. cu cls. I-VIII Săucești,
coordonator: prof. Grosu Agneza, Vornicu Rafaela,
Șc. „I. Strat” Gioseni, coordonator: prof. Bereșoaei
Cecilia, Popescu Olga, Șc. cu cls. I-VIII Mihai Drăgan,
coordonator: prof. dr. Marius Liviu Ciuraru, Premiul II Susanu Emanuela, Liceul Teoretic „V. Alecsandri”
Săbăoani, Premiul III - Bortoș Renata, Școala cu cls. I
-VIII Sagna, Covaci Vlad, C. N. „Ferdinand I”,
coordonator: prof. Bejenaru Maricica, Menţiune:
Mîrţ Andreea, Școala cu cls. I-VIII Pildești,
coordonator: prof. Blaj Paulina.
- CLASA A VIII-A: Premiul I - Rohozneanu
Cristina, Șc. cu cls. I-VIII Somușca, coordonator: prof.
Coman Lenuţa, Stratulat Cristina, Șc. „Gh.
Avramescu” Prăjești, coordonator: prof. Lungu
Mariana, Premiul II: Romila Andreea, Școala Nr. 1
Huși, Prof. Mariana Cornea, Biru Diana, Colegiul
„Cuza Vodă” Huși, coordonator: prof. Pr. Cristi
Hodea, Premiul III - Tiron Larisa, Șc. cu cls. I-VIII
„Mihai Drăgan”, coordonator: prof. dr. Marius Liviu
Ciuraru, Ţapu Andreea-Mădălina, Șc. cu clasele I-VIII
Horlești, coordonator: prof. Bejan Camelia,
Menţiuni - Benedic Andreea, Șc. cu cls. I-VIII Faraoani, coordonator:
prof. Mitrea Valentina, Baciu Alina – Veronica, Lic. Teoretic. „Lascăr
Rosetti” Răducăneni, coordonator: prof. Augustin Margareta,
Cobzaru Paul-Gabriel, Lic. Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani,
Ianoș Maria, Colegiul „Cuza Vodă” Huși, coordonator: prof. Pr.
Cristi Hodea, Marin Ana Maria, Șc. cu cls. I-VIII Cleja, coordonator:
prof. Șarig Angelica, Socaciu Bianca, Șc. cu cls. I-VIII Tg. Trotuș,
coordonator: prof. Socaciu Marilena, Bolocan Narcis, Școala cu
clasele I-VIII, Vizantea Mănăstirească, prof. Olariu Mihaela Florina,
Filip Mihail Daniel, Șc. „I. Strat” Gioseni, coordonator:
prof. Bereșoaei Cecilia.
La concursul de eseuri organizat pe două niveluri: IX-X și XIXII, cei 27 de elevi înscriși în acest an au ales una din cele 4 teme:
„Familie, devino ceea ce ești!”, „Sfinţii, pedagogi ai credinţei
creștine”, „Biserica - stâlp și temelie a adevărului” – creaţie și
„Sacramentul Maslului și sacroterapia creștină”. Iată rezultatele: la
Secţiunea: „Familie, devino ceea ce ești!”: Premiul I - Socaciu Eduard, C.N. „Gr. Moisil” Onești (cls. a IX-a),
coordonator: Prof. Scripcaru Cristian, Toma Adina Ionela, C.N.P „Șt. cel Mare” Bacău, (cls. a XI-a),
coordonator: Prof. dr. Ciuraru Marius Liviu, Premiul II - Frâncu Andreea, Colegiul Economic „I. Ghica”
Bacău (clasa a XII-a), coordonator: Prof. Herciu Tereza, Butnaru Adriana, Colegiul „Roman Vodă” Roman,
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Neamţ (clasa a IX-a), coordonator: Prof. Odette
Dogan, Premiul III - Jitaru Claudia, C.N. „Ghe.
Vrânceanu” Bacău (clasa a X-a), coordonator: Prof.
Budău
Angela,
Fechet
Andreea-Ioana,
Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman (clasa a XIa), coordonator: Prof. Mihaela Ciobanu, Menţiuni:
Agu Andreea, Colegiul „Roman Vodă” Roman,
Neamţ (clasa a IX-a), coordonator: Prof. Odette
Dogan, Roca Magdalena, Colegiul Național „V.
Alecsandri” Iași (clasa a X-a), coordonator: Pr. Prof.
Sebastian Tamaș, Rață Mădălina, Colegiul Național
„Al.I. Cuza” Huși (clasa a IX-a), coordonator: Pr.
Prof. Cristian Hodea, Noea Beatrice, Colegiul Național “Al. I.
Cuza” Huși, (clasa a IX-a), coordonator: Pr. Prof. Cristian
Hodea.
Le secţiunea „Sacramentul Maslului și sacroterapia
creștină” rezultatele sunt: Premiul I - Pătrașcu Bianca, C.N.
„Ghe. Vrănceanu” Bacău (clasa a XI-a), coordonator:
Prof. Budău Angela, Premiul II - Jitaru Eulalia, C.N.P „Șt. cel
Mare” Bacău (clasa a XII-a), coordonator: Prof. Dr. Ciuraru
Marius Liviu, Premiul III - Lungu Daniel, C.T. “N.V. Karpen”
Bacău (clasa a IX-a), coordonator: Prof. Palcău Tereza.
La Secţiunea „Sfinţii, pedagogi ai credinţei creștine” s-au
înregistrat următoarele rezultate: Cocu Andreea, C. N. P „Șt. cel Mare” Bacău (clasa a IX-a), coordonator:
Prof. Dr. Ciuraru Marius Liviu – Premiul I, Bolog Lidia, C. N. P „Șt. cel Mare” Bacău, clasa a XI-a,
coordonator: Prof. Dr. Ciuraru Marius Liviu – Premiul II, Ișvanca Lidia Diana, C.N. „V. Alecsandri” Bacău,
(clasa a XI-a) Prof. Cojan Loredana - Premiul III.
La secţiunea creaţie - „Biserica - stâlp și temelie a adevărului”: Ferenţ Andreea Celina, C.N. „Gr. Moisil”
Onești (clasa a X-a), coordonator: Prof. Scripcaru Cristian – Premiul I, Blaj Mihaela, C.N. de Artă „G.
Apostu” Bacău (clasa a XI-a), coordonator: Prof. Cojan Loredana – Premiul II, Hușanu Evelina, C.N.P „Șt.
cel Mare” Bacău (clasa a IX-a), coordonator: Prof. Dr. Ciuraru Marius Liviu – Premiul III.
La Concursul internaţional de desene „Să trecem pragul speranţei!”având ca temă „Familia
creștină”, comisiile desemnate au evidenţiat și premiat 26 de lucrări. S-au acordat: 7 premii I, 8 premii II, 5
premii III și 6 de menţiuni dintr-un total de circa 170 de participanţi.
Mulţumim tuturor instituţiilor implicate, pentru colaborarea și înţelegerea de care au dat dovadă în
aceste zile la organizarea și desfășurarea acestor competiţii și felicitări tuturor participanţilor, profesorilor
coordonatori și familiilor lor!

Prof. Cristian Scripcaru,
C.T. „Petru Poni” & C.T. „Ghe. Asachi” Onești
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PRALEA

CONSFĂTUIREA PROFESORILOR DE RELIGIE (CULTUL ROMANOCATOLIC) ȘI SIMPOZIONUL NAŢIONAL "ROLUL BISERICII,
FAMILIEI ȘI ȘCOLII ÎN EDUCAŢIA CONTEMPORANĂ"
Profesorii de religie din Dieceza
de Iași au avut programate pentru
zilele de 18, 19 și 20 mai 2012, la Pralea
(în comuna Căiuţi, judeţul Bacău), trei
activităţi importante (prevăzute în
calendarul activităţilor Oficiului pentru
Pastoraţia școlară și Predarea Religiei
în școli): o zi de reculegere și
interiorizare (exerciţii spirituale), o zi
dedicată simpozionului naţional "Rolul
Bisericii, familiei și școlii în educaţia
contemporană" și o zi de reflecţie și
consfătuiri pe tema educaţiei catolice.
Toate cele trei activităţi au avut ca
puncte de desfășurare casa diecezană de
spiritualitate "Don Bosco" din Pralea și
biserica "Sfântul Nume al Mariei" a Parohiei
Romano-Catolice din Pralea și au adunat
circa 40 de profesori din Dieceza de Iași.
Ziua de vineri, 18 mai, a fost dedicată
spiritualizării și interiorizării. Programul a
început la ora 17.30 cu o meditaţie
prezentată de pr. Benone Lucaci, rectorul
Institutului Teologic Romano-Catolic "Sfântul
Iosif" din Iași, urmată de sfânta Liturghie în
biserica "Sfântul Nume al Mariei" din Pralea.
După cină, profesorii au petrecut o oră de în rugăciune alături de Isus euharisticul.
Ziua de sâmbătă a fost mai plină. Dimineaţa, profesorii au participat la prezentarea în plen a câtorva lucrări
înscrise pentru ediţia din acest an a simpozionului profesorilor de religie. Moderatorii acestei sesiuni au fost: conf. univ.
dr. pr. Iosif Enășoae (Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iași),
prof. univ. dr. pr. Iosif Bisoc (inspector școlar diecezan) și prof. dr. Violeta Apostu (profesor în cadrul Liceului Teologic
"Fericitul Ieremia" din Onești).
Simpozionului naţional "Rolul Bisericii, familiei și școlii în educaţia contemporană", organizat de Liceul Teologic
"Fericitul Ieremia" din Onești, a punctat deja a treia ediţie în acest an. Tema abordată a fost "Familia și valorile ei", în
strânsă legătură cu preocupările și planul pastoral al Diecezei de Iași, aflate în al doilea an consecutiv dedicat Familiei și
Căsătoriei creștine.
Secţiunile simpozionului au fost: "Comunicări știinţifice și/ sau metodice", Apologia familiei de la scrierile marilor
teologi și filosofi creștini la scrierile teologilor contemporani, Familia și valorile ei creștine în literatură, artă, societate
Educaţia pentru familie în Biserică și școală (inclusiv exemple de bune practici, activ extracurriculare, lucrări
transdisciplinare) "Creaţie", cu tema: "Universul familiei" (proză, poezie, dramaturgie).
HARISMA
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Profesorii,
împreună
cu
comunitatea catolică din Pralea, au avut
bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe
PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iași.
În jurul altarului au concelebrat
pr.
Benone
Lucaci
(rectorul
Seminarului mare), pr. Toma Rediu
(decan de Trotuș), pr. Valentin
Aenoaei, pr. Iosif Enășoae, pr. Iosif
Bisoc, pr. Petru Tamaș și pr. Richard
Toth. În biserică au fost, pe lângă
profesori, și un număr mare de
credincioși din Pralea.
În predica sa, Preasfinţitul a
evocat personalitatea părintelui Anton
Dănculesei (paroh de Pralea), de la a
cărui moarte au trecut șase ani. La fel, în
încheiere, parohul locului, pr. Richard Toth, a
evidenţiat rodul muncii acestui păstor care a
muncit neobosit pentru ca și copiii și tinerii și
profesorii să găsească în edificiul Casei "Don
Bosco" un loc propice recreerii, educaţiei
creștine, spiritualizării, dar și culturii.
După prânz, Preasfinţitul Aurel s-a aflat
în mijlocul profesorilor adunaţi în sala de
conferinţe a Casei "Don Bosco" din Pralea
pentru a trage concluziile sesiunii de comunicări
a simpozionului profesorilor, pentru a aduce
salutul Preasfinţitului Petru Gherghel, episcop de Iași, și pentru face câteva comunicări în prima ședinţă din cadrul
consfătuirii anuale a profesorilor de religie. A fost prezent, în partea a doua a consfătuirii, și părintele Valentin Aenoaei
(director executiv la Centrul Misionar Diecezan) care le-a vorbit profesorilor despre necesitatea implicării elevilor în
sprijinirea activităţii misionare a Diecezei de Iași din Kenya, Coasta de Fildeș și Ecuador.
În seara zilei de sâmbătă, profesorii au primit vizita unui grup de copii din Pralea care, coordonaţi de prof.
Mariana Ciorbă, au prezentat un program artistic foarte reușit. Restul serii a fost dedicat muzicii și divertismentului.
Duminică, 20 mai, a fost ziua concluziilor pentru cele discutate la consfătuire. Părintele inspector Iosif Bisoc a
evidenţiat rodul activităţii din acest an școlar, al profesorilor din Dieceza de Iași - multele premii obţinute de elevii
catolici din dieceză la olimpiadele de la Cluj și Onești, apoi a vorbit despre necesitatea responzabilizării tuturor
colegilor faţă de missio canonica, menţinerea unei relaţii bune și a colaborării cu părinţii parohi, dar și a colaborării cu
colegii din cele patru zone ale Diecezei de Iași: Iași, Roman, Bacău și Onești pentru reușita concursurilor specifice și
pentru apropiatele modificări din sistem.
Încheierea celor trei zile de la Pralea s-a făcut în jurul altarului aceleiași biserici parohiale, în mijlocul comunităţii
adunate pentru slujba duminicală de la ora 11.00. La predică, părintele Bisoc a mulţumit localnicilor și parohului lor
pentru ospitalitate și deschidere.
Prof. Cristian Scripcaru,
C.T. „Petru Poni” & C.T. „Ghe. Asachi” Onești
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S.U.A.

ZIUA NAŢIONALĂ A RUGĂCIUNII
Președintele Statelor Unite ale
Americii, Barack Obama a semnat
proclamarea anuală a Zilei Naţionale de
Rugăciune, o tradiţie care a început din 1952,
de pe vremea președintelui Truman. Ateiștii
din America au anunţat proteste masive
împotriva celor care se roagă în aceste zile.
Proclamarea prezidenţială cuprinde
următoarele cuvinte: „De Ziua Naţională de
Rugăciune, aducem mulţumire pentru
democraţia noastră care respectă credinţele și
protejează libertatea religioasă a tuturor
oamenilor de a se ruga, sluji sau a se abţine,
conform cu conștiinţa fiecăruia”. Obama mai adaugă: „Să ne rugăm pentru toţi cetăţenii marii noastre naţiuni, în special pentru cei care sunt bolnavi, suferinzi, fără speranţă, și să cerem lui Dumnezeu să ne ajute să ne împlinim vocaţia
noastră ca naţiune”.
Președintele Ronald Reagan a spus odată: „Dacă vom uita vreodată că suntem O Naţiune sub Dumnezeu
(Nation under God), atunci vom fi o Naţiune care se va scufunda (Nation gone under)”. În Statele Unite fonduri
uriașe sunt cheltuite pentru a suprima vocea religiei, în special a creștinismului, de către organizaţii ateiste
care protestează împotriva rugăciunii, a slujbelor religioase, deși americanii sunt unul dintre cele mai credincioase popoare de pe pământ. O minoritate de 2% din care afiliaţi sunt sub 1% impune cu isterie vocală
decizii unei majorităţi credincioase de peste 60 % (credinţă fermă în Dumnezeu personal). Este un exemplu
tipic de persecuţie religioasă ascunsă, de discriminare pozitivă și de aberaţie politică. www.yahoo.ro

REVISTA “ORTODOXIA”
Revista Ortodoxia, publicaţie trimestrială a Patriarhiei
Române, poate fi citită și pe internet.
Site-ul www.revistaortodoxia.ro găzduiește articole recente,
grupate pe mai multe rubrici, după cum informează TRINITAS
TV. Puteţi găsi aici studii, abordări ortodoxe ale artelor și
știinţelor în general, texte fundamentale ale Sfinţilor Părinţi, dar
și traduceri din autori ortodocși străini de interes pentru
Ortodoxia românească. Totodată, pe site sunt publicate și
recenzii ale apariţiilor teologice importante din spaţiul editorial
ortodox.
Interfaţa pune la dispoziţie și o versiune în limba engleză. Tot de aici puteţi afla istoricul publicaţiei, dar
și care sunt condiţiile și normele de publicare. www.basilica.ro
HARISMA
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FERICIREA ELEVILOR, BUCURIA PROFESORILOR
Ziua de 1 iunie 2012, a fost una de o înaltă ţinută emoţională și spirituală. Elevii au fost răsplătiţi pentru efortul și
rezultatele deosebite obţinute la olimpiada de religie și la concursurile religioase. Fericirea și emoţiile ce se citeau pe
chipurile elevilor, a însemnat și bucuria profesorilor. Munca împletită cu duhul rugăciunii s-au întâlnit în această zi, ca
binecuvântare a lui Dumnezeu, iar roadele muncii au fost culese atât de elevi, cât și de îndrumătorii lor spirituali,
profesorii. Realizarea premierei participanților la olimpiadă și la concursurile de religie la Centrul eparhial din Roman, a
fost un succes, deoarece elevii participanţi s-au simţit importanţi și apreciaţi.
Unul dintre cele mai frumoase momente a fost dăruit de către PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului prin slujba de binecuvântare. A fost un moment înălţător și cu siguranţă, fiecare
suflet din Biserică a simţit măcar o părticică din sfinţenia a tot ce se întâmplă. Cântarea de ,,La mulți ani!” a fost un
omagiu adus nouă, copiilor, și de asemenea un prilej de a ne dovedi, că, Ziua Copilului este o zi de sărbătoare a lucrării
dumnezeiești, a ceea ce există acum, a existat și va exista, ca pur și sensibil pe pământ: copiii. Un alt moment aparte a
fost premierea. Fiecare copil prezent a avut onoarea de a aduce o dovadă de respect unui model în viaţă: Preasfinţitul
Episcop Ioachim Băcăuanul. Eu am simţit cum valul credinţei, al bunătăţii, al virtuţilor mă cuprindea doar fiind prezentă
la această manifestare.
Efortul organizatorilor și credinţa au creat unicitatea acestui eveniment special pentru că, noi, copiii, am dovedit
încă o dată, că educația are roade, credinţa în Dumnezeu are urmări din ce în ce mai frumoase, iar oamenii mai au
valoarea spiritualităţii în virtutea credinţei și bunătăţii și mai au puterea de a dărui speranţă și învăţătură!
Huţuliac Denisa, Clasa a VII-a, Școala ,,Emil Racoviţă“, Onești.

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2012-2013
Anul școlar 2012-2013 va avea 36 de săptămâni de cursuri. Ca în fiecare an, clasele terminale au un alt regim,
elevii acestora încheind cursurile mai devreme.
Structura Semestrul I 2012-2013: Cursuri între 10 septembrie 2012 și 21 decembrie 2013; Vacanţa pentru învăţământul primar și cel preșcolar între 29 octombrie – 4 noiembrie 2012; Vacanţa de iarnă între 22 decembrie 2012 și
13 ianuarie 2013.
Structura Semestrul al II-lea 2012-2013: Cursuri între 14 ianuarie 2013 și 5 aprilie 2013; Vacanţa de primăvară
între 6 aprilie 2013 și 21 aprilie 2013; Cursuri între 22 aprilie 2013 și 21 iunie 2013; Vacanţa de vară între 22 iunie
2013 și 8 septembrie 2013.
* Săptămâna 1-5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Școala altfel”, având un orar specific.
* Tezele din semestrul I al anului școlar 2012-2013 se susţin, de regulă, până la data de 30 noiembrie 2012.
* Tezele din semestrul al II-lea al anului școlar 2012-2013 se susţin, de regulă, până la data de 25 mai 2013.
Cursurile claselor a VIII-a se încheie la data de 14 iunie 2013: pentru clasa a VIII-a durata cursurilor este de 35 de
săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naţionale; pentru clasele din învăţământul liceal – filiera
tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în
vigoare; pentru clasele din învăţământul profesional cu durata de 2 ani, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile
-cadru de învăţământ în vigoare; pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera
tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 182 de zile.
Cursurile claselor terminale (XII-a si a XIII-a) se încheie la data de 31 mai 2013: pentru clasele terminale din învăţământul liceal, durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului naţional
de Bacalaureat.
ACTUALITATE ȘCOLARĂ
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SFINŢII AU BIRUIT LUMEA
În cadrul unei lecţii aplicative de religie, la
Colegiul Naţional “Vasile Alecsandri” Bacău, în ziua
de 11 iunie 2012, a avut loc a doua întânire dintre
elevii Colegiului Naţional de Artă “George
Apostu” Bacău și cei ai colegiului gazdă, din cadrul
proiectului

“Cunoaștere

prin

comunicare

și

argumentare”.
În legătură directă cu materia predată în
acest a școlar și cu timpul liturgic în care ne aflăm,
elevii din Clubul “Reflex” Bacău au dezbătut
moţiunea “Creștinismul respinge violenţa”.
Scopul dezbaterii a fost conștientizarea
importanţei

credinţei

în

viaţa

creștinului,

a

necetăţii dobândirii Sfântului Duh pentru mântuire,
printr-o viaţă curată, plină de fapte bune. Elevii
prezenţi la activitate au urmărit cu atenţie
dezbaterea și au dovedit un dezvoltat spirit critic
prin întrebările adresate elevilor implicaţi în
dezbatere.
Din conţinutul de idei și argumente ce au
fost avansate pe parcursul dezbaterii, dar și din întrebările adresate unii altora, s-a constatat că participanţii
au conștientizat necesitatea pocăinţei pentru formarea și împlinirea personală, înţeleg să aplice legea iubirii
pentru aproapele prin manifestarea sensibilităţii elevilor faţă de nevoile semenilor și formarea unor atitudini
creștinești fată de cei aflaţi în suferinţă, identifică sursa violenţei în lume corect: săvârșirea păcatului și respingerea lui Hristos și a voii lui Dumnezeu din viaţa personală, enumeră soluţiile corecte pentru îndepărtarea
violenţei din viaţa personală și a comunităţii: dobândirea Sf. Duh, pocăinţa, unirea cu Hristos prin Sf. Împărtășanie, săvârșirea faptelor bune și îi identifică pe sfinţi ca modele de urmat pe calea împlinirii voii divine. La
dezbatere a participant și domnul Florin Suciu de la asociaţia “Iubim natura”, din dorinţa de a promova între
elevii duhul pacifist al creștinismului, ce ar trebui să se regăsească în toate colectivele de elevi si nu numai.
Prof. Teodora Plăeșu, Colegiul Naţional “Vasile Alecsandri” Bacău
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“ECOLOGIE CREȘTINĂ: STUDIU DE CAZ ROȘIA MONTANĂ”
Ziua Mediului a fost sărbătorită și anul acesta
la Colegiul Naţional “Vasile Alecsandri” Bacău pe
data de 5 iunie, printr-o activitate interdisciplinară,
ce a constat în vizionarea unui film despre
pericolele ce ne stau în faţă prin începerea
exploatării miniere de la Roșia Montană, urmată o
dezbatere

demonstrativă

cu

moţiunea

“Este

justificată exploatarea minieră de la Roșia Montană?”
Activitatea a fost organizată ca pe o lecţie
aplicativă pentru elevii claselor a XI-a, pentru care
programa școlară prevede și o lecţie de ecologie
creștină. Din dorinţa dealega teoria de practică, am
considerat că cea mai bună metodă de asumare a
responsabilităţii creștine este susţinerea unei astfel
de dezbateri, în care să se

confrunte comanda

socială cu marile proiecte corporatiste.
În urma activităţii am putut concluziona că
elevii au conștientizat valoarea de patrimoniu a
sitului arheologic, a sitului geoturistic și a minelor
de la Roșia Montană; au identificat soluţii adecvate
pe care statul român ar trebui să le aibă în vedere
pentru conservarea și /sau exploatarea Roșiei Montană în beneficiul naţional; au conștientizat importanţa
educaţiei și a calităţii de educabil pentru viitorul lor și al generaţiilor următoare, pentru procesul complicat al
discernerii dintre bine și rău și al luării deciziilor în calitate de cetăţeni creștini corespunzătoare faţă de provocările societăţii; au fost capabili să argumenteze cum pot fi ajutate familiile din zonele defavorizate, concomitent cu salvarea patrimoniului naţional.
La activitate au luat parte domnul profesor de geografie Maricel Badiu, doamna psiholog Lidia Blidariu
și domnul Florin Suciu de la Asociaţia “Iubim natura!” El a povestit elevilor prezenţi la activitate despre o iniţiativă personală prin care a dorit să atragă atenţia asupra potenţialului distrugător al exploatării miniere de la
Roșia Montană, printr-un marș de la Bacău la București.
Prof. Teodora Plăeșu, Colegiul Naţional “Vasile Alecsandri” Bacău
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FAPTELE BUNE-CALEA SPRE RAI
Nu-i dispreţuiţi pe cei săraci. Întebaţi-vă cine sunt ei și veţi
descoperi măreţia lor: ei au chipul Domnului (...). Săracii sunt
iconomii nădejdii noastre, portarii împărăţiei, care deschid ușa
drepţilor și o închid celor răi și egoiști” (Sf. Grigorie de Nyssa).
Pentru că anul 2012 a fost declarat de Patriarhia Română ,,Anul
omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor’’, elevii Școlii ,,Emil
Racoviţă”, din Onești, sub îndrumarea doamnei profesoare Coșa
Elena-Daniela, au încercat să urmeze îndemnul Sf. Grigorie de Nyssa
de a nu-i dispreţui pe săraci și de a se implica cu toată dragostea lor,
în activităţi social- filantropice. O astfel de acţiune s-a desfășurat în
cadrul Asociaţiei ,,Acasă la biserică”, activitatea numindu-se ,,Masa
creștină”. În acest sens, din fondurile lor, elevii au cumpărat produse
alimentare, au gătit mâncare persoanelor defavorizate, i-au servit.
''Mi-a plăcut foarte mult să ajut niște persoane atât de nevoiașe.
M-a impresionat foarte mult faptul că nu au posibilăţi financiare și
par uitaţi de timp și de ceilalţi...le -am văzut cum plângeau și inima
mea parcă plângea odată cu a lor. Nu știu cum ar putea să nu ţi se
rupă sufletul dacă le-ai vedea. Aparent, aceste persoane nu au niciun
pic de sprijin și, ar fi bine dacă am face tot posibilul să îi mai ajutăm.
Minunile există.
O faptă bună nu costă mai nimic;cel puţin așa consider eu. Și e așa frumos să dăruiești...!'' (Savin Ioana, clasa a 8-a A)
,,A fost o activitate plăcută, deoarece am învăţat concret să facem
fapte bune. Am gătit, am servit, am făcut curăţenie, ajutând astfel oameni defavorizaţi, am cunoscut persoane noi. A fost și va rămâne o activitate de
neuitat, de aceea aș repet-o oricând aș avea posibilitate. Sper ca persoanele
pe care le-am ajutat să ţină minte bunătatea mea și de câte ori îi voi
întâlni,dacă au vreo problemă, să-mi ceară ajutorul , căci îi voi ajuta cu multă
dragoste” (Hazapariu Olivia Mihaela, clasa a VI-a A)
„Prin aceste acţiuni de filantropie în care eu particip ca voluntar, învăţ ce-i mai de preţ: adevărul, cinstea, încrederea, bunătatea și iubirea faţă de persoanele aflate în situaţii deosebite, dar și să preţuiesc sănătatea pe care mi-a dat-o
Dumnezeu”.(Parteni Mihaela, clasa a VIII-a B)
,,Mi-a plăcut extraordinar de mult Masa creștină. A fost o experienţă inedită și în același timp, foarte relaxantă, în
care am învăţat multe lucruri. Nu am mai gătit pentru atâţia oameni niciodată, dar mai ales de post: ciorbiţă de legume
și tocaniţă de cartofi. Chiar dacă a fost de post mâncarea, mi-a plăcut mult pentru că a avut multă dragoste în ea. M-am
simţit foarte bine și cu sufletul împlinit pentru că am ajutat acei oameni și am putut să le aduc un zâmbet pe buze. Mi-a
mai plăcut și că am lucrat cu alţi colegi din alte clase ca o echipă ... Vreau să mai particip la această experienţă minunată
deoarece m-am simţit foarte împlinită după ce am ajutat acei oameni. (Cimpoia Georgiana, clasa a VI-a A)

Prof. Elena-Daniela Coșa, Școala ,,Emil Racoviţă”, Onești
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NE ESTE PLIN TRECUTUL DE EROI
Revenirea la tradiția sărbătoririi Zilei
Eroilor în Ziua Înălțării Domnului s-a realizat în
anul 1995 prin aprobarea Legii Nr. 48 privind
proclamarea Zilei Eroilor. Articolul 1 al acestei
legi prevedea: ”Se proclamă Ziua Eroilor,
sărbătoare națională a poporului român, cea de-a
patruzecea zi de la Sfintele Paști – Ziua Înălțării
Domnului Iisus Hristos – potrivit tradiției
românești”.

Prin

această

lege

a

reînviat

veritabilul cult al eroilor neamului.
Nicolae Iorga spunea următoarele: ”La noi,
la români, faptele înalte de eroism ostășesc sunt
o expresie directă a dragostei de Patrie a
luptătorilor.” Dacă eroii și-au iubit țara până la
sacrificiu suprem, noi, urmașii suntem datori să-i
comemorăm, să-i cinstim cum se cuvine, pentru
că ei au luptat pentru apărarea credinței și a
patriei

strămoșești,

pentru

libertatea

și

demnitatea poporului nostru.
Manifestări dedicate Zilei Eroilor au avut
loc și la Monumentul Eroilor din orașul
Dărmănești, aflat în curtea Bisericii Sfinții
Apostoli Petru și Pavel. Aceste manifestări s-au
făcut cu scopul de a îndeplini o îndatorire de
pietate și recunoștință pentru cei căzuți, dar
încercăm să și cultivăm sensibilitatea tinerei
generații față de trecutul glorios al poporului român. Cu acest prilej, preotul Ioan Buguș a oficiat
ceremonialul religios pomenind pe toți eroii căzuți la datorie din ținutul Văii Uzului. A urmat un frumos
program de cântece și versuri cu genericul ”Ne este plin trecutul de eroi”. Programul artistic a fost pregătit
de doamna profesoară Ghineț Carmen, de la Școala Nr. 2 Dărmănești, care apoi a rostit un cuvânt despre
importanța prețuirii eroilor neamului și cum istoria poporului nostru a fost și rămâne un nesecat izvor de
înțelepciune care oferă posibilitatea unei largi cunoașteri a trecutului nostru.
La această comemorare a eroilor neamului au fost prezente oficialitățile orașului Dărmănești,
conducerea Școlii Nr. 2 Dărmănești, cadre didactice, elevi, părinți și credincioși ai localității. S-au depus
coroane și jerbe de flori.
În încheiere, preotul ne-a îndemnat pe toți ca să fim copleșiți de emoție în fața monumentelor din toate
localitățile, pentru că ele sunt un simbol al marelui sacrificiu făcut de fiii țării pentru neatârnarea ei.
Prof. Carmen Ghineţ, Școala Nr. 2 Dărmănești
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EROII NEAMULUI AU FOST COMEMORAŢI ÎN ZIUA ÎNĂLŢĂRII
Joi, 24 mai a.c., în sfânta zi a
Înălțării Domnului, elevii Școlii
Nr. 10 Bacău, au participat la slujba
de pomenire a eroilor patriei la
monumentul ridicat în grădina școlii.
Evenimentul a fost organizat de
preot prof. dr. Constantin Leonte de
la Parohia “Sfântul Gheorghe” Bacău
și de profesorii de religie Irina
Leonte și Iulian Irimia.
Aceste

momente

sunt

de

pioasă aducere aminte a faptelor de
eroism

ale

strămoșilor

noștri. Monumentul este ridicat în
cinstea eroilor din cartierul nostru
(“Domniţa Maria”), căzuţi în luptele
primului război mondial, în perioada
1916-1918.
După slujba de pomenire, elevii
au depus flori la monument, în timp
ce

ansamblul

coordonat

de

Potârniche, a

coral

al

școlii,

prof. Marinela
intonat

cântece

patriotice. Este unul din momentele
care ne înalţă sufletește, ne face să
dorim să devenim vrednici urmași ai
acestor bravi români.
Prof. înv primar Ana Hodoroabă,
Școala Nr. 10 Bacău
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GRUPUL ȘCOLAR DĂRMĂNEȘTI LA CEAS DE SĂRBĂTOARE
În zilele de 7 și 8 iunie 2012, au avut loc
“Zilele Școlii” la Grupul Școlar Dărmănești.
Manifestările au început cu un Te Deum oficiat
de pr. Iustin Alexandrescu și pr. Daniel Prepeliţă.
Elevii și cadrele didactice au mulţumit astfel lui
Dumnezeu pentru grija și bunătatea revărsată
asupra lor.
Din partea comunităţii locale a luat
cuvântul domnul primar Costantin Spiridon care
a subliniar rolul important al școlii în educarea și
modelarea elevilor. Doamnele directoare, prof.
Maria Asandei și prof. Silvia Bejan au nominalizat
și evidenţiat elevii premianţi la concursurile și
olimpiadele școlare. Aceștia au primit pe lângă
diplome, cărţi și bani în plic, toate oferite din
partea școlii ca o recunoaștere a valorii lor.
A urmat programul artistic. Prin cântece,
scenete și poezii, elevii școlii noastre au
demonstrat că au talent și își stăpânesc bine
emoţiile atunci când urcă pe o scenă.
Dărmăneștiul, avându-și numele de la un
oștean de-a lui Ștefan cel Mare și Sfânt, este un
important păstrător al istoriei și al tradiţiilor
populare. Așa se face că lada de zestre a bunicii
a fost deschisă încă o dată și de acolo au fost
scoase costume populare de o inegalabilă frumuseţe. După o paradă a acestor costume, a urmat un mănunchi
de dansuri populare specifice zonei noastre, interpretate de formaţia de dansuri Brâuleţul a școlii.
Pe 8 iunie a fost “Ziua porţilor deschise”. Elevii de clasa a VIII-a de la școlile din împrejurimi au venit în
vizită la școala noastră și au asistat la lecţii demonstrative susținute la diferite discipline, la finala campionatului
de fotbal și la programul artistic oferit de liceenii școlii noastre.
Manifestările de anul acesta s-au încheiat cu “Balul gâscanilor” de la Clubul din localitate.
Prof. Cristina Gorbănescu, Grup Școlar Dărmănești
ACTUALITATE ȘCOLARĂ
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GRADUL I CU NOTĂ MAXIMĂ LA MĂNĂSTIREA CAȘIN
Clipe de bucurie am petrecut împreună în această
perioadă pascală, la Școala Mănăstirea Cașin. Pe 8 mai,
doamna profesoară de religie ortodoxă Măcălău Vasilica a
susţinut inspecţia pentru obţinerea gradului didactic I în
învăţământ. După cele patru activităţi didactice, a prezentat
lucrarea metodico-știinţifică ,,ANTIM IVIREANUL,
CTITOR AL LIMBII ROMÂNE ȘI SFÂNT AL BISERICII
NOASTRE (1650-1716)”, elaborată sub atenta îndrumare a
pr. prof. univ. dr. Ioan Vicovan, de la Facultatea de
Teologie Ortodoxă din Iași. Președinte al comisiei a
fost distinsul pr. prof. univ. dr. Gheorghe Popa,
prorectorul Universităţii din Iași și prof. la Facultatea
de Teologie Ortodoxă. Din partea ISJ Bacău a fost
prezentă dna prof. Irina Leonte, inspector de
specialitate.
Doamna profesoară Măcălău a prezentat viaţa și
activitatea marelui ierarh martir Antim Ivireanul, pomenit
astăzi ca model de sfânt, de rugător și mare pedagog
creștin și totodată, ca un orator prin excelenţă. Amintirea
vie a Sfântului Antim Ivireanul trezește în sufletele copiilor
freamăt de istorie și cântec de înviere prin jertfa sa și
opera pilduitoare.
Mitropolitul Antim Ivireanul a fost un dârz apărător al
intereselor Bisericii și ale neamului românesc. Unul
dintre marile sale merite îl constituie procesul de
românizare a slujbelor bisericești și făurire a unei limbi
liturgice românești, folosită până azi.
Au fost prezenţi membrii Cercului Metodic de religie
din Onești, cadre didactice din școală, preoţi și foști
colegi de facultate. Candidata a primit nota maximă.
O felicităm sincer, dorindu-i cu toată căldura inimii:
-să-i împlinească Domnul în bucurie așteptările ce au sorocul împlinirii,
-să-i dea Domnul putere în răbdare,
-sclipire de Lumină în trecerea vremii și
- tărie sănătăţii ce rânduiește rostul!
Cântecul sufletului nostru “HRISTOS A ÎNVIAT!” să
ne cuprindă pe toţi!
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“Ghiţă Mocanu”, Onești
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ARHIEPISCOPIA ROMANULUI ȘI BACĂULUI

premierea elevilor și profesorilor băcăuani
- 1 iunie 2012 -
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FAMILIA ȘI CREȘTINUL
Prof. ȘARIG ANGELICA, Școala cu clasele I - VIII Cleja
Familia-i izvor de viaţă
Pe drumul tău, dar și povaţă,

De mic copil pe braţul mamei

Un câmp cu flori e viaţa ta

Ai învăţat ce e iubirea,

Fii bun cu ea, n-o întrista.

Și vocea-i cald-a unui înger
Ți-a alinat toată durerea.

Și tatăl tău te-a susţinut
Atunci când des, tu, ai căzut,

Și fraţii tăi și sora ta

Te-a sprijinit la orice pas

Ţi-au fost fideli toată viaţa,

Nicicând, tu, singur n-ai rămas.

Prietenii și bunii tăi
Te-au sprijinit pe multe căi.

Cu ochii sufletului tău
O clipă-n urmă să privești,

Iubire-n jur și fericire

Să te gândești la Dumnezeu

Să răspândești la orice pas,

Și tuturor să mulțumești.

Pentru copii, fii dăruire
Și sprijin la orice necaz.

Tu să zâmbești chiar de nu-i soare
Mereu să fii îmbărbătare,
Iar celui ce un sfat îţi cere
Să-i fii alături cu plăcere.
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Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la
Duminica Părinţilor și a Copiilor, 3 iunie 2012:
Urmare hotărârii nr. 629 din 29 februarie 2009 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, prima duminică după data de 1 iunie a fiecărui an este dedicată de Biserica noastră
părinţilor și copiilor. Anul acesta (2012) „Duminica Părinţilor și a Copiilor” coincide cu
Cincizecimea sau Rusaliile, care este marea sărbătoare a venirii în lume a Duhului Sfânt,
pentru constituirea Bisericii adunând toate popoarele în iubirea lui Dumnezeu Tatăl și a
credinţei în Hristos mărturisită în familie și în societate. În acest sens, rugăciunea, educaţia
religioasă și iubirea de aproapele constituie componente esenţiale ale vieţii familiei creștine.
Iar familia creștină se constituie prin binecuvântarea pe care o dăruiește Biserica lui Hristos
unirii dintre un bărbat și o femeie, pentru a fi în lume icoană a iubirii lui Hristos faţă de Biserică. În
această familie se nasc copiii pe care Biserica îi botează în numele Preasfintei Treimi, pentru a
deveni cetăţeni ai Împărăţiei Preasfintei Treimi.
Astăzi trebuie cultivată și mai mult legătura dintre viaţa familiei și viaţa
Bisericii. Familia are nevoie de binecuvântarea sfântă a Bisericii, pentru a se sfinţi,
iar Biserica are nevoie de participarea familiei la viaţa și activitatea ei pentru a se
întări.
În această perspectivă, Biserica Ortodoxă Română desfășoară de mai mult timp o serie
de programe de cateheze și asistenţă pastorală a familiilor aflate în
dificultate. Astfel, prima duminică după praznicul Adormirii Maicii Domnului (15 august) a fost
dedicată migranţilor români. Prin aceasta, Biserica arată că este preocupată de problemele din
familiile celor care au emigrat în străinătate, și anume problema abandonului copiilor de către
părinţi și a bătrânilor de către cei tineri, pericolul abandonului școlar, al delicvenţei juvenile, al
drogurilor, al violenţei și altele.
Prin Concursul naţional privind miniproiecte de educație social-filantropică „Copilul învaţă
iubirea lui Hristos”, desfășurat în cadrul Programului „Hristos împărtășit copiilor” și prin
Concursul naţional din cadrul Proiectului „Alege Școala!”, Biserica Ortodoxă Română se
străduiește să-i educe pe copii în sensul ajutorării semenilor aflați în suferință, să prevină
abandonul școlar în familiile sărace și în cele în care părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate, să
descopere și să încurajeze copiii talentaţi spre a-și dezvolta calităţile lor în folosul Bisericii și
societăţii. De asemenea, prin activităţile catehetice din parohii, organizate în cadrul acestor
proiecte pentru 30.000 de copii, prin taberele de creaţie, la care participă 9.618 copii, Biserica
încearcă să suplinească lipsa de afecţiune părintească, să cultive valorile autentice și să
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consolideze legătura dintre părinţi și copii, dintre școală și biserică. Luând aminte la îndemnul
Mântuitorului Iisus Hristos, „Lăsaţi copii și nu-i opriţi să vină la Mine, că a unora ca aceștia este
Împărăţia cerurilor” (Matei 19,14), trebuie să cultivăm prin rugăciune și fapte bune
legătura familiei cu Hristos și cu Biserica Sa, pentru a sfinţi viaţa părinţilor și a
copiilor și pentru a ajuta societatea umană să cultive în interiorul ei pacea,
comuniunea și solidaritatea.
De aceea, astăzi, îndemnăm părintește parohiile, mănăstirile și unităţile social-filantropice
ale Bisericii noastre și pe toţi oamenii cu suflet mare să ajute mai mult familiile cu mulţi copii,
copiii bolnavi, orfani și săraci, pentru a simţi că iubirea milostivă lui Hristos pentru ei se arată prin
mâinile noastre harnice și darnice!
Totodată, felicităm pe toţi părinţii care-și cresc copiii în credinţă și îi ajută să fie buni fii ai
Bisericii și ai poporului român. Tuturor le dorim ani mulţi cu sănătate și bucurie!
Cu aleasă preţuire și părintească binecuvântare,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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MICHEL DE MONTAIGNE –
CTITOR AL PEDAGOGIEI MODERNE
Pr. prof. dr. Constantin Leonte, Colegiul Naţional “Gheorghe Vrănceanu” Bacău
Se împlinesc în acest an 420 de ani de la moartea lui Michel de Montaigne (1533-1592), considerat un promotor
al pedagogiei moderne, care a acordat o mare importanţă educaţiei. „Cea mai grea și mai importantă știinţă este aceasta
care tratează despre creșterea și instrucţia copiilor”. Scopul educaţiei este de a forma oameni cu bune moravuri și cu
spiritul dezvoltat – nu specialiţti sau erudiţi. „Noi nu căutăm să facem gramaticieni, nici logicieni; ci, un om – gentilom…
Grija studiului nostru e de a deveni mai buni și mai înţelepţi”.
Acest mare om de cultură s-a născut în Perigord (Franţa), dintr-o familie nobilă, fiind crescut într-o atmosferă de
blândeţe și libertate înţeleaptă. Tatăl lui se îngrijea ca în fiecare dimineaţă fiul său să se trezească în sunetele unei
muzici, pentru a înlătura o deșteptare bruscă, care l-ar fi făcut să fie indispus toată ziua. Limbile clasice (latina) le-a
învăţat în casa părintească prin convorbiri zilnice cu preceptorii și servitorii săi. Montaigne își va aminti: „Era o regulă
inviolabilă ca nici tatăl, nici mama, nici valetul, nici camerista să nu întrebuinţeze în convorbirile cu mine decât cuvinte latinești pe
care le învăţase pentru a conversa cu mine”. Când a intrat în Colegiul de Guenne – cel mai bun din Franţa – Montaigne
știa la perfecţie limba latină. El păstrează însă o amintire negativă despre viaţa sa în cei șapte ani de colegiu… „Cine
venea la colegiu nu auzea decât ţipete de copii chinuiţi și nu vedea decât profesori aprinși de mânie…Era o adevărată
pușcărie”. O perioadă de timp a profesat ca jurist la Bordeaux. După aceea, a călătorit foarte mult prin Germania,
Elveţia și Italia.
Opera capitală a vieţii sale este lucrarea Essais (3 vol.), despre care avea să spună cu mândrie; „eu însumi sunt
materia cărţii mele”. Această lucrare are câteva capitole în care tratează problema educaţiei. Ca și Rabelais, Montaigne
nu era de acord cu sistemul de educaţie al epocii, pe care l-a criticat și ironizat adesea în Essais-urile sale.
Educaţia trebuie să formeze omul în întregime. „Nu e un suflet sau numai un corp pe care-l educi, ci e un om. Nu
trebuie să desfaci pe om în două. Cum spune Platon, nu trebuie să educăm unul fără altul (corpul fără suflet), ci, trebuie să le
conducem deopotrivă, cum conducem o pereche de cai înhămaţi la aceeași oiște”.
Montaigne susţinea că „în relaţiile dintre oameni frumuseţea ocupă primul loc. Nu este ceva care s-o întreacă în credit.
Grecii, înţelegeau prin același cuvânt și frumosul și binele. Aristotel spunea că celor frumoși le este rezervat dreptul de a
comanda. Cei mai mari filosofi au scăpat din robie prin frumuseţea lor. Nu numai la om, ci, și la animale, consider frumuseţea la
două degete de bunătate”.
Cum am precizat, Montaigne a criticat școlile pedante ale timpului său, care se îngrijeau de a umple memoria,
neocupându-se deloc de înţelegere și de conștiinţă, deoarece luau știinţa din cărţi și nu o așezau decât pe vârful buzelor
pentru a o vărsa și vântura. „La ce folosește știinţa dacă nu o înţelegi?... Nu trebuie a lega știinţa de suflet, ci, a o încorpora lui.
Dacă nu-l schimbă (pe suflet) și nu îmbunătăţește starea lui de imperfecţiune, e mult mai bine să-l lași așa”.
Adevărurile învăţate trebuie să fie subordonate moralităţii. „Între primele cunoștinţe cu care trebuie să se adapteze
inteligenţa sunt acelea care ordonează moravurile sale și sensul moralei, care ne învaţă a ne cunoaște, a ști să murim bine și să
trăim bine”.
În acest sens: „istoria nu trebuie învăţată pentru a cunoaște faptele, ci, pentru a le aprecia. Mai important e de a
cunoaște moravurile lui Hannibal și Scipione, decât de a cunoaște data când a căzut Cartagina”.
Filosofia trebuie învăţată pentru că ne învaţă să trăim, pe lângă faptul că reformează și judecata. De asemenea,
experienţa personală contează în educaţie în mod decisiv. „Nu se învaţă a judeca și a vorbi bine, fără a ne exercita să
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vorbim și să judecăm… Tot ce reprezintă ochilor noștri e mai bine decât o
carte: răutatea unui servitor, prostia unui valet, contactul cu oamenii, călătoriile
în ţările streine”.
Nu trebuie învăţat nimic prin autoritatea și creditul pe care-l are
cineva asupra noastră. „Noi nu avem regi (în cugetare), ci, fiecare dispune
liber de sine însuși, cum spunea Seneca. Albinele merg și ele din floare în
floare, însă mierea, pe care o fac, e cu totul a lor. Nu mai are gust nici de
cimbru, nici de măgheran”.
Marele om de cultură nu era de acord cu o solicitare epuizantă a
elevului. „Eu nu doresc să stric spiritul copilului printr-o muncă chinuitoare –
14 ori 15 ore pe zi – la fel cu a adultului, cu a unui hamal, nici să-l văd
aplecat în exces la studiul cărţilor; aceasta îl face incapabil de o discuţie
civilizată și-l întoarnă de la cele mai bune ocupaţii. Și câţi oameni proști n-am
văzut numai din pricina lăcomiei necugetate de știinţă?”
Montaigne a recomandat învăţarea limbilor străine, dar într-o
anumită ordine: întâi limba maternă, prin convorbiri, apoi limba
popoarelor vecine, cu care avem relaţii, prin călătorii și conversaţii, apoi limbile clasice: greaca și latina. Prin tot ce se
vede, învaţă și face, copilul trebuie să devină mai bun. El trebuie să fie capabil de o virtute activă. „Valoarea cea mai înaltă
a adevăratei virtuţi stă în ușurinţa, utilitatea și plăcerea exercitării sale. În acţiunile sale se va vedea prudenţa, dreptatea, dacă
are modestie în jocuri, cumpătare, ordine în economia sa, indiferent în gusturile sale: fie carne, pește, vin sau apă”.
Educaţia trebuie să se facă într-o atmosferă de iubire și exemplul părinţilor nu trebuie să lipsească vreodată.
„Un tată este mizerabil dacă nu-și iubește copiii, decât din nevoia ce o are de ajutorul lor. El trebuie să se facă respectat prin
virtutea și prin desăvârșirea sa și amabil prin bunătatea și dulceaţa moravurilor sale”. Disciplina trebuie să fie blândă. „Am
văzut oameni, femei și copii astfel născuţi, încât o lovire cu bastonul e mai puţin decât altora un bobârnac, nu mișcă nici limba,
nici sprâncenele la loviturile care li se dau”. Deci, pedeapsa e zădarnică.
În Essais, problema educației nu este înfăţișată în cadrul unui sistem de educaţie bine închegat. Dar, Montaigne a
evidenţiat în chip desăvârșit părţile slabe ale educaţiei și a arătat unele căi noi, care trebuie utilizate în formarea
caracterului copiilor. Obiectivele educaţiei sunt: să dezvolte pe om în întregime; să respecte natura individului; să
dezvolte sufletul fără a-l încărca de cunoștinţe de prisos (scop formal); să-l relaţioneze pe copil în contact direct cu
natura și lumea înconjurătoare (realism); să apeleze la activitatea spontană a copilului, învăţând totul numai prin
activitate proprie (educaţie activă).
Aceste idei, asupra cărora el a atras atenţia și care în timpul său nu s-au impus, vor fi reluate mai târziu de alţi
pedagogi: Locke, Comenius, Rousseau, etc., iar astăzi au devenit teorii de bază ale pedagogiei.
Cu toate acestea, Montaigne a fost un sceptic în privinţa știinţelor educaţiei. Sceptic, vine de la cuvântul grecesc
skepsis, care înseamnă a cerceta fără a te hotărî la nimic, neîncredere, îndoială în rezultatul cercetărilor, examinărilor.
Contribuţia sa în educaţia intelectuală este indubitabilă și inestimabilă. Alături de Rabelais, el e socotit ca
promotor al curentului realist și individualist în pedagogia modernă.
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Exemplaritatea unui slujitor al Bisericii
Conf. univ. dr. Ioan Dănilă
Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri“ din Bacău
Este arhimandritul Teofil Lefter, iar până la începutul
acestui an a fost stareţul Mănăstirii-Pângăraţi. Dumnezeu a
rânduit ca în noaptea de 2 februarie 2012 să-l ia la Dânsul,
înainte de a împlini 53 de ani. S-a născut, așadar, în 1959, mai
precis pe 7 martie, în satul Ruși-Ciutea, comuna Letea Veche,
judeţul Bacău. A urmat liceul în Bacău, iar în 1986 s-a călugărit
la Mănăstirea-Bistriţa, din judeţul Neamţ. „S-a format sub
aripa părintelui Iustin Pârvu, a părintelui Ioanichie Bălan,
precum și a altor părinţi, precum Hrisostom Savu sau Ciprian
Zaharia, care vieţuiau pe atunci la Bistriţa“ (P.S. Ioachim
Băcăuanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului). Din 1989 a trecut la Mănăstirea-Pângăraţi, ca
ierodiacon și apoi ieromonah, iar după 1996, vreme de 16 ani, a fost în fruntea obștei de la această veche vatră de
creștinism ortodox din Moldova. În această calitate a iniţiat un amplu proiect de construire a bisericii Mănăstirii.
Lucrările au început în 2002, iar în septembrie 2010 a avut loc târnosirea sfântului lăcaș. „Prin anul 1983 – a mai
declarat episcopul Ioachim preotului-consilier Constantin Gherasim –, am fost desemnat de părintele stareţ de la
Bistriţa să fiu reprezentantul Mănăstirii în preluarea ansamblului arhitectural de la Mănăstirea-Pângăraţi, desfiinţată de
decretul de tristă amintire din 1959 și predată forţat Staţiunii de Cercetări Biologice și Geografice Stejaru. Am preluat
întregul complex, prin care s-au perindat mai mulţi stareţi, până când a venit părintele Teofil, care i-a redat frumuseţea
și strălucirea.“ „A fost un om care a iubit, deopotrivă, viaţa duhovnicească și pe cea de ctitorie, încercând să se împartă
între clipele de rugăciune și cele dedicate administrării unei mănăstiri“, a spus la slujba de înmormântare Î.P.S. Teofan,
mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
Episcopul vicar Ioachim Băcăuanul a fost cel care a realizat o evocare mai mult decât caldă și angajantă pentru
„restauratorul de temple ale Duhului Sfânt“, cum fericit l-a etichetat pe cel vrednic de pomenire. Dispunând de
„maturitatea duhovnicească a vechilor călugări“, Teofil Lefter le-a fost multor credincioși părinte spiritual.
Duminică, 5 februarie, când a avut loc parastasul, pe un ger cumplit, au venit „Sute de băcăuani la
înmormântarea stareţului Mănăstirii-Pângăraţi“ (titlul articolului „In memoriam“ din „Cronica Romanului“, numărul pe
februarie 2012). Consătenii ori conjudeţenii au fost cei care l-au ales ca duhovnic și tot ei au sprijinit, cum au putut,
noua construcţie, începută în 2002.
Scriem cu întârziere, după cum se vede, despre tristul eveniment, pentru că abia de câteva săptămâni am citit
Buletinul oficial al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Detalii mai puţin cunoscute am aflat de la studenta Codrina
Bulibașa (Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri“ din Bacău), care a realizat o cercetare în comuna Letea
Veche, de unde este originară, în cadrul stagiului de practică de specialitate. Tatăl ei, Stelian Bulibașa, a fost coleg de
liceu cu Gheorghe Lefter (numele de mirean), care „era dintr-o familie de oameni liniștiţi, îndreptaţi în spiritul
credinţei. Am înţeles că și tatăl lui tot pe la mănăstire și-ar fi petrecut timpul“. Probabil una dintre ultimele vizite în
locurile natale a fost în iarna lui 2011, când „a venit în satul Siretu, comuna Letea Veche, împreună cu Preasfinţitul
Ioachim Băcăuanul și un sobor de preoţi, unde a sfinţit casa praznicală“.
Mă pot număra, împreună cu familia mea, printre cei ce au reușit să-l aibă oaspete. Ne mijlocise legătura o
familie de credincioși – Natalia și Teodor Barac –, care frecventa Mănăstirea-Pângăraţi încă din anii '80. Ne-a făcut o
rugăciune din care am tras multe foloase. Blândeţea din glas, smerenia și „lumina din ochi“ (Rodica Barac) vor rămâne
ca peceţi ale unui om devotat creștinismului și așezămintelor acestuia. Comuna Letea Veche are îndreptăţirea de a-l
trece între oamenii de aleasă vrednicie ai locului.
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EU ÎI IUBESC PE MEDICI, PE . . .
În sala de operaţie este liniște, asistenta medicului tocmai a administrat ultima doză de antibiotic și, după minute bune de
concentrare, semnalul sonor al aparatului care înregistrează pulsul, indică faptul că inima a încetat să mai bată. Medicul clipește
greu, cu pleoape de plumb și oftează, pentru că de data aceasta a pierdut lupta cu moartea. Sunt convins că măștile acelea de pe
chipul medicilor uneori ascund și lacrimi mai mult decât fierbinţi, care brăzdează obrazul. S-a mai stins o viaţă! Operaţia în mare
parte a reușit dar, inima pacientului nu a rezistat. Cât de greu trebuie să-i fie unui medic să intre iar in aceeași sală de operaţie unde
au murit pacienţi... Cât de apăsător poate fi să te apropii iarăși de masa pe care din nefericire unii nu supravieţuiesc... Trebuie multă
putere și tărie de caracter să te apropii de locurile în care s-au petrecut astfel de întâmplări sub ochii tăi. Să recunoaștem că,
pentru fiecare dintre noi, ar fi teribil de greu să traversăm podul de pe care a căzut și a fost înghiţit de valuri cineva drag, cu atât
mai mult medicilor, nu le este ușor să găsească puterea de a intra iarăţi în sala de operaţii pentru încă o luptă cu moartea.
Nu doar medicilor le mor pacienţii pe braţe, ci și duhovnicilor le mor ”la piept” mulţi ucenici sau enoriași, după caz. Acest
om, iubit de unii sau chiar dispreţuit, neglijat de alţii (duhovnicul ) dă totul din el în fiecare spovedanie care e cu totul și cu totul
unică. Se străduiește să spună cuvintele cele mai potrivite, într-un interval de timp atât de scurt, încearcă să nu amintească anumite
adevăruri despre care intuiește că ar aduce tristeţe și deznădejde. Consumul interior al acestui om, în astfel de situaţii, este enorm;
mai mult decât atât, amintim faptul că efortul nu se oprește aici, concentrarea și frământarea continuând mult timp în cazul multor
spovedanii. Procentajul de ”pacienţi” care nu supravieţuiesc este destul de mare. Folosesc această expresie cu sensul că, acele
suflete, fie de cele mai multe ori nu se mai întorc la spovedanie, fie nu se leapădă de vreun păcat opritor, sau nici măcar nu încearcă
să renunțe la el. Cu siguranţă că în astfel de situaţii duhovnicul se întreabă, ca orice om lucid, dacă mai are rost să pună epitrahilul
pe grumaz. Cu toate acestea, și nu sunt puţine situaţii, printre oftaturi și suspine, rostește iarăși încetișor: ”Primește Doamne
mărturisirea robului lui Dumnezeu…..`` , și iar ”mor pacienţii” și iar intră în ”sala de operaţie”.
L-am iubit din ziua în care i-am citit prima carte, pe un părinte, care mi-a răscolit tinereţea cu cărţile sale și care a spus:
”Biserica Ortodoxă este o adunătură de înfrânţi care nu se lasă păgubași”. Și, încă o dată, preotul duhovnic oftează și mai încearcă
un nou asalt, punând umărul, după putere și pricepere, la crucea fiecărui ucenic.
Poate veţi fi tentaţi să spuneţi că urmează o exagerare dar, să știţi că, nu numai medicilor și duhovnicilor le mor pacienţii pe
braţe, ci și profesorilor de Religie. Nu vreau să abordez excepţii sau cine știe ce cazuri reale întâmplate, ci, aș aminti acele situaţii
unde răspunderea este abordată serios, efortul interior este colosal. Spune tot ce crede că se potrivește situaţiei, dă totul din el, cu
răsuflarea trasă dar și cu bucurie dă ultimii bani pe o carte, ce crede că s-ar potrivi adolescentului gândindu-se la clipa în care, plin
de zâmbet îi va mulțumi, iar el îl va sfătui să o împrumute și altcuiva. Apăsat de griji, copleșit de probleme, pentru că face parte
dintr-o tagmă umilită de guvernanţi, caută totuși să zâmbească, să spună o glumă bună ca să înveselească atmosfera pentru că vrea
să descreţească frunţile încruntate ale elevilor, frunţi întristate de multe păcate pe care nu e greu să le bănuiască un adult
responsabil, care obișnuia să se spovedească în adolescenţă. Nu de puţine ori aceste mari investiţii apar mai mult decât falimentare.
În ciuda tuturor eforturilor făcute de cel de la catedră, valul ”străzii” și al lumii acesteia înghite nemilos multe suflete, așa că, apare
frecvent întrebarea dacă are vreun rost să mai meargă la ore. Oricât ar încerca, un astfel de om, se va întreba dacă este vina lui și
ce anume ar trebui schimbat ajungând uneori să fie într-o continuă schimbare ce va genera o cruntă și grea oboseală. Ce-i de făcut?
Se poate întreba responsabil orice membru activ al tagmei profesorilor de Religie. Unde am greșit? Oare era mai bine dacă
spuneam cutare lucru? Oare trebuia să nu amintesc aspectul acela? Frământări istovitoare ce vor măcina întreaga fiinţă pe tot
parcursul misiunii ajungând până la senzaţia că niciodată nu are liniște; mereu e frământat, preocupat.... Ce s-ar face profesorii din
ţara asta dacă ar fi analizaţi după ”productivitatea” de la catedră? Darămite profesorii de Religie ce ar putea să facă și ce alte
presiuni ar trebui puse pe umerii lor?
”Mare este puterea crucii Tale, Doamne, că ai făcut din pescari apostoli și din păgâni mucenici, care să se roage pentru
sufletele noastre!”
Vom vedea la Judecată, cât de mare a fost productivitatea, randamentul, eficacitatea… acestor oameni.
Eu îi iubesc pe medici, pe duhovnici și pe ”profii” de religie și îi pomenesc cu drag, rugându-L pe Bunul Dumnezeu să-i
mângâie, să le șteargă lacrimile mai ales cele sufletești. Medicilor, să le dea Milostivul Dumnezeu putere să intre în sala de operaţie,
duhovnicilor nădejde să își pună totuși epitrahilul pe grumaz, iar profesorilor de Religie tărie, să înșface iarăși catalogul, să meargă
cu aceeași tenacitate spre clasă, să le zâmbească elevilor și să-L propovăduiască pe Hristos.

Pr. prof. Petrică Cautiș,
Colegiul Naţional ”Dimitrie Cantemir”- Onești
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PROF. BÂRGĂOANU
OTILIA

FAPTELE CREȘTINEPURITATE A SUFLETULUI

I

PROF. IRINA LEONTE

ORTOPRAXIA

I

PROF. IRINA LEONTE

FILANTROPIA
CREȘTINĂ

I

PROF. PETRESCU
IONELA- LIVIOARA

FILANTROPIA

COLEGIUL NAȚIONAL
DE ARTĂ GEORGE
SIBIȘAN IOANA
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X

APOSTU BACĂU

I

1.

SABATINO ANDREI

VII

COLEGIUL NAȚIONAL
PEDAGOGIC ȘTEFAN
CEL MARE BACĂU

1.

IONAȘCU GEORGIANA
CRISTINA

IX

COLEGIUL TEHNIC
ION BORCEA BUHUȘI

PICTURĂ
PROF. CHIRICA MI-

MELCHISEDEC

HAELA

VINCA DELIA ȘTEFANIA

VIII

I-VIII MIHAI EMINESCU

PROF. MIHAI MACOVEI

A. HRONIC
DE CULTURĂ
ȘI VIAȚĂ

PROF. SANDU ELENA

A.

XI

COLEGIUL ECONOMIC ARAD

DANIEL

4.

I-VIII NICOLAE IORGA

PROF. LICA MIOARA

A.

BACĂU
ȘCOALA CU CLASELE

5.

ICHIM ANCA

VII

I-VIII GHIȚĂ MOCANU
ONEȘTI

ȘCOALA CU CLASELE

6.

ZAHARIA MARIA

VII

I-VIII GHIȚĂ MOCANU
ONEȘTI

7.

CIOBANU RAREȘ

VII

I-VIII GHIȚĂ MOCANU
ONEȘTI

ȘCOALA CU CLASELE

8.

TOMA ANDREEA

X

COLEGIUL NAȚIONAL
PEDAGOGIC ȘTEFAN
CEL MARE BACĂU

1

ȘTEFĂNESCU – EDUCA-

II

MELCHISEDEC
ȘTEFĂNESCU

I

TEOLOGIE ȘI CULTURĂ ÎN

ȘCOALA CU CLASELE
VII

LUI MELCHISEDEC CA
MEMBRU AL ACADEMIEI
ROMÂNE

OPERA EPISCOPULUI
A.

PROF. ODAGIU MIRA

LICHE ȘTEFAN

ACTIVITATEA EPISCOPU-

TOR AL SPIRITULUI
TEOLOGIE ȘI CULTURĂ ÎN
PROF. BARCAN

CRUCEANU ANDREEA

CIAL

MELCHISEDEC

BUHUȘI

3.

PREMIUL SPE-

ȘTEFĂNESCU

ȘCOALA CU CLASELE

2.

EPISCOPUL

OPERA EPISCOPULUI
MELCHISEDEC

III

ȘTEFĂNESCU
MELCHISEDEC
PROF. BÂRGĂOANU
OTILIA

A.

ȘTEFĂNESCU – CEL MAI
ÎNVĂȚAT EPISCOP AL

II

ROMÂNILOR

PROF. BÂRGĂOANU
OTILIA

PROF. BÂRGĂOANU
OTILIA

PROF. CHIRICA MIHAELA

EPISCOP MELCHISEDEC
A.

ȘTEFĂNESCU – MEMBRU
AL ACADEMIEI ROMÂNE

A.

ȘTEFĂNESCU – TEOLOG
ȘI OM DE CULTURĂ

I

MELCHISEDEC

A.

MELCHISEDEC
ȘTEFĂNESCU – PERSONALITATE MARCANTĂ A
BISERICII NOASTRE

III

I

CONTRIBUȚIA EPISCOPU-

9

STOLERU ALINA
NICOLETA

COLEGIUL NAȚIONAL
IX

GH VRĂNCEANU
BACĂU

COLEGIUL TEHNIC

10

GORBĂNESCU ANDREI

XI

11

STANCIU LIDIA

XII

12

DRĂGOI ANA ELIZA

IX

DIMITRIE GHIKA
COMĂNEȘTI
GRUP ȘCOLAR
CONSTRUCȚII DE
MAȘINI DĂRMĂNEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL
DE ARTĂ GEORGE
APOSTU BACĂU

13

SANDU NARCIS

IX

COLEGIUL NAȚIONAL
DE ARTĂ GEORGE
APOSTU BACĂU

14

SIBIȘAN IOANA ALEXANDRA

X

COLEGIUL NAȚIONAL
DE ARTĂ GEORGE
APOSTU BACĂU

PR. PROF. DR. CTIN
LEONTE

PR. PROF. CORNELIU
GORBĂNESCU

GHINIȚĂ DANIEL CONSTANTIN

XI

OLOGIC ORTODOX
SFÂNTUL GHEORGHE
ROMAN

2.

PAȘCU CONSTANTIN

XI

I

EPISCOPUL MELCHISEDEC
A

AL ROMANULUI – ILUSTRU CĂRTURAR

I

VIAȚA EPISCOPULUI MELCHISEDEC AL ROMANULUI

I

PROF. AVÂRVARII
ELENA

B. TEOLOGIE
ȘI VIAȚĂ

„Rolul credinței în vindecarea
trupului și a sufletului”

I

PROF. AVÂRVARII
ELENA

B.

„Credința vindecătoare”

II

CRISTINA

PROF. PETRESCU
IONELA LIVIOARA

PROF. CIOBANU
ADRIAN

B.

A.HRONIC DE
CULTURĂ ȘI
VIAȚĂ

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
SFÂNTUL GHEORGHE
ROMAN

ȘTEFĂNESCU LA
OBȚINEREA AUTOCEFALIEI BOR

A

PROF. GORBĂNESCU

SEMINARUL TE-

1.

LUI MELCHISEDEC
A

„Sufletul și trupul omenesc
între boală și vindecare”
CONTRIBUȚIA EPISCOPULUI MELCHISEDEC LA
DEZVOLTAREA TEOLO-

I

I

GIEI ȘI CULTURII ÎN
SPAȚIUL ROMÂNESC
TAINA SFÂNTULUI MASLU

PROF. AMĂRINII
IONUȚ

B. TEOLOGIE
ȘI VIAȚĂ

ȘI SACROTERAPIA –
IMPORTANȚA LOR ÎN
VIAȚA CREȘTINULUI

I
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POPASURI DUHOVNICEȘTI

MĂNĂSTIREA ”Sf. Cuvios Antipa de la CALAPODEȘTI”
Pr. Prof. Corneliu Gorbănescu - Colegiul Tehnic “Dimitrie Ghika” Comănești
Satul Calapodești situat în comuna Dealu Morii,
judeţul Bacău are o vechime de peste 600 ani. Sătenii știu că
în preajma anului 1460, domnitorul Moldovei - Ștefan cel
Mare - a trecut cu oaste prin acest sat, venind de la
Borzesti. A ţinut sfat cu sfetnicii săi și a împroprietărit cu
pământ locuitorii acestei zone. Satul s-a dezvoltat economic
și administrativ, luând fiinţă mai târziu o cazarmă de
dorobanţi. Biserica a fost ridicată în trei rânduri din cauza
alunecărilor de teren, fiind ctitorită pe la anul 1889 de Preotul Ion Mihalache.
În 1997, după sfinţirea bisericii din Calapodești, cu
hramul „Sfinţii Voievozi Mihail și Gavriil”, s-a hotărât, la
1 septembrie 1997 ca în acest sat să se înfiinţeze
Mănăstirea Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești,
pentru cinstirea acestui sfânt moldovean, care s-a născut pe
aceste meleaguri în anul 1816, din părinţi simpli și deosebit
de credincioși. A trăit în acest sat până la vârsta de 20 ani,
când, într-o noapte, tânărul Alexandru (după numele de botez) a plecat, îndreptându-se mai întâi către Mănăstirea Neamţului, mergând apoi și pe la alte mănăstiri, chiar la Muntele Athos. După o vreme, a revenit pe
pământ românesc, în Basarabia, alăturându-se sfinţilor din secolul al XIX-lea.
Pentru trăirea duhovnicească intensă și pentru faptele sale minunate a fost cunoscut în toată Rusia.
Sfântul Antipa a trăit ultimii 17 ani din viaţă la
mănăstirea Valaam din Sankt Petersburg, unde
a și fost îngropat în anul 1882, pe 10 ianuarie.
Din anul 1992, Sf. Cuv. Antipa este trecut în

rândul sfinţilor, fiind trecut în calenda-

rul ortodox la data de 10 ianuarie.
Sub îndrumarea stareţului Ierom. Ghenadie Dinga s-a construit un corp de chilii, care
cuprinde aprox. de 30 de camere și gospodăriile anexe. În anul 2005 a fost numit stareţ
HARISMA
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Ierom. Pahomie Parfene, care a continuat construirea
noii mânăstiri.
În anul 2006, la data de 10 ianuarie, s-a făcut
primul hram în cinstea Sf. Antipa, iar în vara aceluiași an,
cu binecuvântarea PS Ioachim Bacăuanul, în duminica a
doua a după Rusalii, a Tuturor Sfinţilor Români, s-a pus
piatra de temelie a noii biserici “Sf.Antipa și Toţi Sfinţii
Români “. În ziua de 29 iunie 2008 a fost sfinţită crucea
de călugărie a Sf. Antipa și a fost așezată la loc de cinste
spre închinarea credincioșilor. De asemeni, a fost sfinţit
un Altar de vară pentru oficierea slujbelor bisericești.
PS Episcop Ioachim Băcăuanul a scris slujba
acestui sfânt pe care bisericile ortodoxe o citesc în ziua

de 10 ianuarie.
După cum se știe, Sfântul
Antipa de la Calapodești este
singurul român athonit prăznuit de

Biserica

Ortodoxă

Română,

Biserica Ortodoxă Rusă și Sfântul
Munte Athos.
Satul Calapodești a intrat în
circuitul

valorilor

ortodoxe

universale,

spirituale
datorită

Sfântului Antipa, născut pe aceste
meleaguri și care, pentru sfinţenia
vieţii sale, este cinstit astăzi de
toată Ortodoxia.
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SCRISORILE SFÂNTULUI PAUL
I. DATE GENERALE:
Clasa: a IX-a
Disciplina: Religie (cultul Romano-Catolic)
Subiectul lecţiei: SCRISORILE SFÂNTULUI PAUL
Tipul lecţiei: Lecţie de transmitere/ însușire de noi cunoștinţe
Scopul lecţiei: Dobândirea de noi cunoștinţe despre Sfântul
Paul și scrisorile lui
Data: 26 martie 2012
Profesor: Cristian Scripcaru
Colegiul Tehnic „Petru Poni”- Onești
Durata lecţiei: 50 de minute
Competenţe generale:
- Definirea specificului propriei credinţe, în raport cu alte credinţe și convingeri;
- Utilizarea adecvată a conceptelor specifice religiei, în diferite contexte de comunicare;
- Integrarea valorilor și a cunoștinţelor religioase în structura propriilor atitudini și
comportamente.
Competenţe specifice:
- Prezentarea generală a Scrisorilor Sfântului Apostol Paul;
- Conștientizarea importanţei mântuirii, reflectată în scrisorile pauline;
- Identificarea și descrierea întrebărilor fundamentale ale omului și sintetizarea principalelor
răspunsuri date de Biblie;
Elemente de competenţă derivată:
ECD1: prezentarea principalelor momente din viaţa Sfântului Paul;
ECD 2: analizarea momentului convertirii Sfântului Paul;
ECD3: învăţarea și explicarea termenilor specifici;
ECD4: precizarea numelor celor 14 scrisori pauline;
ECD5: definirea principalelor teme din scrisorile pauline;
ECD6: explicarea importanţei Scrisorilor pauline.
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Strategie didactică:
- metode și procedee: explicaţia, problematizarea, conversaţia, lectura, observarea dirijată,
expunerea;
- mijloace de învăţământ: manualul, calculatorul și prezentarea powerpoint, tabla, creta, fișa de
lecţie, fișa de lucru;
- forme de organizare: activitatea frontală, pe grupe, individuală.
Bibliografie:
Introducere în Sfânta Scriptură – coord. Pr. Petru Sescu, Editura Sapientia, Iași, 2006.
Manual de Religie, coord. Pr. Alois Hârja, Editura Presa Bună, Iași 2008;
Biblia, ediţia BOR, Editura Institutului Biblic și de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București
1993.
II. DESFĂȘURAREA LECŢIEI:

Nr.
Crt.

Etapele
lecţiei

Elemente
de
competenţă
derivată

Conţinutul instructiv-educativ
Activitatea profesorului
-Salută elevii.

Moment
1.

2.

-Rostește rugăciunea cu elevii.

organizatoric

-Notează absenţii, interesându-se de motivul
absenţelor

2 min.

-Organizează clasa pentru începerea lecţiei.

Anunţarea
titlului noii
lecţii și
prezentarea
elementelor
de
competenţă
derivată
5 min.

- Titlul noii lecţii este: Scrisorile Sfântului Paul.
Elemente de competenţă derivată urmărite în
această lecţie sunt: ECD1: prezentarea principalelor
momente din viaţa Sfântuluii Paul; ECD2: analizarea
momentului convertirii Sfântului Paul; ECD3:
învăţarea și explicarea termenilor specifici; ECD4:
precizarea numelor celor 14 scrisori pauline; ECD5:
definirea principalelor teme din scrisorile pauline;
ECD6: explicarea importanţei Scrisorilor pauline;

Activitatea elevului

Metode și
procedee

Mijloace
de învăţământ

Forme de
organizare

Evaluare

-Răspund la salut.
-Rostesc rugăciunea.
-Comunică absenţii și
motivul absentării lor.

Ascultă cu atenţie.
Primesc fișele de curs și
alte materiale
ajutătoare.

Conversaţia

Conversaţia

Calculatorul și
prezentare
powerpoint

Chestiona
re orală
Frontală
Apreciere
verbală
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Nr.
Crt.

Etapele
lecţiei

Elemente
de
competenţă
derivată

Conţinutul instructiv-educativ
Activitatea profesorului

Saul – Paul (așa se numea acasă) s-a
născut între anii 5-10 î.C. în orașul Tars,
din provincia Cilicia (din Turcia de astăzi).
Saul a fost cetăţean cu drepturi depline al
Tarsului. Acest drept îi revenea de la naștere
deoarece aparţinea uneia dintre cele mai
vechi familii ebraice a orașului. Paul era
mândru de acest privilegiu, cu atât mai mult
cu cât primise astfel și cetăţenie romană.
Alături de tatăl său, muncea ţesând lână
din care făceau corturi și mantale pentru
păstorii care trăiau în zonele muntoase.
Saul a primit formarea pe care
trebuia să o primească orice evreu de clasă
medie. Educaţia elementară a primit-o în
Tars, iar etapa superioară la Ierusalim după
cum el însuși afirmă: „Eu sunt bărbat iudeu,
născut în Tarsul Ciliciei, dar crescut în
cetatea aceasta la picioarele lui Gamaliel,
educat întocmai după legea părinţilor (Fap
22,3).

Activitatea elevului

25 min.

ECD3

ECD1

Experienţa fundamentală din viaţa lui
Saul - Paul a fost întâlnirea sa cu Isus Cristos
cel viu. În drumul spre Damasc o lumină
orbitoare îl aruncă la pământ și un glas
se aude: „Saule, Saule pentru ce mă
prigonești? El a zis: Cine ești tu,
Doamne? Vocea răspunde: Eu sunt Isus
pe care tu îl prigonești! Tremurând și
îngrozit, a răspuns: Doamne ce vrei să
fac? Iar Domnul i-a spus: Scoală-te și du
-te la Damasc. Acolo iţi voi spune ce
trebuie să faci” (Fap 9,4-6).Sfântul Paul
este cunoscut ca un mare teolog al
Bisericii creștine: a scris 14 scrisori, adresate unor comunităţi întemeiate de el (Filipi,
Corint, Tesalonic, etc). Alături de Paul
teologul, există Paul misionarul, iar
teologia sa nu poate fi separată de activitatea
sa misionară. Între anii 42-60 întreprinde 3
călătorii misionare deosebit de fructuoase
pentru Biserica de la început: parcurge mii de
kilometri, întâlnește mii de persoane și-l
vestește pe Cristos în mijlocul lumii păgâne
cu un succes extraordinar.
Dupa o viaţă trăită în harul lui Dumnezeu, întărit de Duhul Sfant în credinţa sa,
Paul a murit martir în anul 67 în timpul împăratului Nero, fiind decapitat.
În afară de predica orală, sfântul
Paul s-a folosit de scrisori pentru a
pregăti, a înlocui sau a desăvârși munca
sa pastorală. Nu toate epistolele sfântului Paul au ajuns până la noi. Astfel, în
1Cor 5,9 este citată o epistolă precedentă
trimisă corintenilor. În Col 4,16 se vorbește
despre o epistolă trimisă laodicenilor. Din Fil
3,1, se pare că Apostolul a scris de mai multe
ori filipenilor..
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Mijloace
de învăţământ

Forme de
organizare

Evaluare

Participă la discuţie.
Expunerea

Frontală
Ascultă cu atenţie și
notează pe foile de
curs.

Conversaţia

Prezentare
Powerpoint

Paul vorbea limba greacă, dar
a învăţat și limba ebraică citind biblia.
Cunoștea biblia pe de rost și o cita cu
ușurinţă. În timpul șederii sale la
Ierusalim s-a alăturat tagmei fariseilor
fiind convins că poate ajunge la mântuire prin
sine, împlinind Legea: „Am trăit ca un fariseu
în tagma cea mai stricată a religiei noastre
(Fap 26,5). S-a implicat – așa cum rezultă
din cartea Faptele Apostolilor, dar și din
propria sa mărturie – în persecutarea
celor care urmau „calea”, fiind plin de zel
și decis împotriva religiei lui Isus.
Predarea
noilor
cunoștinţe

Metode și
procedee

Calculatorul și
prezentare
Powerpoint

Apreciere
verbală

Fișe de curs

Elevii participă la
discuţie.

(Anexa
Explicaţia

Ascultă cu atenţie și
notează în fișele de
curs.

Expunerea

nr. 1)

Frontală

Nr.
Crt.

Etapele
lecţiei

Elemente
de
competenţă
derivată

Conţinutul instructiv-educativ
Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Scrisorile Sfântului Paul sunt:
Romani, 1 și 2 Corinteni, Galateni, Efeseni,
Filipeni, Coloseni, 1 și 2 Tesaloniceni, 1 și 2
Timotei, Tit, Filemon și Evrei. Unele scrisori
sunt adresate unor comunităţi, altele unor
persoane, una dintre ele unui popor întreg
(cel evreu).
ECD2

ECD4

ECD5

Principalul izvor al învăţăturii
pauline este Domnul Isus însuși, care i-a
apărut în drum spre Damasc și l-a
chemat la apostolat. După acest moment,
Domnul i-a apărut în repetate rânduri și i-a
făcut revelaţii deosebite (cf. 2 Cor 12,1-4).
Apostolul face deseori referire la acest izvor
supranatural (cf. Gal 1,15; 1 Cor 11,23). Dar
nu toată doctrina a primit-o prin
revelaţii
particulare.
Multe
le-a
cunoscut de la apostoli (cf. 1 Cor 15, 37), fiind fapte publice, predicate de
apostoli și ucenici.
Teme
fundamentale
în
Scrisorile pauline sunt: persoana lui Isus
Cristos,
învierea,
Botezul,
Euharistia,
îndreptăţirea, harul, carismele etc.

Metode și
procedee

Mijloace
de învăţământ

Forme de
organizare

Evaluare

Explicaţia

Ascultă cu atenţie și
notează în fișele de
curs.

Expunerea

Conversaţia

Privesc prezentarea
Powerpoint

Convergenţa unor elemente care
revin periodic în epistolar oferă posibilitatea
de a scoate în relief caracteristicile gândirii
pauline: cristologia (învăţătura despre
Cristos), escatologia (învăţătura despre a
doua venire a lui Isus și viaţa veșnică),
soteriologia (învăţătura despre Mesia,
Mântuitorul) și ecleziologia (învăţătura despre
Biserică).
Importanţa
Scrisorilor
Sfântului Paul. Primii creștini trăiau
experienţe spirituale noi, dar nu erau în
stare
să
le
exprime.
Lipseau
conceptele, cuvintele. Paul a elaborat
noi categorii teologice pentru a
exprima noutatea creștină: a înţeles și a
făcut să se înţeleagă că moartea și
învierea lui Cristos au creat o nouă
situaţie religioasă. Autoritatea și forţa
pătrunzătoare a gândirii sfântului Paul, au
însoţit creșterea primelor comunităţi creștine
care, adunând scrierile sale, au făcut din ele
obiectul unei aprofundări continue.
În istoria Bisericii și în
reflecţia teologică, de la Sfinţii Părinţi și
până în epoca modernă, scrisorile au
avut o influenţă remarcabilă, stârnind
după caz sau potrivit epocii istorice
respective, adeziune sau refuz ostil. În
timpul primelor secole, s-a recurs frecvent la
scrisorile lui Paul pentru a respinge mișcări de
erezie, pentru a susţine și întări doctrina
tradiţională.

Calculatorul și
prezentare
Powerpoint

Elevii participă la
discuţie.

Frontală

Explicaţia

Ascultă cu atenţie și
notează în fișele de
curs.

Textele sfântului Paul hrănesc de 20 de
secole credinţa creștină și teologia, sunt în
centrul dialogului ecumenic și constituie o
voce critică în viaţa oricărui credincios.
ECD4

Privesc prezentarea
Powerpoint
Expunerea

ECD5
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Etapele

Nr.
Crt.

4.

lecţiei

Fixarea
cunoștinţelor
15 min

Elemente
de
competenţă
derivată

Conţinutul instructiv-educativ
Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Împarte elevilor o fișă de lucru. Elevii trebuie să
treacă în ciorchine principalele calităţi ale Sfântului
Paul

Rezolvă aplicaţiile

Metode și
procedee

Conversaţia

Mijloace
de învăţământ

Forme de
organizare

Evaluare

Fișe de
lucru
Individuală

Ciorchinele
(Anexa nr.

Ce v-a impresionat în această lecție?

5.

Aprecierea,
asocierea,
generalizarea

Cum putem fi și noi misionari în societatea
contemporană?
Era mai ușor să fii misionar în Biserica primară?

Conversaţia
Frontală

Ascultă cu atenţie.
Răspund

2 min

Problematiz
area

Notarea
în catalog

Apreciază activitatea elevilor. Trage concluziile care
se impun.

6.

Încheierea
1 min

Rostește rugăciunea cu elevii, salută

Rostesc rugăciunea,
salută

Conversaţia

Aprecie-re
verbală

Frontală

ANEXA 1
FIȘĂ DE CURS
Data___________
Scrisorile Sfântului Paul
- Familia și educaţia .............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
- Convertirea ............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
- Călătoriile misionare ........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
- Scrisorile Sfântului Paul sunt: Romani, 1 și 2 Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, 1 și 2 Tesaloniceni, 1 și 2
Timotei, Tit, Filemon și Evrei. Unele scrisori sunt adresate unor comunităţi, altele unor persoane, una dintre ele unui popor întreg (cel
evreu).
- Principalul izvor ...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
- Temele principale din Scrisorile pauline
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
- Importanţa Scrisorilor Sfântului Paul.
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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ANEXA NR. 2
FIȘĂ DE LUCRU
Notaţi în ciorchine informaţii legate de viaţa și activitatea Sfântului Paul
învăţate în lecţia de azi.
Anul nașterii

Educaţia

Familia

VIAŢA

MISIONARUL

SFÂNTUL
PAUL
SCRISORILE
MISIONARUL
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EDUCAŢIA CREȘTINĂ ȘI ADOLESCENŢII
Prof. dr. Liviu Ciuraru, Școala “Mihail Sadoveanu” Bacău
1. Cfr Buzzi C. - Cavalli A. – De
Lillo A., Giovani del nuovo secolo.
Quinto rapporto IARD sulla
condizione
giovanile, Bologna
2002, pp. 19-39.

2. Cfr Pollo M., Modelli di
approccio
alla
condizione
giovanile, in Antony F. V. et al.,
Pastorale
giovanile.
Sfide,
prospettive ed esperienze, Torino
2003.

3. Vergote A., Religione, fede,
incredulita. Studio psicologico,
Roma 1985, p. 83.

4. Cfr Baden-Powell R., Scouting
for Boys: A Handbook for
Instruction in Good Citizenship,
Oxford 2005.

Relaţia dintre religie și tineri reprezintă o temă vastă, uneori aspru disputată.
Adolescenţa constituie o perioadă existenţială ce a fost definită în funcție de un
context temporal și cultural, dependentă fiind de factori biologici, psihologici și
sociali. Prima premisă a acestei prezentări este una de ordin epistemologic. După
cel de al doilea război mondial perioadă adolescenţei s-a dilatat, conferindu-i-se ca
limite pubertatea și etatea adultă. 1
Astăzi cultura și identitatea adolescenților este marcată de era tehnologică și
de noile mijloace de comunicare, precum internetul și celularul, instrumente ce
implică un limbaj propriu și o comprehensiune originală a lumii. 2 Pecularitatea
adolescenţei contemporane are ca exigenţă studiul tendinţelor acestei perioade cu
o metodologie nu mai puţin originală. Pentru spaţiul educativ generalizarea
conferită de pluralul persoanei adolescente e riscantă, deoarece duc la construirea
și aplicarea unui patern ireal asupra acestui strat social caracterizat de altfel de cel
mai intens dinamism.
Termenul secund al intenerariului intelectual propus în titlul prezentării este
religia. Etimologic cuvântul religie se consideră a fi provenind din două posibile
verbe latine, și anume, fie religio, relegere, cum propune Cicero în De natura deorum
cu sensul de a considera cu grijă lucrurile care privesc cultul zeilor, fie, conform cu
Divinae institutiones a lui Lactantiu, religio, relegare, cu semnificația de legătură ce ne
unește cu Dumnezeu. Religia poate fi definită ca un tot alcătuit din limbaj, sentimente,
comportamente și semne care fac referinţă la o fiinţă supranaturală.3 Astfel, credinţa
religioasă se prezintă ca un sistem bine articulat de credinţe, idealuri, norme,
instituţii și rituri. Trăirea religioasă a tinerilor tinde astăzi să nu se identifice cu o
religie anume sau cu o instituţie religioasă, ci cu asumarea și experimentarea unor
comportamente personaliste.
Lectura lumii adolescente nu cunoaște o analiză obiectivă și completă, orice
demers cognitiv fiind o interpretare realizată pentru un obiectiv. Orice interpret
are un scop, iar un hermeneut educator trebuie să-i identifice posibilităţile și
limitele. Așadar, o perspectivă educativă creștină este și una interesată de un scop,
fapt pentru care implică nu doar un orizont antropologic, ci și unul teologic.
Dimensiunea educativă creștină trebuie să manifeste o abordare realistă și pozitivă
a trăirii adolescentine. Educaţia trebuie să descopere minimul de bine din fiecare
individ 4 pe care să-și bazeze acţiunea. Educaţia este o relaţia inter umană și ca
atare are ca exigenţă reciprocitatea și implicarea din partea celui educat.
Educatorul creștin este susţinut în această viziune educativă de convingerea
că Dumnezeu este prezent și acţionează în orice generaţie și orice cultură. El
trebuie să surprindă noutatea și să recunoască autenticitatea fiecărei generaţii.
Această metodologie nu implică ingenuitatea, ci convingerea că adolescenţa este o
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5. Cfr Pollo M., Essere giovani
nella complessita, tra speranza e
indifferenza, in CEI, Atti della XLV
assemblea generale, Roma 2001,
pp. 50-51.

realitate ambiguă, susceptibilă de evoluţii pozitive sau negative 5, iar acestea
depind în bună măsură de susţinerea primită.
6. Cfr. De Fraine J.- Vanhoye A.,
Cuore, in Dufour X. L., Dizionario
di teologia biblica, Genova 1990, p.
242. Cavalli A. (ed.), Il tempo dei
giovani, Bologna 1995. Inima
umană este izvorul personalitătii
constiente, inteligente si libere,
centrul optiunilor sale decisive, si a
actiunii misterioase a lui Dumnezeu.

Subiectivismul este o trăsătură emergentă a culturii contemporane,
marcantă și pentru noile generaţii. Aceasta este un efect al complexităţii sociale,
în care nu există un centru generator de valori și idealuri împărtășite, ci doar o
cultură fragmentară în care nu se mai regăsesc nici adevărul și nici obiectivitatea.
Tinerii, în acest mod, se închid într-un orizont de sens constituit din nevoile
personale, din dorinţele și sentimentele exprimate sau nu, și din sisteme simbolice
interiorizate. Acest refugiu este atenuat doar de micro-deschiderile definite de
spaţiul relaţional primar din viaţa cotidiană caracterizate de o climă de solidaritate
afectivă. Astfel, căutarea religioasă a adolescenţilor este una subiectivă. Nevoia
unei spiritualităţii este percepută ca fiind o chestiune personală de tip funcţional,
prin care religia este acceptată doar dacă este utilă în satisfacerea exigentelor
personale.
Centralitatea subiectului oferă și bază pozitivă, și anume, redescoperirea
importantei conștiinţei individuale, nucleu de gravitate a unei identităţii capabile să
dialogheze cu complexitatea. Conștiinţa, nucleul intim al întâlnirii omului cu
Dumnezeu, a rămas unicul ghid în contextul fragmentării. Devine evident că
educaţia religioasă trebuie să pună accentul asupra responsabilităţii personale,
capabilă să formeze o interiorizare individuală matură.
Dimensiunea afectivă manifestă un rol incisiv în viaţa socială și în căutarea
religioasă a tinerilor. Criteriul adevărului este substituit de emotivitate. Asumarea
unui crez este direct proporţională cu rezonanţa emotivă trezită în individ. Ori o
asemenea atitudine lipsită de criterii raţionale are ca și cauzalitate un deficit de
cultură religioasă. Practica religioasă și religiozitatea devin astfel manifestări
fragmentare ale experienţei adolescentine.
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7. Cfr Cavalli A. (ed.), Il tempo dei giovani,
Bologna 1995.

8. Cfr Ferraris A. O., La ricerca dell
identita. Come nasce, come cresce, come
cambia l idea di se, Firenze 2002.

O religie a emoţiei este însă lipsită de relevantă în complexul
existentei personale, contribuind adâncirea rupturii dintre Evanghelie și
cultură. Exacerbarea dimensiunii afective conţine și germenii unei posibile
relaţionării cu persoana lui Cristos. Dinamica afectivo-relațională poate
constitui sursa unei experiențe creștine, inima fiind în spaţiul antropologiei
biblice nucleul unificant al persoanei. 6 Astfel, emotivitatea poate educa
sentimentele dacă acestea sunt identificate și susţinute prin intermediul
unei educaţii optime.
Căutarea religioasă a tinerilor se caracterizează prin axarea pe imediat, ce
de altfel este unul dintre fenomenele cele mai relevante ale culturii
contemporane. Noile generaţii sunt din ce în mai puţin capabile să
interpreteze curgerea timpului pe axa liniară a istoriei și implicit de a
propriei vieţii în manieră coerentă și unitară din perspectiva unui proiect
existenţial capabil să ofere sens. 7
Această trăsătură este relevantă în raport cu religia ce este și o
experienţă atât a trecutului cât și a viitorului. O religiozitate fără rădăcini
în istorie este una fără identitate. Dorinţa de fericire reprezintă o tensiune
pozitivă ce se găsește în interiorul tinerilor iar educaţia religioasă autentică
trebuie să aibă capacitatea de a-i prezenta chipul și instrumentele de a o
dobândi într-un hic et nunc istoric.

9. Cfr Gattoni B., I giovani e la flessibilita
lavorativa. Occasioni e rischi nella
costruzione dell identita di se, Studii Zancan
2 (2005) pp. 64-85.

10. Cfr Garelli F., La generazione della
vita quotidiana. I giovani in una societa
differenziata, Bologna 1984, p. 30.

Conceptul identităţii istorice a fost înlocuit din cauza numeroaselor
schimbării de paradigma unei identităţii dinamice, ce este funcțională, dar
și fragilă 8, deoarece obligă tinerii la un proces continuu de adaptare.9
Imaginea religiozităţii este pliată pe cea a căutătorului și a pelerinului,
dar o identitate excesiv de dinamică devine nefuncţională. Imposibilitatea
de a se relaţiona cu propria identitate poate conduce tinerii la a nu-și
pune probleme, la incapacitatea de a accepta ritmul vieţii cotidiene,
mergând până la negarea sa. 10
Educaţia religioasă are ca imperativ utilizarea unei pedagogii care să-i
ajute pe tineri să gestioneze precaritatea, oferind motivaţii zilnice
armonizate cu contextul istoric cultural.
Dimensiunea relaţională contemporană privilegiază raporturile
primare și sunt caracterizate de o marcantă indiferentă fată de tipologia
relaţiilor ce presupun implicarea socială. 11
Un asemenea tipic relaţional nu ajută dezvoltarea tinerilor: raportul
cu familia, în care se rămâne mult timp, este văzut ca un sistem al
complicităţii ce împiedică atingerea statului de adult, iar relaţia cu sexul
opus nu creează proiecte comune și nu este orientată spre procreare.
Această tipologie relaţională are consecvente și în plan religios. Factori
care menţin tensiunea credinţei sunt multiplii, însă elementul care
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11. Cfr Buzzi C. et. al., op. cit.

12. Cfr Scalon R., La spiritualita, in
Garelli F. – Ferrero C. (ed.), Una
spiritualita in movimento, Padova 2003,
p. 68.

prevalează este cel relaţional, exprimat în recunoașterea unei prezenţe
superioare cu care e necesară o relaţie, și în asumarea figurilor motivante.
Tinerii își alimentează propria religiozitate nu doar prin intermediul
unui raport vertical, cu Dumnezeu și Isus, dar și printr-o relaţionare
orizontală, și anume cu ceilalţi subiecţi care le împărtășesc itinerariul. 12
Astfel, Biserica și educatorul creștin trebuie să propună pentru
dezvoltarea trăirii religioase figuri pregnante care să fie asumate ca modele,
să prezinte un pattern relațional inter personal care să mobilizeze energiile
și să creeze o structură comunitară ce poate conferi identitate.
Deschiderea tinerilor spre trăirea religioasă are astăzi consistenţă
calitativă și cantitativă, însă pentru a se manifesta obligă la o acţiune
educativă competentă și punctuală.
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LUMINA NECREATĂ A LUI DUMNEZEU
Prof. Diaconu Ștefan - Colegiul ”Mihai Eminescu” Bacău
Sfântul Grigorie Palama (Γρηγόριος Παλαμάς : 1296-1359), Arhiepiscop de Tesalonic, a fost
dintre cei mai profunzi și mai originali teologi ai Bisericii Ortodoxe din secolul al XIV-lea. Este considerat un
sfânt părinte al Bisericii.
El este înscris în calendarul ortodox cu zi de prăznuire la data de 14 noiembrie, dar fiind cinstit în chip
aparte în Duminica a doua a Sfântului și Marelui Post, numită și Duminica Sfântului Grigorie Palama.
Neînţeleasă si nepercepută, lumina care își are sursa în Dumnezeu, ni se arată uneori fie ca o
promisiune, fie ca o rasplată, fie ca o prevenire, pentru ca, în mod conștient sau nu, sufletul nostru, suflarea
lui Dumnezeu în noi, își caută izvorul din care a ieșit. Lumina aceasta este numai cu un grad inferioară esenţei
divine. Ea este o energie necreată, o lumină necreată care s-a revelat... îndeosebi celor pe care Dumnezeu i-a
ales pentru a li se revela în scopuri mântuitoare pentru lume.
Lumina este o energie necreată a harului care își are sursa în Dumnezeu: ea poate fi vazută,
rămânând mereu invizibilă și poate fi înţeleasă, rămânând mereu nepricepută de minte, numai prin experienţa
spirituală. Nu există identitate între foc și căldură, deși aceste elemente nu pot fi despărţite. Nu există
identitate între Dumnezeu și energiile Sale necreate. Câteodată această lumină necreată ne răpește sufletul
și-l face să părăsească trupul, așa cum s-a întâmplat cu Sf. Pavel care a fost răpit, după propria lui mărturisire,
până în al treilea cer. Câteodată, lumina mistică pătrunde trupul rugătorului și o face să răspândească o
lumină vizibilă pentru ochii fizici, așa cum se întâmpla cu Moise. Ea operează în trup o transformare spirituală,
oarecum asemănătoare cu spiritualizarea Trupului lui Iisus, după învierea Sa, dar nu identică. Vorbind de
Dumnezeu nu putem lucra decât cu analogii, niciodată cu identităţi.
Cei care primesc darul vederii luminii mistice se pătrund, după ani de zile de intimitate cu această
energie necreată, de o lumină vizibilă pentru ochii de carne ai celor din jur.
Spre deosebire de alte confesiuni creștine, deviate în felurite chipuri și măsuri de la tradiţia originară,
Ortodoxia, pe linia de continuitate a Bisericii primare, face deosebire limpede între cele create și cele
necreate, iar în privinţa acestora din urmă – între Fiinţa și Energiile divine, adică între ceea ce este Dumnezeu
în esenţa Sa și ceea ce este El în lucrarea Sa.
Aceste distincţii necesare, implicite în toată tradiţia teologiei mistice răsăritene, și-au căpătat o
strălucită articulare doctrinară în scrierile Sfântului Grigorie Palama (sec. XIV), mai ales în urma polemicii
acestuia cu grecul occidentalizat Varlaam din Calabria (secondat de prietenul său Achindin), pe tema misticii
isihaste. Deoarece identitatea Ortodoxiei este astăzi fie ignorată, fie redusă la anumite aspecte mai degrabă
formale, nu-i de prisos să zăbovim o dată în plus asupra esenţei spirituale a creștinismului răsăritean, expu
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nînd, fie și sumar, datele acestei controverse
celebre.
Călugării isihaști, ducând viaţă de curăţie
desăvîrșită

și

de

rugăciune

permanentă

(Rugăciunea lui Iisus: “Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu, miluiește-mă pre mine, păcătosul”, prin
care mintea și inima se contopesc în chip tainic, iar
omul purificat devine lăcaș al harului dumnezeiesc
și îndumnezeitor), ajungeau treptat la experierea
directă

a

dumnezeirii,

contemplînd

lăuntric,

“liniștiţi” și transfiguraţi, lumina divină suprasensibilă și suprainteligibilă, asimilată luminii taborice a Schimbării
la Faţă, când Domnul S-a arătat în veșmântul slavei Sale (transfigurarea de pe Muntele Tabor: Matei 17:1-2;
Marcu 9: 28-29). Mulţi dintre ei nu aveau învăţătură cărturărească și nu erau deloc meșteri la vorbă
(duhovnicitatea nefiind neapărat virtute discursivă, ci adeseori smerită tăcere); întrebaţi ce văd, unii spuneau,
în îngereasca lor simplitate, că văd o lumină de negrăit, care-i umple de pace și bucurie, iar alţii afirmau făţiș
că-L văd pe Dumnezeu. Umblând printre ei și iscodindu-i cu viclenie, Varlaam, ratat ca trăitor și dedat
speculaţiilor raţionale, în spiritul steril al scolasticii târzii, nu scăpa nici un prilej să-i ridiculizeze, cu morga
suficienţei zeflemitoare, numindu-i “cei cu sufletul în buric” (omphalopsychoi), pentru că în străvechea
practică isihastă poziţia optimă de rugăciune era cea ghemuită, cu faţa plecată spre pîntece. Mai mult decât
atât: ignorant și circumspect totdeodată, Varlaam îi învinuia de-a dreptul de erezie, pentru afirmaţia lor de a-L
vedea pe Dumnezeu. El se întemeia pe locul comun că Dumnezeu cu nici un chip nu poate fi văzut de
oameni: noi nu putem contempla decît creaţiile lui Dumnezeu, dar nu și pe Dumnezeu Însuși. Prin urmare,
considera Varlaam, cu trufașă siguranţă de sine, acești oameni simpli și ciudaţi se amăgesc și-i amăgesc și pe
alţii; dacă ei văd “ceva”, acel “ceva” nu poate fi nicidecum Necreatul (Dumnezeu), ci doar o realitate creată,
mai mult sau mai puţin inefabilă, dar în orice caz exterioară fiinţei divine. El admitea că ar putea fi vorba
despre harul lui Dumnezeu (“graţia divină”, cum îi spun apusenii), pe care-l considera însă ca aparţinând lumii
creaturilor – o creaţie divină de ordin superior, dar totuși creaţie. Acuzaţia adusă isihaștilor era gravă: ei ar fi
confundat, asemenea păgînilor criticaţi de Apostolul Neamurilor (cf. Romani 1:22-25), cele create cu cele
necreate, făptura cu Făcătorul!
Aici intervine Sfântul Grigorie Palama, cărturar vestit, dar și adânc trăitor, el insuși practicant al metodei
isihaste. Acesta îi apără pe isihaști și Ortodoxia, arătând că eroarea sau confuzia era de fapt a lui Varlaam (și a
apusenilor în genere). Având o concepţie greșită despre Duhul Sfânt (reflectată în adaosul Filioque, care
exprimă inovaţia dogmatică a dublei purcederi/procesiuni a Duhului Sfânt, nu doar de la Tatăl, ci și de la Fiul),
Apusul se înșeală și asupra lucrării Duhului în lume, considerând harul drept ceva creat – și deci cu totul
exterior dumnezeirii. De aceea apusenii nu pot înţelege nici viaţa mistică a Ortodoxiei și nici adâncimile
gândirii ei teologice.
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Din perspectiva dreptei credinţe răsăritene, între Fiinţa lui Dumnezeu (inaccesibilă în sine) și lumea
făpturilor Sale (văzute sau nevăzute) se interpun energiile necreate, lucrările nemijlocite ale lui Dumnezeu,
care sunt solidare cu firea Lui necreată, dar totuși accesibile, pe cale mistică, celor înduhovniciţi. Sfântul
Maxim Mărturisitorul afirmase deja că dumnezeirea este izvorul “energiilor” (în greacă: energeia, “putere de
acţiune”, “lucrare”). Teologia palamită reia și dezvoltă această afirmaţie pînă la ultimele ei consecinţe.
“În discuţiile despre natura luminii taborice cu teologii latini – care, sub pretextul simplicităţii și neîmpărţirii
naturii divine, spuneau că harul este creat – Sfântul Grigorie Palama face distincţie între fiinţa sau esenţa lui
Dumnezeu, adică firea dumnezeiască necreată, și energiile divine necreate, adică lucrările sau «ieșirile»
personale prin care El Se lasă împărtășit, Se manifestă și îndumnezeiește. Energiile izvorăsc din dumnezeirea
comună celor trei Persoane ale Treimii și prin aceasta sunt unice, indivizibile, permanente și stabile. Ele există
deodată cu Persoanele și sunt contemplate în mod real, nu simbolic” Dar să vedem ce spune Sfântul Grigorie
Palama însuși, înfruntându-l pe Varlaam. Referindu-se la lumina văzută de isihaști, el precizează, cu fineţea
limbajului antinomic specific apofatismului răsăritean: “Ei știu din experienţă că este o luminare și un har nema
terial și dumnezeiesc, o lumină văzută în chip nevăzut și înţeleasă în chip neînţeles. Ce este însă aceasta, nu știu să
spună.Află tu, cu metodele definiţiei, ale analizei și împărţirii [metodele raţionaliste ale filosofiei scolastice – n. n.] și
binevoiește de ne învaţă și pe noi, care nu știm! Fiinţa lui Dumnezeu nu este acea lumină, căci fiinţa este inaccesibilă
și neîmpărtășibilă. Înger iarăși nu este, căci poartă trăsături stăpînitoare. Îndumnezeind deci și trupul, ea e văzută – o,
minune! – și de ochii trupești, iar uneori vorbește limpede celui ce o vede, prin cuvinte așa-zicând negrăite…”
Prin urmare, Sfântul Grigorie conchide, împotriva insinuărilor lui Varlaam, că “nu a definit nimeni dintre
ai noștri pe văzător (contemplativ) ca pe acela ce vede fiinţa lui Dumnezeu” (ibidem, p. 278). Urmându-l pe
marele Dionisie, Sfântul Grigorie spune că slava dumnezeiască este “lumina harului” ce “înconjoară
întotdeauna, în veci și neîntrerupt, pe sfinţi, în petrecerea veacului viitor, ca și pe ucenici la atotdum
nezeiasca Schimbare la Faţă” (ibid., p. 328). Contemplarea isihastă a acestei lumini este o anticipare mistică a
veacului viitor, a “Zilei a Opta”, o experiere tainică a Împărăţiei lui Dumnezeu (închipuită și în cetatea
“Noului Ierusalim”, conform viziunii ioanice: – Apocalipsa 21:23; subl. n.). În această splendoare a slavei Sale
va veni și a doua oară Domnul și “drepţii vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor” (Matei 13: 43). “De
felul acesta e deci vederea lui Dumnezeu – continuă Sfîntul Grigorie – pe care numai cei ce s-au învrednicit
de sfârșitul cel fericit o vor vedea în veacul ce va să fie, dar pe care au văzut-o și aici fruntașii Apostolilor pe
Tabor, Ștefan când era omorât cu pietre, Antonie când se nevoia cu liniștea [isihia], mai bine zis toţi sfinţii,
adică toţi cei curaţi cu inima…” (ibid., p. 356).
Textul cel mai lămuritor îl constituie cele “150 de Capete despre cunoștinţa naturală, despre
cunoașterea lui Dumnezeu, despre viaţa morală și despre făptuire” (cf. vol. cit., pp. 424-525), din așa-numitul
Tom aghioritic). Părintele Stăniloae glosează (p. 476, subsol): “Dacă Duhul S-ar uni cu noi după fiinţă, atunci am
avea o fiinţă comună cu El. Iar dacă S-ar uni după ipostas, persoana noastră ar fi una cu Persoana Lui. Sau Persoana
Lui ar deveni persoana noastră, așa cum în Hristos Persoana Cuvântului a devenit persoana naturii omenești. Deci
trebuie spus că Duhul Se unește cu noi prin lucrare. Noi ne însușim lucrarea Lui și El lucrarea noastră. Ne întâlnim în
lucrarea divino-umană [teandrică] comună, dar neconfundată”.
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Uneori, Sfântul Grigorie Palama vorbește despre
“dumnezeirea de jos” desemnând prin aceasta pe
Dumnezeu în lucrarea Sa.
În privinţa tuturor acestor probleme se cască, din
păcate, o adevărată prăpastie între Răsărit și Apus:
“Deosebirea constă în următorul fapt: concepţia apuseană
despre

har

presupune

ideea

de

cauzalitate,

harul

prezentându-se drept un efect al Cauzei divine, asemenea
actului creaţiei, în timp ce pentru teologia răsăriteană el este
o purcedere firească – energiile, iradierea veșnică a fiinţei
dumnezeiești. Numai în actul creaţiei Dumnezeu lucrează în
calitate de Cauză, producând un nou subiect chemat să
participe la deplinătatea dumnezeiască. În energii, El este, El
există, El Se arată veșnic. Este un mod de a fi, la care avem
acces primind harul.
De asemenea, în lumea creată și pieritoare,
prezenţa luminii necreate și veșnice, omniprezenţa reală a
lui Dumnezeu, este mai mult decât prezenţa Sa cauzală – «Lumina luminează în întuneric și întunericul nu a
cuprins-o» (Ioan 1: 5). Energiile dumnezeiești sunt în toate și în afară de toate. Trebuie să ne ridicăm mai
presus de fiinţa creată, să părăsim orice contact cu făpturile, spre a ajunge la unirea cu «raza dumnezeirii»,
după cuvântul lui Dionisie Pseudo-Areopagitul. Și totuși aceste «raze dumnezeiești» pătrund întreg universul
creat, fiind și cauză a existenţei sale – «Lumina în lume era, și lumea prin ea a fost făcută, dar lumea nu o
cunoștea» (Ioan 1:10)”, scrie Vladimir Lossky în Teologia mistică a Bisericii de Răsărit (cap. IV: “Energiile
necreate”; tr. rom. pr. Vasile Răducă).
Nu trebuie să înţelegem însă că energiile sunt cu necesitate creatoare prin ele însele (acestea ar fi
iradiat din Dumnezeu și în absenţa creaţiei), ci mai degrabă trebuie spus că ele sunt conforme voinţei lui
Dumnezeu. “Această voinţă a creat totul prin energii, pentru ca natura creată să ajungă în mod liber la unirea cu
Dumnezeu în aceleași energii” (Vl. Lossky, loc. cit.); sau, altfel spus, ca noi să ajungem prin har, după cuvântul
apostolic, “părtași ai firii dumnezeiești” (II Petru 1: 4).
Bibliografie:
1.OrthodoxWiki -“Sfântul Grigorie Palama: Viaţa și activitatea”;
2.Părintele Calciu Dumitreasa -“Lumina necreată”;
3.Răzvan Codrescu -“Teologia mistică a energiilor necreate”.
4.Ion Bria, Dicţionar de teologie ortodoxă.
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ÎNTEMEIEREA BISERICII CREȘTINE
DIN PERSPECTIVA CĂRŢII „FAPTELE APOSTOLILOR”
Prof. Răzvan-Constantin Gînscă – Școala cu clasele I-VIII Helegiu
Mântuitorul Hristos Și-a dorit întemeierea unei instituţii unice, continuatoare a activităţii Sale prin Sfinţii
Apostoli și mai apoi prin urmașii acestora, o instituţie numită chiar de El cu termenul „Biserică”(Matei
16:18),capabilă să ofere omului acontul bunurilor viitoare. Pentru a fi real un așezământ al mântuirii
oamenilor,ea trebuia să fie înfiinţată chiar de către Iisus Hristos, ceea ce s-a și realizat.
Biserica prelungește de-a lungul timpului realitatea întrupării Mântuitorului, a unirii celor două firi în
persoana Sa, unire prin asumare în ipostasul dumnezeiesc. Biserica este singurul mod de a-L prezenta și
transmite pe Hristos lumii, în continuitatea operei mântuitoare devenind întruparea și permanenţa Lui istorică.De aceea, imaginea despre Biserică și Hristos se condiţionează reciproc, interacţioneză și nu se poate
concepe Biserică fără Hristos și Hristos fără Biserică.
„Împărăţia Cerurilor”, împărăţie vestită de Sfântul Ioan Botezătorul, de cei 12 Apostoli și de cei 72 de
ucenici trimiși în misiunea de probă (Matei 10:7 Luca 10:11) și prezentată de Mântuitorul în parabolele Sale
(Matei 13), devine Biserica în cele două aspecte, Luptătoare și Triumfătoare.
Înţelegem astfel că în Biserică alături de sfinţi se află și păcătoși (pilda neghinei-Matei 13: 24-43; pilda
năvodului - Matei 13, 47-50). Biserica cheamă pe toţi oamenii la mântuire (pilda celor chemaţi la nuntă- Luca
XIV, 7-15), dar pentru a ajunge în Biserica Triumfătoare este nevoie de strădanie personală prin fapte bune
(pilda fiului de împărat – Matei 18:12-14; pilda celor 10 fecioare - Matei 25:1-12). Dumnezeu Se bucură de
intrarea oricărui om în Biserică (pilda oii pierdute - Matei 18:12-14), de întoarcerea celor rătăciţi la calea
mântuirii (pilda fiului risipitor - Luca 15:11-32).
Biserica va crește și va cuprinde toată lumea (pilda grăuntelui de muștar – Matei 13: 31-32; 36-43),
având mare putere transformatoare în sufletele oamenilor (pilda aluatului - Matei 13:33). Pentru dobândirea
ei, pentru a te bucura de valorile ei nemăsurate, nicio renunţare sau jertfă nu este prea mare (pilda comorii
ascunse și pilda mărgăritarului - Matei 13:44-46).
Cuvântul Evangheliei propovăduit de Biserică va fi primit în mod diferit de către oameni (Matei 13:323). Legea Nouă adusă de Hristos are nevoie de o formă nouă, adecvată, pentru răspândire și exprimare și
aceasta este Biserica (pilda petecului și burdufului- Luca 5:36-38), instituţie care primește în interiorul ei pe
toţi oamenii indiferent de vârstă (pilda lucrătorilor tocmiţi la vie- Matei 20:1-15).
Mântuitorul Hristos vorbește despre Biserică arătând că pe piatra credinţei în dumnezeirea și mesianitatea lui va zidi Biserica Sa „pe care porţile iadului nu o vor birui” (Matei 16:18). Această întemeiere a fost
prefigurată în Vechiul Testament prin alegerea lui Israel, organizarea templului cu rânduieli cultice adecvate și
prin vestirile profeţilor despre activitatea și mesianitatea lui Hristos.
Întemeierea Bisericii are loc pe o unică temelie (I Cor. 3:11) care este Iisus Hristos „piatra cea din
capul unghiului”, care unește doi pereţi adică pe iudei și păgâni, unire săvârșită prin aceeași credinţă. Cei ce se
împiedică de această credinţă, adică o refuză și se smintesc în Hristos, necrezând în El, vor fi pedepsiţi (Matei
21:44). Având această temelie, Biserica este configurată de către Iisus Hristos prin câteva momente inedite:
Jertfa Mântuitorului („Săvârșitu-s-a”- Ioan 19: 30); Învierea din morţi (Matei 28:, 5-7); Înălţarea de-a dreapta
Tatălui (Fapte 1:9-10; 7: 55-56); Pogorârea Sfântului Duh ( Fapte 2), ultimul act fiind anunţat cu anticipaţie în
diverse momente ( Luca 24: 49; Ioan 7:38-39).
Pogorârea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii configurează în chip văzut Biserica, instituţie ce dezvoltă
viaţa de comuniune cu Dumnezeu prin Hristos în Duhul Sfânt. În acea zi, Sfinţii apostoli primesc în chip deHARISMA
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plin, individual și comunitar, puterea Duhului
Sfânt spre împlinirea misiunii pentru care au
fost aleși. Botezul Sfântului Duh îi învestește cu
puteri harice deosebite (harisme), ceea ce va
deveni caracteristic pentru ierarhia bisericească din secolul I.
Întemeierea Bisericii aduce implicit practicarea actelor cultice de provenienţă creștină,
în primul rând săvârșirea tainei Sfântului Botez,
ritual exersat de către cei 12 Apostoli la apa
Iordanului sub supravegherea Mântuitorului
(Ioan 4:1). De acum înainte ritualul are și încărcătură harică necesară aducând real iertarea păcatelor și harul
mântuitor. Prima comunitate creștină este acătuită exclusiv dintre iudei și cel mult prozeliţi ai dreptăţii fiind
cu toţii circumciși. Cei 3000 de oameni botezaţi în ziua Cincizecimii și apoi cei 2000, provin din Ierusalim,
Palestina și diaspora.
Un pas deosebit îl constituie formularea ideii de comunitate care-i „alege dintr-o societate considerată
ea însuși aparte între celelalte neamuri”. Comunitatea creștină se alcătuiește pe baza credinţei și a obiectivului comun care-i unește. Temelia Evangheliei ce au primit-o este Hristos, iar obiectivul urmărit este unirea cu
Hristos în mod real, mai întâi în lumea aceasta prin Tainele încorporării în Hristos-Botez,Mirungere și Sfânta
Împărtășanie (Gal. 2: 20; 3:27) și în chip deplin în Împărăţia Cerească. Această perspectivă a lucrurilor nu
condiţionează provenienţa socială sau naţională a creștinului (Gal. 3: 28). Sentimentul de comuniune ce înflăcăra pe creștini se alimenta prin unirea cu Hristos a tuturor credincioșilor, act concretizat ăn primirea
Sfintei Împărtășanii de către toţi membrii prezenţi.
Comuniunea se prelungea în agape, adică servirea mesei în comun, gest menit să dezvolte și să întărească iubirea faţă de semeni. Agapele puneau la aceeași masă-gest cu o deosebită însemnătate mai ales în antichitate-pe sclavi, cu stăpânii de sclavi; pe cetăţenii romani sau pe iudei cu „neamurile”; pe femei cu bărbaţi;
pe căsătoriţi cu necăsătoriţi; pe bătrâni cu tineri; pe repudiaţi cu divorţaţi; pe adoptaţi cu înfumuraţii descendenţi de gintă. Participanţii la agape luau împreună hrana „întru bucurie și întru curăţia inimii” (Fapte 2: 46).
Duhul era viu trăit alcătuind o singură familie și nimeni nu zicea că este ceva al său, ci vânzând ceea ce mai
posedau, aduceau preţul dobândit la picioarele apostolilor spre împărţire cu ceilalţi creștini și alinare a oricărei nevoinţe.
Slujirea încredinţată apostolilor la Cincizecime nu se finalizează cu moartea lor, ci este o învestire cu
Sfântul Duh, atât a ierarhiei cât și a membrilor Bisericii în perspectiva secolelor. Hristos garantează prezenţa
Sa lucrătoare în cadrul Bisericii până la sfârșitul veacurilor (Matei 28:20), ceea ce indică perpetuarea harului
preoţiei prin succesiunea neîntreruptă a membrilor ierarhiei.
Întemeiată la Ierusalim, Biserica va cuprinde toată lumea, conform voinţei Mântuitorului păstrându-și
unitatea datorită anumitor factori: același Duh Sfânt oferă harul tuturor celor ce se vor boteza,
propovăduirea de către apostoli a aceleiași învăţături despre Dumnezeu, născând aceeași credinţă în sufletele
oamenilor care intră în Biserică prin aceeași procedură-Botezul. Unitatea se păstrează în continuare prin
Sfânta Euharistie care este oferită tuturor membrilor care se roagă în comun și trăiesc din munca lor valorificată frăţește prin comunitatea bunurilor. O viaţă comunitară atât de strânsă, determină o organizare sobornicească ce are în frunte o ierarhie coborâtoare haric din Hristos pe care-L reprezintă.
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SĂRBĂTORI ÎN CINSTEA SFINŢILOR
Prof. Lica Mioara, Școala cu clasele I - VIII “Nicolae Iorga” Bacău
„Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi…”

Sărbătorile reprezintă zile solemne din viaţa
oamenilor, notate în calendarul bisericesc cu cruce
roșie, în care credincioșii respectă sau cinstesc fie anumite fapte și evenimente din istoria mântuirii, fie persoane sfinte.
Sărbătorile se împart în:
Praznice împărătești (în cinstea Mântuitorului și a
Maicii Domnului);
Sărbători în cinstea sfinţilor;
Sărbători în cinstea sfinţilor îngeri și a sfintei Cruci.
Sărbătorile sunt zile de bucurie, de înălţare sufletească,
dacă participăm cu toată fiinţa noastră la Biserică, ne
apropiem mai mult de Dumnezeu, primim harul curăţitor, sfinţitor și mântuitor și ne simţim în „Casa Domnului” ca în Rai, conform cântării bisericești „În Biserica slavei Tale stând, în Cer a sta ni se pare…”.Stând în
biserică, împreună cu toţii, luând aminte la dumnezeiasca învăţătură, cântând, împărtășindu-ne – acestea sunt
cele mai înălţătoare ceasuri ale noastre. Când, toţi împreună, urmărim sfintele slujbe, atunci dobândim unirea
noastră cu Hristos. Părintele Porfirie spune: „Iubirea, dăruirea către Dumnezeu, adorarea, unirea cu Dumnezeu,
unirea cu biserica, sunt Raiul cel de pe pământ.”
În biserică ne întâmpină peste tot chipurile sfinţilor care parcă ne invită să-i imităm, să le urmăm credinţa, să ne dăruim în întregime lui Hristos prin rugăciune, să ne predăm voii Sale Sfinte, să ne jertfim, să ne
curăţim de patimi, să mărturisim cu mult curaj și bărbăţie credinţa ortodoxă apărată cu jertfă și sânge de înaintașii noștri. Sfinţii ne îndeamnă să ne umplem sufletul de tărie duhovnicească și de îndelungă răbdare pe
calea mântuirii.
Sfinţii au fost oameni aleși și bineplăcuţi lui Dumnezeu care au trăit în total acord cu
voinţa Lui, L-au iubit, I s-au dăruit și și-au consacrat viaţa Domnului Hristos, au dovedit multă
bunătate și milă faţă de semeni. Sfinţii au fost adevărate exemple, adevărate modele de creștini, de
oameni duhovnicești, icoane de fapte bune și cuvioșie; sfinţii au devenit prietenii lui Dumnezeu. Pentru noi,
sunt ocrotitori și rugători înaintea Tronului dumnezeiesc pentru sufletele noastre. „Sfinţilor mucenici care bine
v-aţi nevoit și v-aţi încununat, rugaţi-vă Domnului să ne mântuiască sufletele noastre.” „Pe toţi sfinţii pomenindu-i, iar
și iar, cu pace Domnului să ne rugăm”, spunem la Sfânta Liturghie.
Sfinţilor le sunt dedicate în calendarul creștin ortodox mai multe sărbători:
1 ianuarie – Sf. Ierarh Vasile cel Mare
7 ianuarie – Sf. Ioan Botezătorul
30 ianuarie – Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur
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23 aprilie – Sf. Mare Mucenic Gheorghe - Purtătorul de Biruinţă
21 mai – Sf. Împăraţi Constantin și Elena
29 iunie – Sf. Apostoli Petru și Pavel,
20 iulie – Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul
7 august – Sf. Cuv. Teodora de la Sihla
9 septembrie – Sf. Ana
14 octombrie – Sf. Cuvioasă Parascheva – ocrotitoarea Moldovei
26 octombrie – Sf. Mc. Dimitrie – Izvorâtorul de Mir
27 octombrie – Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou – ocrotitorul Bucureștilor
30 noiembrie – Sf. Apostol Andrei
6 decembrie – Sf. Ier. Nicolae
7 decembrie – Sf. Mc. Filofteia
12 decembrie – Sf. Ier. Spiridon
27 decembrie – Sf. Arhidiacon Ștefan
Sfinţii aceștia, în mod deosebit, sunt cei mai populari, cei mai cunoscuţi. Ei au ajuns la un grad mai înalt
de perfecţiune prin practica statornică a dragostei creștine, devenind locașuri ale Sfântului Duh. Din acest
motiv, trupurile lor au devenit sfinte moaște făcătoare de minuni. Unele dintre ele se află în țara noastră:
moaștele Sf. Cuvioase Parascheva la Iași, ale Sf. Mc. Filofteia la Curtea de Argeș, ale Sf. Calinic la Cernica, ale
Sf. Dimitrie cel Nou la București etc.
Biserica îi cinstește pe sfinţi pentru lucrarea lor deosebită, pentru bogăţia darurilor pe care Dumnezeu
le-a revărsat prin ei. În cinstea lor se zidesc sfinte biserici cu hramul lor, numeroși creștini le poartă numele;
se fac rugăciuni speciale, cântări de laudă, acatiste; se citește sinaxarul (viaţa sfântului); se cinstesc sfintele
moaște și sfintele icoane cu chipul lor; în prima parte a Sfintei Liturghii se scot și se așează pe Sfântul Disc
miride (părticele) pentru prooroci, apostoli, mucenici și sfinţi.
Cinstirea sfinţilor contribuie într-o mare măsură la îmbogăţirea vieţii religios – morale, la întărirea în
dreapta credinţă, la sporirea evlaviei și la ajutorul dat credincioșilor în calea lor spre mântuire. „Minunat este
Dumnezeu întru sfinţii Săi și voia celor ce se tem de El o va face și rugăciunea lor o ascultă.”
Cântare bisericească:
Doamne, de n-am avea pe sfinţii Tăi rugători și bunătatea Ta milostivindu-se spre noi, cum am îndrăzni
Mântuitorule a Te lăuda pe Tine, pe care Te binecuvintează neîncetat Îngerii, știutorul inimilor, iartă sufletele
noastre.
Stiaţi că …
… Duhul Sfânt ne învaţă toate, ne sfinţește, ne curăţă, ne ajută să nu mai facem păcatul, răul? Așadar, să devenim plini de Duhul Sfânt!
… sufletul se îmbogățește și se curăţă prin studiul cuvintelor Sfinţilor Părinţi, prin învăţarea psalmilor, a vieţii
sfinţilor, prin cântare și prin rugăciune?
… ţelul vieţii creștinului este unirea tot mai strânsă cu Hristos prin har, în Biserică?
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Exerciţii aplicative:
1. Completaţi spaţiile punctate utilizând cuvintele din paranteză:
Originea noastră e cerească, de aceea suntem chemaţi să năzuim la un neîncetat urcuș duhovnicesc. Sfinţii au
înţeles aceasta și-au curăţit și schimbat adâncul sufletesc și au devenit locașuri ale……..………….. Calităţile
lor au fost multe: iubire nesfârșită faţă de…………….. și faţă de ………………….., chiar și faţă de vrăjmași,
………………..
Ei
au
dovedit
multă……………,
multă……….……
și
mult………….;
Rugăciunile……………….. au fost întotdeauna ascultate de Dumnezeu, pentru că ei sunt…………… lui
Dumnezeu.
(Sfântului Duh, prietenii, sfinţilor, Dumnezeu, semeni, credinţă, nădejde, curaj)
2. Alcătuiţi enunţuri utilizând cuvintele: „sfânt”, „sărbătoare”, „hram”.
3. Explicaţi care sunt principalele tipuri de sărbători ortodoxe.
4. Uniţi informaţiile din coloana A cu ceea ce corespunde din coloana B:
A

B

Sf. Mc. Gheorghe

21 mai

Sf. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

7 august

Sf. Ierarh Vasile cel Mare

14 octombrie

Sf. Ioan Botezătorul

7 ianuarie

Sf. Cuvioasă Parascheva

23 aprilie

Sf. Mc. Filofteia

26 octombrie

Sf. Împăraţi Constantin și Elena
Sf. Teodora de la Sihla

1 ianuarie
7 decembrie

5. Care din sărbătorile sfinţilor mai importanţi este precedată de o perioadă de post?
Îndemn:
De la sfinţii mărturisitori să luăm și noi mai mult curaj și bărbăţie în mărturisirea lui Hristos și a credinţei ortodoxe apărată cu jertfă și sânge de înaintașii noștri. Să ne umplem sufletul de tărie duhovnicească și
de îndelungă răbdare pe calea mântuirii.
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noștri, Doamne Iisuse Hristoase miluiește-ne și ne mântuiește pe
noi. Amin.
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6. Completaţi tabelul:

Sfinţi
Apostoli

Mucenici (martiri, mărturisitori)

Numele sfinţilor

Data prăznuirii

- Sf. Ap. Andrei

…

- Sf. Ap. Petru și Pavel

…

- Sf. Mc. Filofteia
- Sf. Mc. Gheorghe

…

- Sf. Nicolae

…

- Sf. Trei Ierarhi

…

- Sf. Spiridon

…

- Sf. Cuv. Parascheva

…

- Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou

…

Împăraţi

- Sf. Constantin și Elena

…

Prooroci

Sf. Pr. Ilie Tesviteanul

…

Ierarhi

Cuvioși

7. Rezolvaţi rebusul și veţi obţine pe verticala A-B „cartea sau agenda care cuprinde toate
sărbătorile bisericești de peste an.”

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B
1. Sfânta ocrotitoare a Moldovei, cu moaștele la Iași (14 oct)
2. Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului (7 ian)
3. Sfânta Muceniţă cu moaștele la Curtea de Argeș (7 dec)
4. Fratele Sf. Ap. Andrei, sfânt Apostol sărbătorit împreună cu Sf. Pavel pe 29 iunie
5. Primul Apostol (sărbătorit de Biserica noastră pe 30 noiembrie)
6. I se spunea Sf. Cuvios…………….. cel Nou, Basarabov cu moaștele la București
7. Mama Maicii Domnului
8. Sf. Ier…………. al Trimitundei, mare făcător de minuni.
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MUZICA ȘI AMBIGUITATEA FRUMUSEŢII
Prof. Vasilică Nica, Liceul Economic „Ion Ghica” Bacău

Motto: “Faţa eșuată a frumuseţii greu sesizabilă pentru sufletul neîncercat pervertește sufletul omenesc la
cultul său idolatru” (Paul Evdochimov).

Dacă am face o provizorie radiografie a locului pe care îl are muzica în viaţa oamenilor în general și a
tinerilor în special, ne-am da seamă că această temă este una de mare actualitate. În general știm cu toţii ce
fel de muzică se ascultă astăzi. De la muzica satanică și până la cea mai curată muzică creștină omului i se
oferă un univers muzical greu de clasificat. În faţa acestui univers muzical foarte larg și diversificat avem
nevoie de discernământ sau de un puternic simţ selectiv. În continuare încerc să formulez câteva criterii
de selecţie a muzicii.

Muzica frumoasă înfiripă și dezvoltă sentimente curate și nobile

Muzica pe care o ascultăm reflectă nivelul la care ne aflăm, dar ne și influenţează negativ sau pozitiv. În
relaţia noastră cu Dumnezeu nu există lucruri neutre: ori există valori care pot fi asumate și folosite spre
folosul nostru, ori există false valori care ne depărtează de propria nostră identitate (de ceea ce Dumnezeu a
vrut să fim).
Dacă muzica pe care o ascultăm potenţează în noi sentimente nobile și curate este bună, iar dacă ea
provacă la desfrâu și imoralitate înseamnă că nu este bună. O melodie este izbutită când zămislește în sufletul
omului nostalgia frumuseţii pe care a pierdut-o strămoșul nostru. Despre acest lucru spune Sfântul Ioan de
Kronstadt: „Nu te lăsa vrăjit de armonia sunetelor scoase de instrumente și de voci omenești, ci caută să descoperi
efectul acestora asupra sufletului sau, cu alte cuvinte, care este spiritul lor. Dacă acea muzică îţi aduce în suflet o
stare de liniște, de înţelepciune, de sfinţenie, ascult-o, nutrește-ţi sufletul cu ea. Iar dacă prin ea îţi pătrund în suflet
patimi, nu o mai asculta, ţine-te deoparte de trupul și de spiritul acelei muzici” (Viaţa mea în Hristos). Sfântul Ioan
Gură de Aur îndeamnă: „Cercetează-te să vezi ce gânduri îţi vin în minte când auzi cântându-se un psalm și ce
gânduri îţi vin când auzi cântându-se un cântesc de lume” (Omilii la Matei II, VI).
Pentru un tânăr care are puţin discernământ duhovnicesc este destul de ușor să aplice acest criteriu.
Pentru el patima este patimă și curăţia este curăţie, el face destul de ușor distincţie între sentimente curate și
sentimente rușinoase și nedemne. Pe când cel care nu are discernământ, numește binele rău și răul bine,
dulcele amar și amarul dulce (cf Isaia 5:20). Un adolescent fără simţ selectiv se revoltă dacă îi spui că muzica
pe care o ascultă îl vatămă. Nu-l poate convinge altcineva, dar cum să ajungă el singur la concluzia că ritmul și
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sunetele agresive ale unei melodii
au o influenţă malefică asupra sa?
Dacă îi spui unui manelist
că muzica pe care o ascultă,
înfiripă

sentimente

lascive,

obscene, imorale și dezvoltă trăiri
primitive

spune

că

nu

este

adevărat.

El

chiar

argumenta

prin

aceea că

poate
în

manele se fac rugăciuni și se face
apel la atitudini umane. De aceea,
acest criteriu poate fi folosit cu
sorţi de izbândă când cineva a
trecut prin ceea ce se numește
renaștere duhovnicească. Cineva
are un discernământ mai bun cu
cât se apropie mai mult de
Dumnezeu și-I simte prezenţa.
Fără această condiţie omul admiră ceea ce merită dispreţ și dispreţuiește ceea ce merită admiraţie.

Muzica frumoasă este imn înălţat lui Dumnezeu.

În creștinism chiar și cele mai simple gesturi au rolul de a potenţa în om dorinţa de a-L slăvi pe
Dumnezeu. Sf. Apostol Pavel spune că un creștin vrea să-L slăvească pe Dumnezeu chiar și prin aceea că
mănâncă și bea (cf. I Cor 10:31). Toate simetriile și armoniile lumii de la atom și până la galaxie Îl laudă pe
Dumnezeu, iar cei cu inima curată se bucură de această muzică tăcută și o recapitulează în inima lor. Marele
cântăreţ, Proorocul David a auzit cum Îl laudă pe Dumnezeu toate adâncurile, dealurile și toţi cedrii,
animalele și păsările zburătoare (cf Ps. 148:7-14).
Johann Sebastian Bach a dedicat întreaga sa creaţie muzicală spre slava lui Dumnezeu, așa cum afirma
el însuși în 1708: "Singurul scop al muzicii ar trebui sa fie glorificarea lui Dumnezeu și delectarea spiritului uman".
Pe manuscrisele sale au fost identificate iniţialele S.D.G. (Soli Deo Gloria – Numai spre gloria lui Dumnezeu).
Cred că unii muzicieni au fost beneficiari ai revelaţiei naturale; în momentele lor de inspiraţie au cucerit în
sunete armoniile sferelor. Muzica cu adevărat frumoasă constituie un preludiu al rugăciunii (chiar dacă ne
referim la un sens mai larg al cuvântului rugăciune). Dacă nu mă transpune într-o astfel de stare, muzica se
reduce la o pasiune trecătoare. Muzica frumoasă este pridvorul împărăţiei lui Dumnezeu, dacă ea mă ajută să
trec pragul către lăuntrul ei, și-a atins scopul, dacă nu, se reduce la o iluzie.
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Muzica profană și muzica religioasă

Beethoven, cel mai mare geniu muzical al omenirii spune că „muzica este o revelaţie mai înaltă
decât înţelepciunea și filosofia”. Unii Părinţi duhovnicești acceptă ascultarea pieselor muzicale profane
care nu vatămă sufletul. Aceste piese sensibilizează, înnobilează și înalţă, nasc sentimente patriotice,
umane, și dragostea pentru anumite virtuţi; ea mângâie, exaltă, fericesc și bucură, atât cât omenește
este posibil.
Muzica profană poate aduce în suflet bucurie și chiar dispoziţie spre fapte bune, dar bucuria
statornică și schimbarea adevărată vin din altă parte. Muzica profană poate să învioreze sufletul,
poate să-i aducă bucurie și să-i creeze omului o stare de bună dispoziţie, dar nu se cunosc cazuri de
persoane schimbate realmente cu ajutorul ei. Acest tip de muzică creează stări de scurtă durată și
provizorii. În faţa durerii și a nenorocirii muzica profană este o minciună. Cei mai vulnerabili în faţa
suferinţelor sunt cei care se lasă purtaţi pe aripile artei în marea tenebroasă a sentimentelor.
Nu același lucru se poate spune despre muzica religioasă. Fericitul Augustin ne spune că în
convertirea sa au avut un rol important imnele religioase: „De câte ori nu am plâns la imnele și
cântările tale (ale Sf Ambrozie n.n.), profund mișcat de glasurile credincioșilor tăi, care sunau până departe.
Ele pătrundeau în urechile mele, și odată cu ele, adevărul lor în inima mea. Mă cuprindea un sentiement de
evlavie, îmi picurau lacrimi, mă simţeam împăcat.” (Fericitul Augustin, Confesiuni, IX:6, 7; X:33). Imnul
religios ajută chiar și în fața suferințelor. Într-o noapte pe când era în închisoare Sfântul Pavel cânta
psalmi. Referindu-se la acest moment Sf Ioan Gură de Aur spune: „Vrei să afli ce putere au imnele
înălţate lui Dumnezeu...? Un imn intrând la Pavel în închisoare, a deslegat lanţurile, a deschis ușile închisorii,
a cutremurat temeliile, a înspaimânat de uimire pe paznic” (Sfântul Ioan Gură de Aur).

Omul cântă ceea ce iubește

Cine iubește lumea și cele ale ei, iubește muzica lumească; cine iubește pe Dumnezeu cântă
spre slava lui Dumnezeu. Acest argument îl înţelege și îl acceptă chiar și omul primitiv. Atașamentul
nostru faţă de anumite realităţi arată de fapt cine suntem. În Sfânta Scriptură găsim îndemnuri de
felul: „Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, mulţumindu-I, în psalmi,

în laude și în cântări

duhovnicești” (Coloseni 3:16). „Este cineva cu inima bună? Să cânte psalmi!” (Iacov 5:13). „Toată suflarea
să laude pe Domnul” (Psalmul 150:6). Dar mulţi oameni au prejudecata că muzica religioasă se cântă
numai în biserică și, eventual, în sălile de concert. Chiar dacă mulţi credincioși au respect faţă de ea,
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sunt foarte puţini cei care o și iubesc. Simţul realităţii ne arată că la acest capitol este mult de lucru.
Părintele Profesor Academician Dumitru Stăniloae spune: “Așa cum lucrarea sfinţítoare a lui Hristos,
deși își are centrul în locașul bisericesc, se poate întinde oriunde, așa se poate întinde oriunde armonia cântării comune…în relaţiile reciproce dintre cei ce cred în El…” (Spiritualitate și comuniune în Liturghia Ortodoxă, București, 2004, p. 710).
În învăţătura ortodoxă este denunţată ruptura dintre sacru și profan, dintre ceresc și
pământesc, dintre bisericesc și lumesc. Inaugurarea împărăţiei lui Dumnezeu este anunţată în biserică,
dar ea are destinul să cuprindă tot. Dacă este așa, de ce în biserică răsună muzica religioasă, iar în
casele noastre cea păgână? Nu este aceasta oare dovada tristă că încă nu am fost cuprinși în
împărăţia lui Dumnezeu și că încă nu suntem cetăţenii ei?
Când mi se deschid ochii către civilizaţia împărăţiei lui Dumnezeu încep să mă atașez de
valorile ei. În situaţia în care mă desfătez cu tot felul de melodii profane, iar încă în sufletul meu nu
s-a născut dorul de a-I cânta lui Dumnezeu, am dovada tristă că nu Îl iubesc pe Dumnezeu. Dacă voi
încerca să schimb muzica nu voi reuși, în această situaţie trebuie să-mi schimb inima.

„Dă-mi, fiule, Mie inima ta și ochii tăi să simtă plăcere pentru căile Mele” (Pilde 23: 26).

HARISMA

87

SFÂNTUL MUCENIC IOAN CEL NOU DE LA SUCEAVA
Prof. Cristina Gorbănescu, Grup Școlar Construcţii de Mașini, Dărmănești

Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, ale
cărui moaște se află de șase sute de ani în ţara noastră,
s-a născut în orașul Trapezunt, în jurul anului 1300, din
părinţi binecredincioși și foarte iubitori de Hristos.
În viaţa sa, a împlinit porunca iubirii aproapelui, purtânduse cu toată cuviinţa faţă de cei din jurul său, așa cum își
desăvârșise învăţătura de la dascălii și preoţii cetăţii. Se
ocupa cu negoţul, călătoriile sale fiind cu precădere pe
malurile Mării Negre.
Ioan mărturisea pe Hristos și vorba lui mergea la
sufletul multora, mai ales a celor nevoiași, dar au fost și
oameni care l-au urât pentru asta. Unul dintre aceștia a
fost și neguţătorul apusean Reitz, care își arăta făţiș
împotrivirea faţă de credinţa propovăduită de el. Se pare
că această ură l-a făcut să caute răzbunare, dorindu-i
moartea. Așa se face că, pe când Ioan era la Cetatea Albă
- ocupată atunci de tătarii nogai - negustorul Reitz l-a
minţit pe eparhul cetăţii că Ioan dorește să treacă la religia tătarilor. Dând crezare, dregătorul
tătar l-a chemat la el pe Ioan, fiind încântat de intenţia sa. Mânat de imboldul puternicei sale
credinţe, Ioan a refuzat să renunţe la Hristos și astfel a primit cu bărbăţie și demnitate osânda.
Pentru că nu a vrut să se lepede de Hristos, mucenicul Domnului a fost supus
unor munci groaznice, însă acestea i-au întărit și mai mult credinţa. Sfârșitul și l-a aflat printr-o
tortură cruntă. A fost legat de coada unui cal și târât pe caldarâm. Deși trupu-i era sfâșiat de
pietrele străzilor, buzele-i șopteau rugăciuni către Atotputernicul. Asta l-a determinat pe unul
dintre chinuitori să-și scoată sabia și să-i taie capul. "Astfel, prin moarte mucenicească,
mărturisitorul Domnului a primit cununa cea nevestejită a slavei sfinţilor. Dumnezeu, în
dragostea Sa nemărginită faţă de aleșii săi, a trimis trei îngeri din cer care i-au tămâiat trupul.
Un necredincios din cetate, văzând această arătare a îngerilor în veșminte strălucitoare, a
crezut că sunt preoţi creștini și a scos arcul cu săgeţi ca să tragă asupra lor. Atunci s-a
petrecut o mare minune: mâinile i-au ramas lipite pe arc și pe săgeţi; a fost izbăvit de pedeapsa
cerească numai după ce a mărturisit ce urmărea să facă. Această minune l-a infricoșat pe conducătorul cetăţii, care a îngăduit creștinilor să ridice trupul lui Ioan și să-l înmormânteze după
rânduiala creștină în cimitirul din Cetatea Albă. Moaștele sale au fost decoperite în chip
minunat de un preot căruia sfântul i s-a arătat în vis. Acesta a ridicat trupul neputrezit al nouHARISMA
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lui mărturisitor al lui Hristos și l-a dus în altarul unei biserici din oraș. Rămășiţele sale
pământești, neputrezite au rămas în această biserică aproximativ 70 ani, revărsând multe
daruri asupra creștinilor care veneau și îngenunchiau în faţa lor.
Vestea minunilor ce se săvârșeau prin moaștele Sfântului Mucenic Ioan cel Nou s-a
răspândit în toată Țara Moldovei, al cărui conducător era atunci evlaviosul domn Alexandru
cel Bun. Așa se face că în anul 1402, la 2 iunie, moaștele Sfântului Mucenic Ioan, numit „cel
Nou", au fost aduse cu mare cinste din Cetatea Albă de trimișii voievodului Alexandru cel Bun
și au fost așezate în biserica „Mirăuţilor" din Suceava, vechea capitală a Moldovei, devenind
astfel cel dintâi sfânt ocrotitor și grabnic ajutător al moldovenilor. În anul 1589, moaștele
Sfântului Ioan „de la Suceava" au fost strămutate din vechea biserică domnească în noua
catedrală zidită de Bogdan al III-lea, unde se află până astăzi.
Una dintre minunile înfăptuite de Sfântului Ioan Nou este amintită de Petru Movilă al
Kievului: La 2 iunie 1622, Suceava era ameninţată să fie cotropită de tătari. Locuitorii se
refugiau aici din toate părţile. Preoţii slujitori la biserica în care erau adăpostite moaștele, au
voit să ia racla să o ducă din cetatea Suceavei, dar n-au putut să o ridice. Au înţeles imediat că
Sfântul nu voia să fie dus în altă parte și că-i va ocroti. Au continuat să se roage ca orașul să nu
cadă în mâna cotropitorilor și astfel o ploaie torenţială a împiedicat pe tătari să mai asedieze
orașul.
Hramul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, alături de cel al Sfintei Cuvioase Paraschiva
de la Iași, constituie unul din cele mai importante sărbători creștine ale românilor din ţinutul
Moldovei.
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Utilă la orele de religie pentru a-i sensibiliza pe elevi în ceea ce privește
necesitatea zilnică a rugăciunii în viaţa unui creștin adevărat

Scrisoare
Am stat și te-am privit încă din primii zori ai dimineţii, când somnorosu-ţi
chip zăbovea încă puţin în îmbraţișările calme ale albei perne de puf. După câtva
timp te-ai trezit. Speram că vei sta de vorbă și cu mine. Așteptam să-mi ceri
părerea sau să îmi mulţumești pentru lucrurile frumoase care ţi s-au întâmplat ieri.
Dar mi-am dat seama că te preocupa mai mult să-ţi alegi îmbrăcămintea potrivită
pentru ziua ce abia începea.
Altă dată te-am văzut așteptând o perioadă mai lungă de timp. Mi-am dat
seama că urma să se întâmple ceva important pentru tine. Apoi am văzut cum ai
sărit în sus de bucurie. Am crezut că vrei să vorbești cu mine; dar tu te-ai repezit
la telefon și ţi-ai chemat prietenii că să le împărtășești cele mai noi bârfe și
zvonuri. Am continuat să te privesc răbdător toată ziua. Nădăjduiam din tot
sufletul că îţi vei găsi timp să vorbești și cu mine.
Am băgat de seamă că înainte de prânz te-ai uitat stânjenit în toate părţile și
am crezut că a sosit timpul să-mi vorbești, la fel cum făcuseră cei câţiva prieteni ai
tăi cu câteva mese mai încolo. Dar tu nu ai făcut-o. Cu toate astea, eu încă te
aștept.
Te-ai dus grăbit spre casă. Se părea că ai multe treburi urgente și importante
de rezolvat. De aceea am și așteptat răbdător să le termini. După aceea ai deschis
televizorul. Nu știu dacă îţi place sau nu televizorul, însă, indiferent de ce emisiuni
se difuzează acolo, stai și privești în neștire. Am așteptat în continuare – în timpul
cinei – să îmi adresezi măcar un cuvânt. Dar erai prea ocupat să mănânci și să te
uiţi la televizor în același timp. Nici atunci nu mi-ai vorbit. După un timp te-ai dus
la culcare. Păreai prea obosit pentru a mai avea răgaz să stai de vorbă și cu mine.
Ai adormit în câteva clipe, fără să îmi spui ceva.
Nu e nimic. Sunt mai răbdător decât ai crede. Te iubesc foarte mult și aștept
în fiecare zi un semn de la tine: un salut cu capul, o rugăciune sau un gând de
recunoștinţă în inima ta. Știi, e chinuitor și greu să vorbești de unul singur…
Desigur, mâine te vei trezi din nou, iar eu voi fi acolo și te voi aștepta, cu
dragostea mea. Sper ca să-mi acorzi un pic de timp...
Să ai o zi frumoasă!
Prietenul tău,
Dumnezeu.
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APARIŢII EDITORIALE

La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut,
recent,
lucrarea
Parabola
făcliei
aprinse.
Comunicarea religioasă în era informaţională a
Pr. Dr. Nicolae Dascălu, consilier patriarhal,
coordonatorul Centrului de Presă Basilica. Cartea
a fost publicată cu binecuvântarea Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel.
„Această carte are ca bază de fapt textul lucrării
mele de doctorat la Universitatea ‘Alexandru Ioan
Cuza’ din Iași, la Facultatea de Teologie Ortodoxă
‘Dumitru Stăniloae’. De fapt, este o preocupare
mai veche din ultimele două decenii de când am
fost angajat în lucrarea instituţiilor media ale
Bisericii. Mai întâi, la Mitropolia din Iași, apoi la
Patriarhia Română aici la București cu
binecuvântarea și sub purtarea de grijă a
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Așadar,
pentru mine această carte reprezintă rodul unui
studiu desfășurat atât în ţară cât și în strănătate. De asemenea, pot să spun
că este un semn de recunoștinţă faţă de conducerea Bisericii, faţă de șansa
care mi-a fost acordată ca să lucrez în diferite medii, dar în același timp în
slujirea mediatică a Bisericii Ortodoxe Române”, Pr. Cons. Nicolae Dascălu,
autorul volumului.
Cartea este structurată pe 4 capitole. Sunt abordate astfel, comunicarea
religioasă, între experienţă vie și forme de manifestare, relaţiile interumane
și mijloacele de comunicare, relaţia dintre bisericile creștine și comunicarea
prin mass-media, dar și prezenţa Bisericilor și Religiilor în reţeaua Internet.
„Ideea de bază a acestei lucrări, căreia i-am dat un supratitlu Parabola făcliei
aprinse, este că Biserica a avut, are și va avea întotdeauna un mesaj de
transmis către lumea în care trăim pentru că ‘Lumina lui Hristos luminează
tuturor’. Ceea ce se transmite de la Sfântul Altar, ceea ce se transmite prin
lucrarea cultural-misionară, prin lucrarea social-filantropică și prin întreaga
lucrare a Bisericii se transmit în perioada aceasta mai nouă și prin radio,
televiziune, cotidian, publicaţii scrise, publicaţii on-line, site-uri și toate
celelalte mijloace moderne de comunicare”, a mai menţionat Pr. Cons.
Nicolae Dascălu.
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PUTEREA RUGĂCIUNII ȘI A CREDINŢEI
Oamenii pot
din Petersburg au
rugăciune este un
Institutului de

să se vindece într-adevăr în biserici atunci când ating sfintele moaște. Oamenii de știinţă
au dovedit-o și au descoperit și mecanismul "material" al acestui fenomen divin. "O
remediu puternic", spune Valeri Slezin, șeful Laboratorului de Neuropsihofiziologi e al
Cercetare și Dezvoltare Psihoneurologică Bekhterev din Petersburg .

"Rugăciunea nu numai că reglează toate procesele din organismul uman, ea repară și structura grav
afectată a conștiinţei." Profesorul Slezin a făcut ceva de necrezut - a măsurat puterea rugăciunii. El a
înregistrat electroencefalogramele unor călugări în timp ce se rugau și a captat un fenomen neobișnuit "stingerea" completă a cortexului cerebral.
Această stare poate fi observată numai la bebelușii de trei luni, atunci când se află lângă mamele lor, în
siguranţă absolută. Pe măsură ce persoana crește, această senzaţie de siguranţă dispare, activitatea creierului
crește și acest ritm al biocurenţilor cerebrali devine rar, numai în timpul somnului profund sau al rugăciunii,
așa după cum a dovedit omul de știinţă. Valeri Slezin a numit această stare necunoscută "trezie ușoară, în
rugăciune" și a dovedit ca are o importanţă vitală pentru orice persoană.
Este un fapt cunoscut că bolile sunt cauzate mai ales de situaţii negative și afronturi care ne rămân
înfipte în minte. În timpul rugăciunii, însă, grijile se mută pe un plan secundar sau chiar dispar cu totul. Astfel,
devine
posibilă atât vindecarea
psihică
și
morală
cât și
cea
fizică.
Slujbele bisericești ajută și ele la ameliorarea sănătăţii. Inginera și electrofiziciana Angelina Malakovskaia,
de la Laboratorul de Tehnologie Medicală și Biologică a condus peste o mie de studii pentru a afla
caracteristicile sănătăţii unor enoriași înainte și după slujbă. A rezultat că slujba în biserică normalizeaza
tensiunea și valorile analizei sângelui. Se pare că rugăciunile pot să neutralizeze chiar și radiaţiile. Se știe că
după explozia de la Cernobîl, instrumentele de măsură pentru radiaţii au arătat valori care depășeau
capacitatea de măsurare a instrumentului. În apropierea Bisericii Arhanghelului Mihail, însă, aflată la 4 km de
reactoare, valoarea radiaţiilor era normală.
Oamenii de știinţă din Petersburg au confirmat, cu ajutorul experimentelor efectuate, că apa sfinţită,
semnul Crucii și bătutul clopotelor pot să aibă, de asemenea, proprietăţi vindecătoare... De aceea, în Rusia,
clopotele bat întotdeauna în cursul epidemiilor.Ultrasunetele emise de clopotele care bat, omoară virușii de
gripă, hepatită și tifos. Proteinele virușilor se încovoaie și nu mai poartă infecţia, a spus A. Malakovskaia.
Semnul crucii are un efect și mai semnificativ : omoară microbii patogeni (bacilul de colon și stafilococi) nu
numai în apa de la robinet, ci și în râuri și lacuri. Este chiar mai eficient decât aparatele moderne de
dezinfecţie cu radiaţie magnetică.
Laboratorul știinţific al Institutului de Medicină Industrială și Navală a analizat apa înainte și după sfinţire.
A rezultat că dacă se citește rugăciunea Tatăl Nostru și se face semnul Crucii asupra apei, atunci concentraţia
bacteriilor dăunătoare va fi de o sută de ori mai mică. Radiaţia electromagnetică dă rezultate mult inferioare.
Astfel, recomandările Ortodoxe de a binecuvânta orice mâncare sau băutură nu au numai o valoare
spirituală, ci și una preventivă. Apa sfinţită nu este numai purificată, ci ea își schimbă și structura, devine
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inofensivă și poate să vindece. Aceasta se poate dovedi cu aparate speciale.
Spectrograful indică o densitate optică mai mare a apei sfinţite, ca și cum aceasta ar fi înţeles sensul
rugăciunilor și l-ar fi păstrat. Aceasta este cauza acestei puteri unice de a vindeca.
Singura limită este că vindecă numai pe cei credincioși.
"Apa "distinge" nivelul de credinţă al oamenilor", spune A. Malenkovskaia. Atunci când un preot
sfinţește apa, densitatea optică este de 2,5 ori mai mare, iar atunci când rugăciunea de sfinţire este rostită de
o persoană credincioasă laică, densitatea este de numai de 1,5 ori mai mare, iar către de un om botezat și
necredincios, fără cruce la gât, schimbările au fost nesemnificative. De fapt, după cum se va vedea, au fost
capabili să măsoare unele efecte, dovedind cu mijloacele știinţifice actuale ceea ce Sfinţii Părinţi știu, prin
experinţă, de 2000 de ani, dar "mecanismul", fiind divin, nu poate fi explicat în termeni omenești.
Această putere vindecătoare pe plan fizic, moral și spiritual a rugăciunii Tatăl Nostru și a rugăciunii, în
general, spusă cu mare credinţă, a fost reliefată și în programul 12 Pași pentru Alcoolici Anonimi și Al-Anon
(pentru familii afectate de alcoolism). Oameni care erau la un pas de moarte sau pacienţi în spitale de boli
mentale au suferit transformări miraculoase. Nu numai că le-a dispărut obsesia alcoolului, dar au ajuns să aibă
o sănătate perfectă. Pentru a-și menţine această stare, continuă să se roage, să practice cei 12 Pași și să se
abţină de la orice substanţă cu proprietăţi psihotrope, inclusiv uneori anestezia la dentist. Părintele Ortodox
Melethios Weber, în cartea sa "Doisprezece Pași de Transformare" (Twelve Steps of Transformation) explică
bazele ortodoxe ale programului, care are efecte pozitive și asupra neortodocșilor, cu condiţia să aibă
credinţă în Dumnezeu.
Să fie azi pace înlăuntrul tău. Ai încredere că ești acolo unde este locul tău, unde e nevoie
de tine. Nu uita de posibilităţile infinite care se nasc din credinţa în tine și în ceilalţi. Folosește
darurile pe care le primești, care îţi sunt date, și dă în continuare altora dragostea pe care o
primești. Fii mulţumit(ă) de felul în care ești tu, așa cum ești. Lasă această înţelepciune să
pătrundă adânc, până în măduva oaselor și dăruiește sufletului tău cântec, rugăciune și
libertatea de a iubi. Asta există pentru noi toţi."
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APARIŢII EDITORIALE
La Editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut, cu binecuvântarea
Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
lucrarea Sfârșit creștinesc vieţii noastre, fără durere, neînfruntat, în pace…, în
traducerea doamnei Marinela Bojin.
Cartea de faţă, tradusă pentru prima dată în limba română, mijlocește în
paginile ei o riguroasă lămurire din perspectivă ortodoxă a problemelor etice
legate de sfârșitul vieţii. Întreaga problematică a cărţii, cu o profundă
semnificaţie etică și bioetică, este cercetată în aspectele ei concrete, pe care
marele teolog ortodox francez Jean-Claude Larchet le situează și analizează în
lumina cuvintelor pline de sens ale cuprinzătoarei ectenii din Sfânta Liturghie,
în care se cere de la Dumnezeu „sfârșit creștinesc vieţii noastre, fără durere,
neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșata Judecată a lui Hristos”.
Această cerere profund creștinească este și una general umană, întrucât orice
om își dorește în mod firesc să ajungă la sfârșitul vieţii împăcat, să aibă o
„moarte bună”, demnă de o făptură omenească, nesupusă degradării și rușinii,
în liniște și pace. Această justificată dorinţă se poate împlini însă în felurite
moduri, potrivit concepţiei pe care o au oamenii despre ceea ce înseamnă
până la urmă o „moarte bună”.
Pornind de aici, autorul prezintă din punct de vedere ortodox problemele etice pe care le ridică eutanasia, sinuciderea, obstinaţia
terapeutică, transplantul de organe, incinerarea, îngrijirile paliative, tratamentul acordat trupului după decesul persoanei, înfăţișând
poziţiile Bisericilor Ortodoxe locale care s-au pronunţat în legătură cu aceste delicate teme. Între ele, un loc privilegiat îl ocupă
Biserica Ortodoxă Română, al cărui document pe această temă este des citat de autor. La rândul lor, eticienii ortodocși sunt și ei
prezenţi, cu opiniile lor, în această actuală dezbatere.
Referinţa majoră a autorului, fin cunoscător al scrierilor patristice, rămâne însă învăţătura Sfinţilor Părinţi, a cărei perenitate și
actualitate este încă o dată valorizată și evidenţiată în paginile acestei cărţi. Viguroasa și inspirata învăţătură patristică este capabilă
și astăzi – chiar mai mult decât oricând, dată fiind acuitatea și complexitatea problemelor de natură etică ivite în lumea modernă –
să ofere omului contemporan un răspuns generos, edificator și mângâietor la gravele întrebări cu care se confruntă acesta în vastul
spaţiu al moralei creștine.
Volumul se încheie cu o tâlcuire duhovnicească, întemeiată pe interpretarea Sfinţilor Părinţi, a acestor cuvinte rostite de
Mântuitorul Iisus Hristos când se afla răstignit pe cruce: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Matei 27, 46).
Ca toate celelalte cuvinte ale Sale, și acestea sunt pilduitoare, având o noimă dumnezeiască și un rost mântuitor. Aceste cuvinte
sunt cu adevărat făclie pentru cel aflat în întunericul deznădejdii, sunt dulci limbii celui care gustă din amarul suferinţei, sunt comoară
mare pentru cel lipsit de orice ajutor și care, ţintuit pe crucea suferinţei sale, imploră împreună cu Psalmistul: „Lipitu-s-a de pământ
sufletul meu; viază-mă, după cuvântul Tău” (Psalmii 118, 25). În chip minunat, mai presus de înţelegere, prin acele cuvinte, Mântuitorul
ne învaţă să stăruim în credinţă, în nădejde și în alipirea iubitoare de Dumnezeu atunci când suntem ispitiţi să ne pierdem și
credinţa, și nădejdea, și dragostea faţă de El. Așadar, în orice încercare care ni se pare a fi „spre moarte” (Ioan 11, 4), să rostim
întotdeauna împreună cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos: „Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu!” (Luca 23, 46).
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PILDE DE VIAŢĂ

Povestea creionului
Un copil își întreabă bunicul:
- De ce spui că e mai important
creionul decât cuvintele pe care le
scrii ?
- Totul depinde de felul cum privești lucrurile, îi răspunse bunicul. Există 5 calităţi
la creion, pe care, dacă reusești să le imiţi, vei fi întotdeauna un om care trăiește
în bună pace cu lumea. Prima calitate: poţi să faci lucruri mari, dar să nu uiţi niciodată că există Cineva care ne conduce pașii. Pe acest Cineva îl numim Dumnezeu
și El ne conduce întotdeauna conform dorinţei Lui.
A doua calitate: din când în când, trebuie să mă opresc din scris și să folosesc
ascuţitoarea. Asta înseamnă un pic de suferinţă pentru creion, dar, pană la urmă,
va fi mai ascuţit. Deci, să știi să suporţi unele dureri, pentru că ele te vor face mai
bun.
A treia calitate: creionul ne dă voie să folosim radiera pentru a șterge ceea ce
era greșit. Trebuie să întelegi că a îndrepta și corecta un lucru nu înseamnă
neapărat ceva rău, ci doar ne ajută să ne menţinem pe drumul drept.
A patra calitate la creion este: nu are importanţa lemnul sau forma exterioară, ci mina de grafit din interior. Tot așa îngrijește-te de ce se întâmplă înlăuntrul tău.
Și, în sfârșit, a cincea calitate a creionului: lasă totdeauna o urmă. Tot așa, să
știi că, în viaţă, ceea ce faci va lasa urme, în consecinţă trebuie să încerci să fii conștient de fiecare faptă a ta fiindcă poţi lasa urme frumoase, dar și urme strâmbe,
care nu se mai pot șterge cu ușurinţă.
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Blândul Păstor
Odată L-am văzut trecând
cu turma pe Păstorul blând,
mergea cu dânsa la izvor.
Blândul Păstor, blândul Păstor.
Pe-o oaie ce căzuse jos
a ridicat-o El duios
și-a dus-o-n braţe iubitor.
Blândul Păstor, blândul Păstor.
P-o alta care la pământ
zăcea cu piciorușul frânt,
El o legă mângâietor.
Blândul Păstor, blândul Păstor.

El le-a iubit cu dor nespus
și viaţa pentru oi Și-a pus
și pentru mântuirea lor.
Blândul Păstor, blândul Păstor.

