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 "Un popor fără educaţie religioasă s-ar putea conduce numai cu tunurile." (George Washington) 

  Suntem la începutul unui nou an școlar. Emoţia debutului ca școlari pentru unii, bucuria revederii pentru 

alţii, îngrijorare pentru cei mai mulţi părinţi care nu știu de unde vor scoate banii pentru a cumpăra copiilor cele 

necesare. Știm că lumea de mâine va fi după cum vor fi informaţi și educaţi elevii de azi. Este destul să privim în jur 

pentru a vedea cum se culeg roadele unei societăţi în care Dumnezeu a fost scos sistematic din școli și din viaţa 

multor oameni. Dar astăzi, cum este? Încotro se îndreaptă sistemul educaţional? Ce învaţă tinerii? 

 Părinţii nu mai au timp de copiii lor. Principiile morale sunt departe de a avea locul lor în societate. 

Corupţia și degradarea morală sunt în floare. Mass-media oferă modele de carton, influenţând viaţa tinerilor. 

Nicicând în istoria omenirii nu a existat un mijloc de comunicare care să se joace atât de mult cu mintea oamenilor! Din 

mass media tinerii învaţă că adevăratele valori sunt a avea și a deţine puterea. Copiii ajung să acţioneze așa cum 

văd, cum li se propune de către societate. Cine să le dea motivaţii în alegerile pe care trebuie să le facă? Cine să-i 

înveţe cum să-și construiască un caracter frumos, să ducă o viaţă adevărată? Redresarea morală a societăţii 

depinde de educaţia religioasă, de accentuarea rolului spiritual din viaţa tinerilor, de rolul pe care-l vor avea legile 

și principiile lui Dumnezeu în vieţile lor. A ne numi doar creștini nu ajunge. Trebuie redat cu adevărat locul lui 

Dumnezeu în educaţie! 

 Mihai Eminescu scria în ziarul Timpul din 1878 un lucru valabil și azi, că “defectul școlilor din România e că 

atât cele primare cât și cele gimnaziale și liceale, îngreunează memoria copiilor, lăsând caracterul și sentimentele în 

paragină.” Soluţia o vedea în apropierea tinerilor de învăţăturile Evangheliei:  “Îmblânzirea treptată a lumii noi este 

un merit netăgăduit al religiei creștine. Afară de aceasta ea a fost păstrătoarea culturii antice. Precum arta modernă își 

datorește renașterea modelelor antice, așa și creșterea lumii noi se datorește prototipului omului moral: Iisus Hristos. 

Pentru a-și îmbunătăţi starea materială, oamenii au nevoie de mii de cunoștinţe exacte. Pentru a fi buni, pentru a se 

respecta unii pe alţii și a-și veni unul altuia în ajutor, oamenii au nevoie de religie. Pentru a mia oară se dovedește că 

spiritul religios, desigur unul și același cu iubirea nestrămutată de adevăr, e acela care formează civilizaţii.” 

 Rolul educatorilor este foarte important. Cei care stau în faţa elevilor trebuie să constituie modelele de la 

care copiii să înveţe cum să-și formeze caracterul. Programa școlară trebuie restructurată, punându-se accent pe 

formare și educare, nu pe informare și achiziţii nefolositoare. Trebuie să pregătească tinerii pentru provocările 

lumii actuale.  

 Oare și anul acesta ora de religie va fi ceva care încurcă orarul și ar fi mai bine (după cum doresc unii) ca ea 

să nu existe? Vor mai fi învăţaţi în continuare copiii că ne tragem din animale, că nu știm de unde venim și încotro 

mergem? Că știinţa se opune religiei și că omul poate face ceea ce dorește cu natura? Vor mai învăţa liceeni că a 

ucide copiii nenăscuţi este corect și că libertatea este sinonimă cu libertinajul? Vor mai fi școli unde copiii nu pot 

să înveţe de la profesori decât un singur lucru: cum să nu fie ca ei?  Sunt întrebări la acest început de an școlar. 

Poate că răspunsurile vor veni curând... 

 Ne rugăm Preasfintei Treimi să vă dăruiască tuturor multă lumină și bucurie în lucrarea sfântă de-a împărtăși 

copiilor și tinerilor iubirea lui Hristos – izvorul fericirii eterne.  

Prof. Irina Leonte - inspector de specialitate 
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Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat       
elevilor, părinților și profesorilor, cu ocazia începerii anului școlar 2012-2013, 17 sept. 2012: 
 
Educația este forma cea mai înaltă în lucrarea de modelare și formare a caracterului și personalității copiilor și 
tinerilor. Din acest motiv educația ar trebui să fie prioritatea fundamentală a oricărei societăți care dorește 

progresul spiritual și bunăstarea materială a poporului. 
 
În contextul rezultatelor deosebit de slabe înregistrate la examenul de bacalaureat din ultimii doi ani, cu o 
medie de promovabilitate de sub 50%, este necesară o analiză sinceră și lucidă a sistemului de învățământ din 

țara noastră. Cauzele eșecului din școala românească sunt multiple, iar unele dintre acestea au fost și vor mai 
fi analizate de specialiștii din diverse instituții abilitate, în special inconsecvenţa și instabilitatea sistemului   
educaţional. La acestea se mai adaugă și criza spirituală și morală din societatea românească. Lipsa de valori 
perene, de repere credibile și de motivaţii solide din societatea și școala românească a atins cote alarmante. 

Se pare că acumularea de valori intelectuale este tot mai mult înlocuită cu acumularea de bunuri materiale, 
încât astăzi nu mai valorează mult o cultură aleasă, ci doar o avere frumoasă. Iar dictonul „cine are carte are 
parte” nu mai este valabil, deoarece oamenii bine pregătiţi sunt prea puţin plătiţi. Prin urmare, acum „cine are 
carte pleacă departe”, adică în străinătate. 
 
Pentru a opri această degradare spirituală și socială sunt imperativ necesare măsuri legislative și sociale, dar și 
o înnoire spirituală a mentalităţii și o cultură a valorilor morale, după cum ne învaţă Sfântul Apostol Pavel 
când zice: „să nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia 
lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit” (Romani 12:2). 
 
În acest context, dorim ca la începutul unui nou an școlar să adresăm câteva îndemnuri care țin de misiunea 

Bisericii în promovarea spiritualității creștine în actul educaţional, știut fiind că educația religioasă în familie și 
în școală presupune cooperarea Bisericii cu aceste două instituţii majore ale poporului nostru. Întrucât în  
societatea de azi actul educațional este tot mai mult afectat de secularism sau indiferență spirituală,           

superficialitate și lipsă de motivaţie sau de entuziasm pentru cunoaștere, este necesar ca, și prin intermediul 
educației religioase, elevii să fie îndemnaţi să urmeze pilda multor personalităţi românești care prin cultura, erudiţia și 
profesionalismul lor au devenit renumiţi în ţară și în străinătate, deși proveneau adesea din familii modeste. 
 
Deoarece predarea religiei în școală este un act misionar creștin, cu profunde conotații educaționale și    
spirituale, educația religioasă trebuie să promoveze cultivarea talentelor și a valorilor intelectuale, respectul faţă de 

părinţi, profesori și colegi, precum și iubirea de ţară și de neam. 
 
Biserica, alături de Familie și de Școală, trebuie să fie activă și creatoare în educația copiilor și a tinerilor. Prin 
urmare, îndemnăm pe toţi slujitorii Bisericii, să promoveze o intensă cooperare cu familiile și școlile din parohii 
în actul educațional, sub semnul unei responsabilităţi comune sporite pentru binele ţării noastre. Având în   

vedere caracterul dinamic, ușor modelabil, al copiilor și tinerilor, eforturile comune trebuie concentrate spre 
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o educație bazată pe valorile creștine și democratice europene: credinţă și cultură, speranţă și iubire, libertate și  

responsabilitate, egalitate în faţa legii și solidaritate în faţa suferinţei. 
 
Anevoioasa tranziție românească, de la un regim totalitar monolitic la unul democratic și pluralist, a făcut și 
face numeroase victime în societatea noastră. Dintre acestea, cei mai vulnerabili sunt astăzi copiii și tinerii. 

Abandonul școlar, destrămarea familiilor, sărăcia, șomajul, plecarea părinților la muncă în străinătate, delicvenţa și 
violenţa juvenilă, nesiguranţa zilei, incertitudinea viitorului, se constituie în tot atâtea cauze ale crizei educației în 
școală și în familie. Biserica a semnalat adesea aceste provocări și face eforturi sporite pentru a răspunde lor 

atât prin orele de religie, cât și prin diferite programe adresate copiilor și tinerilor, ca de pildă: „Hristos 
împărtășit copiilor”; „Alege Școala!”; „Copilul învață iubirea lui Hristos”, care se desfășoară prin intermediul   

parohiilor din cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Rezultatele sunt îmbucurătoare, dar nevoile prezente și 
viitoare sunt imense. 
 
Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca la începutul noului an școlar (2012-2013) să binecuvinteze pe elevi,        
profesori, preoți și părinți, dar și pe toți cei care, într-un fel sau altul, sunt angajaţi cu multă dăruire în actul 
educațional și de formare spirituală!  

 
Tuturor vă dorim sănătate, pace și bucurie, precum și mult ajutor de la Dumnezeu în lucrarea dumneavoastră 
nobilă și de valoare inestimabilă pentru prezentul și viitorul poporului român!  
 
Cu deosebită preţuire și părintească binecuvântare, 

† DANIEL 

Patriarhul României  
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CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ 

TAINA SFÂNTULUI MASLU –  
TRANSFIGURAREA TAUMATURGICĂ A SUFERINŢEI (III) 

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

Taina Sf. Maslu și simbolistica lui șapte 

 În ultimii 30-40 de ani, Taina Sfântului Maslu se săvârșește cu regularitate  aproape în toate bisericile de 

parohie, fără să mai fie încadrată neapărat într-un context liturgic. Cred că este o exagerare. Taina Sfântului 

Maslu se poate oficia ori  de câte ori este nevoie, însă nu trebuie să se substituie celorlalte taine sau slujbe ale 

Ortodoxiei. Având în vederea că  s-au înmulţit bolile și păcatele, se justifică oficierea mai frecventă a Tainei 

ungerii cu untdelemn sfinţit, însă corect ar fi ca aceasta să se oficieze la locul unde i se cuvine  în cadrul zilei 

liturgice, și anume: preotul  să oficieze cele șapte Laude, fiecare la timpul lor, încheind cu Sfânta Liturghie, ca 

încununare a Laudelor bisericești. Cei doritori de primirea Tainei Sfântului Maslu trebuie mai întâi să se  

spovedească  la duhovnic, să participe, de este posibil, la cele șapte Laude și apoi să se împărtășească în Sfânta 

Liturghie, după care pot participa la slujba  frumoasă a Sfântului Maslu. Efectele tainei se vor  vedea mult mai 

bine. 

 Slujba acestei Taine este axată pe numărul șapte care are o simbolistică foarte profundă. Șapte    

reprezintă dinamismul Universului prin asocierea pătratului, a numărului patru ca simbol al pământului cu cele 

patru puncte cardinale și a triunghiului, a numărului trei ce simbolizează pe Dumnezeu Treime. Este numărul 

celor șapte planete ale sistemului solar, precum și al arhanghelilor mesageri ai planului divin în raport cu lu-

mea. Șapte este modulatorul vibraţiilor desemnând cele șapte culori ale curcubeului și cele șapte note muzi-

cale. 

 În Vechiul Testament, cifra șapte este folosită de șaptezeci și șapte de ori. După Talmud, pentru evrei 

șapte era numărul totalităţii umane, masculină și feminină, la aceasta ajungându-se prin însumarea cifrelor trei 

și patru. Astfel, Adam, în ceasurile primei sale zile primește sufletul la ceasul al patrulea, iar pe Eva la ceasul al 

șaptelea; șapte este numărul duhurilor ce odihnesc peste rădăcina lui Iesei; este numărul total al anilor în  

timpul cărora Solomon zidește templul din Ierusalim (3 Regi 6, 38); este numărul braţelor sfeșnicului de aur 

numit Menorah, care simbolizează lumina spirituală și mântuirea. Lui i s-au dat tot atâtea braţe câte planete 

sunt, fiind o imitaţie terestră a sferei cerești arhetipale. Interesant este că una dintre condiţiile liturgice ale 

tainei Maslului este aprinderea a șapte lumânări care prin comparaţie cu simbolistica sfeșnicului ar trimite la 

curăţirea prin pocăinţă predicată de Sfântul Ioan sau la Hristos – Lumina lumii, Care luminează celor dintru 

întunericul necunoștinţei. Tot șapte era și cifra consacrată odihnei, ca timp al recunoștinţei închinate lui 

Dumnezeu și al regăsirii de sine în atmosfera duhovnicească a zilei Domnului. Astfel, în ziua a șaptea a      

săptămânii, ca și în al șaptelea an, evreii nu munceau, iar la fiecare șapte ani robii erau eliberaţi și datornicii 

iertaţi.  

 Cifra șapte era, de asemenea, semnul puterii lui Dumnezeu ca împlinire a voinţei Lui pe pământ. Astfel, 

la asediul Ierihonului, șapte preoţi cu șapte trâmbiţe trebuiau să dea în a șaptea zi de șapte ori ocol cetăţii 

(Iosua 4, 13-16). Elisei înviază pe un tânăr, culcându-se peste el de șapte ori, arătându-se că aceasta s-a făcut 
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spre slava lui Dumnezeu (4 Regi 4, 34-35). Iosif, în Ţara Egiptului, tâlcuiește două vise, cu cele șapte vaci și 

cele șapte spice, arătându-se prin aceasta faptul că Dumnezeu este Cel ce dăruiește binecuvântând și tot El 

este cel ce pustiește păgubind. De șapte ori s-a cufundat în apa Iordanului Neeman Sirianul și s-a curăţit de 

lepră, subliniindu-se în felul acesta valenţele taumaturgice ale cifrei, ca prefigurare a ungerii Maslului. Tot de 

șapte ori se roagă pe Carmel Ilie Tesviteanul pentru ca Dumnezeu să trimită ploaie pe pământ, arătând că 

stăruinţa înţeleaptă în rugăciune pogoară mila lui Dumnezeu. Tot referitor la profetul Ilie ne aducem aminte 

de episodul din Sarepta Sidonului, când cere văduvei să-i facă o pită din ultimele rămășiţe de făină și ulei, iar în 

urma intervenţiei sale aceste puţine alimente l-au hrănit și i-au fortificat mădularele în așa măsură, încât Ilie 

fără să mai mănânce și fără să mai bea a mers 40 de zile până la Horeb, unde a vorbit cu Dumnezeu. Aceste 

două elemente, făina și uleiul văduvei,  ne amintesc de materia Maslului, fiind o prefigurare a acesteia. Uleiul și 

făina au fost pentru Ilie materiile care  i-au ferit existenţa de moarte și i-au împărtășit darul vieţii în comuni-

unea cu Dumnezeu. 

 

Numărul plinătăţii 

 În Noul Testament, șapte este semnul plinirii vremii, al momentului când Hristos vine în timpul nostru 

pentru a ne deschide timpului Său care stă sub semnul veșniciei simbolizat de ziua a opta. Această „plinire a 

legii” este pusă în legătură cu profeţia lui Daniel care fixează timpul venirii lui Mesia astfel : „Să știi și să înţelegi 

că de la ieșirea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la Cel Uns, Cel vestit, sunt șapte săptămâni și 62 

de săptămâni” (Daniel 9, 25-26). Deci în total se ajunge la cifra 69. Întrucât Daniel proorocul folosește adesea 

expresia „săptămâni de ani” se poate face un calcul înmulţind 69 cu 7 și se ajunge la cifra 483 de ani. După 

profetul Ezra (4, 24), porunca aceasta s-a dat în al doilea an al domniei peste Babilon a regelui Darius (484 - 

454 î. Hr). Deci, în calculul stabilirii timpului venirii Celui Preaînalt, cifra șapte are un rol determinant. Șapte 

este, de asemenea, semnul iertării și reconcilierii între oameni, de aceea la întrebarea lui Petru: 
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 Rugăciunea Tatăl nostru conţine șapte cereri care se pot constitui într-un îndreptar al cererilor adresate lui  

Dumnezeu, toate acestea deschizând perspectiva zilei a opta, ca împlinire a răspunsului la viaţa noastră, ea însăși o   

întrebare. De asemenea, este numărul euharistic ce ne aduce aminte de Hristos, „Pâinea ce s-a coborât din cer”,    

pentru a hrăni mulţimile cu hrana trupească și sufletească, este numărul împlinirii pământești și al deschiderii către 

hrana spirituală euharistică, ihtis fiind simbolul lui Hristos. Înmulţirea celor cinci pâini și doi pești ne duce cu gândul la 

Hristos Cel în două firi, Care Se revelează în cinci taine obligatorii. Tot ca simbol euharistic, cifra șapte apare în tabloul 

nunţii din Cana Galileii, unde Hristos, rugat de maica Sa, preface apa în vin, în cele șase vedre puse pentru spălarea 

iudeilor, al șaptelea vas fiind Însuși templul trupului Său din rana căruia va curge vinul euharistic al iertării păcatelor  

neamului omenesc. 

 Izgonirea celor șapte diavoli din trupul Mariei Magdalena ne duce cu mintea la lista lui Ioan Cassian, cu cele șapte 

păcate capitale care distrug, îmbolnăvesc din interior fiinţa umană: lăcomia, preacurvia, iubirea de arginţi, tristeţea, 

mânia, acedia și slava deșartă. De asemenea, nu putem trece cu vederea faptul că acestea se constituie într-un tot    

unitar interdependent cu putere distructivă asupra fiinţei umane, cu scopul de a o opri din urcușul ei spre Dumnezeu, 

iar la polul opus se află un alt grup de șapte, însă de data aceasta de daruri ale Duhului Sfânt care împodobesc fiinţa 

umană deschizând-o spre comuniunea cu Dumnezeu. Astfel, aceste două grupuri de câte șapte, prin conlucrare cu   

sufletul omului îl pot determina să urce sau să coboare, să se îndumnezeiască sau să se demonizeze. 

 Șapte este și numărul intervenţiilor de pe cruce ale Mântuitorului: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-

ai părăsit?”; „Astăzi vei fi cu mine în rai”; „Nu le socoti lor păcatul acesta”; „Femeie, iată fiul tău, Fiule, iată mama ta”; „Mi-e 

sete!”; „Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu”; „Săvârșitu-s-a”. Numărul acestora poate fi pus în legătură cu unele 

practici ascetice monahale, voturi ale tăcerii, ce impun rostirea unui număr limitat de până la șapte cuvinte pe zi. 

Numărul șapte în perspectiva zilei a 8-a. 

 În Apocalipsă, cifra șapte apare de patruzeci de ori. Ea este cifra Satanei ce caută să imite pe Dumnezeu, însă   

nereușind decât să desfigureze, să urâţească și să dezbine armonia creaţiei; e numărul capetelor Fiarei apocaliptice 

(Apocalipsă 13,1); este numărul unei totalităţi în mișcare sau al unui dinamism total, ca atare, constituindu-se a fi cheia 

de înţelegere a Apocalipsei (șapte biserici, șapte stele, șapte duhuri ale lui Dumnezeu, șapte peceţi, șapte sfeșnice, șapte 

trâmbiţe, șapte capete, șapte pedepse, șapte potire, șapte împăraţi). 

 În cultul Bisericii, șapte este numărul Sfintelor Taine, dar și al Laudelor bisericești care sunt răstimpuri din zi în 

care sufletul omului are nevoie de rugăciune. E împărţirea timpului dintr-o zi în tot atâtea părţi, în încercarea de a-l 

sfinţi și răscumpăra prin invocarea numărului Duhului Sfânt. Liturghia ne ajută să gustăm crâmpeie din Liturghia cosmică 

a zilei a opta, de aceea ea unește cerul cu pământul și ne unește pe noi cu Dumnezeu, fiind în același timp încununarea 

celor șapte Laude. Șapte săptămâni este perioada Postului Mare, pe care o petrecem în așteptare și nevoinţă duhov-

nicească până ne vom întâlni cu Hristos Cel înviat, Care deschide timpul și destinul omului spre ziua a opta. Șapte cruci 

străjuiesc biserica, arătând că Duhul Sfânt sălășluiește în ea, într-o continuă cincizecime, până la Parusia ce va fi anunţată 

de crucea a opta, semnul Fiului Omului. 

 Șapte reprezintă totalitatea vieţii morale, însumând cele trei virtuţi teologice și cele patru virtuţi cardinale: 

smerenia, cumpătarea, dreptatea și puterea. Șapte reprezintă, de asemenea, etapele creșterii biologice a omului:      

embrionară, pubertatea, adolescenţa, tinereţea, maturitatea, senectutea și moartea, a opta etapă deschizându-l spre o 

creștere epectatică a unei permanente împărtășiri din iubirea intra-treimică a lui Dumnezeu. 
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 Toată această paletă simbolică subliniază o dată în plus valenţele complexe ale lui șapte, ca cifră ce are puterea de 

a încorpora forţele Universului în care ne mișcăm și suntem și de a le deschide dinamic spre înveșnicire. Omul însuși 

stă sub semnul lui șapte prin cele șapte puncte esenţiale ale corpului său, iar pecetluirea lor prin Taina Maslului nu   

numai că îl reabilitează psihosomatic pe om, redându-i sănătatea întregii fiinţe, ci îl deschide spre Dumnezeu printr-o 

continuă înnoire epectatică, tămăduitoare. Maslul corectează alterarea modului de existenţă umană în raportul ei cu 

Dumnezeu, redându-i capacitatea de a fi orientată în mod natural către El, prin toate facultăţile sale. 

 Mai mult decât atât, slujba Maslului are un caracter penitenţial prin excelenţă, scopul ei fiind nu doar de vinde-

care a trupului, ci mai ales a bolilor sufletești, lucru ce reiese din dubla semnificaţie a verbului „σώζέίν”, întâlnit în  

textul pe care se fundamentează fiinţarea ei ca taină a Bisericii, la Iacov 5,15: „Și rugăciunea credinţei va mântui /

vindeca pe cel  bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate se vor ierta lui”. Acest dublu caracter al tainei are     

capacitatea de regenerare a fiinţei umane în integralitatea ei, făcând-o capabilă încă din lumea aceasta de a trăi viaţa în 

Hristos în perspectiva comuniunii veșnice cu El. Dacă vindecarea suferinţelor fizice este apanajul medicinei umane și al 

tratamentului medical, atunci când armonia interioară psiho-somatică este perturbată de lipsa de continuitate dintre 

energiile sufletești și trupești, trupul ne mai fiind mediul transparent de reflectare a prezenţei interioare a lui Dumne-

zeu, în această situaţie numai prezenţa taumaturgică a ungerii Duhului mai poate reface această breșă. Chiar dacă     

suferinţele fizice nu ne sunt vindecate de fiecare dată în totalitate, prin Taina Maslului, totuși, este restabilită pe de o 

parte legătura trup – suflet, iar pe de alta harul împărtășit prin aceasta întărește legătura fiinţei umane cu Dumnezeu. 

Maslul este din acest punct de vedere un element ce anticipează Parusia, creștinul simţind încă din această viaţă o 

pregustare a restaurării fiinţei sale integrale în Hristos și a comuniunii de iubire întru veșnicie cu El. În felul acesta, am 

putea spune că Maslul este o taină a speranţei pentru fiinţa umană, care nu se mai percepe ca fiinţă sfâșiată de incertitu-

dini și trăiri existenţialiste nihiliste, ci mai ales ca persoană și loc al prezenţei și lucrării lui Dumnezeu. Ea subliniază mai 

ales valoarea trupului uman destinat să fie nu închisoare a sufletului și piatră de poticnire în calea mântuirii, ci capabil de 

a fi preaslăvit prin participarea după har, împreună cu sufletul, la trupul îndumnezeit al lui Hristos. 

 Anul acesta Biserica ne îndeamnă să acordăm o atenţie deosebită înţelegerii suferinţei omului și mai ales căilor 

prin care aceasta poate deveni o cale a întâlnirii noastre cu Dumnezeu, o taină a transfigurării întregii naturi umane. 

Asumarea suferinţei și bolilor de către fiecare dintre noi demonstrează o matură experienţă duhovnicească fortificată 

în focul încercărilor, ce ne pregătește  în perspectiva întâlnirii noastre cu Hristos cel Înviat. 
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 Învăţământul este foarte important pentru 
că el pregătește viitorul ţării. Cum consideraţi că 

este gândit  învăţământul românesc actual? Ce ar 

trebui să pregătească el? Specialiști de mare 
prestigiu, de care avem mare nevoie sau oameni 

de cultură? 
 Parte intrinsecă a unei societăţi în care 

cunoașterea reprezintă raţiunea de a fi, școala 

românească este ancorată puternic în devenirea 

socială. Oamenii școlii, profesori și elevi, în virtutea 

unui apostolat ce transcede timpul, sunt aceia care 

sporesc zestrea de valori a neamului.  Profesorii de 

astăzi, în care învestim încredere și apreciere, ar trebui să nu uite că modelul oferit de Spiru Haret, sub 

auspiciile căruia s-a dezvoltat școala românească, este construit pe principii precum implicare, asumare, 

dăruire și  responsabilitate. Dacă toate acestea se vor regăsi în fiecare clasă, ne vom putea bucura împreună 

de rezultate remarcabile. Avem nevoie de foarte buni specialiști, care să fie oameni educaţi, formaţi cultural, 

moral, religios și civic. Școala a fost și trebuie să rămână, prin profesorii ei, nucleul valoric al comunităţii pe 

care o structurează.  

 

 Din nefericire, zilnic mai descoperim că problemele învăţământului sunt în mare parte 

probleme generale ale societăţii românești, ceea ce confirmă faptul că cele două se reflectă reciproc. 
Cum aţi caracteriza situaţia sistemului de învăţământ din România? Mai putem avea încredere în 

școlile românești?           
 În ultimele decenii am trecut prin mai multe etape de căutare, de consolidare a unui sistem educaţional 

modern și eficient. Acești ani nu au fost foarte ușori pentru cei implicaţi în educaţie. A venit vremea ca 

sistemul de educare a tinerilor să ţină seama de dinamismul societăţii contemporane, de fantasticele progrese 

din domeniul cunoașterii. Fiecare dintre factorii educaţionali conștientizează importanţa demersului 

educaţional. Suntem chemaţi toţi, fără excepţie - școală, profesori, copii și părinţi, societate - să găsim cele 

mai bune mijloace prin care să urcăm treptele cunoașterii pentru a construi așa cum ne dorim lumea în care 

trăim. În calitate de reprezentant al instituţiei care are datoria de a implementa politici educaţionale pentru 

comunitatea școlară, susţin crearea unui sistem modern și flexibil, care să ţină cont nu doar de evoluţia 

tehnologică din zilele noastre, cât, mai ales, de evoluţia personală a fiecărui elev și profesor. O lume bună, așa 

cum ne-o imaginăm, pornește din interiorul fiecărui individ! Educaţia este un drept al tuturor, de la mic la 

mare, și este, înainte de orice, o șansă a tuturor la o viaţă mai bună! Educaţia este acel loc în care se reunesc 

visele, aspiraţiile, talentul, inteligenţa, creativitatea fiecăruia, un loc în care acestea sunt valorificate pentru a 

putea fi utilizate ulterior spre binele comun. Școala românească s-a bucurat și se bucură de un real renume. 

Sistemul de învăţământ elaborat de Spiru Haret, de exemplu, este și astăzi de actualitate, el fiind aplicat în ţări 

INTERVIU cu Prof. Theodora ȘOTCAN - Inspector Școlar General al I.S.J. BACĂU 
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“Școala a fost și trebuie să rămână, prin profesorii ei, nucleul 
valoric al comunităţii pe care o structurează” 



dezvoltate cum ar fi 

Elveţia. Învăţământul 

românesc de chimie a 

avut pe parcursul anilor 

exponenţi de excepţie, 

în egală măsură 

"creatori de știinţă", dar 

și cadre didactice 

capabile să "transmită 

știinţă", profesori 

remarcabili. Am spus de 

mai multe ori că fiecare 

dintre noi purtăm pentru o viaţă în suflet icoana unui dascăl.  

 Este de ajuns să enumerăm personalităţi ca C. D. Neniţescu, Gh. Spacu, Raluca Rîpan, Șerban Solacolu, 

E. Bratu, etc. Tratatele de chimie ale profesorului C. D. Neniţescu, de exemplu, au fost traduse în multe limbi 

reprezentând opere de referinţă în domeniile chimiei organice și al chimiei generale. Perioada în care au 

studiat părinţii dumneavoastră, anii '80, a beneficiat de manuale de liceu avându-l ca autor pe profesorul C. D. 

Neniţescu. Rezultatele deosebite obţinute de elevii români la olimpiadele și concursurile internaţionale 

certifică pe plan mondial calitatea învăţământului românesc. Faptul că în fiecare toamnă românii din 

străinătate își aduc înapoi copiii să studieze în școlile noastre, arată încrederea pe care o au în sistemul 

românesc de educaţie. Potrivit datelor Ministerului Educaţiei, în perioada ianuarie 2008 - mai 2012, 21.325 de 

copii reveniţi din Italia și Spania au solicitat echivalarea studiilor pentru reînmatricularea în sistemul 

educaţional românesc. La nivelul judeţului Bacău 1.118 de copii au revenit la studii din Italia și Spania. 

 

 Consideraţi că este benefică prezenţa educaţiei religioase în cadrul școlii? 
 Educaţia religioasă aduce un plus de valoare activităţii de formare a personalităţii elevilor. Învăţaţi de 
mici despre bine, adevăr, dreptate, generozitate, cumpătare și curaj, elevii de azi, adulţii de mâine, vor fi 
capabili să trăiască o viaţă frumoasă, ca oameni adevăraţi. Credinţa în Dumnezeu a fost suport real pentru 
români în cele mai dificile momente personale sau naţionale. Din păcate, în societatea românească se observă 
aplicarea constantă a unor lovituri gradate Bisericii Ortodoxe Române și celorlalte culte, de către „liberii 
cugetători“. Mulţi dintre ei omit însă faptul că școala, cu implicaţiile ei fundamentale, are obligaţia de a oferi 
alternative de echilibru și stabilitate generaţiei viitoare. Totodată, trebuie să conștientizăm și să recunoaștem 
că românul s-a născut creștin. În acest context, consider că Religia e singura disciplină care are resursele 
necesare și poate forma generaţia viitoare în spiritul integrităţii morale și al responsabilităţii sociale, al 
păstrării valorilor tradiţionale, culturale și fiinţiale ale acestui popor. 
 
 Cum caracterizaţi activitatea desfășurată de profesorii de religie la nivelul judeţului Bacău? 
 În faţa provocărilor lumii actuale profesorii de religie nu pot rămâne indiferenţi, pentru că misiunea lor 

constă în vestirea Evangheliei lui Hristos în lume și a modului de vieţuire în conformitate cu aceasta. 

Demersul educaţional-formativ din cadrul orelor de religie, vine în ajutorul elevilor promovând cunoașterea 

lui Dumnezeu, a omului, a cosmosului, a valorilor moralei creștine, precum: prietenia, dragostea, pacea, 

dreptatea, reconcilierea, responsabilitatea, solidaritatea și cooperarea între semeni, ca principii de bază ale 

credinţei creștine.  
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 Știu că elevii participă cu mare interes la orele de religie și rezultatele obţinute de elevii băcăuani la 

olimpiadele și concursurile de specialitate, la nivel naţional și internaţional, dovedesc, încă o dată, calitatea 

activităţii desfășurate de profesorii de religie. În complementaritate cu sistemul educaţional religios desfășurat 

în școală, copiilor și tinerilor li s-au oferit șansele de a participa la multiple activităţi extracurriculare și de a 

desfășura proiecte educative cu real impact social. Colaborarea dintre școală și Biserică a adus enorme 

beneficii copiilor, nu numai pe plan spiritual. Numeroasele locaţii sociale aparţinând Bisericii, în care copiii 

primesc hrană caldă și educaţie, având posibilitatea de a desfășura programul after school sub îndrumare de 

specialitate, sprijină efortul întregii societăţi de a ajuta fiecare elev să beneficieze de șanse egale la educaţie. 

 

 Ne puteţi spune cu ce obiective începeţi acest an școlar? 

 Anul școlar 2012 - 2013 aduce cel puţin două noutăţi importante - clasa pregătitoare și Bacalaureatul 

profesional. Școlile au făcut eforturi considerabile pentru ca toţi elevii să înveţe în condiţii cât mai bune și au 

găsit posibilităţi de extindere a programului after-school. După primul semestru se va face o evaluare a 

rezultatelor obţinute prin implementarea clasei pregătitoare. 

 Bacalaureatul profesional este gândit ca o șansă în plus pentru ca toţi aceia care doresc să se angajeze 

să poată fi primiţi cu mai multă deschidere pe piaţa muncii. Elevii care vor opta pentru această formă de 

examinare - indiferent de la ce profil provin (teoretic, vocaţional sau tehnic) - vor susţine toate probele de 

competenţe, asemeni celor care susţin Bacalaureatul naţional, dar vor avea două probe de profil specifice și 
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un examen care va evalua 

competenţele antreprenoriale. 

 Priorităţile Inspectoratului 

Școlar Judeţean Bacău pentru anul 

școlar 2012-2013 sunt:  Realizarea 

unui sistem educaţional stabil, 

echitabil, eficient și relevant; 

Realizarea demersurilor necesare în 

vederea alocării resurselor financiare 

necesare aplicării politicilor 

educaţionale în judeţul Bacău; 

Implementarea educaţiei timpurii în 

unităţile de învăţământ preuniversitar 

din judeţ; Descentralizarea 

învăţământului preuniversitar și creșterea autonomiei școlilor; Introducerea unui curriculum școlar bazat pe 

competenţe; Implementarea unui sistem de salarizare bazat pe performanţă, în concordanţă cu legislaţia în 

vigoare; Monitorizarea aplicării sistemului legislativ care să asigure modernizarea, stabilitatea și 

predictibilitatea sistemului de învăţământ, precum și garantarea egalităţii de șanse la accesul la educaţie; 

Educaţia permanentă în vederea obţinerii unor calificări noi, a extinderii specializării și perfecţionării. 

 A venit momentul să ne gândim la răspunsuri pentru întrebarea Ce destin le oferim copiilor noștri? Dorim 

să construim pe termen lung și solid: programe adaptate la realitatea lumii în care copiii noștri vor deveni 

adulţi, evaluări corecte, raportate la un progres educaţional bazat pe reformă adevărată, nu pe peticiri 

circumstanţiale, cadre didactice respectate și respectabile, școli adecvate și moderne. Pentru ca lucrurile 

astea să se regăsească, însă, palpabil în viaţa de zi cu zi a comunităţii școlare, avem nevoie de elevi bine 

pregătiţi, de cadre didactice dedicate, de părinţi implicaţi. 

 

 În încheierea interviului nostru vă rugăm să transmiteţi un mesaj elevilor și profesorilor noștri.  

 Pe elevi i-aș îndemna să aibă încredere în ei potenţialul lor. Să nu-i creadă niciodată pe aceia care le 

spun că visele lor nu pot fi realizate pentru că sunt prea îndrăzneţe. Să urce cât mai sus pe treptele 

cunoașterii! Educaţia reprezintă achiziţia cea mai de preţ a omului. Valori precum prietenia, adevărul și 

frumosul, binele și iubirea rămân veșnic. 

  În ceea ce-i privește pe profesori, i-aș ruga să nu uite nicio clipă că, într-adevăr, ei sunt elita naţiunii. 

România are nevoie de modele în acest moment, iar dascălii pot să reprezinte aceste modele.  

 Vreau să urez tuturor un an școlar frumos, plin de realizări, cu succese la examenele și evaluările pe 

care le veţi parcurge!  

 Vă mulţumim pentru acordarea acestui interviu! 

Interviu realizat de prof. Irina Leonte 
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CONSFĂTUIREA NAŢIONALĂ A INSPECTORILOR DE RELIGIE  

Prof. Irina Leonte - inspector de specialitate 

În perioada      

3-5 septembrie 2012, 

Episcopia Devei și 

Hunedoarei a găzduit 

Consfătuirea naţională a 

inspectorilor școlari la 

disciplina religie.  

Scopul întâlnirii 

a fost prezentarea noii 

programe analitice pentru 

clasa pregătitoare introdusă 

în sistemul de învăţământ 

românesc începând cu noul an școlar 2012-2013 și alte noutăţi în domeniul educaţiei 

religioase. 

Începutul lucrărilor a fost marcat luni, 3 septembrie 2012, prin săvârșirea slujbei 

de Te Deum în Biserica “Duminica Mironosiţelor” din Sarmizegetusa, Protopopiatul Haţeg, de 

către Preasfinţitul Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, înconjurat de un ales sobor de preoţi 

și diaconi. La slujbă, alături de inspectorii din toată ţara, au participat prefectul judeţului 

Hunedoara, Sorin Vasilescu, inspectorul școlar general al Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului și Sportului pentru disciplina religie, Cătălin Pîslaru, inspectorul școlar general al 

judeţului Hunedoara, Constantin Huţan, inspectorul școlar general adjunct al judeţului 

Hunedoara, Maria Ștefănie, managerul Muzeului Civilizaţiei Dacice și Romane, Liliana Ţolaș și 

primarul orașului Haţeg, Marcel Goia. 

La lucrările desfășurate în plen au conferenţiat pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu, 

consilier patriarhal la Sectorul cultural-teologic al Patriarhiei Române, Romeo Moșoiu, 

consilier al ministrului educaţiei, pr. lect. univ. dr. Dorin Opriș, care au abordat probleme 

referitoare la metodica predării religiei la clasa pregătitoare, noua programă analitică pentru 
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disciplina religie la acest nivel, structura ei și modalităţi de implementare, dar și alte aspect cu 

privire la întregul sistem de învăţământ religios din România. Totodată, s-a realizat și o 

diagnoză a întregului proces educaţional specific disciplinei religie.  

Într-o lume caracterizată de o tot mai mare diversitate etnică și religioasă, 

educaţia religioasă promovează cunoașterea propriei identităţi, spre a fi apt pentru dialog cu 

alte culturi, credinţe și convingeri religioase, pentru a convieţui și coopera într-o societate 

pluralistă. Prezenţa religiei în sistemul naţional de educaţie răspunde așteptărilor copiilor și ale 

părinţilor, potrivit cercetărilor realizate de specialiști în domeniul știinţelor educaţiei și 

sociologiei, pe eșantioane reprezentative de elevi, părinţi și diriginţi. Studiul, realizat în cadrul 

Institutului de Știinţe ale Educaţiei, București, în anul 2008, pe un eșantion reprezentativ de 

2.436 de elevi cu vârsta cuprinsă între 14-19 ani, reflectă înţelegerea credinţei drept valoare 

fundamentală în viaţa proprie pentru 85,7% dintre aceștia.  

Rolul religiei la vârstele mici este recunoscut și susţinut la nivel internaţional de 

teoreticienii și practicienii din domeniul educaţiei, care evidenţiază importanţa educaţiei 

religioase în formarea propriei identităţi a elevilor, ca premisă pentru formarea unei 

personalităţi armonioase, aspectele legate de credinţe și convingeri fiind un element 

important al acestui demers. 

 



CONSFĂTUIRE ANUALĂ A PROFESORILOR DE RELIGIE  

DIN JUDEŢUL BACĂU 
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 Sâmbătă, 22 

septembrie 2012, a avut 

loc în sala de conferinţe a 

Colegiului Tehnic “Anghel 

Saligny” Bacău, 

consfătuirea anuală a 

profesorilor care predau 

disciplina religie în 

învăţământul 

preuniversitar în judeţul 

Bacău. La eveniment au 

participat aproximativ 200 de cadre didactice, care au fost informate cu privire la noutăţile din 

domeniu. Ca invitat, din partea Diecezei romano catolice de Iași, a participat pr. prof. dr. Iosif  

Bisoc, inspector în cadrul Oficiului pentru Pastoraţia școlară și predarea religiei.  

 Consfătuirea a debutat cu o scurtă rugăciune, apoi a fost citit mesajul PF Patriarh 

DANIEL “Cooperarea dintre Familie, Şcoal ă şi Biseric ă în actul educa ţional ” 

transmis cu prilejul începerii anului școlar 2012-2013. Pr. prof. dr. Iosif  Bisoc a subliniat 

importanţa educaţiei religioase pentru formarea culurală și duhovnicească a tinerilor. A fost 

apreciată foarte buna colaborare dintre profesorii și elevii ortodocși și catolici în toate 

activităţile educative desfășurate la nivelul judeţului. 

 În cuvântul său, prof. Irina Leonte, inspector de specialitate în cadrul ISJ Bacău, a transmis 

celor prezenţi binecuvântarea PS Ioachim Băcăuanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului 

și Bacăului, urările sale de sănătate, pace și multe împliniri în lucrarea nobilă de modelare și 

formare a caracterului și personalităţii copiilor și tinerilor, ca și adevăraţi cetăţeni ai Patriei și 

ai Cerului.  

 Lucrările consfătuirii au continuat cu retrospectiva activităţilor desfășurate în anul școlar 

trecut și au fost prezentate aspecte ce ţin de anul școlar 2012-2013. S-a discutat, totodată, și 
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despre continuarea proiectelor comune Biserică - Școală, la nivel eparhial, avându-se în vedere 

și programele convergente, atât cele școlare, cât și cele bisericești, începând cu cele 

patriarhale, Alege Școala! și Hristos împărtășit copiilor. S-a subliniat importanţa implicării elevilor 

în viaţa Bisericii, a comunităţii locale. S-a precizat că un copil trebuie responsabilizat doar cu 

responsabilitatea iubirii și că în toate activităţile, profesorul de religie trebuie să colaboreze cu 

specialiștii în pedagogie, cu preoţii, cu părinţii și cu autorităţile locale.  

 Au fost abordate probleme referitoare la metodica predării Religiei la clasa pregătitoare, 

structura anului școlar, programe analitice, metodologii de organizare și desfășurare a 

olimpiadelor și concursurilor școlare, rolul profesorului de religie în școală și alte aspecte care 

vizează sistemul de învăţământ religios din România. Au fost prezentate noi apariţii editoriale 

utile demersului didactic.  

  A fost o întâlnire de suflet pentru suflet și din suflet, care a reamintit încă o dată 

importanţa apostolatului social, a responsabilităţii profesorului de religie în societatea actuală. 



 Curtea școlii s-a umplut din 

nou de o mulţime de copii, 

dornici să-și revadă colegii și pe 

dascălii lor.  

 Printre chipurile de copii 

cunoscute, am descoperit sub 

sprâncene ridicate, ochișori 

zglobii, miraţi și iscoditori, care 

vor netezi cu lucirile lor primele 

pagini de abecedar. Sunt boboceii claselor I, dar și ai claselor pregătitoare, care, din 

anul acesta, vor învăţa în școala noastră. Doamnele învăţătoare, cu dragostea și 

căldura lor îi vor face să se simtă ocrotiţi în această mare familie – Școala „Ștefan 

Luchian” Moinești, iar colegii mai mari se vor strădui, bineînţeles, să aibă mai multă 

grijă de ei. 

 Festivitatea de deschidere a noului an școlar a început cu rugăciunile de 

binecuvântare ale preotului ortodox 

Daniel Enea și ale preotului romano-

catolic Ludovic Butnărașu. 

 A urmat mesajul adresat de 

primarul municipiului Moinești, dl. ing. 

Viorel Ilie către elevi, cadre didactice 

și părinţi, în care a arătat sprijinul 

autorităţilor locale pentru buna 

desfășurare a activităţii instructiv-
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ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR LA  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN LUCHIAN” MOINEȘTI 



educative în această școală. 

 Reprezentanţii Poliţiei și Jandarmeriei și-au arătat, la rândul lor, dorinţa de 

continuare a parteneriatului cu Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” Moinești, în 

vederea asigurării unui climat de siguranţă pentru elevi. 

 În încheiere, directorul școlii Prof. Elena Hereș a adresat cadrelor didactice, 

personalului administrativ cât și copiilor spor încununat de succes în noul an 

școlar, pentru ca vara anului 2013 să îi găsească cu rod bogat în rezultate la 

învăţătură, în premii, diplome și medalii, care să certifice calitatea și perseverenţa 

unei munci trinitare PROFESORI – ELEVI – PĂRINŢI, sub ocrotirea Divinei și 

nedespărţitei TREIMI.  

 Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu, pentru care slujim pe altarul sufletului de copil, 

să ne dăruiască înţelepciunea care zidește dreptatea și aduce pacea și tihna în 

sufletele noastre! 

 

Prof. Elena Hereș,  Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” Moinești 
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CU DUMNEZEU LA ÎNCEPUT DE   AN  ȘCOLAR 
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                Profesorii și elevii Liceului Tehnologic 

Dărmănești au menţinut tradiţia începutului de an școlar și 

au invitat preoţii din Parohia ,,Izvorul Tămăduirii” și 

Parohia ,,Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena” să sfinţească 

sălile de clasă și să binecuvânteze pe toţi aceia care se vor 

împărtăși din roadele învăţăturii. 

                La activitate au participat și cei mai mici bobocei din clasa pregătitoare, care au pășit cu emoţie și 

cu bucurie spre sălile unde își vor ţese primele amintiri din anii de școală. Nu mică le-a fost uimirea să vadă că 

pe bănci nu erau cărţi, ci flori și iconiţe primite în dar de la dascălii lor. 

               Activitatea de deschidere a fost prezidată de doamnele directoare, prof. Asandei Maria și prof. 

Bejan Silvia, care au prezentat bilanţul anului trecut și au subliniat rolul important al școlii, de modelare a 

caracterelor și de consolidare a idealurilor. 

                Cu toţii am mulţumit lui Dumnezeu pentru ocrotire și ne-am rugat, cu emoţii în suflet și cu 

speranţă, ca acest an să fie mai rodnic, cu mai multe rezultate bune.                     

Prof. Cristina Gorbănescu, Liceul Tehnologic Dărmănești 

 În fiecare toamnă frunzele se desprind 

de pe copaci și se transformă într-un covor 

moale și colorat. Mirosul inconfundabil al 

toamnei, cu dansul frunzelor, cu jocul firav al 

razelor de soare, ne aduc în suflet nostalgie. 

 Dar…nu ne este suficient. Vrem să știm 

de ce cad frunzele, în fiecare toamnă… Și-l 

căutăm, găsim, înțelegem – adevărul despre 

toamnă și frunze. Când, de fapt, e foarte 

simplu. Privești, simți, te bucuri, crezi.  

 Dar dacă vrei cu adevărat să vezi cum soarele colorează frunzele copacilor, 

toamna, trebuie să ai geamurile curate (înțelepciune tibetană). 
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 Anul școlar, marcat de începutul toamnei, anotimpul bogăţiei și al împlinirilor, are și   

semnificaţia bogăţiei spirituale. Un nou an școlar înseamnă pentru cei mai mici elevi, din cursul 

primar, o primă treaptă urcată pe acest drum de lumină, iar pentru cei din clasele următoare, 

noi trepte ce-i înalţă an de an spre culmile de strălucire ale culturii, știinţei, cunoașterii în   

general, prin care își conturează personalitatea, valoarea și utilitatea, atât pentru ei, cât și   

pentru semeni.  

 “Pentru ca prin înţelepciune, viaţă frumoasă și dreaptă credinţă, să fie bucurie și mângâiere 

părinţilor lor și întărire Bisericii”, după cum se cere în slujba Te Deum-ului săvârșită de pr. prof. dr. 

Constantin Leonte la Școala Nr. 10 Bacău, pe 17 septembrie 2012.  

 Cadrele didactice, părinţii, conducerea acestei prestigioase unităţi de învăţământ (prof. dr. 

Nicoleta Mihaela Neagu și prof. Elena Rotariu) și prof. Irina Leonte, inspector de specialitate,  

s-au rugat ca Dumnezeu să trimită asupra școlarilor duhul înțelepciunii și al înţelegerii și să le 

deschidă mintea și cugetul, să le lumineze inima lor spre primirea învăţăturilor cele bune. 

RUGĂCIUNE ȘI HAR LA ȘCOALA NR. 10 BACĂU 
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 Într-o atmosferă de sărbătoare, luni, 

17 septembrie 2012, a avut loc 

deschiderea noului an școlar la Colegiul 

Naţional Catolic "Sfântul Iosif" din Bacău. 

La ora 10.30 a început Sfânta Liturghie 

prezidată de PS Aurel Percă, Episcop 

auxiliar de Iași, cu participarea pr. director 

Anton Săboanu, pr. Isidor Dâscă, decan de 

Bacău, a preoţilor spirituali și formatori și 

a preoţilor din parohiile băcăuane. 

Acestora li s-au alăturat profesori, 

oficialităţi, părinţi și personalul auxiliar al 

colegiului. 

 Așa cum se obișnuiește în colegiul catolic, și anul școlar 2012-2013 a fost inaugurat cu Sfânta Liturghie, 

"un nou an școlar, un nou an de pregătire, un nou an în care să ne deschidem inima și mintea pentru a crește 

și în vârstă dar și în înţelepciune, de a crește și în sfinţenie și în bunătate", așa cum a afirmat PS Aurel, în 

întâmpinarea făcută celor prezenţi, la începutul Sfintei Liturghii, aducând totodată salutul Episcopului de Iași, 

PS Petru Gherghel. PS Aurel a ţinut și cuvântul de învăţătură, în care a adus în prim plan imaginea lui Isus, 

care, la 12 ani, a fost în templu, în mijlocul învăţătorilor pe care îi asculta și le adresa întrebări. Această 

imagine a aplicat-o elevilor și profesorilor, afirmând că "ascultarea nu trebuie să fie doar pasivă, dar una 

activă, care să ducă la cizelarea și formarea umană, la a dobândi înţelepciune". De altfel, Excelenţa sa a 

subliniat importanţa înţelepciunii pentru un elev, pentru un tânăr, pentru că "a avea înţelepciune înseamnă a 

avea nu numai capacitatea de a aduna cunoștinţe teoretice, dar a avea înţelepciune înseamnă a îmbina toate 

aspectele, și teoretice, și practice, 

astfel încât să rezulte o simfonie, o 

a r m on i e  î n  v i a ţ a  v o a s t r ă " . 

 

 Preasfinţitul a insistat asupra 

motivaţiilor pentru care se merge la 

școală. A atras atenţia asupra faptului 

că astăzi, "deși doctoratele se numără 

cu miile, mulţi nu știu să facă 

deosebirea între verbele auxiliare a fi 

și a avea". S-a evidenţiat că "fericirea 

SĂRBĂTOARE ȘI BINECUVÂNTARE LA ÎNCEPUT DE  AN ȘCOLAR, 
LA COLEGIUL NAŢIONAL CATOLIC “SF. IOSIF” BACĂU  
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adevărată nu înseamnă a avea cât mai multe lucruri, dar... izvorul adevăratei înţelepciuni și fericiri este tocmai 

în a ști cum să conjugi verbul a fi... atunci când introducem în societatea noastră civilizaţia iubirii care 

pornește de la calitatea lui a fi". A vorbit apoi și despre dimensiunea jertfei, a crucii care trebuie să fie urmată 

și de elevi și de educatori, pentru că "fără sacrificiu nu putem realiza nimic; oamenii mari au făcut lucruri mari 

cu sacrificii". Episcopul i-a încurajat pe elevi să facă pasul spre viitor, dar "nu singuri, ci împreună cu cei cărora 

le sunt încredinţaţi și depinzând foarte mult de apropierea de Dumnezeu, de valorile credinţei". "Tot ce faceţi 

din iubire vă înnobilează, ce e făcut în silă vă face sclavi!", au fost cuvintele adresate de Preasfinţi tul în finalul 

predicii. 

 La sfârșitul Liturghiei, pr. director Anton Săboanu a amintit de îndemnul Fericitului Papă Ioan Paul al II-

lea care spunea: "Scopul, finalitatea școlii este omul, iar scopul, finalitatea omului este Dumnezeu". Părintele a 

spus că "începem anul școlar sub privirea, în prezenţa și în comuniune cu Dumnezeu, pentru că școala e un 

loc de formare și un loc de viaţă... Dragi profesori, într-un anumit fel, 450 de elevi ne pun viaţa lor în mâinile 

noastre: idealurile lor, speranţele lor și ale părinţilor, ale familiilor. Nu e simplu, nu e puţin lucru. E un mare 

dar, însă și o mare responsabilitate. Iată de ce suntem chemaţi astăzi să înţelegem și să trăim misiunea noastră 

ca o vocaţie, ca o chemare din partea lui Dumnezeu, de a-i ajuta pe acești tineri să treacă, așa cum spunea 

Preasfinţitul, de la a avea la a fi; de a-i ajuta să devină oameni în sensul deplin și adevărat al cuvântului". După 

ce PS Aurel a declarat noul an școlar 2012-2013 deschis și a făcut ultimele urări elevilor, l-a prezentat pe noul 

părinte formator din colegiu, pr. Cătălin Farcaș, care a venit în locul pr. Ioan Bălan, după care a implorat 

binecuvântarea lui Dumnezeu asupra tuturor profesorilor, elevilor și credincioșilor prezenţi.  

(după materialul semnat de pr. Adrian Blăjuţă pe Ercis.ro)  



HRAMUL CAPELEI “ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI” BACĂU 
 

            În prima zi a lunii octombrie 2012, Colegiul “Mihai Eminescu” din Bacău s-a îmbrăcat în haină de 

sărbătoare. 

           Cu ocazia hramului capelei “Acoperământul Maicii Domnului” de la această importantă unitate de 

învăţământ, s-a oficiat Sfânta Liturghie de către pr. Ioan Pleșcău, pr. Cornel Elisei, pr. Gheorghe Chirica și          

pr. Lucian Butnaru. 

            Un moment emoţionant a fost săvârșirea parastasului pentru profesorii și elevii liceului, trecuţi la 

Domnul.     Au fost prezente doamnele directoare ale Colegiului, cadre didactice și elevi. 

Prof. Justinian Cimpoeru, Colegiul “Mihai Eminescu” Bacău 

HARISMA        24HARISMA        24  ACTUALITATE ȘCOLARĂACTUALITATE ȘCOLARĂ  



 Judeţul Bacău a fost premiat, în ziua de 26 iulie 2012, în Zalău, la cea de-a XVII-a ediţie a Concursului 

Naţional “Democraţie și toleranţă”, organizat sub egida 

Ministerului Educaţiei, Cercetării și Tineretului. Echipajul 

câștigător, coordonat de prof. înv. primar Ana 

Hodoroabă, prof. de civică Mariana Mușat și prof. de 

religie Irina Leonte, a fost format din trei elevi ai Școlii cu 

clasele    I – VIII Nr. 10 din Bacău: Andrei Hurgheș (clasa 

a VIII-a), Raluca Mocanu (clasa a VIII-a) și Daria Avarvarei 

(clasa a IV-a), care au obţinut împreună Premiul 

“Drepturile Omului”, oferit de Institutul Român pentru Drepturile Omului și o menţiune (cu punctajul 91, 

83) din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului. 

 Competiţia a fost structurată în trei etape: teoretică, practic – aplicativă și artistică. La proba de teorie, 

candidaţii au răspuns la un test scris, în timp ce la proba practică s-a cerut elaborarea unui proiect pentru 

soluţionarea uneia dintre problemele școlii sau ale comunităţii locale căreia îi aparţin elevii. Echipajul băcăuan 

s-a înscris cu proiectul “Copiii practică altruismul într-o lume democratică”, un proiect al Școlii Nr. 

10 derulat în intervalul noiembrie 2011 – aprilie 2012, sub sloganul “Dăruiește speranţa!”. 

 Scopul proiectului a vizat crearea premiselor necesare dezvoltarii armonioase a comunităţii locale din 

municipiul Bacău prin activităţi practice, de formare civică și moral – religioasă, de voluntariat și social – 

filantropice, în vederea implicării elevilor în viaţa comunităţii în care trăiesc, în spiritul respectării valorilor 

democratice, de toleranţă și ajutorare a semenilor aflaţi în suferinţă. 

 “Intenţionăm creșterea numărului de elevi participanţi în vederea dezvoltării spiritului filantropic, a 

creativităţii și imaginaţiei, integrând valorile morale și sociale în structura propriilor atitudini și 

comportamente precum și atragerea ca și colaboratori/voluntari a unui număr și mai mare de profesori. Ne 

propunem extinderea grupului – ţintă cu alte categorii sociale și intensificarea colaborării cu diverse unităţi 

sociale” a declarat prof. Irina Leonte, coordonator al proiectului. La ediţia 2012 a Concursului Naţional 

“Democraţie și toleranţă” s-au înscris 114 elevi din mai multe judeţe. 

Pe primul loc s-a clasat echipa din Dâmboviţa, cu media 97,83, urmată cu media 95,16 de echipa de la 

Jibou, iar pe locul trei s-a poziţionat echipa din Satu Mare, care a obţinut media 94,33.  

Concursul Naţional “Democraţie și toleranţă” urmărește cunoașterea conceptelor democratice, 

toleranţa, drepturile omului, drepturile copilului, cunoașterea reglementărilor naţionale și internaţionale 

referitoare la aceste concepte, exersarea de către elevi a atitudinilor și comportamentelor democratice, 

tolerante, a spiritului civic și formarea, dezvoltarea deprinderilor de participare la viaţa comunităţii 

educaţionale și locale din care elevii fac parte și, nu în ultimul rând, formarea motivaţiei în vederea 

promovării și apărării drepturilor omului și ale copilului.  

PREMIUL “DREPTURILE OMULUI”, PENTRU JUDEŢUL BACĂU 
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 Î n  P a r o h i a 
Băsești, a avut loc 

sâmbătă, 25 august 

2012,  a IV-a ediţie a 

concursului de șah 

adresat copiilor și 

tinerilor.  

 Competiţia s-a 

d e r u l a t  c u 

b i n e c u v â n t a r e a 
P r e a s f i n ţ i t u l u i 

Ioachim Băcăuanul, 

Ep iscop-v icar a l 

A r h i e p i s c o p i e i 

Romanului și Bacăului, și a adunat la un loc 94 de participanţi, după cum ne informează Ziarul 

Lumina, Ediţia de Moldova.  

 Cei înscriși au provenit din orașele Moinești, Comănești, Onești, Bacău și din comunele 

Pârjol, Scorţeni, Poduri, Balcani, Asău și Solonţ. Manifestarea a mai cuprins programe artistice 

(interpretări de muzică religioasă, executarea unor ritmuri de toacă, recitarea de poezii ce au 

caracter religios-moralizator ș.a.).  

 La festivitatea de premiere a participat pr. Ciprian Olteanu, secretar al Protopopiatului 

Moinești, care a transmis mesajul de binecuvântare din partea Preasfinţitului Ioachim 
Băcăuanul. Părintele Ciprian Olteanu i-a felicitat pe copiii și tinerii șahiști, iar apoi a înmânat 

câștigătorilor șase cupe, 30 de medalii de aur, de argint și de bronz, 30 de diplome pentru 

premianţi și 60 de diplome de participare, cărţi bisericești și iconiţe.  

 “Mulţumim Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul pentru arhiereasca binecuvântare și părinteasca 

purtare de grijă și părintelui Costel Mareș, protopop al Protopopiatului Moinești, pentru sprijinul 

acordat și pentru grija și susţinerea acestor activităţi educativ-recreative cu copiii. Experienţa de anul 

acesta ne-a întărit convingerea că o competiţie poate fi un prilej de comuniune, de apropiere 

sufletească. Copiii au dovedit, în cadrul concursului, calităţile necesare unui bun șahist, dar și unui bun 

creștin, împletind armonios cunoștinţele în șah cu răbdarea și perseverenţa creștină, respectul faţă de 

aproapele său, încredere în sine, unită cu modestia”, a spus pr. paroh Dumitru Parfene. 

CONCURS DE ȘAH ÎN PAROHIA BĂSEȘTI, BACĂU 
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Prin mila și ajutorul lui 

Dumnezeu pe 12 august 

2012, la Biserica „Sfinţii 

Apostoli Petru și Pavel” din 

Moinești, Grupul „Filomelos” 

a sărbătorit 5 ani de 

activitate. Invitaţi de onoare ai 

acestui eveniment au fost 

membrii grupului psaltic 

„Byzantion” în frunte cu 

domnul Adrian Sârbu, alături 

de delegatul Arhiepiscopiei 

Romanului și Bacăului, 

părintele  arhidiacon Ciprian 

Ignat - secretar eparhial. 

Părintele protopop 

Costel Mareș a fost gazda 

întregului eveniment și s-a 

străduit ca întâlnirea să se 

desfășoare într-o atmosferă 

cât se poate de primitoare. 

Liturghia s-a cântat antifonic 

de către cele două grupuri, grupul „Byzantion” întâlnindu-se prima dată cu ucenicii din grupul 

„Filomelos” în asemenea cadru. 

Preasfinţitul Episcop-vicar Ioachim Băcăuanul a ţinut să-și exprime sprijinul și preţuirea 

pentru întreaga activitate a grupului “Filomelos” printr-o distincţie de vrednicie acordată    

prof. Paula Cautiș, pentru cei 5 ani de activitate dirijorală. 

LA MULŢI ANI, FILOMELOS! MULŢUMIM, BYZANTION! 
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Pr. Prof. Cautiș Petrică, Colegiul Naţional “Dimitrie Cantemir” Onești 
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 În  "Anul  Credin ţe i  ș i 

Familiei" (cum este celebrat în 

Dieceza de Iași), în biserica "Ss. 

Petru și Paul" din Bacău s-au întâlnit 

pentru a înălţa Mamei cerești 

rugăciuni, numeroși tineri catolici 

care învaţă în liceele băcăuane. 

 Evenimentul s-a desfășurat 

miercuri, 31 octombrie 2012.  

Iniţiativa a aparţinut profesorilor de 

re l i g i e  romano-ca to l i că  în 

colaborare cu pr. Lucian Adam.  

 Au participat tineri de la Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri", Colegiul Economic "Ion 

Ghica", Colegiul Naţional "Ferdinand I", Colegiul Tehnic "N.V. Karpen", Colegiul Tehnic "D. 

Mangeron", din Bacău. 

 

 "În ultima zi a lunii 

închinate Sfintei Fecioare 

Maria, Regina Sfântului 

Rozariu, a avut loc un 

moment de rugăciune cu 

liceenii din Bacău, în care, 

cu toţi, am înălţat 

rugăciuni și cântece către 

Mama noastră cerească și 

i-am cerut ajutorul 

pentru realizări în viaţă și 

pentru reușita la școală", 

RUGĂCIUNE CĂTRE MAMA NOASTRĂ CEA CEREASCĂ 
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relatează Bianca-Claudia Farcaș și Alexandra-Lidia Roca.  

 "Întâlnirea a fost coordonată de părintele inspector școlar zonal Lucian Adam, care ne-a 

vorbit despre faptul că Dumnezeu este prezent în toate activităţile omului, chiar și în viaţa de 

familie, care este factor decisiv în dezvoltarea noastră spirituală, element important în 

conturarea vieţii morale și punct de pornire pe drumul vieţii." 

 "Noi, ca liceeni în Bacău, considerăm că astfel de momente sunt benefice pentru unitatea 

tinerilor de liceu, sunt un bun prilej de apropiere de Dumnezeu, de Biserică, dar și de 

aproapele nostru. Atmosfera din Biserică a fost așa minunată încât fiecare persoană prezentă 

acolo și-a dat seama de importanţa momentului nu doar pentru Biserică, cât și pentru sine. 

 Suntem foarte fericite de existenţa acestui moment pentru că ne-am pus viaţa “Sub 

ocrotirea Maicii Domnului” și că asemenea nouă și ceilalţi tineri au participat în număr foarte 

mare la momentul de rugăciune care trezește în noi spiritul credinţei. Doamne, mărește-ne 

credinţa!" 
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PELERINAJ LA MĂNĂSTIREA CIOLPANI 

A venit toamna și 

odată cu ea a început 

școala. E vremea 

lecturilor, a calculelor 

interminabile și a 

dezbaterilor de grup. Dar 

e și vremea drumețiilor, a 

vizitelor și a excursiilor 

de tot felul. Așa că, elevii 

clasei a Va B, de la Școala 

Gimnazială ”Mihai 

Eminescu”- Buhuși, au 

luat hotărârea să lase 

orașul mic cu problemele 

lui în grija oamenilor mari și au plecat șpre Mănăstirea Ciolpani. Se vor ruga aici pentru iertarea 

păcatelor, sănătate și liniștea sufletească a lor și a familiilor lor. Însoțiți de diriginta și profesoara lor 

de religie, Elena Sandu, au parcurs un drum brodat în culorile toamnei, plin de surprize și bucurii. Au 

privit cu plăcere creația lui Dumnezeu, vorbind despre munții Goșman ce străjuiau orizontul, despre 

albia Bistriței abia vizibilă, ca o panglică uriașă, despre conifere, flori. Dar, iată mănăstirea… 

Mănăstirea Ciolpani este situată aproape de orașelul Buhuși și adăpostește o parte din 

moaștele Sfântului Mucenic Emilian de la Durostorum. Amplasată la circa 5 km de orașul Buhuși, este 

singurul lăcaș de rugăciune din ţară ce poartă hramul acestui martir, care a trăit și a murit pentru 

credinţa în Hristos în secolul al IV-lea și ale cărui sfinte moaște au fost ingropate la Gedina, lângă 

orașul bulgăresc Durostorum. În 2007 se împlinesc zece ani de când aceasta oază de spiritualitate 

ortodoxă, în care își găsesc alinare sufletească numeroși credincioși și pelerini, își serbează patronul 

spiritual.  

Mănăstirea Ciolpani constituie unul dintre locurile de pelerinaj consacrate din judeţul Bacău, 

alături de Bogdana, Tisa Silvestri sau Magura Ocnei. Puţini știu că mănăstirea Sfintului Emilian de la 

Durostorum se află în imediata apropiere a altei mănăstiri, Runc, până la care mai sunt de parcurs 

doar vreo trei km. Primul schit de pe aceste locuri a fost ctitorit de suliţașul Ciolpan, călugărit aici și 

Prof. Sandu Elena, Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Buhuși  
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de la care se trage și numele schitului. În 1730, medelnicerul Teodor Cantacuzino a construit o 

bisericuţă din lemn de stejar, care există și azi în cimitirul mănăstirii, ca monument istoric. Lăcașul 

monahal a fost desființat in 1959, recăpătându-și statutul in 1992. Rămasă pustie de-a lungul vremii, 

mănăstirea a fost redeschisă, imediat după Revoluţie, cu obște de maici. Cu osteneala maicilor și a 

arhimandritului Emilian Panait, stareţul manastirii Runc,         s-au construit trei clădiri pentru chilii, 

un paraclis pentru rugăciunile maicilor și biserica mare. Sfinţirea impresionantului lăcaș de rugăciune 

cu hramul "Sfintul Mucenic Emilian" s-a făcut la 21 septembrie 1997, iar de atunci, în fiecare an, la 18 

iulie, aici se organizează pelerinaje. 

Toate aceste lucruri le-au aflat copiii, ascultând-o pe maica Iuliana. Despre jertfa maicilor ce 

au muncit aici, au aflat de la bunicii lor, martori la ridicarea din nimic a mănăstirii. 

Cu mare bucurie sunt așteptați aici toți cei care pentru o clipă doresc să caute Adevărul, 

Iubirea și Viața! 

           Prof. Sandu Elena, Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Buhuși, Bacău                                                     



 Parohia Vultureni, 

Protopopiatul Sascut, a 

derulat, în perioada 15-29 

iulie, a doua ediţie a 

proiectului educaţional 

„Școala de vară“. Acesta 

este implementat cu 

binecuvântarea 

 Preasfinţitului Ioachim 

Băcăuanul, Episcop-vicar al 

Arhiepiscopiei Romanului și 

Bacăului, în parteneriat cu Școala Stănișești, Școala Benești, Școala Vultureni și Școala Nr 10 

Bacău, împreună cu cadrele didactice de la aceste instituţii școlare. Obiectivele proiectului 

sunt: participarea copiilor la viaţa comunităţii, reducerea comportamentelor problematice și 

înţelegerea importanţei Tainei Sfântului Maslu în viaţa creștinului.  

 În cadrul acestui proiect derulat în filia „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil“ - Benești a 

parohiei Vultureni, 57 de copii au participat la activităţi închinate Anului omagial al Tainei 

Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor, desfășurând activităţi de voluntariat. Totodată ei au căutat 

să aducă bucurie în sufletul bătrânilor parohiei prin vizitele organizate la casele acestora, 

întrucât anul acesta a fost declarat de către Consiliul Uniunii Europene și de Parlamentul 

European drept „Anul european al îmbătrânirii active și al solidarităţii între generaţii“.  

 Prima activitate religioasă din cadrul proiectului s-a intitulat „Lăsaţi copiii să vină la Mine“ 

și a avut loc în perioada 15-17 iulie.  

 A doua activitate, „Învăţăm să păstrăm natura“, a fost una ecologică și s-a implementat în 

perioada 18-21 iulie, în timp ce a treia activitate a fost dedicată bunicilor.  

 Ultima activitate, „Veșnicia s-a născut la sat“ s-a încheiat pe 29 iulie și a constat într-un 

atelier de creaţie și o șezătoare. 
Prof. Mirela Nela Cârlan, Școala “Mihai Drăgan” Bacău 

ȘCOALĂ DE VARĂ“ PENTRU COPII, LA VULTURENI 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE CERC ȘI CATEDRĂ  

LA  RELIGIE ÎN ANUL ȘCOLAR 2012-2013 

Nr.crt.. Luna Activitatea Tematica Data/Perioada 

1. SEPTEMBRIE CONSFĂTUIRE ORGANIZAREA 
ACTIVITĂŢII DIN 

NOUL AN ȘCOLAR 

2.09.2012 

2.   OCTOMBRIE ACTIVITATE DE 
CATEDRĂ 

    

3.   NOIEMBRIE CERC 
PEDAGOGIC 

EFICIENTIZAREA 
OREI DE RELIGIE PRIN 

UTILIZAREA 
INSTRUMENTELOR 

TIC 

22.11.2012 

4.   DECEMBRIE ACTIVITATE DE 
CATEDRĂ 

    

5.   IANUARIE ACTIVITATE DE 
CATEDRĂ 

    

6.   FEBRUARIE CERC 
PEDAGOGIC 

IMPORTANŢA 
CONEXIUNILOR 

INTERDISCIPLINARE  
ÎN CADRUL LECŢIEI 

DE RELIGIE 

21.02.2013 

  

7.   MARTIE ACTIVITATE DE 
CATEDRĂ 

    

8.   APRILIE ACTIVITATE DE 
CATEDRĂ 

    

9.   MAI CERC 
PEDAGOGIC 

1700 DE ANI DE LA 
PROMULGAREA 

EDICTULUI DE LA 
MILAN 

23.05.2013 

10.   IUNIE ACTIVITATE DE 
CATEDRĂ 
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CONCURSURI LA RELIGIE  în anul școlar 2012-2013 

 

1. Concursul naţional interdisciplinar “LUMINILE CREDINŢEI” este un concurs de 

eseuri și lucrări artistice, care se adresează tuturor elevilor din clasele V–XII, capabili de 

performanţă în domeniul interdisciplinar limbă și literatură română-istorie-religie, artă sacră și 

pictură.   

Concursul cuprinde două secţiuni: 

 Secţiunea A: ,,TEOLOGIE ȘI VIAŢĂ” - constă într-un concurs de eseuri, axat pe 

tematică specifică, incluzând și pe cea anuală stabilită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române în cadrul „anului omagial”; 

         Tema I (eseuri): "Contribuţia Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena în istoria 

Bisericii Universale și la apărarea credinţei";  

   Tema II (eseuri): "Tineretul și provocările lumii contemporane";  

   Tema III (poezie): "Sfânta Cruce – adevăr al revelaţiei creștine". 

  

   Secţiunea B: ,,CULOAREA CREDINŢEI” - concurs de desene și expoziţie de 

icoane, adresat elevilor Liceelor de Artă și elevilor din clasele  VII – XII, cu înclinaţii artistice.                           

     Tema: “Sfânta Cruce - Jerftă și Răscumpărare”  

  

- Expedierea lucrărilor (15 MARTIE – 15 APRILIE 2013), către școala organizatoare;  

- Etapa naţională (20 APRILIE - 15 MAI 2013), de evaluare a lucrărilor. 

 

2. Concursul judeţean interdisciplinar “ETHNOS BĂCĂUAN” este un concurs de 

creaţie artistică, de valorificare a tradiţiilor și obiceiurilor locale și se adresează tuturor 

elevilor din clasele V-VIII, din cadrul școlilor gimnaziale rurale din judeţul Bacău.  

De asemenea, elevii coordonaţi de profesori, sunt chemaţi să se implice în desfășurarea 

proiectelor educaţionale, conștientizând că pot avea un rol activ în reprezentarea valorilor 

creștine, că pot stabili relaţii cu tineri din alte categorii sociale și pot deprinde abilităţi de 

lucru în grupe de voluntari. 
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Concursul cuprinde trei secţiuni: 

 A. "SATUL ROMÂNESC PRIN OCHII COPIILOR" - constă într-un concurs de 
fotografie cu următoarele teme: Peisaje (deal, munte, câmpie, sate, faună etc.); Oameni și 
activităţi (plivit, plantat, semănat, cules, apicultură, creșterea animalelor etc.);  Obiceiuri și 
meșteșuguri (obiceiuri creștine și populare, olărit, sculptură, șezători, cusut, costume 
naţionale, dansuri etc.) 

 B. "VIAŢĂ CREȘTINĂ ȘI SUFLET ROMÂNESC" - concurs de artă creștină și 
de tradiţii locale: expoziţie de produse tradiţionale și meșteșugărești (pictură, olărit, sculptură, 
cusături, costume naţionale, ouă încondeiate etc.).        

 C. "DĂRUIND VEI DOBÂNDI" - concurs de proiecte educaţionale privind 
activităţi de voluntariat, social-filantropice, culturale; parteneriate locale între școli din mediul 
rural și cel urban, strângere de fonduri, promovarea unei atitudini nediscriminatorii în cadrul 
comunităţii băcăuane, ridicarea nivelului de conștientizare și responsabilitate socială, acţiuni de 
dezvoltare comunitară. 

 

3.Concursul „Mileniul III creștin”– Olimpiadă de religie – faza judeţeană, 9 
martie 2013 

Se va desfășura la Școala Gimnazială „George Bacovia” Bacău, pentru elevii ortodocși de la 
clasele V-XII și la Școala Gimnazială „Octavian Voicu” Bacău, pentru elevii catolici de la clasele 
V-XII. 

4. Olimpiada de religie faza naţională, 2-5 aprilie 2013, Cluj (ort) și Roman (cat) 

 

5. Concursul judeţean intredisciplinar religie-civică-desen „Un copil bun pentru 
o lume mai bună”  

Se va desfășura la Școala cu clasele I-VIII „Ștefan Luchian”  Moinești- 18 mai 2013.  Participă 
elevi de la clasele III-IV.  

 

6. Concursul interdisciplinar religie – civică - desen „Democraţie și toleranţă”, 
2013 

 

7. Concursul interdisciplinar limba română - religie “Cultură și spiritualitate 
românească”, 2013 



    INTERVIU CU DUMNEZEU  

        de Octavian Paler  

 

-  Ai vrea să-mi iei un interviu, deci... zise Dumnezeu.  

-  Dacă ai timp... i-am răspuns. Dumnezeu a zâmbit.  

-  Timpul meu este eternitatea... Ce întrebări ai vrea să-mi pui?  

-  Ce te surprinde cel mai mult la oameni ?  

Dumnezeu mi-a răspuns:  

-   Faptul că se plictisesc de copilărie, se grăbesc să crească..., iar apoi tânjesc să fie copii;  

că își pierd sănătatea pentru a face bani..., iar apoi își pierd banii pentru a-și recăpata sănătatea.  

    Faptul că se gândesc cu teamă la viitor și uită prezentul, iar astfel nu trăiesc nici prezentul, nici viitorul; 

că trăiesc ca și cum nu ar muri niciodată și mor ca și cum nu ar fi trăit...  

 

Dumnezeu mi-a luat mâna și am stat tăcuţi un timp...  

 

Apoi am întrebat:  

-  Ca părinte, care ar fi câteva dintre lecţiile de viaţă pe care ai dori să le înveţe copiii tăi ?  

-   Să înveţe că durează doar câteva secunde să deschidă răni profunde în inima celor pe care îi iubesc...,  

                     și că durează mai mulţi ani pentru ca acestea să se vindece;  

-   Să înveţe că un om bogat nu este acela care are cel mai mult, ci acela care are nevoie de cel mai puţin; 

-   Să înveţe că există oameni care îi iubesc dar, pur și simplu, încă nu știu să-și  exprime sentimentele;  

-   Să înveţe că doi oameni se pot uita la același lucru și că pot să-l vadă în mod diferit;  

-   Să înveţe că nu este suficient să-i ierte pe ceilalţi și că, de asemenea, trebuie să se ierte pe ei înșiși.  

-  Mulţumesc pentru timpul acordat..., am zis umil. Ar mai fi ceva ce ai dori ca oamenii să știe?  

Dumnezeu m-a privit zâmbind și a spus:  

-  Doar faptul că sunt aici, întotdeauna...  
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Faptul că se gândesc cu teamă la viitor și uită prezentul, iar astfel nu trăiesc nici prezentul, nici viitorul;  

 

Să înveţe că un om bogat nu este acela care are cel mai mult, ci acela care are nevoie de cel mai puţin;  
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1. Teologia adevărată este știinţă a mântuirii și a vieţii veșnice 

 

 Starea lumii de astăzi, marcată de crize multiple și de secularism agresiv, cere teologiei 

noastre academice să folosească metode noi și dinamice de cercetare și exprimare, pentru 

intensificarea misiunii ei de formare intelectuală și spirituală a tinerei generaţii de azi. În acest 

context,reafirmarea legăturii dintre teologie și spiritualitate, dintre credinţă și viaţa creștină, se 

impune, cu prioritate, conștiinței și activității misionare a Bisericii în eforturile ei actuale de sfinţire a 

vieții creștine și de întărire a mărturiei ei în societate. 

 

 Teologia în calitatea ei de conștiinţă misionară a Bisericii și de știinţă a mântuirii sau a vieţii 

veșnice (cf. Ioan 17, 3) trebuie să mențină un echilibru sănătos între sfinţirea vieții personale și 

angajamentul social al credincioșilor, între Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie și cerinţele timpului 

prezent. În comuniune de gândire cu Sfinţii Bisericii, Părintele Dumitru Stăniloae ne-a arătat 

prin teologia sa că Ortodoxia este mai întâi o lucrarea lăuntrică sau mistică, de unire a omului 

cu Dumnezeu prin Iisus Hristos în Duhul Sfânt. Persoana umană se sfinţește și îndumnezeiește 

în relație conștientă și liber asumată cu Persoana divino-umană a lui Hristos, Care introduce 

pe om în iubirea și lumina Preasfintei Treimi. Biserica, prin învăţătura de credinţă și prin 

Sfintele Taine, promovează viaţa spirituală sau lăuntrică, adică sălășluirea Împărăției lui 

Dumnezeu în oameni, întrucât toate darurile duhovnicești sunt împărtășite omului pentru 

creșterea lui spirituală sau duhovnicească în comuniune cu Dumnezeu – Izvorul vieţii veșnice. 

Prin modul duhovnicesc și eclezial de a cugeta și trăi, Sfinții Părinți ai Bisericii ca mari teologi 

ai ei au dobândit mintea sau gândirea lui Hristos (cf. I Corinteni 2, 16). Spre acest mod de 

gândire și viețuire sfântă trebuie să înaintăm și noi cei de astăzi, deopotrivă dascăli și studenți, 

în toate școlile de teologie, cultivând mai intens discernământul sau capacitatea de-a deosebi între 

Duhul lui Hristos și duhul veacului secularizat. De fapt, la această lucrare ne îndeamnă mai întâi 

Sfinţii Apostoli, zicând: „cercetaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu…” (I Ioan 4, 1,3); „nu vă 

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, cu prilejul celui de al V-lea Congres al Facultăților de Teologie 
Ortodoxă din România, Mănăstirea Nicula, 24-26 septembrie 2012: 

MESAJ  PATRIARHAL 
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potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui 

Dumnezeu, ce este bun ș i  plăcut ș i  desăvârși t” (Romani 12, 2) . 

 

2. Fără legătura ei vie cu Biserica, teologia se secularizează și devine irelevantă 

pentru misiunea creștină în lume 

 

 În contextul cultural secularizat al lumii de azi, facultăţile de teologie ortodoxă trebuie să 

promoveze constant, intens și corelat, atât cercetarea știinţifică intelectuală, cât și experienţa liturgică 

eclesială. Mai precis, teologia academică ortodoxă trebuie să evite drama gândirii secularizate 

din unele școli teologice occidentale care pierd mulţi candidaţi la teologie tocmai pentru că 

dezvoltă doar o teologie informativă, nu și una formativă, adică dezvoltă o „știinţă pentru 

știinţă”, dar nu o „știinţă pentru viaţă”, reducând astfel teologia la o cunoaștere intelectuală fără 

comuniune eclesială. Prin urmare, trebuie să unim mai mult informarea intelectuală cu evlavia 

personală, cercetarea din biblioteci cu rugăciunea din biserici, iubirea de Dumnezeu cu iubirea de 

oameni, libertatea individuală cu fapta socială, pentru ca teologia să poată fi apreciată ca fiind știinţă 

a mântuirii sau a unirii duhovnicești a omului cu Dumnezeu și cu semenii, o teologie pentru viaţă, nu 

doar pentru școală.   
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 În confruntarea cu fenomenul secularizării sau al secularismului de azi, se simte acut nevoia ca 

facultăţile noastre de teologie să intensifice cercetarea academică privind legătura dintre viaţa spirituală și 

activitatea socială a Bisericii pentru misiunea creștină în societate. De aceea, în timpul studiilor 
teologice, studenţii Facultăţii de teologie trebuie să cunoască nu numai biblioteci bune 
și cărţi multe, ci și oameni duhovnicești, parohii și mănăstiri dinamice și harnice, bine 
îndrumate spiritual și pastoral, proiecte educaţionale bisericești pentru copii și tineri, 
centre social-filantropice pentru săraci, bătrâni și bolnavi ș.a.. Criteriul principal al evaluării 

calităţii spirituale a unei teologii creștine trebuie să fie conformitatea ei spirituală cu Dumnezeu – Cuvântul, 

cu gândirea și lucrarea lui Hristos pentru mântuirea lumii, deoarece numai El ne arată cum cunoașterea lui 

Dumnezeu devine comuniune de iubire și viaţă cu Dumnezeu și cu semenii. Este necesar ca studenţii 
din fiecare an de studii să fie îndrumaţi de către un părinte duhovnic urmând un program 

de formare duhovnicească viu și atrăgător, astfel încât participarea la rugăciune să nu fie o simplă 

obligaţie formală, ci o bucurie personală și comunitară. 

 

 În plan academic, ieșirea din autosuficienţă, rutină și formalism instituţional poate fi stimulată și 

de un dialog onest între teologie, filosofie și știinţă. Dar această abordare interdisciplinară în 

dialogul facultăţilor de teologie ortodoxe cu alte facultăţi din Universităţi trebuie pregătită și printr-

oabordare interdisciplinară chiar în interiorul facultăţilor noastre de teologie. O astfel de abordare 

interdisciplinară, atât în dialog intern cât și în dialog extern, oferă posibilitatea unei cunoașteri mai 

bogate a teologiei însăși după modelul teologiei marilor Sfinţi Părinţi ai Bisericii, oameni deopotrivă rugători și 

erudiţi, care au preluat selectiv, cu înţelepciune și discernământ, ceea ce era bun în cultura timpului lor. 

Totuși, răspunsul teologiei ortodoxe în faţa diferitelor provocări contemporane nu poate fi rezultatul 

exclusiv al reflecției teologice și al dialogului interdisciplinar, ci mai ales rodul legăturii permanente a 

teologilor cu viaţa comunităţilor eclesiale trăitoare și mărturisitoare ale iubirii lui Hristos pentru lume. 

Asumând reperele gândirii patristice în dialogul dintre teologie și știință, teologii creștini ortodocși 

pot aduce o mărturie despre identitatea profundă a teologiei creștine ortodoxe care nu se epuizează 

în cercetarea academică, ci presupune în primul rând experiența harului divin în viața Bisericii 

rugătoare, adică trăirea omului în Hristos, Cel ce „ieri și azi și în veci este Același” (Evrei 13, 8), 

Creatorul lumii și Capul Bisericii. În lumina celor spuse mai sus, considerăm că facultăţile de 

teologie trebuie să promoveze, ca prioritate misionară constantă, călăuzirea tinerilor dinspre 

lume spre viaţa Bisericii și comuniunea Sfinţilor, pentru ca aceștia să devină, potrivit dorinţei 

și libertăţii lor de alegere, fie buni preoţi ai Bisericii în lucrarea ei pastorală, fie buni mireni 

mărturisitori ai iubirii lui Hristos în lume. 

 

 Din aceste motive, având în vedere necesitatea exprimării responsabilității Bisericii în raport cu 

finalitatea și calitatea învăţământului teologic academic, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a 

luat hotărâri privind respectarea disciplinei canonice eclesiale în instituțiile de învățământ teologic 

universitar, care funcţionează cu binecuvântarea Bisericii. Prin afirmarea responsabilității Bisericii în 

domeniul educaţiei teologice, în baza autonomiei cultelor de a-și organiza activitatea și misiunea lor 
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în societate, se atrage atenţia că nu trebuie confundată autonomia instituţională cu autodegradarea 

instituţiei, prin devierea ei de la însuși scopul pentru care a fost înfiinţată. 

 

3. Promovarea coresponsabilităţii Bisericii și Universităţii în perfecţionarea actului 
educaţional 

 

 În situaţia concretă de azi, este absolut necesară promovarea coresponsabilităţii Ministerului 

Educaţiei și a Patriarhiei pentru realizarea scopului comun în perfecţionarea actului educațional, deși cele 

două instituţii sunt în același timp autonome. Cu alte cuvinte, Biserica și Universitatea vor cultiva 

o autonomie responsabilă și cooperantă, exprimată prin informare reciprocă, respect reciproc și 

confirmarea deciziilor luate de fiecare în parte, potrivit sferei sale de competență. În acest scop, 

Sfântul Sinod a instituit Comisia Patriarhiei Române pentru dialogul cu Ministerul Educației, Cercetării, 

Tineretului și Sportului. Comisia este formată din reprezentanți ai Patriarhiei Române și câte un 

reprezentant din fiecare centru Mitropolitan din România sub coordonarea Preasfințitului Părinte 

Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal. Această comisie are ca obiect principal elaborarea de 

principii și modalităţi pentru perfecţionarea formării academice și spirituale a celor ce studiază teologia, 

precum și implementarea hotărârilor Sfântului Sinod cu privire la învățământul teologic din Biserica 

Ortodoxă Română, întrucât acesta este considerat ca fiind o lucrare misionară majoră, dacă are o 

calitate superioară certă. Din nefericire, examenele de capacitate preoţească organizate de către 

centrele eparhiale arată că uneori calitatea învăţământului teologic actual este sub nivelul 

așteptărilor. În special este deficitară formarea liturgică și spirituală a absolvenţilor unor facultăţi de teologie 

în  care a  s lăb i t  conș t i in ţa  ec le s ia lă  ș i  m is i onară a  cadre lor  d idac t i ce . 

 

 Însăși alegerea temei pentru acest congres, și anume: „Formare, calitate, competitivitate în 

învăţământul teologic universitar contemporan”, arată cât de necesare sunt deopotrivă perfecţionarea 

intelectuală și înnoirea vieţii spirituale sau duhovnicești din facultăţile de teologie de azi, confruntate cu 

fenomenul secularizării. Ne exprimăm speranța că decanii și profesorii facultăților de teologie, 

participanți la acest congres, vor formula recomandări concrete pentru ca învățământul nostru 

teologic academic să poată fi mai mult apreciat în ţară și în străinătate, tocmai pentru că dorește să 

realizeze permanent o sinteză creatoare între tradiţie și actualitate, știinţă și spiritualitate, 
cercetare academică și lucrare misionară eclesială. 

 Ne rugăm Preasfintei Treimi să binecuvinteze lucrările celui de al V-lea Congres al Facultăților de 

Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române, călăuzind pe toți participanții la acest congres să 

conlucreze, cu înţelepciune și bucurie, în duh de frăţietate și coresponsabilitate! 

 

 Cu deosebită preţuire și binecuvântare, 

     †DANIEL 
  Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 



 Motto: “Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău, Care te vindecă” (Ieșire 15: 21) 

 

Prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, anul 2012 a fost declarat „Anul 

Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor”. Cu acest prilej medităm la rostul acestei Sfinte Taine și al 

importanţei sale în viaţa Bisericii și a credincioșilor ei. 

Potrivit marelui liturgist român pr. prof. dr. Ene Braniște, Sfântul Maslu este „slujba sfântă prin 

care Biserica se roagă prin sfinţii ei slujitori, pentru sănătatea bolnavilor, acordându-le iertarea de păcate prin 

ungerea cu untdelemn sfinţit” (Liturgica specială, București, 1980, p. 426). Teologul grec Hristu Andruţos 

precizează că Maslul sau „Oleoungerea” este “Taina de origine dumnezeiască prin care, ungându-se bolnavul cu 

untdelemn, se coboară harul divin și vindecă bolile lui trupești și sufletești” (Dogmatica Bisericii, dr. Dumitru 

Stăniloae, Sibiu, 1930, p. 426).  

Denumirea de „Maslu” este de origine slavă, de la termenul vechi slav „maslo” care înseamnă 

„untdelemn”. Se mai întrebuinţează și denumirea de „evhelaion”, adică slujba untdelemnului. Ortodocșii greci 

folosesc denumirea de „taina celor șapte preoţi” (Heptapation).  

Toate acestea ne arată că Taina Maslului este, în primul rând, ungerea bolnavilor cu untdelemn 

sfinţit, însoţită de rugăciunea rostită de preoţii slujitori pentru vindecarea celor suferinzi de bolile lor trupești 

și sufletești.  

Dacă prin Sfânta Taină a Spovedaniei creștinul se vindecă de boala păcatului, prin Sfântul Maslu 

el dobândește, în primul rând, tămăduire de bolile trupești și sufletești, iar apoi primește iertare de păcate. 

Practicarea obișnuită a acestei Taine în epoca apostolică, ne-o mărturisește Sfântul Apostol Iacob: “De este 

cineva dintre voi bolnav, să cheme preoţii Bisericii să se roage pentru dânsul, ungându-l cu untdelemn, întru 

numele Domnului. Și rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav și-l va ridica pe el Domnul, iar de va fi făcut 

păcate, i se vor ierta lui” (Iacob 5:14).  

Poate bolnavul nu se vindecă totdeauna, însă Domnul Hristos, prin harul Său, aduce mereu ier-

tarea păcatelor celui bolnav, mângâiere, ușurare și întărire în suportarea bolii prin această Sfântă Taină. Bol-

navul primește forţele morale necesare spre a nu se clinti în răbdare și suferinţă, ci a vedea în încercările la 

care este supus, prilej și mijloc de mântuire. Astfel, Taina Sfântului Maslu îi dă bolnavului puterea să facă din 

suferinţă și răbdare o adevarată scară care duce la cer. 

Sfântul Maslu este actualizare a puterii vindecătoare a Mântuitorului Hristos.  

Una din numirile alese ale lui Dumnezeu, sub Legea dată prin Moise, a fost Aceea de Iehovah 

Raphi (Domnul care te vindecă). Lucrul acesta este mai vizibil acum, în timpul “harului și adevărului”, care “prin 

SFÂNTUL MASLU -  TAINĂ A VINDECĂRII  
PRIN HARUL LUI HRISTOS 
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Pr. prof. dr. Constantin Leonte, Colegiul Naţional “Gheorghe Vrănceanu” Bacău 



Iisus Hristos au venit” (Ioan 1: 17). Întreaga activitate mesianică a Domnului Hristos a fost o revărsare bine-

cuvântată de Duh Sfânt și de har, de balsam ceresc mângâietor, torent de viaţă și putere vindecătoare. Iisus 

Hristos – Restauratorul, a cercetat lumea noastră de nevoi și de necaz, a venit ca ea «viaţă să aibă și mai mult 

să aibă» (Ioan 10: 10). 

Simultan cu vindecarea trupească sau chiar mai înainte de ea, Mântuitorul oferea iertarea păca-

telor. Citind în Sfânta Evanghelie despre vindecarea slăbănogului din Capernaum (Matei 9: 21; Marcu 2: 5;  

Luca 5: 20), aflăm cum "văzând credinţa lor", Iisus a rostit o formulă de iertare a păcatelor și nu una de vinde-

care. Unii dintre cărturarii care erau de faţă, cârteau în ascuns și-L acuzau de hulă. Mântuitorul a cunoscut 

gândurile lor și a rostit atunci o formulă de vindecare, rușinând necredinţa fariseică și demonstrând că este 

Fiul lui Dumnezeu și că, indiferent de cuvintele întrebuinţate, are putere să vindece bolile și să ierte și păcate-

le.  

Puterea de a vindeca în numele Sfintei Treimi a fost dată Sfinţilor Apostoli. “Și chemând la Sine 

pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată și să 

tămăduiască orice boală și orice neputinţă » (Matei 10:1). După alte instrucţiuni, Domnul le-a zis: « Tămăduiţi 

pe cei neputincioși, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproși, pe demoni scoateţi-i; în dar aţi luat, în dar să 

daţi » (Matei 10: 8). De asemenea, după Învierea Sa din morţi, Mântuitorul a suflat asupra lor și le-a zis: 

« Luaţi Duh Sfânt; cărora le veţi ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veţi ţine, vor fi ţinute » (Ioan 20: 

22-23). 
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Practicarea ei în timpul Sfinţilor 

Apostolilor e atestată în Epistola Sf. Ap. Iacob: „De 

este cineva bolnav, să cheme preoţii Bisericii să se 

roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele 

Domnului. Și rugăciunea credinţei va mântui pe cel 

bolnav și-l va ridica pe el Domnul, iar de va fi făcut 

păcate, se vor ierta lui” (5,15). 

Aceasta arată că Dumnezeu Își 

manifestă mila Lui faţă de cei suferinzi care-și pun 

nădejdea în El. De aceea, în toate rugăciunile 

Maslului se apelează mai ales la mila lui Dumnezeu, Acesta lucrând ca „Doctorul plin de milă”. 

Această Sfântă Taină poate fi socotită, prin excelenţă, Taină rânduită pentru însănătoșirea 

trupului. Prin ea se pune în relief valoarea pozitivă acordată de Dumnezeu trupului omenesc, ca Unul care 

Însuși a luat trup și îl ţine în veci, ne mântuiește prin el, împărtășindu-ne viaţa dumnezeiască.  

De aceea, în rugăciunile Sfintei Taine a Maslului se cere sălășluirea Duhului Sfânt în cel bolnav, 

potrivit cuvântului Sfântului Apostol Pavel (1 Cor. 6:19; 3:16-17). „Caută dintru înălţimea Ta cea sfântă, 

mântuindu-ne pe noi păcătoșii și nevrednicii robii Tăi, cu darul Sfântului Duh, în ceasul acesta, și-l sălășluiește 

pe dânsul întru robul Tău (N)”. Harul Duhului Sfânt este comunicat prin untdelemnul sfinţit, cu care se vor 

unge bolnavii. Harul nu lucrează numai asupra trupului fără să lucreze și asupra sufletului. Asupra acestuia 

lucrează și conștiinţa, ceea ce are un efect întăritor și asupra trupului, ca să-l facă un instrument al lucrării 

bune a sufletului și ca să întărească și sufletul. 

De aceea, în rugăciunile Sfintei Taine se cer împreună: tămăduirea trupului, iertarea de păcate și 

curăţirea sufletului de patimi. Sălășluirea harului are scopul ridicării omului la o viaţă de sfinţenie, de slujire 

curată a lui Dumnezeu. Întrucât păcatul este o boală a sufletului, mai ales când s-a îndesit în patimi, fiind și o 

cauză a bolii trupului, Sfântul Maslu este socotit atât ca o tămăduire a trupului cât și a sufletului, iar 

Dumnezeu este numit „Doctorul sufletelor și al trupurilor.” 

Insistenţa cu care se cere, cu mult mai mult decât în Taina Pocăinţei, tămăduirea bolnavului de 

patimile sufletești odată cu tămăduirea trupului, ne dă de înţeles că mai ales la aceste rădăcini ale păcatelor se 

referă Taina Maslului, căci la această fază progresată a slăbiciunilor păcătoase ale omului, provenită din 

nesocotirea Tainei Pocăinţei și a conlucrării sale cu harul Botezului și al Mirungerii, se reduce de fapt 

păcătoșenia. Spovedania anterioară Maslului a adus bolnavului iertarea de păcatele mărturisite, dar el n-a avut 

timp să topească, prin conlucrare cu harul redobândit, slăbiciunile păcătoase, hrănite printr-o obișnuinţă 

îndelungată cu păcatul, slăbiciuni care explică adeseori și boala trupului.  

Astfel, în rugăciunile Sfintei Taine a Maslului se cere tămăduirea trupului, iertarea de păcate și 

tămăduirea de patimi, eliberarea simţurilor de influenţele rele și alungarea vrăjmașului, pentru ca bolnavul 
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devenit sănătos trupește și sufletește, să poată trăi o viaţă curată, închinată slujirii lui Dumnezeu. Aceasta 

arată că Taina Maslului nu e pentru moarte, ci pentru o viaţă în sănătate și curăţire.  

Lucrarea Sfântului Duh în om, care e cerută și acordată prin Taina Maslului, nu s-ar putea 

efectua fără o deschidere a sufletului bolnavului, prin credinţă și căinţă. Săvârșirea acestei Taine de către mai 

mulţi preoţi (de șapte sau măcar de doi) manifestă comuniunea în rugăciune și în dragoste, de a scăpa un 

membru al Bisericii de situaţia de neputinţă și de durere în care se află. Mai ales la boală simte omul trebuinţa 

simpatiei și a comuniunii, mai ales în această ocazie se adeverește cum omul slăbit prinde putere prin 

dragostea semenilor săi. 

  Organele trupului sunt unse de șapte ori în semnul crucii, după citirea a șapte rugăciuni, pentru că 

șapte sunt darurile Sfântului Duh, pentru că numărul șapte simbolizează totalitatea formelor răului, dar și ale 

darurilor lui Dumnezeu. După numărul șapte vine numărul opt care simbolizează odihna și fericirea 

nesfârșită. “Iubitorule de oameni, sfinţește de sus pe robul tău, izbăvește-l de boli și de întinăciunea sufletului, 

spală-l și-l curăţește”, spune o rugăciune de la săvârșirea acestei Taine. În afară de tămăduirea trupului și de 

întărirea sufletului pentru o viaţă mai curată sau pentru trecerea în veșnicie, Sfântul Maslu are ca urmare 

iertarea păcatelor bolnavului, vindecarea lui duhovnicească.  

  În acest scop „Biserica Ortodoxă unește Maslul cu Pocăinţa, săvârșindu-l și la cei sănătoși, când se 

pregătesc pentru Sfânta Împărtășanie”. Mare medic pentru boala duhovnicească este numai Dumnezeu. Boala 

firească poate fi vindecată de om, prin mijloacele lui, și creștinii au îndemnul să se folosească din plin, nu 

numai de marea putere spirituală a Bisericii, ci și de cuceririle și mijloacele știinţei. Dar, chiar și în acest caz, 

credincioșii consideră că cinstea trebuie să fie acordată tot lui Dumnezeu, care dă putere lecuitoare 

doctoriei, pricepere medicilor și putere știinţei omenești să alunge suferinţa.  
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Cu boala duhovnicească însă trebuie să venim direct la Dumnezeu, care este pentru noi 

„Dumnezeul izbăvirilor” (Ps.68:20) și care „este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curăţească 

de orice nelegiuire” (I Ioan 1:9).  

O mare bogăţie de har și evlavie aduce în viaţa spirituală a credincioșilor săvârșirea Sfântului Maslu, 

nu numai la cererile și după nevoile celor bolnavi, ci și ca slujbă de obște, oficiată miercurea și vinerea, cu deosebire în 

timpul posturilor. În Săptămâna Patimilor se săvârșesc aceste sfinte slujbe în aproape toate bisericile ortodoxe. 

Prin această Sfântă Taină, Biserica ajută pe credincioși să se comporte ca membri ai Trupului 

Domnului chiar și în situaţia de bolnavi. Din Hristos Cel răstignit primitorii Tainei iau puterea să-și poarte și 

ei crucea suferinţelor lor trupești, cu răbdarea ușurată de bucuria Învierii lui Hristos care îi va invita și pe ei. 

Răbdarea susţinută de nădejdea învierii mobilizează forţele trupului care, ajutate de harul divin, pot să aducă 

sănătatea, sau dacă voia lui Dumnezeu este alta, îi dau bolnavului liniște și împăcare în faţa obștescului sfârșit. 

Taina Sfântului Maslu presupune comuniunea rugăciunii ecleziaste și manifestă cu putere această 

comuniune. Taina este săvârșită de șapte preoţi după numărul darurilor Duhului Sfânt, rânduiala Tainei 

cuprinzând, de altfel, șapte Evanghelii și rugăciuni pentru tămăduirea celui bolnav, pentru iertarea păcatelor și 

mântuirea lui. De faţă se află o asistenţă împreună- rugătoare de credincioși cu preoţii slujitori. În multe 

cazuri, slujba se face și prin contribuţia materială a credincioșilor. „Comuniunea de rugăciune sporește 

puterile de viaţă ale bolnavului sau îl întărește cu căldura ei până în pragul clipelor de supremă și îngheţată 

singurătate ale despărţirii de toţi și de toate de pe pământ”. 
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 Astăzi, în condiţiile 

unei vieţi agitate și    

tumultoase, când nevoia 

de liniște și rugăciune 

pare mai acută decât 

oricând, pașii a zeci de 

credincioși se îndreaptă 

spre mânăstirea din 

Tisa, judeţul Bacău. 

 Așezământul este 

construit la marginea unei păduri, în partea de vest este teren deschis, prin care se vede satul 

Tisa-Silvestri, așezat între două dealuri.  

 Aici, în zona mânăstirii, între codri și dealuri, schimnicii și-au găsit reculegere spirituală. 

Satul Tisa a primit numele 

de la lemnul de tisă, arbore 

ce creștea în codrii din 

zonă. 

 Locașul de rugăciune 

și spiritualitate ortodoxă, 

cu hramul “Schimbarea la 

Faţă”, se află așezat într-o 

zonă în care a existat o 

mânăstire menţionată încă 

MĂNĂSTIREA TISA SILVESTRI - BACĂU 

POPASURI DUHOVNICEȘTI 

Pr. Prof. Corneliu Gorbănescu - Colegiul Tehnic “Dimitrie Ghika” Comănești 
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de acum trei secole.  

 Prima atestare documentară datează de la 13 aprilie 1729, când un răzeș dăruiește 

mânăstirii Tisa o parte din satul Mărmureni-Vaslui. În 1864, când schitul a pierdut moșia și    

pădurea, s-a desfiinţat. În 1895 apare menţiunea că la Tisa a fost un schit de călugări și că se 

mai văd urmele unei bisericuţe. 

 În 1990 s-a hotărât reînfiinţarea mânăstirii. Credincioșii satului au donat pământ și s-a 

construit actuala mânăstire. După 20 noiembrie 1996, mânăstirea a fost transformată în 

mânăstire de maici. 

 În anul 2003, Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul a sfinţit biserica mică a mânăstirii, cu hramul 

Adormirea Maicii Domnului, în care se oficiază zilnic slujbe religioase. 

 Îngrijită cu multă dăruire de PC. pr. Pimen Costea, exarh al mânăstirilor din Arhiepiscopia 

Romanului și Bacăului, mânăstirea Tisa este locul de reculegere și mângâiere sufletească a 

numeroși credincioși din judeţ și din ţară. 
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 În cadrul Sinaxei monahale a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei ce s-a desfășurat 

pe 25 septembrie 2012, sub președinţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul 

Bisericii Ortodoxe Române, au fost aprobate mai multe instrucţiuni de conduită pentru 

pelerinii și vizitatorii mănăstirilor: 

1. Mănăstirile și schiturile sunt locuri de rugăciune și muncă, sfinţenie și comuniune frăţească. În 

interiorul și în preajma acestora trebuie respectate ordinea și disciplina specifice acestor locașuri. 

 

2. Este interzis pelerinilor (închinătorilor) și vizitatorilor să intre în mănăstire cu ţinută 

vestimentară indecentă, cu animale de companie, cu instrumente sau aparate care ar 

putea tulbura liniștea mănăstirii. De asemenea în mănăstire fumatul este strict interzis. 

 

3. În timpul șederii lor în mănăstire pelerinii sunt datori să se comporte cu decenţă, să evite 

conversaţiile zgomotoase și să participe cu evlavie la sfintele slujbe. 

 

4. Sunt interzise: convorbirile telefonice, fotografierea, înregistrarea video și audio în 

timpul slujbelor liturgice. De asemenea, este interzisă organizarea unor întruniri care 

tulbură liniștea. 

 

5. Nu este îngăduit pelerinilor și vizitatorilor să atingă picturile, obiectele de 

artă, să deterioreze spaţiile verzi sau să arunce resturi de alimente în incinta 

și împrejurimile mănăstirii. 

 

6. Găzduirea vizitatorilor se face numai la arhondaric, pe baza unui act de identitate și 

cu obligativitatea respectării curăţeniei și disciplinei interne. 

 

7. Sunt interzise cu desăvârșire vizitele pelerinilor și străinilor în chiliile monahilor sau monahiilor. 

 

INSTRUCŢIUNI PENTRU PELERINII ȘI VIZITATORII 
MĂNĂSTIRILOR  

INFORMARE DUHOVNICEASCĂ 
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8. Rudeniile sau oaspeţii pot vorbi cu vieţuitorii din mănăstire numai la biserică sau în 

spaţiile special amenajate din incinta arhondaricului. 

 

9. Serviciile religioase (rugăciuni, dezlegări, spovedanii, convorbiri duhovnicești, etc.) se fac doar în 

biserică sau paraclis, nicidecum în chiliile monahilor. 

 

10. Pomelnicele și ofrandele pelerinilor se aduc numai la sfântul altar. 

 

11. Cumpărarea de lumânări, icoane, cărţi religioase, pliante și diferite suveniruri se face numai de la 

pangarul mănăstirii sau schitului. 

 

12. Donaţiile importante (obiecte sau bani) se oferă conducerii mănăstirii, care are 

responsabilitatea administrării bunurilor mănăstirești, nicidecum altor persoane, 

primindu-se în schimb chitanţă sau un act care atestă calitatea de donator (ctitor). 
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MAICA  DOMNULUI – OCROTITOAREA COPIILOR  

 

I. DATE GENERALE: 
        Unitatea de învăţământ: Școala cu clasele I – VIII, 
nr. 1 Mănăstirea Cașin; 

      Aria curriculară: Om și societate;    

      Disciplina: Religie Ortodoxă;  

      Propunător: Profesor Măcălău Vasilica; 

      Clasa: a II–a ; 

      Unitatea de învăţare: „Sfinţii – prietenii copiilor”; 
      Titlul lecţiei:  Maica  Domnului – ocrotitoarea 
copiilor; 

      Tipul de lecţie: mixtă; 

      Locul de desfășurare: sala de clasă.        

 
       Obiectiv fundamental: Pe parcursul activităţii 
elevii vor reactualiza noţiunile generale privitoare la viaţa 
și misiunea Maicii Domnului pe pământ, vor descoperi 
rolul Ei de ocrotitoare și mijlocitoare și modalităţile prin 
care Biserica o supravenerează. 

 

       Obiective operaţionale:  

 

              O1:  să reactualizeze principalele date biografice ale Fecioarei Maria;; 

              O2:  să evoce calităţile Maicii Domnului; 

              O3:  să evidenţieze misiunea sa de Născătoare de Dumnezeu; 

              O4:  să argumenteze rolul de mijlocitoare între Dumnezeu și oameni; 

              O5:  să explice motivul pentru care este numită „Maica noastră a tuturor”; 

              O6:  să descrie sumar sărbătorile închinate Maicii Domnului; 

              O7:  să enumere modalităţile de supravenerare a Maicii Domnului. 

 

       Obiective formativ - educative:  

 

              Of1: să dezvolte sentimente de pietate, admiraţie și atașament faţă de Fecioara Maria; 

              Of2: să-și dezvolte disponibilitatea de a participa activ la cultul Sfintei Fecioare Maria; 

              Of3: să-și manifeste încrederea în iubirea, grija și ajutorul Maicii Domnului oferite tuturor  

                          celor ce îi cer ajutorul și i se închină cu smerenie. 
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       Elemente de strategie didactică: 

 

resurse procedurale: conversaţia euristică, descrierea, observarea, explicaţia, argumentarea,    

                                    problematizarea, ciorchinele, explozia stelară, exerciţiul, lectura explicativă; 

resurse materiale: icoana Maicii Domnului, desene cu reprezentări ale icoanelor Maicii  

                                    Domnului, fișe de lucru, caietul special de religie, flipchart, diplome,  

                                    iconiţe; 

resurse temporale: 45 de minute; 

resurse umane: colectivul clasei a II-a , profesorul; 

forme de organizare a activităţii: activitate frontală și individuală. 

        

 Bibliografie:  

 

1. Biblia sau Sfânta Scriptură – Ed. Inst. Biblic și de Misiune al B.O.R., București, 1993; 

2. Măndiţă, protos. Nicodim, Viaţa Maicii Domnului, Ed. Agapis, 1993; 

3. Opriș D. și colaboratorii, Primăvara credinţei, Ed. „Sfântul Mina”, Iași 2007; 

Opriș D., Opriș M. – Metode active de predare-învăţare. Modele și aplicaţii la Religie, Ed. 

         „Sfântul Mina”, Iași, 2006; 

5. Păvăloiu, Monah, Gamaliil, Viaţa Maicii Domnului, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 1991; 
Viaţa Maicii Domnului. Din minunile Maicii Domnului/Grădina de flori duhovnicești, Ed. Episcopiei Argeșului, 
1994. 
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Nr. 
Crt. 

Etapele 

lecţiei 

Elemente 
de 

competenţă 
derivată 

Conţinutul instructiv-educativ 
Metode și 
procedee 

Mijloace 
de învăţă-

mânt 

Forme de 
organizare 

Evaluare 
Activitatea profesorului Activitatea elevului 

1. 

  

MOMENTOR
GANIZATO

RIC 

2 min. 

  

  
- Salutul 
- Notarea absenţelor 

 

 Intonarea cântării 
“Cuvine-se cu 

adevărat!” 

Conversaţia       

2. 

  
CAPTAREA 
ATENŢIEI 

2 min. 

  
 

- Prezentarea icoanei Maicii Domnului.  

- Va iniţia comparaţii cu reprezentări ale altor 
icoane  ale Maicii Domnului. 

 - Elevii recunosc 
Persoana Sfântă și îi 
rostesc numele. 
  - Exprimă 
constatările. 

  Observarea 
reprezentării 

icoanei 
  

Chestiona
re orală 

  

Apreciere 
verbală 
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Nr. 
Crt. 

Etapele 

lecţiei 

Elemente 
de 

competenţă 
derivată 

Conţinutul instructiv-educativ 
Metode și 
procedee 

Mijloace 
de învăţă-

mânt 

Forme de 
organizare 

Evaluare 

Activitatea profesorului Activitatea elevului 

3. 

REACTUALIZA
REA 

CUNOȘTINŢE
LOR 

DOBÂNDITE 
ANTERIOR 

10 min. 

O1 

O2 

 

O3 

 

Of1 

 

 

Adresează un set de întrebări: 

- Unde s-a născut Maica Domnului? 

- Cine sunt părinţii ei? 

- Cine a anunţat nașterea sa? 

- Ce-i promiteau părinţii lui Dumnezeu, dacă 
le va dărui un copil? 

- Ce nume i-au pus? 

- Ce înseamnă numele „Maria”? 

- Unde și-a petrecut copilăria? 

- Unde s-a născut Maica Domnului?  
- Ce datorie i-a rânduit ei Dumnezeu? 

- Cum o numim pe Fecioara Maria? 

- Care sunt calităţile care o împodobesc pe 
Maica Domnului? 

- Unde se află Maica Domnului acum?  

 

Elevii participă la 
discuţie. 

 

 

 

 

 

 

 

Ascultă cu atenţie și 
notează în fișele de 
curs. 

 

 

 

Expunerea 

 

Conversa-
ţia 

 

 

Prezentare 
Powerpoint 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

Expunerea  

 

 

 

Calculato-
rul și 

prezentare 
Powerpoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

Aprecie-
re 

verbală 

II. DESFĂȘURAREA LECŢIEI: 
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Nr. 
Crt. 

Etapele 

lecţiei 

Elemente 
de 

competenţă 
derivată 

Conţinutul instructiv-educativ 
Metode și 
procedee 

Mijloace 
de învăţă-

mânt 

Forme de 
organizare 

Evaluare 
Activitatea profesorului Activitatea elevului 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNŢARE
A TITLULUI 
LECŢIEI NOI 

ȘI A 
OBIECTIVEL

OR 
OPERAŢION

ALE  

1 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIJAREA 
ACTIVITĂŢII 

DE 
ÎNVĂŢARE 

15 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

O5  

O6 

 O7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În lecţia: Maica Domnului – ocrotitoarea 
copiilor vom descoperii cât de mult ne 
iubește Maica Domnu-ui, ce face pentru noi, 
cum o numim noi, creștinii și cum ne arătăm 
recunoștinţa și dragostea faţă de ea; care sunt 
sărbătorile închinate de Biserică Maicii 
Domnu-lui.  

 

 
  Solicită deschiderea caie-telor speciale la 
pagina 44. 

  Va numi un elev să citească titlul lecţiei și un 
alt elev să citească mesajul din antet. 

   Citește lecţia apoi explică detaliat textul, cu 
ajutorul elevilor – stimulaţi prin întrebări: 

- Ce s-a întâmplat la acel cutremur?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ascultă cu atenţie și 
notează în fișele de 
curs. 

 

 

 

 

 

 

Ascultă cu atenţie și 
notează în fișele de 
curs. 

 

 

Privesc prezentarea 
Powerpoint 

 

 

 

 

 

Elevii participă la 
discuţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

Expunerea 

 

Conversa-
ţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

 

 

 

Calculato-
rul și 

prezentare 
Powerpoint 

 

 

Frontală   

O5 

 

Of3 

 

 

 

 

 

 

 

O7 

 

 

 

O6 

 

 

Of3 

 

 

O5 

 

Of1 

 

 

 

 

Of2 

- Cine i-a salvat pe cei doi ucenici cizmari? 

- De ce i-a salvat Maica Domnului? 

- Ce s-ar fi întâmplat dacă nu le sărea Maica 
Domnu-lui în ajutor? 

- În ce mod au fost salvaţi? 

- Cum se numesc aceste fapte? 

- Cum și-au arătat recunoștinţa faţă de 
Maica Domnului locuitorii acelui oraș? 

- Ce se întâmplă în fiecare an la acea 
biserică, în ziua de 9 mai? 

- Voi vă simţiţi iubiţi și ocrotiţi de Maica 
Domnului? 

   Ea ne ajută și ne ocrotește pe toţi cei care 
îi cerem ajutorul în rugăciuni și cântări, 
făcute cu nădejdeși multă credinţă. De aceea 
o numim cu multă cinstire „Maica noastră a 
tuturor”. 

   Solicită intonarea unui fragment din 
cântarea „Prea Sfântă Născătoare” și 
recitarea unor versuri închinate Maicii 
Domnului. 

Notează: „Maica 
Domnului este 
Maica no 

astră a tuturor” 

 

 Cântă în cor 
apoi, câţiva elevi 
vor recita 2 – 3  
poezii. 

Îndreaptă atenţia elevilor asupra exerciţiilor 
aplicative nr. 1, 2 și 3 de la pag. 45 și fixează 
modalităţile de cinstire a Maicii Domnului 
printr-o schemă la tablă. 

   Prezintă marile sărbători ale Maicii 
Domnului și datele la care se ţin: Nașterea 
Maicii Domnului – 8 septembrie; Intrarea în 
Biserică a Maicii Domnului – 21 noiembrie; 
Buna Vestire – 25 martie; Adormirea Maicii 
Domnului – 15 august; Izvorul Tămăduirii – în 
Vinerea din Săptămâna Luminată descriind, pe 
scurt momentele importante în cinstea cărora 
au fost închinate, apoi le notează pe tablă. 

  Distribuie fișe cu reprezen-tări ale marilor 
sărbători în cinstea Maicii Domnului și cere 
elevilor să recunoască evenimentul. Sugerează 
că, în timpul liber să coloreze fișa și să o 
păstreze la portofoliu. 
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6. 

OBŢINEREA 

PERFORMAN
ŢEI 

10 min 

 O4 

 ׀

 O7 

Distribuie fișele de lucru și explică cerinţele. 

După expirarea timpului, adună fișele, apoi prezintă 
soluţiile concrete ale itemilor.  

Individual, elevii rezolvă 
sarcinile de lucru. 

Elevii participă cu 
răspunsurile scrise ante-
rior în fișă, compară 
răspunsurile corecte cu 
cele date de ei.  

Conversaţia 

Ciorchinele 

Fișe de 
lucru  

Individuală   

7. 
EVALUAREA 

2 min. 
  

Apreciază activitatea elevilor. Trage concluziile care 
se impun. 

Ascultă cu atenţie. 

Răspund 

Conversaţia 

  

Problematiz
area 

  
Frontală 

  

Apreciere 
verbală 

  

Notarea 
în catalog 

8. 

ASIGURAREA 
RETENŢIEI ȘI 
INTENSIFICA

REA 
TRANSFERUL

UI 

2 min. 

  

Of1 

Of2 

Of3  

Evidenţiază rolul de mij-locitoare și ocrotitoare a 
Maicii Domnului și îndeam-nă elevii să practice rugă-
ciunea zilnică în care să-i ceară ajutorul și să o 
slăvească. 

  Dăruiește câte o iconiţă care o reprezintă pe Maica 
Domnului, le citește rugăci-unea „Cuvine-se cu 
adevărat” nde pe verso, le sugerează să o transcrie 
în caiete la exerciţiul nr. 4/pag.45, și să o citească în 
fiecare zi și să deseneze florile pe care le-ar plăcea să 
le ofere Maicii Domnului în spaţiul de la ex. nr. 6/
pag. 46.   

Ascultă îndemnul cu 
atenţie.  

Observă iconiţa, urmă-
rește textul rugăciunii 
de pe spatele acesteia. 

   Își notează tema 
pentru acasă. 

Conversaţia 

  

Frontală 

  
  

Nr. 
Crt. 

Etapele 

lecţiei 

Elemente 
de 

competenţă 
derivată 

Conţinutul instructiv-educativ 
Metode și 
procedee 

Mijloace 
de învăţă-

mânt 

Forme de 
organizare Evaluare 

Activitatea profesorului Activitatea elevului 

8. 
ÎNCHEIEREA 

1 min. 
  Rostește rugăciunea cu elevii, salută 

Rostesc rugăciunea, 
salută 

Conversaţia 

  

Frontală 

  
  

FIȘĂ DE LUCRU 

             1. Apreciaţi următoarele enunţuri, notând în dreptul fiecăruia adevărat (A) sau fals (F). 

 Maica Domnului îi ocrotește și le poartă de grijă tuturor creștinilor.  ________ 

Pe Fecioara Maria trebuie să o cinstim la fel ca pe îngerul păzitor. _______ 

Maica Domnului se roagă lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre. _____ 

Maica Domnului face minuni ca să își arate puterile supraomenești și să ne temem de ea.____ 

 
             2. Așezaţi în ordine logică următoarele evenimente din viaţa Fecioarei Maria: Adormirea Maicii Domnului, Buna Vestire, Nașterea 
Maicii Domnului, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

             3. Alcătuiţi două enunţuri frumoase despre Maica Domnului.               

                   _________________________________________________________ 

 

                  _________________________________________________________ 

 

             4. Completaţi spaţiile punctate cu informaţiile corespunzătoare: 

 

Vestea bună că va naște un prunc i-a fost adusă Fecioarei Maria de către ................................  

 

Pentru că L-a născut pe Fiul lui Dumnezeu, FecioaraMaria este numită ...................................  

 

Una dintre marile sărbători închinate Maicii Domnului este Izvorul .........................................  

 

Pentru iubirea și ajutorul pe care și-l dă necontenit Maica Domnului este pentru noi ...............  
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SCHEMA LECŢIEI LA TABLĂ 

Maica Domnului, ocrotitoarea copiilor 

 

              Maica Domnului este Maica noastră a tuturor. 

             Cele mai mari sărbătiri ale Maicii Domnului sunt: 

Nașterea Maicii Domnului (8 sept.) 

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (21 nov.) 

Buna Vestire (25 martie) 

Adormirea Maicii Domnului (15 august) 

Izvorul Tămăduirii 

 

O CINSTIM PE  

MAICA DOMNULUI 

CÂND: 

ducem flori și 

 lumânări la icoanele 
sale 

    învăţăm cântări  și 
poezii închinate Maicii 

Domnului  

            rostim zilnic  

    rugăciuni adresate ei  

mergem la biserică                                                                     
în zilele ei de 
sărbătoare                                                          

     suntem mândri                                                                                                 
dacă purtăm                                                                                  

numele ei                                                                                        

așezăm icoanele 
                                                           

Maicii Domnului la loc 
                                                          

de cinste în casele 
noastre 



Studierea Religiei în școală - componentă semnificativă  

a educaţiei permanente 
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 După aproape cinci decenii în care Biserica a fost obligată să-și restrângă 

activitatea ei la incinta locașurilor de cult, astăzi are posibilitatea să-și desfășoare misiunea 

ei și în domeniul social. Biserica Ortodoxă Română a învăţat din Evanghelie, din Tradiţia 

Ortodoxă și din experienţa altor Biserici să cultive dimensiunea socială a credinţei și iubirii 

creștine. În istoria României, sistemul de sănătate și sistemul de asistenţă socială al Statului 

Român s-au dezvoltat în cooperare cu activitatea social-caritabilă a Bisericii Ortodoxe 

Române. În perioada regimului comunist, însă, Bisericii Ortodoxe Române - precum și 

celorlalte culte din România - nu i s-a mai permis să-și desfășoare tradiţionala activitate 

diaconală sau social - filantropică.  

Dar, după revenirea României la sistemul democratic, Biserica Ortodoxă Română 

a lucrat intens la refacerea sistemului ei diaconal sau social-filantropic, obţinându-se 

rezultate pozitive multiple.  

Astăzi, dimensiunea spirituală a omului este neglijată și, adesea, efectele sunt 

vizibile pe toată durata vieţii. Societatea are nevoie, mai mult ca oricând, deopotrivă, de 

Școală și de Biserică 

Se constată cu îngrijorare că România, ca și întreaga Europă, se confruntă cu o 

serie de fenomene care afectează integrarea socială a persoanelor vulnerabile, cu efecte 

asupra respectării egalităţii de șanse în ceea ce privește accesul la piaţa muncii, la resurse, 

bunuri și servicii. De asemenea, în contextul crizei economice actuale, s-a semnalat 

creșterea atitudinilor și abordărilor care au ca efect excluziunea socială a categoriilor 

defavorizate, cu urmări asociate multiple la nivelul stabilităţii, coeziunii și păcii sociale. 

Astfel, pornind de la faptul că opera socială și didactică a Bisericii izvorăște din 

Evanghelia iubirii lui Hristos pentru toţi oamenii și din Sfânta Liturghie a Bisericii, în care 

este celebrată iubirea milostivă și jertfelnică a lui Hristos pentru mântuirea oamenilor, 

având în vedere realităţile concrete și necesităţile multiple din domeniu precum și 

prevederile cuprinse în Legea privind libertatea religioasă și regimul general al 

cultelor (Legea nr. 489/2006), care stipulează faptul că Statul Român recunoaște Bisericii 

Ortodoxe Române și celorlalte culte religioase din România, rolul spiritual, educaţional, social-

caritabil, cultural, de parteneri sociali și de utilitate publică, precum și statutul de factori ai păcii 

sociale. 

 Integrarea ţării noastre în structurile europene nu poate reprezenta un motiv 

pentru excluderea Religiei din învăţământul public, sub pretextul armonizării legislaţiei 

românești cu normele comunitare. În primul rând, Religia constituie parte integrantă și 

definitorie a culturii europene. Fără cunoștinţele oferite de acest domeniu, nu putem 

Prof.  Irina LEONTE - inspector de specialitate 

PUNCTE DE VEDERE 



înţelege istoria și cultura acestui continent și nu putem preţui catedralele, mănăstirile, 

bisericile, operele de artă vizuală și muzicală în marea lor majoritate inspirate de credinţa 

religioasă. Nu este drept să ștergi, în numele laicităţii, secole de istorie și cultură inspirate 

de credinţa religioasă. Nu putem mutila sufletul Europei, ignorând capodoperele din 

arhitectură, pictură, sculptură, literatură sau muzică, pentru a susţine o pretinsă 

emancipare bazată pe vidul spiritual al secularizării. Nu putem înlocui niciodată valorile 

constante ale Religiei cu modele efemere ale umanismului autosuficient și antireligios. 

 Educaţia religioasă constituie un aspect important al spectrului misiunii 

Bisericii în lume. Activitatea învăţătorească a Bisericii a fost rânduită de Însuși Mântuitorul 

Hristos, pentru ca oamenii să cunoască voia Lui și să o împlinească. Prin demersul 

educaţional din cadrul orelor de religie, Biserica vine în ajutorul societăţii în ansamblul ei, 

promovând dragostea, prietenia, pacea, înţelegerea, întrajutorarea și cooperarea între 

semeni, toate acestea constituind principiile de bază ale credinţei creștine. Evenimentele 

petrecute în România după anul 1990 au adus mari transformări și reforme sociale, 

culturale și politice. 

 Prezenţa Religiei în planurile cadru ale ţărilor din Uniunea Europeană este o 

realitate, o tradiţie chiar. În faţa noilor provocări ale lumii moderne, în special a 

terorismului și a extremismului religios, determinat în special de interferenţele dintre 

populaţii cu religii și culturi diferite, sistemele educative europene pregătesc abordări noi, 

cu un rol sporit al religiei, care să conducă la realizarea unor raporturi sociale favorabile, 

inclusiv prin valorificarea potenţialului formativ-educativ al religiei în general, și al celei 

creștine, în special. 
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În mod evident, realizarea idealului educaţional nu este posibilă 

fără o formare a personalităţii elevilor care să cunoască valorile învăţăturii 

creștine, cea care îl conduce pe om spre respectarea conștientă, pe baza 

unei motivaţii interioare pozitive, a valorilor democraţiei, a diversităţii 

culturale sau religioase, de sprijinire a semenilor pentru atingerea 

aspiraţiilor individuale și sociale.  

Este binecunoscut faptul că identitatea naţională și valorile pe care 

le respectă și le promovează în lume poporul nostru au izvoare creștine. 

O educaţie religioasă la liceu nu este doar un demers religios, social și 

cultural, ci este și o cale pentru formarea unor reprezentări corecte și 

temeinice privind cultura naţională și universală, privind stimularea 

dialogului intercultural din perspectiva libertăţii și egalităţii între semeni, 

pe care le propune, la modul cel mai înalt, religia creștină, educarea în 

spiritul respectării drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului, al 

demnităţii și al toleranţei, pentru cultivarea sensibilităţii faţă de 

problematica umană, faţă de valorile moral-civice, faţă de arte și al 

respectului faţă de natura și de mediul înconjurător, care sunt, de fapt, 

finalităţi ale legii. 

Educaţia religioasă reprezintă și un mijloc de cunoaștere a 

trecutului istoric și a valorilor culturale produse de creștinism vreme de 

două milenii. O înţelegere superioară a Religiei, a capacităţii sale formative 

excepţionale prin valorile pe care le promovează poate contribui în mod 

decisiv la atingerea finalităţilor dorite de toâi cei implicaţi sincer în actul 

educaţional actual. Este de mirare, deci, că multe voci, unele cu rezonanţă 

și vizibilitate publică își propun, din perspectivă pedagogică, un ideal și 

finalităţi în concordanţă cu valorile religiei creștine, doresc în continuare 

eliminarea disciplinei Religie la anii „marilor întrebări ale vieţii“, ai unei 

înţelegeri în esenţă a acesteia, la vârsta la care se poate forma o 

spiritualitate superioară, autentică. 

Religia a avut, întotdeauna, în cadrul sistemului public de 

învăţământ, un rol important în procesul de formare a competenţelor și 

atitudinilor moral – sociale. Așa cum Geografia oferă cunoașterea 

configuraţiei spaţiale a pământului, esenţială pentru cunoașterea patriei și 

planetei, iar Istoria oferă cunoașterea succesiunii temporale a generaţiilor 

umane, Religia oferă perspectiva comuniunii eterne de iubire între 

Dumnezeu și oameni, între Creator și creaturi, între persoane și popoare. 
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Prin urmare, studiul Religiei, nu poate lipsi din curriculum sau din 

programul școlii românești, tocmai pentru că studiul Religiei corespunde 

nevoii comunităţii românești locale și naţionale de a-și păstra bogăţia și 

identitatea spirituală și de a transmite valori permanente tinerei generaţii. 

Însă, pentru că Biserica propune, nu impune, valori, Patriarhia 

Română respinge orice formă de presiune prin care elevii sunt obligaţi să 

urmeze orele de Religie sau să participe la slujbe și manifestări religioase. 

Cu alte cuvinte, întrucât libertatea reprezintă un mare dar oferit de 

Dumnezeu omului, educaţia religioasă trebuie asumată în mod liber, 

respectându-se dorinţa părinţilor și a copiilor. În acest sens, Biserica a 

respectat deciziile comunităţilor locale, în conformitate cu articolul 26. (3) 

din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care prevede că „părinţii 

au dreptul de prioritate în alegerea modului de educaţie acordată copiilor 

lor”. 

Pe de altă parte, libertatea nu este simplă indiferenţă spirituală, ci 

capacitatea omului de a alege valori spirituale care îmbogăţesc viaţa 

persoanei și a comunităţii umane. În acest sens, valorile oferite de educaţia 

religioasă sunt extrem de necesare, mai ales în această perioadă de 

secularizare a societăţii românești, întrucât ele reprezintă pentru tineri un 

reper spiritual esenţial și un liant existenţial între toate cunoștinţele 

teoretice, dobândite prin studiul celorlalte discipline. Valorile cultivate și 

virtuţile încurajate în cadrul orelor de Religie sunt necesare sănătăţii 

spirituale a persoanei și a comunităţii. Religia îl învaţă pe copil și pe tânăr 

iubirea faţă de Dumnezeu și de oameni, credinţa, speranţa și solidaritatea, 

dreptatea și recunoștinţa faţă de părinţi și faţă de binefăcători, dărnicia și 

hărnicia, sfinţenia vieţii, valoarea eternă a fiinţei umane, adevărul prim și 

ultim al existenţei, binele comun și frumuseţea sufletului profund uman, 

cultivat și îmbogăţit prin virtuţi. 

Așadar, predarea Religiei în școală are valenţe educaţionale 

deosebite, prin rolul ei formativ în viaţa tinerilor, reducând efectele 

negative ale crizei contemporane de identitate și de orientare, propunând 

modele viabile de bunătate și sfinţenie, și oferind tinerilor repere în viaţa de 

familie și în societate. Educaţia religioasă reprezintă un factor de stabilitate 

și de comuniune în societatea românească, un izvor sfânt și statornic de 

inspiraţie pentru a apăra și promova identitatea spirituală și demnitatea 

persoanei care trăiește azi într-o lume din ce în ce mai pluralistă și mai 

fragmentată din punct de vedere spiritual și social.  
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Religia fiind lumina vieţii în comuniune de iubire cu Dumnezeu și cu 

oamenii, evidenţiază valoarea eternă a faptelor bune, săvârșite în timpul 

limitat al vieţii terestre, și promovează comuniunea între generaţii prin 

valorile perene ale credinţei cultivate și transmise. 

Cercetările sociologice și psiho-pedagogice recente demonstrează 

rolul pozitiv al educaţiei religioase în procesul de formare a personalităţii 

tinerilor și, mai ales, necesitatea studierii acestei discipline și la nivelul 

liceului, pentru formarea unor competenţe și atitudini moral-sociale. 

Anii grei ai dictaturii comuniste, cu ateismul ei umilitor impus în 

școlile de stat, contrar voinţei unui popor religios, ne-au învăţat să nu mai 

dorim cultură fără credinţă, știinţă fără spiritualitate, materie fără spirit, 

cunoaștere fără comuniune, filosofie fără speranţă, și, îndeosebi, școală fără 

suflet, adică educaţie fără religie, mai ales la vârsta întrebărilor existenţiale și 

a formării spirituale a tinerilor, înţelegând că „sufletul culturii este cultura 

sufletului”. 

Îndeosebi astăzi, într-o vreme a individualismului materialist agresiv și 

a relativismului valorilor morale și sociale, tinerii noștri au mare nevoie de 

lumină pentru suflet, de modele sfinte și de valori eterne, de iubire curată și 

speranţă susţinută de rugăciunea Bisericii și de faptele bune ale credinţei 

statornice. Așadar, pentru că Biserica îi binecuvântează pe tineri, se îngrijește 

de mântuirea lor și de viitorul societăţii românești, ea nu dorește “un liceu 

fără Dumnezeu”, ci afirmă, cu tărie, că ora de Religie este necesară nu numai 

copiilor, ci și tuturor tinerilor. 

Considerat prioritate naţională, învăţământul românesc nu poate fi 

lipsit de componenta sa religios-morală, dorită și apreciată atât de copii, cât 

și de părinţi. 

Identitatea unei comunităţi de învăţare este întreţinută atât de valori 

explicite (limba de predare, referenţialul cultural dominant), dar și prin 

elemente suplimentare, ce caracterizează comunitatea respectivă (religia, 

mentalul colectiv). Climatul cultural, ca fundal al procesului educaţional, este 

potenţat și prin registrul religios. A exclude elementul de specificitate 

religioasă din cadrul acestui angrenaj înseamnă a-i văduvi pe elevi de unul 

dintre elementele de spiritualitate cele mai însemnate. Un elev are nevoie 
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pentru a fi format nu numai de autoritate epistemică, ci - mai ales - de una 

spirituală. Cum să elimini o astfel de dimensiune din spaţiul școlar? E ca și când 

am impune, în loc de limba română, ca limbă de comunicare, o limbă artificială, 

neutră (să zicem, Esperanto), doar pentru faptul că s-ar putea să fie și câţiva 

elevi ce nu cunosc sau se descurcă greu în limba noastră. 

A exclude ritul religios din școală (lăsăm, deocamdată, extensiunea lui 

interconfesională) ni se pare o atitudine anti-culturală, anticomunitară, 

antieducaţională. Palierul spiritual constituie o dimensiune bazală, 

motivaţională pentru ceea ce se petrece în acest perimetru. Chiar dacă 

credinţa constituie o procesualitate dificilă pentru demersul formativ, nu 

trebuie lăsată pe dinafară doar din cauza complexităţii ei. Iar apelul la credinţă 

trebuie făcut nu numai prin intermediul unor discipline consacrate (Religie, 

Filosofie, Psihologie, Literatură), ci și cu ocazia altor prilejuri consumate în 

spaţiul educaţional (extra sau perișcolare). 

Reintroducerea Religiei, după anul 1990, în sistemul de învăţământ 

public la nivel primar, gimnazial și liceal, de unde a fost îndepărtată de către 

regimul comunist ateu, în anul 1948, în mod forţat și contrar tradiţiei 

românești, reprezintă, deci, un act de reparaţie morală și nu o „noutate” sau o 

decizie pripită. Astfel după anul 1990 s-a redat unui popor eminamente 

religios, dreptul de-a fi el însuși prin modul de a-și educa tineretul potrivit 

identităţii și culturii sale firești și constante. 
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Se spune că fiecare dintre noi are crucea sa. Aceasta este alcătuită din 

„tot ce neliniștește și apasă duhul nostru și din tot ce sfâșie inima noastră pe 

drumul nostru drept către Dumnezeu, în toate zilele vieții noastre.(...) Noi 

căutăm îndestulare, relații bune cu toți și un curs favorabil al treburilor noastre, 

dar în toate aceste laturi ale vieții se petrece mereu câte o neorânduială 

supărătoare, iar câteodată chiar aducătoare de mari necazuri. Dorind să scăpăm 

de neplăceri, ne luptăm cu potrivniciile și ne târâm viața așa cum merge cineva 

prin mărăciniș: căpătând tot timpul zgârieturi. Aceasta este crucea vieții”. 1 

Domnul Iisus nu ne cere să ridicăm crucea Lui, ci crucea noastră. El nu 

ne cere imposibilul și nu ne dă mai mult decât putem duce. Se spune că cineva, 

copleșit de atâtea încercări prin care trecea, se întreba deseori: „Doamne, de ce 

mi-ai dat o cruce atât de grea? Și s-a văzut pe sine într-o seară într-un vis, 

alergând pe un drum mare împreună cu alții, purtând fiecare o cruce pe umeri. 

Ia te uită, își spunea el, crucile celorlalți sunt exact pe măsura lor, în timp ce a mea 

nu! Și alerga și se necăjea. Ceilalți alergători i-au luat-o înainte și au ajuns în fața 

unei prăpastii mari pe care trebuiau să o treacă și să ajungă în cetatea Raiului. 

De aceea și-au așezat repede crucile ca niște punți deasupra prăpastiei și au 

trecut dincolo.  

Cârtitorul rămăsese singur pe cale, își simțea picioarele grele și alerga, 

cârtind. Dar, la un moment dat, a văzut în fața lui un fierăstrău. L-a apucat, a 

tăiat o bucată mare din lemnul crucii și a răsuflat ușurat: Acum este mult mai bine! 

și-a zis el și a alergat cu mai multă râvnă. Dar a ajuns și el în fața prăpastiei. A 

încercat să facă o punte și să treacă dincolo, dar lemnul era scurt. Dacă nu l-ar fi 

tăiat i-ar fi ajuns exact cât să depășească prăpastia. Din pricina propriei greșeli, 

dintr-o apreciere greșită, a rămas singur și departe de cetatea paradisiacă. În 

concluzie, purtându-ne crucea acoperim prăpastia, golul, care ne desparte de 

Rai, facem din ea punte peste prăpastia care ne desparte de Hristos și ajungem 

la El. Altfel rămânem în afara cămării de nuntă”. 2 

Plecând de la citatul acesta: Oricine voiește să vină după Mine să se lepede 

de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie (Marcu 8:34), observăm faptul că 

pentru a Îi urma lui Hristos, trebuie să trecem sistematic prin trei etape: să ne 

lepădăm de noi înșine, să ne luăm crucea și să îi urmăm lui Dumnezeu. Nu 

trebuie să înțelegem urmarea lui Hristos ca pe na exterioară, pentru că atunci 

Prof. Adrian Constantin Bârdan, Școala Gimnazială „Constantin Platon” Bacău 

LUAREA  AMINTE LA NOI ÎNȘINE ȘI ASUMAREA CRUCII, 
CA METODE DE VINDECARE A SUFERINŢELOR 

“Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie .“ (Marcu 8: 34) 
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Răspunsuri la întrebări ale 
intelectualilor, vol. 2, traducere din 
limba rusă de Adrian și Xenia 
Tănăsescu-Vlas, Editura Sofia, 
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2. Arhimandrit Vasilios Bacoianis, 
Necazurile vieții, traducere din 
limba greacă de Pr. Victor 
Manolache, Editura Tabor, 
București, 2011, pp. 81-82. 



 rugăciunea, smerenia, credința toate ajung să fie, la rândul lor, exterioare și în cele din 

urmă, ajungem uneori să ne întrebăm: Doamne, dar eu postesc, mă rog și totuși ceva nu 

merge. De ce, parcă, stau pe loc? Răspunsul e simplu: se întâmplă pentru că nu am 

înțeles sensul urmării lui Hristos. 

Sensul vieții și al urmării lui Hristos îl putem afla numai dacă ne asumăm 

crucea, deoarece ea ne descoperă, prin moarte și Înviere, viața în perspectiva și 

lumina veșniciei. 3 

Înțeleptul Moise ne îndeamnă să luăm aminte la noi înșine, ca nu cumva un 

cuvânt ascuns în inima noastră să se prefacă în păcat (Deuteronomul 15, 9). Cunoaște-

te pe tine însuți! a spus mai târziu Socrate. 4 

Să vedem mai întâi ce înseamnă a te cunoaște pe tine însuți. 

„A te cunoaște pe tine însuți înseamnă a-ți aprecia propriile posibilități, propria 

putere, pentru a spori în bunătate și înțelepciune.(...) În același sens Sfântul Grigorie 

din Nazianz spune: Cunoaște-te pe tine însuți, prietene! Cunoaște-ți obârșia și firea ta, și ți-

e deschisă calea spre a atinge frumusețea Prototipului”. 5 

Părintele Arsenie Boca spune că „pentru ca să ne cunoaștem pe noi înșine 

trebuie să ne chemăm în fiecare zi la judecată sufletul nostru și să-i cerem socoteală 

de purtarea lui.(...) Nu există vrăjmaș mai mare pentru om decât omul însuși și de 

nimic nu trebuie să se teamă omul ca de el însuși. Cine își stăpânește simțămintele, 

acela își petrece viața în pace”. 6 

Ia aminte la tine însuți 7 înseamnă că trebuie să fim atenți la ceea ce facem. 

Atenția se transformă în frica de a nu greși; aceasta se transformă în siguranță, care 

mai târziu devine schimbare, orientare, sens, înțeles.  
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  Este important să luăm aminte la noi înșine deoarece trebuie să ne 

cunoaștem ca să putem crește în cele spirituale. Fiecare dintre noi aducem în 

sufletul nostru, în ființa noastră niște înclinări spre răutate, din străfunduri de 

existență. Părintele Arsenie Boca spunea mereu că omul este sinteza înaintașilor lui. 

Se gândea părintele la un specrtu vital, în înțelesul că omul este totuși compus, cum 

este compusă lumina din cele șapte culori care o compun, și lumina o poți desface 

în luminile care o compun; tot așa este și viața omului, este o sinteză. Adică este 

compusă din dispozițiile bune și din înclinările rele ale înaintașilor. „Eu am știut 

aceasta din tinerețe și m-am certat pe mine însumi și mi-am văzut părinții în existența 

mea”. 8 

Părintele Teofil Părăian spune că ne cunoaștem pe noi înșine numai dacă ne 

rugăm. Rugăciunea este cea care ne luminează și ne face transparenți, ne ajută să ne 

vedem cât mai corect posibil: „Și ce se întâmplă cu omul care începe să zică 

rugăciunea inimii? Ce s-a întâmplat și cu mine. Se răscolesc relele! Se răscolesc 

păcatele. Se răscolesc patimile. Se răscolesc înclinările cele rele. Se răscolește 

mizeria din suflet care trebuie lichidată. și să știi că dacă nu zici rugăciunea aceasta 

întins, nici nu știi ce porți în tine. Nu știi cum și-a pus pecetea mediul, adică ceea ce 

ne înconjoară, pe mintea noastră. Nu știi ce înseamnă destinul tău. Nu știi ce 

înseamnă moștenirea ta negativă. Nu ai de unde să știi pentru că lucrurile merg 

cumva de la sine și tu crezi că așa e viața. Or, viața nu e așa. Viața trebuie dirijată, 

trebuie îndreptată, trebuie ajutată cu rugăciunea și trebuie ajutată cu Dumnezeu, 

pentru că noi nu așteptăm mântuirea de la noi, chiar dacă lucrăm și noi pentru 

mântuire”. 9 

Numai luarea aminte poate duce cu adevărat la o schimbare a noastră. 

Luarea aminte e dublă: una prin care privim lumea înconjurătoare cu ochii trupului, 

alta prin care contemplăm pe cele spirituale cu puterea rațională a sufletului. 

Hristos este prezent și în lucrurile care ne înconjoară, dar nu este de urmat în 

lucrurile care ne înconjoară. 10 

Sinceritatea este una din virtuțile cele mai prețioase, este primul lucru după 

dragoste. Trebuie să-L urmăm pe Hristos acolo unde stă El și să luăm o decizie. 

Hristos Domnul locuiește în inimă. Omul scoate din inima sa ceea ce a adunat, după 

cum spune și Iisus: Căci unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta (Matei 6:21). 

Așadar, dacă avem o inimă rea, înseamnă că am adunat lucruri rele și oferim lucruri 

rele, iar dacă avem o inimă bună, înseamnă că am adunat lucruri bune, iar în acest 

caz, oferim lucruri bune. În acest sens, Avva Dorotei a făcut o comparație, 

asemănându-l pe om cu un vas. „Cu un vas care se poate sparge și care uneori se și 

sparge. Și, dacă aruncăm cu piatra într-un vas, din vas curge ceea ce este în vas. 

Deci, cu un cuvânt jignitor aruncăm în ființa unui om și cu ocazia aceasta se 

descoperă ce poartă el în sufletul lui. Dacă are viață curată, dacă are o viață 

luminată, dacă în vas este ceva frumos mirositor, piatra, cuvântul jignitor, nu face 

altceva decât să descopere ceea ce este înăuntru. și dacă în vasul acela este ceva 

rău, ceva urât mirositor, nu este vinovat cel ce sparge vasul de ceea ce este în vas, 

ci vina o poartă cel care a adunat lucruri rele în vasul sufletului său”.  11 

7. Sfântul Vasile cel Mare, 
Scrieri partea întâia, traducere, 
introducere, note și indici de 
Pr. D. Fecioru, în col. „Părinți 
și Scriitori Bisericești”, vol. 
17, Editura Institutului Biblic și 
de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, București, 
1986, p. 366. 

8. Arhimandritul Teofil 
Părăian, Bucuriile credinței, 
ediția a doua, Editura 
Mitropolia Olteniei, Craiova, 
2006, pp. 199-200. 

9. Ibidem, pp. 201-202. 

10. Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri. 
Partea întâi..., în vol.cit., p. 367. 

11. Arhimandritul Teofil 
Părăian , op. cit., pp. 177-178. 
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  La Editura Institutului Biblic și de 

Misiune Ortodoxă a Patriarhiei Române a 

apărut, cu binecuvântarea Preafericitului 

Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române, nr. 21 (septembrie-octombrie) / 

2012 al publicației Chemarea 

Credinţei. Revista Patriarhiei 

Române pentru copii și familia 

creștină. 

 La începutul unui nou an bisericesc, 

Revista Chemarea Credinţei, publicaţia 

Patriarhiei Române adresată întregii familii, a 

ajuns la nr. 21 din noua serie, iniţiată în urmă 

cu patru ani, după cum ne informează Editura 

Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă. 

Revista dorește să atragă copiii, dar și adulţii, să le vorbească despre valorile vieţii creștine într-un mod 

adaptat necesităţilor și nivelului lor de înţelegere, oferindu-le posibilitatea să aleagă o viaţă frumoasă, care să 

îmbine valorile creștine autentice cu ceea ce este mai bun în cultura modernă actuală. 

 Publicaţie creștină și culturală, cu scop formativ și informativ, adaptată structurii psihice și gusturilor 

estetice ale copiilor și familiilor acestora, Chemarea Credinţei se împarte în două părţi: prima parte a revistei 

este adresată copiilor, iar partea a doua a revistei este adresată părinţilor.  

 Copiii de toate vârstele sunt invitaţi să înveţe să deseneze peisaje cu tema „Toamna”, să lectureze 

pasaje din Vechiul și Noul Testament adaptate vârstei lor, să descopere tehnica origami prin realizarea unor 

„Fructe de toamnă”, să ia aminte la viaţa și învăţăturile Sfântului Neagoe Basarab și să exploreze spaţiul 

cosmic prin intermediul rubricii „Lumea lui Dumnezeu”. Întrucât copiilor le place să cânte, îi invităm să înveţe 

cântecul „Tot ce e pe lume” din cadrul rubricii „Cântecul care zidește”. 

 La începutul anului bisericesc, oamenii de la ţară obișnuiesc să spună povești despre cum a creat 

Dumnezeu lumea. Astfel că, în numărul 21 al revistei am adunat și noi câteva „Legende despre Soare și Lună” 

pentru copii. De asemenea, invităm la lectură și adulţii să înţeleagă regulile ţăranilor pentru a avea recolte 

bogate citind „Cum e vremea mâine? Lecţie de meteorologie ţărănească”. 

 Anul omagial, 2012, este evidenţiat de Revista Patriarhie Române pentru copii și familia creștină cu un 

reportaj despre medicul Sergiu Stoica, specializat în neurochirurgie, numit de către copii „doctorul-înger” și 

cu un articol despre „Laringitele acute”. 



 În urmă cu 1350 de ani, Sfântul Maxim Mărturisitorul (580-662) 

era judecat și condamnat pentru „erezie” în Constantinopol, într-un 

proces cu multe conotaţii politice, din ordinul împăratului Constans II 

(641-668). După ce a fost mutilat, Sfântul Maxim a fost exilat în Lazica 

(Georgia de astăzi), găsindu-și sfârșitul în cetatea Schemaris la             

13 august 662.  După mai puţin de 20 de ani, Sinodul al VI-lea Ecumenic 

de la Constantinopol (680-681) va reabilita și va confirma ortodoxia 

hristologiei Sfântului Maxim, apărate de acesta cu preţul vieţii. 

 Astăzi este considerat, pe drept cuvânt, unul dintre cei mai importanţi teologi bizantini. În același timp, 

viziunea sa asupra diverselor capitole dogmatice a devenit normativă pentru mulţi teologi ortodocși. De 

asemenea, influenţa pe care a exercitat-o în ultima sută de ani asupra multor personalităţi ale teologiei este 

unanim recunoscută. 

 Întrebări și nedumeriri (Quaestiones et dubia) este una dintre lucrările timpurii ale Sfântului Maxim, scrisă 

cel mai probabil între 624 și 626, înaintea disputelor hristologice. Este o colecție de întrebări și răspunsuri, 

exegeze la texte biblice și patristice, gen literar foarte utilizat în Antichitatea târzie. Traducerea de faţă este 

prima traducere integrală în limba română, după textul grec editat de José H. Declerck, publicat în volumul 

10 din colecţia Corpus Christianorum. Series Greaca, în 1982. Ediţia Declerck, ce cuprinde 239 întrebări, se 

bazează pe manuscrisul Vat. gr. 1703 și schimbă radical percepţia asupra acestei opere, cunoscute anterior 

doar din ediţia mai veche din Patrologia Graeca 90, ce avea doar 79 de întrebări, care a stat la baza traducerii 

Părintelui Dumitru Stăniloae, publicată în volumul 2 al Filocaliei. 

 Cartea, apărută în condiţii grafice de excepţie, este rodul muncii traducătoarei Laura Enache, care a mai 

publicat recent și alte traduceri din greaca veche la Editura Doxologia - Sf. Nicodim Aghioritul, Theotokarion 

(2012), Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Psalmi (2011) și Comentariu la Iov (2012). Editarea volumului a fost 

realizată de Părintele Dragoș Bahrim, care a scris un consistent studiu introductiv (Theoria: o hermeneutică 

mystagogică la Sf. Maxim Măărturisitorul, pp. 9-64) dar și comentarii asupra textului, a alcătuit bibliografia, 

concordanţele și indicii volumului. 

 Volumul deschide o nouă Colecţie a Editurii Doxologia,Viaţa în Hristos. Pagini de Filocalie ce își propune 

să pună în lumină, prin noi traduceri, texte și autori din bogata literatură duhovnicească a Răsăritului creștin. 

Volumul următor al colecţiei, ce va apărea în toamna acestui an, va cuprinde traducerea câtorva tratate ale 

scriitorului isihast Calist Angelicoudes (sec. XIV).  
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 Tinerii sunt percepuți ca o prefigurare a viitorului unei societăți, iar calitățile și viciile acestora se 

constituie în „semne“ ale nivelului vieții religios-morale a adulților de peste câţiva ani. Cu toate acestea, 

generația tânără nu poate fi percepută și abordată doar din perspectiva a ceea ce urmează să devină. Cu 

alte cuvinte, tinerii nu reprezintă doar viitorul unei societăți, ci și prezentul acesteia și ca urmare a 

acestui fapt, solicită o atenție și o recunoaștere deplină a statutului lor de parteneri, în raport cu 

generațiile adulte.  

 Tineretul român actual este supus unui număr extrem de diversificat de chemări, structurate, în 

linii mari, în două categorii. Pe de o parte, vocea lumii secularizate, în viziunea căreia Biserica nu poate 

avea un cuvânt în cetate, ci doar în viaţa particulară, se face auzită în tot ceasul și prin căi din ce în ce mai 

sofisticate. Aceasta voce este dublată, sau mai bine zis, constituie izvorul a tot mai felurite tentaţii, prin 

care tânărul este cuprins în vraja unei pseudolibertăţi care se transformă, în scurt timp, în lanţurile celei 

mai aprige sclavii. 

 Glasul Bisericii, pe de altă parte, răsună cu insistenţă la poarta vieţii tinerilor români, ei trebuie să 

vadă, să audă, să simtă și să iubească Evanghelia ca pe ceva viu și lucrător, esenţial pentru viaţa lor, căci 

Evanghelia nu este o literă moartă, ci Duhul Sfânt prezent care-l aduce pe Hristos în lume. 

  Dumnezeu există. Omul cu viaţă sfântă Îl simte și-L vede: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor 

vedea pe Dumnezeu" (Matei 5:81). Dar, chiar și omul care n-a ajuns la o performanţă spirituală 

deosebită, având o minte limpede, recunoaște existenţa lui Dumnezeu. Mircea Eliade ne spune că ne 

naștem cu simţământul sacrului. Iar Înţeleptul Solomon zice că „deșerţi sunt din fire toţi oamenii care nu 

cunosc pe Dumnezeu și care n-au știut, plecând de la bunătăţile văzute, să vadă pe Cel care este, nici din 

cercetarea lucrărilor Sale să înţeleagă pe meșter" (Înţelepciune 13:1). Filosoful Petre Ţuţea afirmă că 

“omul care nu crede în Dumnezeu este un biet animal care vine de nicăieri și merge nicăieri”. 

  Credinţa în Dumnezeu are efecte revoluţionare asupra modului nostru de a gândi și de a acţiona. 

Gânditorul danez Sören Kierkegaard scria lucrul următor: „O singură viaţă ai de trăit. Dacă, atunci când 

vine moartea, se va constata că viaţa ta a fost bine folosită, adică se va afla într-o poziţie bună faţă de 

eternitate, Dumnezeu să fie lăudat! Dacă nu, atunci situaţia e ireparabilă". Dumnezeu are cu fiecare din 

noi un plan. Sfântul Pavel ne spune că "voia lui Dumnezeu aceasta este: sfinţirea noastră; să vă feriţi de 

desfrânare, ca să știe fiecare din voi să-și stăpânească vasul său în sfinţenie și cinste, nu în patima poftei, 

cum fac neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu" (1 Tesaloniceni 4:3-5). 

 Dumnezeu nu ne-a impus restricţii cinice, împiedicându-ne să fim fericiţi, ci ne avertizează că 

anumite comportamente ne sunt dăunătoare. De aceea ne spune prin înţeleptul amintit mai înainte: 

TINERII ȘI CREDINŢA ÎN DUMNEZEU 



 "Bucură-te, omule, cât ești tânăr și inima ta să fie veselă în zilele tinereţii tale și mergi în căile inimii tale și 

după ce-ţi arată ochii tăi, dar să știi că, pentru toate acestea, Dumnezeu te va aduce la Judecata 

Sa" (Ecclesiastul 11:9). 

 Mare prieten cu tinerii, filosoful Petre Ţuţea, le dă acestora trei principii după care să-și călăuzească 

viaţa: 1. Să moară pentru ţara lor, fără regret, de câte ori aceasta le-o cere; 2. Să nu necinstească nici o 

fecioară, pentru a nu ofensa maiestatea Maicii Domnului; 3. Să respecte tot ce face altul și nu sunt în 

stare să facă ei.  

             Crezând în Dumnezeu, tânărul va accepta că sfaturile Lui sunt perfecte. Așa scrie și Proorocul 

David: "Legea Domnului este fără prihană, întoarce sufletele; mărturia Domnului este credincioasă, 

înţelepţește pruncii; judecăţile Domnului sunt drepte, veselesc inima; porunca Domnului este 

strălucitoare, luminează ochii" (Psalmul 18:8-9). 

             Dar depinde de înţelepciunea și patosul pastoral al clericilor, al profesorilor de religie angajaţi în 

misiunea Bisericii printre tineri, ca aceștia să rămână sau să devină iubitori și următori de Hristos, 

bucurându-se în același timp de entuziasmul, veselia, spontaneitatea și dorinţa de libertate specifice 

vârstei. 

 

Prof. Bogdan Neacșu, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău 
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“SPORIREA MINŢII” - ICOANA CELOR CE NU POT ÎNVĂŢA 

 Sporirea Minţii este o icoană a Maicii Domnului, mult iubită de cei râvnitori de învăţătură, 

însă neputincioși în a înţelege și reţine cele studiate. Întotdeauna Dumnezeu, prin rugăciunile 

mijlocitoare ale Maicii Domnului și ale tuturor Sfinţilor Săi, întărește pe cele slabe și plinește 

pe cele neputincioase. Cunoaștem cuvântul Scripturii, care zice: "Ceea ce la om este cu 

neputinţă, la Dumnezeu este cu putinţă." 

Icoana Maicii Domnului Sporirea Minţii a fost descoperită în Rusia, în Catedrala 

Schimbarea la Faţă - Spaso Preobrajensk - din orașul Ribinsk, gubernia Iaroslavului. Apariţia 

acestei icoane se datorează credinţei ortodocșilor în darul Maicii Domnului de a fi 

mijlocitoare în faţa Fiului ei și Dumnezeu, pentru a dărui oamenilor binefaceri duhovnicești și 

trupești, printre care luminarea minţii și a inimii cu adevărul dumnezeiesc.                                                 

Oamenii obișnuiesc să se roage la această icoană pentru luminarea minţii la școală, pentru 

reușita și spor la învăţătură și la examene. Părinţii care descoperă la copiii lor o slăbiciune a 

minţii în deprinderea știinţei de carte și a învăţăturii începatoare a credinţei, aleargă la această 

icoană, pentru a se ruga Preasfintei Născătoare și dumnezeiescul său Fiu, Iisus Hristos, pentru 

înţelepţirea, dreapta socotinţă și sporirea minţii copiilor lor.                                                 

Maica Domnului și Pruncul Iisus sunt zugrăviţi în picioare, având trupurile în întregime 

înfășurate sub aceeași mantie, pe fundalul unui cer de noapte înstelat. Capetele lor, acoperite 

cu coroane de aur, ies din partea de sus a unui trunchi de con, reprezentând mantia care-i 

înfășoară laolaltă. Aceasta este decorată cu diverse ornamente, sub formă de cruce, de floare; 

pe ea pot fi cusute broderii și aplicate pietre preţioase și perle. Pruncul Iisus face gestul 

binecuvântării cu mâna dreaptă.    

Pe părţile laterale sunt zugrăviţi câte doi îngeri stând în picioare sau îngenunchiaţi pe 

nori, care ţin în mâini câte o lumânare aprinsă. Deasupra capetelor Maicii Domnului și a 

Pruncului Iisus sunt zugraviţi trei heruvimi, iar sub picioarele lor, adică sub partea de jos a 

mantiei, un heruvim cu aripile larg deschise. 

 

Am scris câteva cuvinte referitoare la această icoană, cu gândul că sunt elevi care nu pot învăţa și rolul 

meu este acela de a-i ajuta și pe aceștia. 

Prof. Ștefan Diaconu, Școala “Ion Luca” Bacău 
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 La Editura BASILICA a Patriarhiei Române a 
apărut, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte 
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 
lucrarea Despre viaţă și mântuire – tâlcuiri la 
pericopele biblice din Slujba Sfântului Maslu, 
care îl are ca autor pe Preotul Profesor Stanley S. 
Harakas, fost profesor de morală la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă „Holy Cross” din Brookline, 
Messachussets, SUA, unul dintre cei mai cunoscuţi 
teologi ortodocși din spaţiul american. 
 
 În introducerea lucrării, Părintele Harakas 
prezintă succint legătura indisolubilă care există 
între Sfânta Tradiţie și Sfânta Scriptură, între Sfânta 
Scriptură și viaţa Bisericii și, implicit, între Sfânta 
Scriptură și Taina Sfântului Maslu, reliefând astfel 
prezenţa masivă și vie a Sfintei Scripturi în viaţa 
liturgică a Bisericii Ortodoxe. Pe parcursul cărţii ni 
se prezintă și ni se descriu, de asemenea, etapele pe 
care creștinii trebuie să le parcurgă pe calea 
mântuirii. Este important să înţelegem, ne arată 
autorul, că trebuie să căutăm mai întâi mântuirea, 
adică să fim creștini vii, lucrători, ceea ce presupune 
trăirea în sânul Bisericii prin participarea la Sfintele 
ei Taine și slujbe, pocăinţă pentru păcate, împărtășirea cu Trupul și Sângele lui Hristos, împlinirea 
practică a dragostei faţă de aproapele nostru. 

 A ne aduce aminte de Dumnezeu doar când suntem bolnavi, cerându-I însănătoșire, este cu 
totul insuficient din multe și esenţiale puncte de vedere. Ideal este să ne străduim pentru a deveni cu 
adevărat ai lui Hristos, pentru ca El să ne recunoască ca fii. Aceasta presupune să dovedim o vie 
credincioșie lipsită de egoism, să adeverim prin fapte dragostea faţă de aproapele, să-L mărturisim pe 
Dumnezeu prin tot ceea ce facem. Adevărata mărturisire, aceea că Iisus Hristos este Fiul lui 
Dumnezeu și Mântuitorul lumii, o săvârșim atunci cînd ne împărtășim cu Sfintele Taine, întrucât, dacă 
păcatul ne desparte de Dumnezeu, mărturisirea sinceră în Taina Spovedaniei ne aduce iertarea, iar 
Sfânta Euharistie ne readuce în comuniune cu Dumnezeu și cu fraţii noștri întru credinţă.  
 
 Chiar dacă afectează concret o anumită persoană, păcatele și boala au consecinţe în viaţa 
întregului corp social, ele influenţând negativ (trupește și sufletește) inclusiv pe cei din jurul celui 
bolnav. Știinţa autentică recunoaște astăzi caracterul psihosomatic al bolilor. De aceea, avem 
esenţială nevoie de Taina Spovedaniei, care îl restaurează pe omul credincios în relaţia sa cu 
Dumnezeu și cu semenii săi, avem nevoie de Taina Sfintei Euharistii, autentic leac pentru nemurire, 
avem nevoie de fapte bune, de rugăciune stăruitoare către Dumenzeu și către Sfinţii Săi.  
 
 Fiecare pericopă din Sfânta Scriptură care se citește în cadrul slujbei Sfântului Maslu (șapte 
pericope din Apostol și șapte din Evanghelie) beneficiază în această carte consacrată Tainei vindecării 
trupești și sufletești de una, două sau chiar trei tâlcuiri ce constituie veritabile „dialoguri 
duhovnicești” ale autorului cu fiecare dintre noi, cititorii. Cartea de Părintelui prof. Stanley Harakas 
poate mijloci, astfel, înţelegerea și asimilarea unei viziuni profund ortodoxe asupra importanţei Sfintei 
Taine a Maslului în viaţa fiecăruia dintre noi. 

NOUTĂŢI DE SUFLET 



  

 

 

 

      Liniștea sufletească 
 
 
 
 

 
La un dineu, se găsea, printre musafiri și un ateu - om rău, lipsit de    
credinţă - care l-a întrebat la un moment dat pe creștinul de alături:  
  
- De unde știi tu că Dumnezeu te iubește și îţi iartă păcatele tale sau că 
îţi ascultă rugăciunile, când, de fapt, nu vezi nimic din toate acestea?  
  
- Dar tu, îl intrebă la rândul său creștinul, de unde știi dacă este zahăr în 
ceaiul pe care îl bei acum?  
  
- Cum de unde? Simt gustul zahărului.  
  
- Deci știi că este zahăr în ceaiul tău, chiar dacă nu-l vezi. Tot așa simt și 
eu dragostea lui Dumnezeu în inima mea. Sufletul meu îngreunat de 
păcate se simte izbăvit prin puterea Sfântului Duh din Sfânta Liturghie 
sau Sfânta Spovedanie. Rugăciunile îmi înalţă sufletul ce nu-și găsește    
liniștea decât la Dumnezeu.  
  
Dragostea nu o vezi cu ochii trupului, ci cu ochii sufletului.  
  

"Când am ajuns la iubire, am ajuns la Dumnezeu." 
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PILDE DE VIAŢĂ 



“Dar duhovnicesc de la Dumnezeu luând, Cuvioasă Paraschevo, strălucesc și după 

moarte minunile tale; și ostenelile tale cele pustnicești și nevoinţele s-au prefăcut în 

mir cu bună mireasmă; și tuturor dai din destul tămăduiri bolilor, celor ce aleargă  cu 

credinţă la mormântul tău.”  

Stihira Vecerniei la Sărbătoarea Sf. Cuv. Parascheva  


