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Mult dezbătuta Lege a EducaŃiei a intrat în vigoare în luna 
februarie a.c. Această Lege modifică, din temelii, sistemul de învăŃământ, 
atât ca nuanŃă și mod de abordare, cât și ca școlarizare ciclică. Ea 
prevede că învăŃământul general obligatoriu rămâne de zece clase și 
cuprinde atât învăŃământul primar, cât și pe cel gimnazial. Sistemul 
naŃional de învăŃământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri: 
educaŃia timpurie (0-6 ani) – formată din nivelul antepreșcolar (0-3 ani) 
și învăŃământul preșcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa 
mijlocie și grupa mare. ÎnvăŃământul primar cuprinde clasa pregătitoare 
și clasele I-IV, iar cel secundar – învăŃământul secundar inferior sau 
gimnazial (clasele V-IX) și învăŃământul secundar superior sau liceal 
(clasele X-XII/XIII), cu următoarele filiere: teoretică, vocaŃională și 
tehnologică, învăŃământul profesional, cu o durată între șase luni și doi 
ani, învăŃământul terŃiar non-universitar, care cuprinde învăŃământul 
postliceal. ÎnvăŃământul liceal, vocaŃional și tehnologic, învăŃământul 
profesional și cel postliceal se organizează pentru specializări și calificări 
stabilite de ministerul educaŃiei, în conformitate cu Registrul NaŃional al 
Calificărilor. ÎnvăŃământul liceal de stat este generalizat și gratuit. 

În așteptarea metodologiei de aplicare, responsabilii din 
sistem enunŃă marile modificări: 

Grupa pregătitoare va fi trecută la învăŃământul obligatoriu, fapt 
care nu generează doar grevarea învăŃătorilor și a spaŃiilor, ci și 
responsabilizarea timpurie a celor mici. Măsura introducerii clasei 
pregătitoare în învăŃământul primar intră în vigoare începând cu anul 
școlar 2012-2013,  

Introducerea clasei a IX-a în învăŃământul gimnazial va intra în 
vigoare începând cu generaŃia de elevi care intră în clasa a V-a în anul 
școlar 2011-2012. 

Un alt aspect fundamental modificat de noua Lege este modul de 
finanŃare a școlilor, finanŃarea per elev – de altfel iniŃiată prin OrdonanŃa 
6118 – a tuturor costurilor salariale, precum și de întreŃinere (utilităŃi, 
apă, căldură, manuale, inclusiv materiale didactice). 

Un detaliu care poate fi perceput în note mai pozitive se referă la 
remodelarea curriculumului: reperele curriculare care au fost date în 
Lege, și anume curriculumul bazat pe competenŃe și, mai mult, corelarea 
dintre programă și examene. Introducerea examenelor transdisciplinare 
este privită ca un plus, în contextul în care școlarii din România au 
rezultate slabe la testele internaŃionale care vizează acest tip de 
pregătire (de exemplu, PISA). 

PărinŃii vor fi taxaŃi pentru absenŃele și stricăciunile 
odraslelor. 

Deși stipulată ca principiu încă din acest an școlar, 
responsabilitatea părintelui sau a tutorelui legal pentru școlarizarea 
elevului, pe perioada învăŃământului obligatoriu, devine normă. Tot 
aceștia răspund și pentru distrugerile materiale din patrimoniul școlii 
cauzate de elev. 

În noua Lege a educaŃiei disciplina Religie este inclusă în 
planurile cadru ale învăŃământului primar, gimnazial și liceal ca 
parte a trunchiului comun și poate fi predată numai de personalul 
didactic calificat și abilitat în baza protocoalelor încheiate între Ministerul 
EducaŃiei și cultele religioase recunoscute oficial de stat. La solicitarea 
scrisă a elevului major, respectiv a părinŃilor sau a tutorelui, pentru 
elevul minor, școlarul poate să nu frecventeze orele de religie, situaŃia 
școlară încheindu-se fără această notă. 

Se știe, ConstituŃia spune că „În școlile de stat, învăŃământul 
religios este organizat și garantat prin lege“(art. 32, alin. 7, teza a II-a). 
De mulŃi ani, această normă a fost implementată prin apariŃia orelor de 
religie în școli. Firește, orele de religie sunt organizate asigurând deplina 
libertate de conștiinŃă – pentru cei care nu doresc să le urmeze există 
posibilitatea nefrecventării lor, iar pentru cei care doresc să le urmeze, 
există posibilitatea frecventării lor după convingerile religioase ale 
fiecăruia 

De câŃiva ani însă, se aud voci în societatea civilă care contestă 
atât validitatea regulii constituŃionale, cât și felul în care această regulă 

apare în legislaŃia subsecventă și, apoi, se implementează.  
Mai întâi, se spune că o atare normă se află în 

contradicŃie cu principiul laicităŃii statului.  
După părerea mea, principiul laicităŃii statului înseamnă cu 

totul altceva decât principiul ateismului statului. Un stat laic nu 
este un stat care reprimă religia sau restrânge spaŃiul de 
manifestare publică a religiei, ci un stat care tratează egal, 
nediscriminatoriu, orice religie și, în consecinŃă, respectă egal 
credinŃele religioase ale cetăŃenilor săi. Laicitatea este o formulă 
de toleranŃă religioasă, și nu o formulă anti-religioasă. Prin urmare, 
statul trebuie să fie laic dar, în calitate de principal administrator al 
spaŃiului public, trebuie să permită accesul religiosului în spaŃiul 
public. SpaŃiul public este un spaŃiu al tuturor – deci și al 
persoanelor religioase. Dacă persoanele religioase sunt majoritare 
sau minoritare într-o societate, cred că spaŃiul public trebuie să 
reflecte acest lucru. La fel școala, ca spaŃiu public, trebuie lăsată să 
transmită mesajul toleranŃei faŃă de religie, și nu mesajul 
excluziunii intolerante. 

Pe alt palier, se spune că în cadrul orelor de religie 
se face catehizare, apologetică sau, mai tare, adevărat 
misionarism. Și nu e adevărat! 

Cu alte cuvinte, se spune că orele de religie nu sunt ceea 
ce ar trebui să fie – cel puŃin în viziunea unora. Mă întreb, numai, 
de ce să nu facem ceea ce este de făcut ca profesorii să fie 
adecvaŃi și materia să însemne ceva pentru elev, așa cum e firesc, 
și credem că eliminarea orelor de religie este soluŃia? Este ca și 
cum ai spune că, pentru câteva mere stricate, care evident 
dăunează unei digestii dezinhibate, cineva ar decide să nu mai vadă 
mere în faŃa lui toată viaŃa!  

Mi se va spune că există posibilitatea de a face ore 
de istoria religiilor sau ore în care religiile să fie 
prezentate, povestite și nu promovate.  

Acest argument poate veni numai de la cei care nu prea 
știu ce este istoria religiilor. Cei care cred că este o poveste 
despre religii, se înșeală.  

Legat de problema în discuŃie, vă prezint următoarea 
situaŃie: Zilele trecute, tatăl unei foste eleve, cadru didactic și el, 
îmi spunea, cu emoŃie în glas, că fiica sa, studentă eminentă, 
păstrează, cu mare dragoste, icoanele, cărŃile și diplomele pe care 
le-a primit când a participat, sub îndrumarea mea, la olimpiada de 
religie. Și îmi mulŃumea pentru că am reușit să sensibilizez și să 
formez sufletele elevilor mei, lăsându-le amintiri deosebite despre 
ora de religie, despre învăŃătura de credinŃă. Sublinia că generaŃia 
sa nu are nici un fel de cunoștinŃe religioase, fapt pentru care nu își 
găsește împlinirea duhovnicească. Și sublinia că ora de religie a dat 
sens educaŃiei morale pe care părinŃii o oferă acasă copiilor. 
Atunci mi-am amintit cuvintele Mântuitorului din Pilda 
semănătorului, că o parte din sămânŃă nu se pierde atunci când 
găsește locul favorabil, ci va da rod însutit! Dacă unii dintre elevii 
mei păstrează în suflete învăŃătura morală primită și o aplică în 
spirit creștin, viitorul Ńării e pe mâini bune! 

MulŃi știu care e răspunsul la întrebarea “Cât de necesară 
e predarea religiei în școală?”, dar se lasă influenŃaŃi de secularism 
și de indiferenŃă atunci când trebuie să apere valorile autentice. 
Legea educaŃiei se elaborează și se implementează pentru o lungă 
perioadă de timp. De aceea, trebuie să ne ofere stabilitate și să 
vizeze rezultate în istoria viitoare a României! 

Profesor Irina LEONTE 

inspector de religie la Inspectoratul Școlar al JudeŃului Bacău 

HARISMA        3HARISMA        3  

editorial 
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 PreasfinŃia Voastră, bine v-am găsit în 
2011! Se împlinesc 11 ani de când arhipăstoriŃi, 
mai întâi ca Arhiereu-vicar, apoi ca Episcop-
vicar, multiseculara noastră Arhiepiscopie a 
Romanului și Bacăului. Cu ce gânduri veŃi 
întâmpina această aniversare? 

Vă mulŃumesc pentru consideraŃie și dau slavă lui 
Dumnezeu care ne-a chemat la această slujire 
încărcată de atâta responsabilitate. 

 
 Cu îngăduinŃa PreasfinŃiei Voastre, să 
continuăm dialogul, pe tema implicării 
misionare, filantropice și sociale a Bisericii, 
instituŃie care se află în topul credibilităŃii 
românilor și mai ales despre aspectele specifice 
Eparhiei noastre. Care sunt provocările 
contemporane? 

 
E greu să cuantificăm care este cea mai mare 

provocare a contemporaneităŃii. Pentru Biserică însă, 
acum, la începutul mileniului al III-lea, ar fi 
secularizarea, indiferentismul, depersonalizarea, 
egocentrismul, ateismul practic etc. Acestea înlocuiesc 
marile valori creștine care decurg din iubirea lui 
Dumnezeu. 

Deși, menirea Bisericii este de conduce pe 
credincioși către ÎmpărăŃia lui Dumnezeu, nu se poate 
face abstracŃie de dimensiunea filantropico-socială a 
vieŃii. Precizăm că Evanghelia lui Hristos nu este un 
program social și nu este dată pentru a schimba 
ordinea social-politică a lumii. Ea ne arată calea pe 
care trebuie să mergem și care sunt preceptele ce 
trebuie împlinite pentru ca să accedem la viaŃa veșnică.  

Din Evanghelia Sfântului Apostol Matei (cap. 25) 
desprindem însă principiul judecăŃii hristice. Vom fi 
judecaŃi după fapte. Adică, în măsura în care vom 
descoperi în orice om, indiferent ce este el în ordinea 
umană, chipul lui Dumnezeu - iubire, prin aceea ne 
vom mântui, adică vom rămâne pururea întru 
dragostea Lui.  

Prin urmare, raiul este unirea cu Dumnezeu în 
comuniunea dragostei, iar iadul, așa cum spunea 
Dostoievski, este neputinŃa de a iubi. Ori, într-o lume 
ca aceasta, egoistă, în care omul nu mai este 
considerat o persoană de comuniune, ci doar un 

număr, Biserica trebuie să intervină mai mult 
chiar și în factorul social-filantropic.  

De aceea, pe lângă programul pastoral, 
misionar și cultural-duhovnicesc al eparhiei care      
mi-a fost încredinŃată, avem și un amplu program 
social-filantropic instituŃionalizat pe care dorim 
să-l dezvoltăm în perioada următoare.  

 
 PreasfinŃite Părinte Episcop, intrăm 
într-o nouă etapă a vieŃii sociale și 
bisericești în România. Care consideraŃi 
că este și va fi rolul educaŃiei religioase în 
România, în cadrul Eparhiei noastre, dar 
mai ales în cadrul judeŃului Bacău? Este de 
o importanŃă, să spunem, capitală? Poate 
exista o sinergie între preot și profesorul 
de religie? 

 
Da, în Biserică nu este decât sinergie, adică 

conlucrare. Fiecare, cu rolul său, trebuie să 
participe la realizarea unei lumi mai bune și mai 
drepte pentru ca Dumnezeu să se preaslăvească 
pe pământ. Dumnezeu ne-a împărŃit darurile în 
mod diferit, iar noi, potrivit chemării, trebuie să 
participăm la modelarea chipului lui Dumnezeu 
în fiecare om. Pentru că mă întrebaŃi de rolul 
educaŃiei din societatea românească, ca om al 
Bisericii consider că acesta este indispensabil 
pentru viitorul acestui popor. Să nu uităm că 
neamul românesc s-a născut creștin. Din 
sorgintea sa a cunoscut preceptele lui Hristos. 
De aceea, nu se poate face abstracŃie de Biserica 
neamului.  

După cum se știe, pridvorul Bisericii a fost 
transformat de-a lungul istoriei în școală. Așa că, 
școala modernă de astăzi, trebuie să nu uite că  
este prelungirea pridvorului Bisericii. Aceste 
instituŃii sunt legate una de alta. Nu se pot 
desprinde, pentru că una fără cealaltă moare. 

INTERVIU 

„Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, 
ca văzând ei faptele voastre cele bune, să preamărească pe 
Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5:16) 
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“SĂ RĂMÂNEM ÎN DIMENSIUNEA DRAGOSTEI LUI  

DUMNEZEU …” 



Cât privește relaŃia Școală - Biserică în judeŃul 
Bacău, aș putea spune că aceasta poate fi 
paradigmatică pentru multe regiuni din Ńară. Pe 
profesorii de religie îi considerăm misionarii Bisericii în 
instituŃiile de învăŃământ. De majoritate lor sunt foarte 
mulŃumit. Poate de aceea și spiritualitatea acestui judeŃ 
este atât de intensă 

PrezenŃa disciplinei Religie în sistemul de 
învăŃământ nu reprezintă o inovaŃie sau un „model 
românesc”, ci un act de dreptate, bazat pe cultura 
românească europeană, și o necesitate permanentă în 
procesul nobil de formare moral – socială a elevilor. 
 Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a accentuat 
această dimensiune a educaŃiei religioase în 
învăŃământul preuniversitar, considerând-o esenŃială 
pentru misiunea Bisericii.  

Integrarea Ńării noastre în structurile europene 
nu poate reprezenta un motiv pentru excluderea 
Religiei din învăŃământul public, sub pretextul 
armonizării legislaŃiei românești cu normele 
comunitare. Să nu uităm că Religia constituie parte 
integrantă și definitorie a culturii europene. Fără 
cunoștinŃele oferite de acest domeniu, nu putem 
înŃelege istoria și cultura acestui continent și nu putem 
preŃui catedralele, mănăstirile, bisericile, operele de 
artă vizuală și muzicală în majoritatea lor inspirate de 
credinŃa religioasă.  

 
 Este important ca profesorii de religie să 
cunoască modul în care Arhiepiscopia 
Romanului și Bacăului derulează proiecte social
-filantropice, în contextul economic și social 
actual, reflectate ca expresie a cunoașterii, 
înŃelegerii și asumării responsabilităŃii pe care 
o avem faŃă de semenii aflaŃi în nevoi. Care 
sunt iniŃiativele actuale?  

 
Vreau să precizez că, începând din 
decembrie 2010, Arhiepiscopia Romanului 
și Bacăului, în parteneriat cu FederaŃia 
Filantropia și Patriarhia Română, Instituto 
de Formation Integral (IFI) și SC Global 
Commercium Development S.R.L 
implementează proiectul FORTE – 
FORMARE TRAINICĂ PENTRU 
PARTENERIAT SOCIAL.  

 Proiectul se desfășoară pe parcursul 
a 36 de luni, până în august 2013, în cadrul 
Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și a 
AdministraŃiei Patriarhale, alături de 
Arhiepiscopia Sibiului, Arhiepiscopia Alba 
Iuliei, Episcopia Severinului și Strehaiei, 
Arhiepiscopia Timișoarei, Arhiepiscopia 

Dunării de Jos, Episcopia Giurgiului, Episcopia 
Ortodoxă Română Tulcea și Episcopia 
Ortodoxă Română a Oradiei, fiind susŃinut 
financiar prin Programul OperaŃional pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU.  

Acest proiect își propune dezvoltarea 
capacităŃii organizaŃionale a structurilor active în 
domeniul parteneriatului social din cadrul 
AdministraŃiei Patriarhale și a 9 eparhii din 
cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, pentru a 
deveni parteneri mai puternici pentru 
incluziunea socială la nivel naŃional.  

Vor fi organizate sesiuni de training pe 
teme de dezvoltare organizaŃională alternate cu 
exerciŃii practice, asistenŃă în teren și 
consultanŃă pentru a se pregăti resursele umane 
ale Centrelor Eparhiale partenere și de a oferi 
participanŃilor ocazia să cunoască strategii și 
modele de incluziune socială și de a selecta 
modele aplicabile care sa fie încorporate în 
procesul de planificare strategică. 

În cadrul proiectului se va dezvolta un 
Centru NaŃional de Formare Continuă pentru a 
continua, completa și extinde programul de 
formare demarat în proiect. Formatori vor fi 
selectaŃi din cadrul Eparhiilor cuprinse în 
proiect, în funcŃie de abilităŃile specifice. Ei vor 
parcurge un proces de pregătire și vor lucra în 
echipă cu specialiști pentru a-și dezvolta și în 
practică abilităŃile și cunoștinŃele.  

Vor fi dezvoltate 10 Centre de resurse la 
nivelul Eparhiilor alese. În cadrul lor vor lucra 
consultanŃi pregătiŃi în proiect, care vor oferi 
informaŃii, servicii de consiliere și asistenŃă, vor 
sprijini dezvoltarea parteneriatelor locale și 
dezvoltarea și implementarea strategiilor. 
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Beneficiari vor fi preoŃii noștri împreună cu 
enoriașii lor – membri ai organismelor parohiale 
(Consiliile și Comitele Parohiale). Aceștia vor fi 
sprijiniŃi de experŃi și de Centrele de resurse pentru a 
elabora și ulterior implementa strategii eficiente la 
nivel regional pentru incluziunea socială și planuri de 
acŃiune pentru dezvoltare organizaŃională, pentru a 
obŃine în parohii finanŃări europene în vederea 
dezvoltării de servicii sociale și crearea de locuri de 
muncă. 

Rezultatele obŃinute la nivel regional vor fi 
prezentate în cadrul unei ConferinŃe NaŃionale pe 
tema Incluziunii Sociale și se vor planifica următorii 
pași pentru extinderea procesului de planificare 
strategică la alte regiuni. 

Acest proiect complex are ca fundament 
principiul fundamental al lucrării social – filantropice, 
care nu rezidă în legi, ci în adevărul că orice formă 
reală și adevărată de ajutorare și sprijinire a aproapelui 

poartă în ea expresia iubirii milostive a lui 
Dumnezeu.  

Această iniŃiativă reflectă maturitatea unei 
realităŃi de peste 20 de ani prin care s-a 
demonstrat că există potenŃial și activitate 
susŃinută, capacitate, disponibilitate și dorinŃa de a 
face lucrurile cât mai bine 

 Proiectul FORTE reprezintă UN DAR ȘI 
TOTODATĂ O MISIUNE a Arhiepiscopiei 
Romanului și Bacăului, dar și a întregii Biserici, 
punând un accent deosebit pe acei preoŃi ai noștri 
ce au, pe lângă vocaŃia liturgică și pe cea 
misionară și o vocaŃie socială, fundamentându-se 
pe cuvintele Mântuitorului „Așa să lumineze 
lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând 
ei faptele voastre cele bune să preamărească 
pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5:16). 

 
 PreasfinŃite Părinte Episcop, ne aflăm 
într-o lume foarte diversă. Ce rol are 
Biserica Ortodoxă Română în dialogul cu 
celelalte confesiuni sau minorităŃi și în 
promovarea diversităŃii relaŃiilor inter-
umane? Care va fi rolul în viitor al Eparhiei 
noastre în contextul multicultural și 
multietnic al judeŃului Bacău? 

 
Într-o lume pluralistă din punct de vedere 

confesional, religios, nu putem să promovăm 
Ortodoxia prin izolare, ci prin dialog, prin 
cooperare. Avem milioane de români ortodocși 
în afara graniŃelor Ńării, în Ńări majoritar catolice 
sau protestante. Ca atare, este inevitabil contactul 
și dialogul.  
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Important este nu faptul de a fi ecumenic sau 
deschis, ci în ce măsură folosim dialogul și cooperarea 
pentru a pune în evidenŃă valorile Ortodoxiei. 
Creștinii au mai multă credibilitate în faŃa lumii 
secularizate atunci când dialoghează și cooperează în 
domeniul educaŃional-social, pentru ameliorarea 
ignoranŃei, suferinŃei și a sărăciei.  

Dar, când afirmăm valorile eterne ale 
Ortodoxiei, atunci credem că trebuie s-o facem prin 
dialog. Ortodoxia și ortopraxia sunt dezideratele 
noastre Pe de altă parte, spiritualitatea ortodoxă 
adevărată este caracterizată de slujire plină de iubire 
jertfelnică. ToŃi cei care au ajuns pe culmile trăirii 
duhovnicești, în Ortodoxie, exercită o influenŃă 
pozitivă asupra celorlalŃi semeni, pe care îi îndeamnă, 
astfel, să urmeze pilda sfinŃilor, așa cum și sfinŃii o 
urmează pe aceea a Mântuitorului Hristos, izvorul 
sfinŃeniei în viaŃa creștină.  

 Sfântul Simeon Noul Teolog ne îndeamnă, în 
„Cele 225 de capete teologice și practice” să realizăm 
mereu binele în existenŃa noastră, într-o stăruinŃă 
continuă și consecventă, pentru că, numai astfel „ne 
zidim” casă duhovnicească. Credincioșii Arhiepiscopiei 
Romanului și Bacăului manifestă o spiritualitate 
profundă, vădită în diferite aspecte ale vieŃii 
comunitare, fiind bazată pe o credinŃă vie, puternică și 
dreaptă.  

 
 Ne bucurăm că aŃi apreciat activitatea 
profesorilor de religie, a preoŃilor și a 
credincioșilor noștri. În încheierea interviului 

nostru, ne puteŃi spune care este cel mai 
urgent proiect pe care îl aveŃi în vedere? 

        PriorităŃile sunt multiple, toate problemele 
fiind importante. Din cauza diverselor mutaŃii ce 
apar în fiecare clipă, trebuie să ne adaptăm 
planul potrivit acestora. AcŃionăm “cu timp și 
fără timp”, căci așa o cere secolul vitezei la care 
vrând-nevrând ne-am angajat.  

 În toată această alergare galopantă, 
indiferent ce facem din câte trebuie făcute, nu 
trebuie să uităm esenŃialul: Preamărirea lui 
Dumnezeu. Aceasta, pentru că Hristos a spus: 
“CăutaŃi mai întâi ÎmpărăŃia lui Dumnezeu și toate 
celelalte se vor adăuga vouă.” Deci, dacă rămânem 
în Dumnezeu și cu Dumnezeu, orice proiect 
pozitiv împlinit este manifestarea Lui prin noi.  

Stricto senso, cel mai urgent proiect pe 
care-l am în vedere este de a rămâne în 
dimensiunea dragostei lui Dumnezeu. Celelalte 
sunt detalii.  

 
 Am ajuns la finalul interviului acordat 
în exclusivitate Revistei „HARISMA” și 
doresc să vă mărturisesc că am fost 
deosebit de onoraŃi de prezenŃa 
PreasfinŃiei Voastre. 

 
MulŃumim. Să ne ajute Dumnezeu să 

facem binele spre slava Lui și spre mântuirea 
credincioșilor.  
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 Sâmbătă, 19 februarie a.c., s-a desfășurat la Colegiul 
NaŃional „Gheorghe Vrănceanu”, din Bacău, a XIII a ediŃie a 
Concursului de eseuri și creaŃie literar-religioasă „Lumină din 
Lumină”. La Concurs au participat 120 de elevi, ortodocși și catolici, 
de la liceele din judeŃul Bacău. Ei au prezentat un eseu la una din 
următoarele secŃiuni: SecŃiunea I:  TAINA SFÂNTULUI BOTEZ 
ȘI ROLUL EI ÎN VIAłA BISERICII ȘI A CREDINCIOȘILOR; 
SecŃiunea II: TAINA SFINTEI CUNUNII ȘI ROLUL EI ÎN VIAłA 
BISERICII ȘI A CREDINCIOȘILOR; La SecŃiunea III: 
DUMNEZEU ESTE LUMINĂ cf. „EU SUNT LUMINA LUMII!” (Ioan 
8:12), elevii au citit o creaŃie literar-religioasă, în versuri sau proză, 
pe această temă.  

                Acest concurs are ca scop dezvoltarea creativităŃii 
elevilor în vederea convingerii că viaŃa creștină autentică este 
căutarea și cunoașterea lui Dumnezeu. Anul acesta, pentru prima 
dată, au participat și elevi de la Seminarul Teologic Ortodox 
„Sfântul Gheorghe” din Roman, de la Colegiul NaŃional „Sfântul 
Iosif”, Bacău și de Liceul Teologic „Fericitul Ieremia”, Onești. 

               Slujba de Te Deum a fost oficiată de un sobor de preoŃi. 
După desfășurarea concursului și evaluarea lucrărilor pe secŃiuni, a 
urmat festivitatea de premiere a elevilor, la care au participat, ca 
invitaŃi de onoare: PS dr. Ioachim Bacăuanul, Episcop vicar al 
Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, pr. decan Isidor Dâscă, Bacău, 
pr. Ioan Bălan, responsabil la Decanatul Bacău, conf. univ. dr. Ioan 
Dănilă de la Universitatea „Vasile Alecsandri” - Bacău, IonuŃ 
Tomescu, reprezentantul Primăriei Bacău, prof. Lucica Dandu, 
inspector la ISJ Bacău, prof. dr. Doina Marinov, director adjunct al 
Colegiului NaŃional „Gheorghe Vrănceanu” – Bacău.  

 În cuvântul său de învăŃătură și îndrumare spirituală, PS 
Ioachim Băcăuanul a precizat importanŃa religiei ca disciplină de 
studiu în învăŃământul preuniversitar. După frumoasa explicare 
dogmatică a expresiei „Lumină din Lumină”, care dă și denumirea 
concursului, PresfinŃitul Ioachim Băcăuanul a apreciat eforturile 
profesorilor de religie din judeŃul Bacău, de a desfășura o eficientă 
activitate didactică, în concordanŃă cu îndemnul Mântuitorului: „FiŃi 
desăvârșiŃi, precum și Tatăl vostru cel ceresc, desăvârșit este!” (Matei 
5:48).  

 Iată elevii laureaŃi ai acestei ediŃii: SecŃiunea I: 1. Chirica 
Alexandru- clasa a IX-a, Colegiul NaŃional „Gh. Vrănceanu” - 
Bacău, 2. Gorbănescu Petru - clasa a XII-a, Seminarul Teologic 
Ortodox „Sf. Gheorghe”- Roman, 3. Pristavu Ioana – clasa a XII-a, 
Colegiul Tehnic „Ion Borcea” – Buhuși, 4. Stroia Andra – clasa XII 
a, Colegiul NaŃional „Ferdinand I” – Bacău. SecŃiunea II:1. 
Ambruș Elena – clasa a X-a, Colegiul NaŃional „Ferdinand I” – 
Bacău, 2.Chirliu Iustina – clasa a XI a, Colegiul NaŃional „Grigore 
Moisil” – Onești, 3. Gorbănescu Andrei – clasa aX-a, Colegiul 
Tehnic „Dimitrie Ghika” – Comănești, 4. Pădurescu Liviu – clasa a 
XII a, Colegiul NaŃional „Gh. Vrănceanu” – Bacău, 5. PrepeliŃă 
Ștefan – clasa a XI-a, Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Gheorghe”- 
Roman. SecŃiunea III: 1. Antohi Dan – clasa aX a, Colegiul 
NaŃional „Vasile Alecsandri” – Bacău, 2. Cobilaș Daniela – clasa a X 
a, Colegiul Sportiv „Nadia Comăneci” – Onești, 3. Pruteanu 
Georgiana – clasa a XI a, Colegiul NaŃional „Gh. Vrănceanu” – 
Bacău. 

          Elevii au apreciat organizarea deosebită a concursului și rolul 
lui în formarea lor moral religioasă, în aprofundarea cunoștinŃelor 
dobândite la ora de religie. 

Concursul judeŃean de eseuri și creaŃie literar-religioasă 
„Lumină din Lumină” 

Prof. Irina LEONTE - inspector de religie 

CONCURS ȘCOLAR 
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Sâmbătă, 19 februarie a.c., la Colegiul Tehnic de ComunicaŃii “N.V. Karpen”, Bacău, a avut loc 

un important eveniment: sfinŃirea capelei cu hramul “Sfântul Ierarh Nicolae”. PrezenŃa Mântuitorului 

Hristos în școala românească este un mare beneficiu atât pentru elevi, cât și pentru părinŃi, deoarece nu ne 

este indiferent modul în care sunt formaŃi copiii noștri. Într-o educaŃie sănătoasă, axată pe valori, predarea 

Religiei trebuie să ocupe un rol prioritar. Ora de religie nu se limitează doar la timpul alocat curriculei 

școlare, ci ea se prelungește în viaŃa de zi cu zi în care aplicăm ceea ce învăŃăm la clasă. Predarea Religiei 

într-un cadru adecvat reprezintă un plus adus conŃinutului acestei materii care, în esenŃa sa, este o 

disciplină liturgică. Centrul Teologiei Ortodoxe este Sfânta Liturghie, în care Hristos este prezent cu 

Trupul și Sângele Său, iar această Jertfă Euharistică devine lucrătoare în cei ce au credinŃă și se silesc să se 

facă vrednici de a deveni purtători de Hristos. Acestea au fost considerentele de la care s-a pornit atunci 

când au fost iniŃiate demersurile în vederea construirii unei Capele Ortodoxe în cadrul Colegiului Tehnic 

de ComunicaŃii „Nicolae Vasilescu – Karpen, Bacău” . 

Istoricul înfiinŃării acestei Capele pleacă din anul 2006 , atunci când în urma unor ample lucrări 

de reabilitare a Colegiului, PreasfinŃitul Episcop Ioachim Băcăuanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei 

Romanului și Bacăului, a fost invitat pentru slujba de sfinŃire. PreasfinŃia Sa și-a manifestat cu acel prilej 

aprecierea faŃă de ceea ce s-a realizat la acel moment, exprimându-și în același timp și dorinŃa de a vedea și 

o capelă, un spaŃiu dedicat formării moral-creștine a elevilor. Domnul director al Colegiului, profesor 

inginer Remus Emanoil Cazacu, s-a arătat receptiv la această idee, din acel moment începând practic 

punerea în aplicare a acestui deziderat. 

Prin intermediul profesorilor de Religie din cadrul Colegiului s-a cerut părerea elevilor privind 

acest demers, elevii primind cu multă bucurie și nerăbdare posibilitatea de a avea propriul lor lăcaș de 

închinare în instituŃia de învăŃământ în care studiază. Profesorii Colegiului s-au arătat de asemenea încântaŃi 

și receptivi la această idee, sprijinind ulterior această lucrare atât moral, iar unii dintre ei chiar și material. 

Demararea propriu - zisă a lucrărilor de realizare a capelei au fost înregistrate în februarie 2010, ele 

desfășurându-se sub directa îndrumare și purtare de grijă a pr. prof. Ioan Arsâne și a directorului 

Colegiului, prof. ing. Remus Emanoil Cazacu. 

 Hramul Paraclisului a fost ales Sfântul Ierarh Nicolae – un sfânt iubit de copii și de tineri, el fiind 

recunoscut drept ocrotitor al lor. De asemenea, în Colegiul Tehnic „N. V. Karpen” mai activează, începând 

din 2004, un Cerc de Religie, cu același patron spiritual - Sfântul Ierarh Nicolae – iniŃiat și coordonat de 

prof. de religie ortodoxă, Floarea Bandraburu, aici desfășurându-se activităŃi diverse cu tematică religios-

morală și culturală. 

 Slujba de sfinŃire a acestui lăcaș de cult a avut loc în data de 10 februarie 2011 și a fost oficiată 

de un sobor de preoŃi și diaconi conduși de P.S. Episcop Ioachim Băcăuanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei 

Romanului și Bacăului, care a rostit și un ziditor cuvânt de învăŃătură. Bucuria sfinŃirii a fost împărtășită și 

de elevi ai Colegiului alături de profesorii lor. De asemenea, au luat parte la acest măreŃ eveniment și o 

serie de oficialităŃi, reprezentanŃi ai Primăriei și Prefecturii Bacău, precum și ai ISJ Bacău. Totul s-a încheiat 

într-o notă de bucurie și împlinire duhovnicească, materializată într-o agapă frăŃească, unde s-au schimbat 

gânduri, impresii și dorinŃe de revedere în împrejurări asemănătoare. 

ReacŃiile elevilor au fost cele la care ne așteptam, bucuria și încântarea lor de a participa la 

cursuri de Religie într-un spaŃiu ecclesial este vizibilă, ea fiindu-ne împărtășită nouă, ca profesori, atât 

verbal, cât și comportamental, deoarece sfiala cu care se apropie de cele sfinte, cât și pioșenia pe care o au 

în acest lăcaș, izvorăsc, desigur, din puritate și dor interior după Dumnezeu. În întâmpinarea nevoilor 

spirituale ale tinerilor noștri au venit preoŃii slujitori care predau în această instituŃie de învăŃământ, cât și 

ceilalŃi profesori, membri ai Catedrei de Religie, prin organizarea unui program liturgic săptămânal constând 

atât în oficierea de slujbe religioase, cât și în discuŃii catehetice. Roadele acestei „investiŃii” se vor vedea cu 

siguranŃă în timp, iar necesitatea unor astfel de lăcașuri sfinte în școlile românești reprezintă garanŃia unei 

formări de calitate pentru cei pe care Dumnezeu ni i-a încredinŃat ca discipoli pentru o anumită perioadă 

de timp. 

Inaugurarea capelei  “Sfântul Ierarh Nicolae” la Colegiul Tehnic de ComunicaŃii 

“Nicolae Vasilescu - Karpen”  Bacău 

Prof. Floarea Bandraburu, C.T.C „N. V. Karpen” Bacău 

EVENIMENT 
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       Elevii pasionaŃi de cultură și spiritualitate ortodoxă se pot înscrie la cea de-a XI-a ediŃie a 
Concursului de eseuri “Episcopul Melchisedec Ștefănescu, personalitate ecclesială și culturală a 
Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului”, organizat cu binecuvântarea PS Episcop Ioachim Băcăuanul, de 
Școala nr. 5 din Roman, în parteneriat cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Tema acestei ediŃii este 
“Episcopul academician Melchisedec Ștefănescu” și are ca obiect cunoașterea activităŃii multiple a 
ilustrului ierarh, evidenŃierea rolului pe care l-a avut în organizarea și derularea marilor evenimente din 
veacul al XIX-lea, inclusiv recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, precum și sublinierea 
activităŃilor pastorale, social-filantropice și culturale derulate de marele ierarh. “Concursul se 
adresează tuturor elevilor din clasele V-VIII din toate școlile aflate în zona Moldovei, respectiv Suceava, 
Botoșani, Iași, Vrancea, Vaslui, Bacău, GalaŃi și bineînŃeles NeamŃ, și are ca temă, pe lângă eseul care să 
cuprindă informaŃii despre personalitatea multiplă a Episcopului Melchisedec, și materiale publicitare pe 
care elevii le pot afișa în instituŃiile de învăŃământ de care aparŃin”, a precizat prof. Ana Bobu, 
coordonatorul principal al acestui concurs. Cei interesaŃi se pot înscrie gratuit la adresa de email: 
concursulmelchisedec2011@yahoo.com , urmând ca, până la 20 aprilie să fie expediate lucrările, iar 
premierea să aibă loc în jurul datei de 16 mai, când se vor organiza Zilele “Episcop Melchisedec”. 

            Activitatea Cercului metodic de la Onești s-a desfășurat în data de 24 
februarie 2011, la Școala cu clasele I-VIII, Bogdănești. LecŃia a fost organizată 
de prof. Mihoci Lucian, la clasa a III-a, cu tema „Predica de pe Munte. 
Rugăciunea Tatăl nostru”, unde au folosit metode și procedee moderne, 
printre care explozia stelară, R.A.I., teoria inteligenŃelor multiple. În activitatea 
domnului profesor s-au observat multe aplicaŃii ce au fost puse în practică în 
urma unor cursuri de formare ce s-au desfășurat în Școala de la Bogdănești, 
informaŃii preluate de la dna. director Irodi Gabriela, care a onorat cu 
prezenŃa și a făcut ca atmosfera să fie una caldă, deosebită și primitoare.  
 În mapele pe care profesorii le-au primit existau modele de 
chestionare pe care domnul profesor le aplică la clasele unde predă, fiind 
implicat într-un proiect școlar „Cartea sonoră”. A fost prezentat 
referatul ,,EducaŃia moral-religioasă realizată prin activităŃile de parteneriat cu 
instituŃiile locale" de către doamnele prof. Lazăr Magda și łopa Daniela. 
Școala era într-un peisaj mirific, la Ńară, sub ploaia fulgilor de nea. Am fost 
primiŃi în tonurile calde ale îngerașilor rostind Rugăciunea Domnească, ce au 
primit felicitările noastre pentru străduinŃa lor și bucuria cu care ne-au 
întâmpinat.  
Responsabil Cerc metodică Onești, prof.Otilia Bârgăoanu. 

ACTUALITATE ȘCOLARĂ 

ORGANIZATORI: Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, Catedra de Pedagogie, Psihologie și Didactică, Facultatea de Teologie Ortodoxă 
Alba Iulia, Inspectoratul Școlar al JudeŃului Alba, Consiliul JudeŃean Alba.  

INIłIATOR: Pr. lect. univ. dr. Dorin OPRIȘ - Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, Catedra de Pedagogie, Psihologie și Didactică 

OBIECTIVE: 
- atragerea atenŃiei cadrelor didactice asupra importanŃei realizării de cercetări pedagogice pentru dezvoltarea învăŃământului, în conformitate cu 
noile provocări ale societăŃii moderne, aflată într-o dinamică accelerată;  

- stimularea cadrelor didactice de a iniŃia cercetări în domeniul educaŃional și de a valorifica rezultatele acestora;  

- crearea unui cadru de prezentare și valorificare a cercetărilor pedagogice întreprinse de către cadrele didactice din Ńară;  

- realizarea unei baze de date la nivel naŃional cu cercetări întreprinse în domeniul educaŃional; 
- dezvoltarea unui cadru instituŃional de sprijin pedagogic și teologic pentru profesorii care desfășoară cercetări pedagogice, inclusiv cercetări 
pentru lucrările metodico-știinŃifice elaborate în vederea acordării gradului didactic I. 

REGULAMENTUL CONCURSULUI: Concursul se adresează cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar și universitar. Sunt acceptate 
cercetări pedagogice realizate în domeniul educaŃiei religioase și al educaŃiei morale de către cercetători, profesori, diriginŃi etc. Cercetările vor fi 
trimise până la data de 20 iunie 2011, pe adresa de e-mail: educatia_religioasa2004@yahoo.com.  

Textele vor fi scrise în format Word, font: Times New Roman, font size: 12, paragraful: 1 rând. Fiecare lucrare trebuie însoŃită de o fișă de 
participare, după modelul de mai jos. În structura lucrărilor este important să se regăsească: ipoteza cercetării, prezentarea investigaŃiei 
întreprinse, analiza și interpretarea datelor, concluzii ale cercetării. Comisia de jurizare va fi formată din specialiști în domeniul știinŃelor educaŃiei 
și al teologiei.  Rezultatele concursului vor fi comunicate participanŃilor, până la data de 24 iunie 2011. Pentru participarea la concurs, nu se 
percep niciun fel de taxe. Premiile și diplomele vor fi trimise prin poștă, în sistem ramburs. 

FIȘĂ DE PARTICIPARE: Numele și prenumele autorului / autorilor:; Unitatea de învăŃământ; Titlul lucrării; Adresa, nr. de telefon și e-mail 
personal:. 

Concursul naŃional de cercetări pedagogice în domeniul educaŃiei religioase și al 
educaŃiei morale "PENTRU ȘCOALA DE MÂINE", ediŃia a IV-a, 20 iunie 2011  

Concurs de eseuri “Episcop Melchisedec Ștefănescu” 

Cercul metodic Onești, februarie 2011 
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ȘedinŃa Cercului metodic al profesorilor de religie, Bacău Nord, a avut loc mai devreme decât data la care fusese 
programată iniŃial, din motive obiective. Astfel, pe 10 februarie 2011, la Școala cu clasele I-VIII “Spiru Haret”, Bacău, s-au 
întâlnit într-o dublă activitate, profesorii din cadrul cercului pedagogic, dar și elevii de la școala gazdă cu elevii de la Școala 
cu clasele I-VIII “Ion Creangă”. Activitatea a stat sub semnul parteneriatului dintre cele două școli și a temei generale de 
discuŃii a acestei ședinŃe metodice. În prima parte, colegii noștri, împreună cu doamna inspectoare de specialitate, Irina 
Leonte, au asistat la lecŃia demonstrativă desfășurată de elevi de clasa a IV-a A, de la școala gazdă cu elevii de la Școala cu 
clasele I-VIII “Ion Creangă”, având ca subiect: “Decalogul și drepturile omului”. Fiind o lecŃie de consolidare, metodele 
folosite au fost în mod preponderent discuŃia-dezbatere, demonstraŃia, material ppt, problematizarea și argumentarea. 
Dintre obiectivele propuse și realizate ale lecŃiei, menŃionăm: elevii să explice fiecare poruncă din Decalog și prevederile 
legislaŃiei în vigoare cu privire la drepturile copilului; să asocieze drepturile copiilor cu poruncile corespunzătoare din 
Decalog; să facă noi corelaŃii între drepturi și responsabilităŃi, în lumina poruncilor divine; să adopte o atitudine conștientă, 
responsabilă faŃă de problematica ridicată; să-și dezvolte competenŃele de muncă în echipă, cooperarea. 

În a doua parte a întâlnirii, au avut loc discuŃii referitoare la lecŃie, a fost prezentat un material video despre 
parteneriatele Școlii cu clasele I-VIII “Spiru Haret”, Bacău, ca punct de plecare pentru dezbaterea temei “EducaŃia moral - 
religioasă realizată prin activitatea de parteneriat cu instituŃiile comunităŃii locale”. InvitaŃi speciali pentru acest moment al 
ședinŃei au fost reprezentantele Prefecturii Bacău, respectiv doamna Nicoleta Zărnescu, director al Cancelariei Prefectului 
și responsabila de programe de la Prefectura Bacău, dra Alexandra AlbuŃ. Din intervenŃiile celor prezenŃi, am aflat cum 
sprijină Cancelaria Prefectului proiectele ce se desfășoară între instituŃiile comunităŃii locale și cum putem deveni parteneri 
în proiecte cu Prefectura și Consiliul Local, respectiv, Consiliul JudeŃean. 

ParticipanŃii la ședinŃă au avut ocazia să consulte și noile apariŃii în materie de carte religioasă, prin expoziŃia 
organizată cu acest prilej de către mai vechiul nostru colaborator, George Leonte. Responsabil cerc metodic—      
Prof. Teodora Plăeșu. 

ACTUALITATE  ȘCOLARĂ 

EducaŃie religioasă în parteneriat 

Școlile și liceele din România, cu elevi de vârste cuprinse între 12 și 17 ani, pot participa, alături de școli din alte 14 Ńări din 
Europa, la cea de-a cincea ediŃie a unui concurs de proiecte, dezvoltate în parteneriat de școlile din regiune ACES - Dialogue 
and cooperation of young people in Central Europe. Propunerile de proiecte pentru concursul organizat de către Academia 
Școlilor din Europa Centrală pot fi trimise până la 30 aprilie, iar după această dată, un juriu internaŃional va evalua și selecta cele 
mai bune proiecte, care vor fi înscrise în ediŃia din 2011/2012 și vor fi premiate cu o bursă. Pe parcursul etapei de implementare 
vor avea loc întâlniri internaŃionale între delegaŃii ale școlilor partenere, în cadrul cărora participanŃii vor primi sprijin suplimentar 
pentru dezvoltarea proiectelor.  

IniŃiativa este susŃinută de ministerele EducaŃiei din toate Ńările participante. La ediŃiile precedente au luat parte 
aproximativ 6.000 de elevi și 2.000 de profesori. Școlile pot accesa, pentru mai multe informaŃii, motorul de căutare online 
www.aces.or.at. 

Concurs european de proiecte pentru școli 

Parohia ,,Lunca” Filipeni din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Protopopiatul Bacău, reprezentată de preot paroh 
Gheorghe Chirica, în perioada 18-31.01.2011 a iniŃiat și derulat o Campanie de ajutorare a copiilor AsociaŃiei Pro Vita ,,Sfântul 
Brâncoveanu”, cu sediul în Valea Plopului, com. Posești, jud. Prahova, reprezentată de pr. Nicolae Tănase. Campania de ajutorare 
este de fapt o continuare a acŃiunilor de caritate care au debutat în anul 2006. 

Pentru a veni în sprijinul copiilor din Valea Plopului, elevi, cadre didactice, persoane fizice și juridice din Bacău, într-un 
cuvânt Oameni, s-au implicat în această acŃiune umanitară și au strâns produse alimentare pentru a fi donate celor care au o reală 
nevoie de ele. AcŃiunea s-a desfășurat în parteneriat între Colegiul NaŃional Pedagogic ,,Ștefan cel Mare” Bacău (prof. Andrei 
Dimofte și prof. Mihaela Chirica), Colegiul NaŃional ,,Gheorghe Vrănceanu” Bacău (prof. Veronica Gavriliu), Liceul de 
Artă ,,George Apostu” Bacău (prof. Ionela Petrescu), Școala cu cls. I-VIII ,,Alecu Russo” Bacău (prof. Perju Loredana-Mihaela și 
prof. Elena-Daniela Burcă) și Școala ,,Emil Brăescu” Măgura din Bacău (prof. Mariana Dumencu și prof. Maria Popa).  

Ajutorul a constat în strângerea de cereale, alimente neperisabile (făină, zahăr, ulei, orez, paste, conserve, dulciuri) și 
haine. ContribuŃia a fost realizată cu ajutorul enoriașilor parohiei menŃionate mai sus, dar și al unor persoane care au dorit să 
rămână ,,samarineanul milostiv anonim”. DonaŃiile constau și în sume de bani care au fost virate în contul AsociaŃiei sau direct la 
sediul AsociaŃiei. Valoarea donaŃiilor se ridică, până în acest moment, la suma de 10.000 lei. AcŃiunea s-a finalizat la data de 
03.02.2011 prin transportarea produselor donate, cu ajutorul unor sponsori. De remarcat este solidaritatea umană în aceste 
situaŃii, un gest nobil și generos pe care, cu toŃii, l-am putea face mai des.       Prof. Mihaela Chirica 

Campanie umanitară pentru copiii din Valea Plopului  
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 Prima ședinŃă din acest semestru a acestui important Cerc metodic din Bacău, s-a desfășurat pe 24 februarie a.c., în cadrul plin de emoŃie al 
Cabinetului de religie de la Școala cu clasele I-VIII Nr. 10, Bacău. Ora demonstrativă a fost susŃinută de dna. profesoară de religie romano-catolică, 
Maricica Balint, cu elevii claselor a III a și a IV a, având ca temă „Isus este Salvatorul și ÎnvăŃătorul nostru”, lecŃie de recapitulare și aprofundare a 
cunoștinŃelor. Folosind strategii și metode moderne, s-a reușit atingerea obiectivelor stabilite, elevii participând activ și cu interes la activitate. LecŃia s-a 
constituit într-un adevărat exemplu de demers didactic pentru cadrele didactice debutante. Referatul a fost susŃinut de doamna profesoară Mirela 
Cârlan, care a reliefat importanŃa parteneriatelor educaŃionale în rezolvarea unor probleme contemporane.  

 Prezentă la această activitate, doamna profesoară Irina Leonte, inspector de religie la Inspectoratul Școlar al JudeŃului Bacău, a subliniat rolul 
educaŃiei de a  crea viitori cetăŃeni, iar acest lucru nu este suficient învăŃat doar în cadrul activităŃilor de educaŃie din școală. De aceea, este nevoie de 
participarea la activităŃi extracurriculare, la viaŃa comunităŃii. Un rol important în dezvoltarea copilului îl au ONG-urile, prin încheierea de parteneriate 
cu acestea, având ca scopuri promovarea și valorizarea diversităŃii și egalităŃii în drepturi; promovarea și respectarea personalităŃii și a drepturilor 
copilului; conștientizarea importanŃei educaŃiei pentru sănătate; promovarea comportamentelor sănătoase și prevenirea comportamentelor cu risc 
(campanii antidrog, împotriva fumatului etc) .  

  Au mai fost discutate alte probleme de interes general, privind concursurile școlare, necesitatea tuturor profesorilor de religie de a colabora 
cu articole pentru revista noastră HARISMA, planificarea materiei pentru semestrul a II-lea etc. Au fost prezentate și ultimele noutăŃi bibliografice în 
domeniu. Responsabil cerc metodic, Prof. Mihaela Chirica 

ACTUALITATE  ȘCOLARĂ 

ȘedinŃa Cercului metodic de religie Bacău Sud 

 Cu binecuvântarea PS Ioachim Băcăuanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei 
Romanului și Bacăului, la Școala ”Nicolae Iorga” din municipiul Bacău a avut loc luni, 31 
ianuarie, cea de-a IV-a ediŃie a Concursului interjudeŃean de Religie ”SfinŃii Trei Ierarhi, 
mari dascăli ai Bisericii”. CompetiŃia școlară, la care au participat elevi din clasele a VII-a 
și a VIII-a, a avut ca subiect ”Taina Sfântului Botez și a Sfintei Cununii în învăŃătura 
SfinŃilor Trei Ierarhi”, în contextul anului omagial dedicat a două dintre Sfintele Taine ale 
Bisericii. ”Concursul a fost ca o prelungire în școală a sărbătorii SfinŃilor Trei Ierarhi, iar 
elevii participanŃi au primit diplome și premii binemeritate. S-a desfășurat în condiŃii 
deosebite și mulŃumim tuturor pentru sprijinul acordat, profesoarei Umbrărescu 
Mariana, directorul acestei școli, profesoarei de religie, Mioara Lica și tuturor celor care 
și-au dat aportul la buna organizare a acestui concurs” a precizat pr. dr. Constantin 
Leonte, de la Seminarul Teologic ”Sfântul Gheorghe” din Roman, delegat la acest concurs 
din partea Centrului Eparhial. 

Concurs dedicat SfinŃilor Trei Ierarhi la Școala “Nicolae Iorga” din Bacău 

În ziua de 24 februarie a.c., în Școala cu clasele I-VIII Agăș, s-a desfășurat ședinŃa Cercului metodic la religie. LecŃia demonstrativă cu 
titlul „Cinstirea lui Dumnezeu” a fost susŃinută de domnul profesor Bobeică Claudiu, la clasa a IV-a. Activitatea a fost dinamică, elevii au enumerat 
modurile prin care îl cinstesc și preamăresc pe Dumnezeu, apoi, cu ajutorul imaginilor și a materialelor video, au precizat rolul icoanei în viaŃa 
lor. Referatul cu tema EducaŃia religios morală realizată prin activitatea de parteneriat cu instituŃiile comunităŃii locale, a fost susŃinut tot de domnul 
profesor Bobeică Claudiu. Profesorii de religie participanŃi au discutat despre tematica materialului și au subliniat rolul foarte important al 
parteneriatului școală-comunitate locală. Activitatea s-a finalizat cu vizitarea unei expoziŃii de carte veche și icoane pictate de copii. Felicităm pe 
domnul profesor și mulŃumim doamnei director pentru amabilitatea de a găzdui ședinŃa noastră.  

Responsabil de cerc, Prof. Cristina Gorbănescu 

Cercul de religie Comănești-Dărmănești la Școala Agăș 



Sâmbătă, 22 ianuarie 2011, la Iași, s-a desfășurat  prima 
întrunire a oficiului din noul mandat, valabil pentru următorii cinci 
ani, și în noua formulă. Sesiunea a fost prezidată de pr. prof. dr. 
Iosif Bisoc, OFMConv, inspector școlar diecezan, care a convocat 
inspectorii zonali și experŃii școlari, adică responsabilii cu 
problemele legate de învăŃământul religios romano-catolic 
preșcolar, școlar și liceal din Dieceza de Iași.  

Întrunirea a fost onorată de prezenŃa PreasfinŃitului Aurel 
Percă, episcop auxiliar al Diecezei de Iași, care a deschis lucrările 
cu rugăciunea de început și cu salutul personal și al PreasfinŃitului 
Petru Gherghel, episcopul diecezei.  

Punctele propuse la ordinea de zi, în conformitate cu 
planificarea activităŃii Oficiului Pentru PastoraŃia Școlară și 
Predarea Religiei în Școli, au fost: Rugăciunea de deschidere; 
Salutul adresat de PreasfinŃitul Aurel Percă, episcop auxiliar de 
Iași; Salutul părintelui Iosif Bisoc, inspector diecezan; IntervenŃia 
ExcelenŃei Sale episcop Aurel Percă; Citirea procesului-verbal 
anterior; Planificarea activităŃilor Oficiului pentru perioada 
rămasă din anul școlar 2010-2011: olimpiada de religie romano-
catolică, concursul de eseuri, înfiinŃarea asociaŃiilor școlare, 
consfătuirea/întâlnirea anuală a profesorilor, Missio canonica, 
revistele (pentru educatori și profesori), zilele de exerciŃii 
spirituale etc.; Programarea viitoarelor întâlniri ale sesiunilor 
Oficiului; Prezentarea activităŃii grădiniŃelor și perspective de 
viitor; Prezentarea sitului Oficiului; Diverse.  

Pr. Iosif Bisoc a prezentat componenŃa și noii membri 
numiŃi ai oficiului și a subliniat câteva din reușitele și realizările 
mandatului anterior, în mod deosebit acele activităŃi care au 
continuat proiectele începute, dar și cele care s-au desfășurat în 
premieră.  

ComponenŃa actuală a oficiului este: Pr. Iosif Bisoc,  Pr. 
Benone Lucaci – Iași, Pr. Eusebiu łâmpu – Roman, Pr. Ioan Balan 
– Bacău, prof. Paula-Odette Müller Dogan – Roman, prof. Violeta 
Apostu – Onești, prof. Carmen Nedelcu – Bacău, prof. Loredana 
Cojan – Bacău, prof. Fulvina Blînda – Iași, Prof. Cristian Scripcaru 
- Onești 

 În cuvântul său, PreasfinŃitul Aurel Percă a evidenŃiat 
rezultatele obŃinute în toate activităŃile școlare și extrașcolare, 
activităŃi care sunt o dovadă a ridicării calităŃii învăŃământului în 
Dieceza de Iași și a implicării în soluŃionarea tuturor provocărilor 
și obstacolelor ivite. Totodată, a mulŃumit tuturor cadrelor 
didactice din Dieceza de Iași preocupate cu predarea disciplinei 
Religie Romano-Catolică și implicate în problemele legate de 
învăŃământul românesc, în general, și de învăŃământul religios, în 
mod special, persoane cu rol educaŃional de primă importanŃă. 
De asemenea, a făcut apel către toŃi cei implicaŃi în creșterea și 
educarea copiilor și tinerilor, de a face cunoscut ecoul "Anului 
Pastoral al Familiei și Căsătoriei Creștine", în toate situaŃiile și 
ocaziile. Astfel, toŃi preoŃii, cadrele didactice, profesorii, 

educatorii, cateheŃii prezenŃi în școală să caute și să găsească 
modalităŃi de practicare a unui plan educaŃional orientat spre 
binele comun al elevilor, spre trăirea valorilor umane 
acceptabile din punct de vedere creștin. ToŃi cei menŃionaŃi 
sunt chemaŃi de Biserică să colaboreze în direcŃia educării 
copiilor și tinerilor pentru viaŃă, pentru viaŃa de familie.  

Pentru anul școlar în curs au fost stabilite reperele 
activităŃilor care se vor afla în atenŃia tuturor profesorilor de 
religie. DiscuŃiile purtate au punctat principalele obiective, 
strategiile de desfășurare și termenele de implementare după 
cum urmează:  

Stabilirea următoarelor întâlniri sau sesiuni ale oficiului 
pentru martie și iunie 2011; Olimpiada de Religie Romano-
Catolică cu cele trei etape, etapa finală fiind stabilită pentru 
datele: 28-30 aprilie 2011, la București, pentru clasele de 
liceu și pentru liceele teologice (Olimpiada NaŃională), și 
pentru 14 mai 2011 la Iași pentru clasele V-VIII (Olimpiada 
NaŃională / Diecezană); Concursul de eseuri cu cele trei 
secŃiuni: secŃiunea I: "Sacramentul Căsătoriei"; secŃiunea a II-
a: "Sacramentul Botezului"; secŃiunea a III-a: "Eu sunt Lumina 
lumii", etapa judeŃeană la 19 februarie și etapa finală 
(diecezană) la Iași la 14 mai 2011; Concursul de desene "Să 
trecem pragul speranŃei!" pentru clasele I-IV, ediŃia a II-a, 
etapa finală la Iași, la 14 mai 2011, cu tema: "Universul 
familiei"; Întâlnirea anuală a profesorilor de religie va avea loc 
la Pralea, în perioada 21-22 mai 2011. Au fost stabilite datele 
pentru Missio canonica, pentru cele patru zone: Bacău, Iași, 
Onești și Roman; Noile numere ale revistelor școlare care se 
află în curs de apariŃie; Zilele de reculegere și exerciŃii 
spirituale care vor avea loc în perioada 29-31 august 2011, la 
Gioseni. 

În ceea ce privește învăŃământul preșcolar, activităŃile 
derulate și perspectiva grădiniŃelor, doamna Carmen 
Nedelcu a prezentat modalităŃile de implementare a 
standardelor de referinŃă ale ARACIP în grădiniŃele din 
dieceză. Pr. Iosif Bisoc a subliniat colaborarea și sprijinul pe 
care Episcopia de Iași, prin PreasfinŃitul Aurel Percă, l-a arătat 
în derularea proiectelor și acŃiunilor propuse în anii anteriori.  

De asemenea, s-a evidenŃiat deosebita colaborare cu 
Inspectoratele Școlare JudeŃene ale Diecezei de Iași și 
preocuparea comună în vederea creșterii calităŃii 
învăŃământului religios în școală. Pentru o colaborare rodnică 
și în vederea unei comunicări eficiente, Oficiul pentru 
PastoraŃia Școlară și Predarea Religiei în Școli are în curs de 
lansare un site pe care vor fi postate nenumărate materiale 
utile profesorilor și nu numai.  

Următoarea întâlnire a fost stabilită pentru 12 martie 
2011, la Roman.  

ȘedinŃa ordinară a Oficiului Pentru PastoraŃia Școlară și Predarea Religiei în Școli, 
din Dieceza de Iași 

Prof. dr. Violeta Apostu, Liceul Teologic “Fericitul Ieremia” Onești 



 În vacanŃa intersemestrială, Biroul de tabere al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei a organizat la Durău, tabăra de iarnă "Floare de colŃ”. 
Copiii prezenŃi în tabără au fost încântaŃi de peisajul de poveste găsit aici, de jocurile diverse de socializare, dar mai ales de orele petrecute pe 
pârtia de schi, sub îndrumarea instructorului. Participarea la Sfânta Liturghie și la explicarea acesteia și binecuvântarea primită de la IPS Teofan, 
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care s-a aflat în mijlocul lor, le-a întregit bucuria și mulŃumirea de a se fi aflat, pentru câteva zile, în tabără la 
Durău. 
 "Într-un astfel de loc nu poŃi simŃi decât bucurie. Așa cum, odată, copil fiind, îi transmiteam mamei mele, prin strângerea de mână, toate 
emoŃiile pe care eram capabilă să le transmit, așa eu, acum, îmi Ńin de mână copilașii de la școală pentru a le simŃi dragostea și emoŃia lor. În 
tabără la Durău, la rugăciunea de seară, m-am simŃit în mijlocul unor îngeri ai lui Dumnezeu, iar acest sentiment este unic, pentru că atunci când 
un copil vorbește cu Dumnezeu se simte că Dumnezeu îi atinge sufletul cu harul Său. Tabăra "Floare de colŃ" de la Durău a fost o experienŃă 
frumoasă atât pentru copii, cât și pentru cei care i-au însoŃit. De la Școala "GhiŃă Mocanu" din Onești, au participat în tabă 22 de elevi. 
 
 InformaŃii utile: Biroul de tabere: Casa de OaspeŃi "Sfântul Nicolae", Str. Agatha Bârsescu, nr. 9, parter, Iași (lângă Primărie), jud. Iași, 
700074, România. Coordonator tabere: Doru-Mihai Barna. Mobil: 0720. 500.542, Tel.: +4 0232 235 691/2 int. 406, Fax: +4 0232 213 034,        
E-mail: tabere@mmb.ro, Site: www.tabere.mmb.ro. 

Elevii oneșteni în drumeŃie la Durău 

 În perioada 1-10 martie a.c. Școala „GhiŃă Mocanu”, Onești, a desfășurat mai multe activităŃi ce fac parte din proiectul „Vestitorii Primăverii”. Acest 

proiect este realizat în parteneriat cu: Editura SINAPSIS Cluj-Napoca, Protoieria Onești, Așezământul „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Hârja, Parohia Heltiu, 

GrădiniŃa „Magnolia”, AsociaŃia „Bucuria celor necăjiŃi”, S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L., Sindicatul Liber al Pensionarilor din Municipiul Onești, Ziarul 

„Lumina”, PublicaŃia „Ziarul de Bacău”, Ziarul „Info-Trotuș”, Radio Kit, TV TRINITAS, S. C. SORIVAN S.R.L., Centrul RezidenŃial „Alexandra”. Scopul acestor 

activităŃi a fost acela de a vesti cu ajutorul notelor muzicale și al poeziei venirea primăverii și de a sărbători cea mai dragă fiinŃă de pe pământ – MAMA. Dintre 

activităŃile desfășurate amintim: expoziŃia O floare-n dar, Vestitorii primăverii, Sărbătorile primăverii în versuri și note muzicale și 8 Martie – Ziua Mamei. ActivităŃile, 

desfășurate în mai multe locaŃii, au sensibilizat și au emoŃionat. Elevii au participat cu mare bucurie, au cântat, au recitat, au oferit daruri și flori!  

Vestitorii primăverii de la Școala „GhiŃă Mocanu”, Onești 

În ziua de 7 martie 2011, la  Așezământul social „Sf. Voievod Ștefan cel Mare”, Hârja,  a avut loc o activitate emoŃionantă, organizată de profesoara de 
religie Otilia Bârgăoanu și învăŃătoarea Eugenia Sergentu, de la Școala ,,GhiŃă Mocanu”, Onești. La acŃiune au participat elevii școlii, asistenta socială Raluca Alupei, 
preotul Ilarion MâŃă, de la Parohia „Sfântul Gheorghe” Hârja, preotul Ovidiu Herbei, de la Parohia Heltiu, părinŃi, bătrânii și personalul angajat al așezământului 
social. Elevii au prezentat un program artistic și au făcut bătrânilor o bucurie, împărŃindu-le flori, felicitări și dulciuri. Această acŃiune și-a propus să aducă o 
mângâiere persoanelor în vârstă, să îmbunătăŃească relaŃiile dintre generaŃii și să fie pentru noi toŃi o lecŃie de viaŃă. Au înŃeles poate mai mult cu acest prilej, că 
nu trebuie să fim insensibili la suferinŃele celor din jur.  

          MulŃumim părinŃilor care ne-au sprijinit, conducerii școlii, parohiilor, copiilor și nu în ultimul rând bătrânilor de la Așezământul social „Sfântul Voievod 
Ștefan cel Mare” Hârja, că ne-au dat posibilitatea să facem o faptă de suflet.   

Bunicilor noștri, un zâmbet și o floare! 
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Pagină coordonată de prof. Otilia Bârgăoanu, Școala „GhiŃă Mocanu” Onești. 



 Pe 24 februarie a.c., la Colegiul NaŃional „Costache Negri” din Târgu Ocna a avut loc ședinŃa Cercului metodic Târgu 
Ocna, la care au participat profesori de religie ortodoxă și romano-catolică. 

 În debutul activităŃii, domnul profesor Văsâi Benone Paul a susŃinut la clasa a XI-a A o lecŃie demonstrativă cu tema: 
SemnificaŃia așezării sfintelor icoane în biserică. Cu răbdare și tact pedagogic, domnul profesor a explicat elevilor că bisericile 
ortodoxe nu se zugrăvesc la întâmplare, ci pe baza unui program iconografic specificat în Erminiile destinate pictorilor bisericești. 
Au fost prezentate apoi icoanele care se așează în cele trei compartimente ale unui locaș de cult ortodox, accentuându-se faptul 
că pictura bisericească înfăŃișează în chip plastic ceea ce slujbele divine redau în acŃiuni sacramentale. 

 În continuare, doamna profesoară Văsâi Laura, de la Școala cu clasele I-VIII nr. 1 Târgu Ocna a prezentat referatul cu 
tema: EducaŃia moral-religioasă realizată prin activitatea de parteneriat cu instituŃiile comunităŃii locale. După prezentarea materialului, 
au avut loc discuŃii referitoare la cele două demersuri efectuate și s-au făcut o serie de precizări referitoare la Olimpiada de 
Religie, concursul interdisciplinar „Un copil bun pentru o lume mai bună”, revista „Harisma” etc. 

 În concluzie, putem afirma că profesorii prezenŃi la activitate au avut ocazia să facă un real schimb de opinii, idei și practici 
educative. Responsabil Cerc metodic, Prof. Jupenschi Constantin-Cornel  

Activitate de Cerc metodic la Târgu Ocna 

O prestigioasă comisie prezidată de preot profesor universitar doctor Gheorghe Popa, de la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Iași, a asistat la activităŃile didactice susŃinute de doamna profesoară de religie łopa Daniela, la Școala cu clasele I-
VIII „GhiŃă Mocanu”, Onești, în data de 21 februarie 2011. După cele patru ore susŃinute la clasă, doamna profesoară a prezentat 
lucrarea cu titlul Familia-Școala-Biserica, principalii factori în educaŃia religioasă a copilului, coordonată de doamna conferenŃiar doctor 
Lăzăreanu Carmen Gabriela. Comisia, din care a făcut parte și profesor de religie ortodoxă Cristina Gorbănescu, metodist cu 
gradul I, a apreciat activitatea didactico-educativă a propunătoarei și lucrarea susŃinută în plen, acordându-i nota maximă.  

O felicităm pe doamna profesoară și-i dorim cât mai multe succese! Prof. Gorbănescu Cristina  

La Școala “GhiŃă Mocanu” Onești, finalizarea gradului I la disciplina Religie  

 Pe 25 februarie 2011, s-a desfășurată la Liceul Spiru Haret, Moinești, întâlnirea profesorilor de religie din cadrul Cercului 
metodic. LecŃia demonstrativă ("Tinerii și viaŃa spirituală " - clasa a X-a), susŃinută de doamna profesoară Chelaru Elena, a fost 
una interesantă, având ca scop dezvoltarea capacităŃii tinerilor de a identifica și promova valorile creștine în viaŃa lor. Activitatea 
didactică a surprins următoarele aspecte: recunoașterea și definirea valorilor creștine, identificarea falselor valori cu care se 
confruntă tinerii zilelor noastre, susŃinerea argumentată a acestora și compararea valorilor creștine cu falsele valori. Pe parcursul 
lecŃiei s-au actualizat cunoștinŃe dobândite în anii precedenŃi, identificând și definind virtuŃi precum: credinŃa, iubirea, răbdarea, 
dreptatea, pacea, nădejdea etc.  

 În partea a doua a întâlnirii, dl. profesor Constantin Popa a prezentat referatul cu tema EducaŃia moral-religioasă realizată 
prin activitatea de parteneriat cu instituŃiile comunităŃii locale. Acesta a scos în evidenŃă că, implicarea elevilor în acŃiuni cu caracter 
social și filantropic, are un impact deosebit asupra dezvoltării lor spirituale. S-a amintit, apoi, proiectul de parteneriat Din suflet 
pentru suflet, realizat de Liceul „Spiru Haret”, prin care s-a dorit, pe de o parte, ajutorarea celor aflaŃi în Centrul de recuperare și 
reabilitare a persoanelor cu handicap din Comănești, iar pe de altă parte, cultivarea spiritului civic și a receptivităŃii tinerilor la 
nevoile comunităŃii. 

 A fost o activitate frumoasă despre tineri și credinŃa pe care o mărturisesc, dovedind interesul lor pentru viaŃa spirituală și 
implicit, pentru disciplina religie. Responsabil Cerc de religie Moinești, Prof. Hereș Elena 

Cerc metodic al profesorilor de religie din Moinești 

 De curând a apărut la Editura "Sim Art" din Craiova, lucrarea "DicŃionar de 
simbolistică creștină", semnată de prof. Marian NiŃă, pr. Florin Ionescu și prof. Răzvan 
Socoteanu. PublicaŃia însumează 205 pagini și tratează în detaliu termeni cunoscuŃi din 
Sfânta Scriptură și folosiŃi în cadrul orelor de religie la nivelul primar, gimnazial sau liceal: 
abstinenŃă, Adam, Alfa și Omega, Babilon, baghetă, castitate, mir, templu, untdelemn etc. 

 Cu o bibliografie bogată, lucrarea vine în sprijinul iubitorilor de teologie și 
profesorilor de religie în vederea realizării de articole și de studii cu caracter academic: 
"DicŃionarul de simbolistică creștină a fost realizat prin culegerea celor mai semnificativi 
termeni care pot fi utilizaŃi în lecŃiile de religie din școli, licee și chiar facultăŃi, fiind un 
preŃios mijloc de informare și documentare, cu trimiteri la Sfânta Scriptură. DicŃionarul 
caută să trezească interesul pentru studiul simbolurilor creștine, elevilor și profesorilor, 
dar și unui public mai larg, interesat de cunoașterea mai profundă a spiritualităŃii creștine. 
Lucrarea se constituie astfel într-un instrument de lucru, oferind informaŃiile de bază  
dintr-un domeniu deosebit de vast", spun autorii lucrării.  

Pr. Prof. Gorbănescu Corneliu  

„DicŃionar de simbolistică creștină“, o nouă apariŃie editorială 

HARISMA        15HARISMA        15  ACTUALITATE  ȘCOLARĂ 



Presbiterei Laetitia Leonte,  

Târgu-Ocna/ București 

0. Preliminarii 

 
Într-un dialog telefonic cu o mare doamnă a școlii românești de religie – Laetitia Leonte -, mi-am 

arătat nedumerirea că profesorii de azi (discuŃia avea loc la sfârșitul lui februarie 2011) nu mai arată interes 
pentru organizarea unei lecŃii și că primordial este spiritul de improvizaŃie sau componenta afectivă.  

Distinsa doamnă, profesoară de limba și literatura română, la cei 95 de ani ai săi, manifestă o vivacitate 
ieșită din comun, publicând în presa religioasă și cea culturală articole de larg interes. CompetenŃa în 
domeniul predării religiei vine din două surse: prima este pregătirea sa profesională (a absolvit Teologia la 
CernăuŃi), iar a doua este calitatea de autoare a unei lucrări de didactica religiei, apărută la Editura „Studion“ 
din Bacău. Ba ar mai fi una: Laetitia Leonte i-a stat alături, la bine și la greu, părintelui Spiridon Leonte, 
cunoscut pentru abnegaŃia cu care a propovăduit cuvântul Domnului în judeŃele NeamŃ și Bacău. 

A doua mâhnire a mea rezultă din alunecarea oficialilor români către formalisme și din tendinŃa de a 
înlocui terminologia consacrată cu una de împrumut, fără corespondent în obișnuinŃele noastre lexico-
semantice. Concret, este vorba despre declasarea sintagmei obiective operaŃionale și înlocuirea cu termenul 
competenŃe. Din discuŃiile pe care le-am avut cu profesorii de psihopedagogie a rezultat că există o 
neconcordanŃă evidentă între obiectiv, ca scop direct și verificabil, și competenŃă, termen vag, cu o arie foarte 
largă de cuprindere semantică. CompetenŃa poate fi realizată (a se observa că nu se cuplează cu verbul a 
atinge, la diateza pasivă: a fi atins) prin însumarea mai multor obiective operaŃionale, care fac obiectul unor 
pachete de dimensiuni didactice derulate pe un spaŃiu temporal larg și foarte larg. Poate mai nimerit era să se 
păstreze sintagma obiective operaŃionale pentru lecŃiile curente, înlocuindu-se prima parte doar la obiectivele-
cadru, care vizează un spectru vast și foarte vast. CompetenŃele-cadru sau competenŃele generale devin 
idealuri de atins după mai multe unităŃi de învăŃare sau chiar după un ciclu de învăŃământ.  

Pentru unele competenŃe (foste obiective)- cadru este necesară asocierea a două sau trei cicluri de 
învăŃământ. De exemplu, obiectivele-cadru/ competenŃele generale de la limba și literatura română, valabile în 
bună parte și pentru disciplina religie, sunt active de la grădiniŃă până la sfârșitul liceului. Dovadă este modul 
de formulare a cerinŃelor la probele orale și cele scrise ale examenului de bacalaureat. Unele lucrări de 
didactică generală vorbesc despre patru astfel de obiective-cadru, când de fapt ele sunt două: formarea 
capacităŃii de receptare/ înŃelegere a mesajului oral/ scris și, respectiv, formarea capacităŃii de exprimare/ 
elaborare a mesajului oral/ scris. Cu puŃin efort, cele două obiective-cadru/ competenŃe generale pot fi 
comprimate într-unul singur/ într-una singură: formarea capacităŃii de a recepta/ a înŃelege și, ulterior, de a 
exprima/ elabora un mesaj oral/ scris. Se recunoaște aici psihologia actului învăŃării, care la rândul lui a 
cunoscut o dinamică naturală, azi staŃionară. ConvenŃional, vom admite că există o triadă a eficienŃei însușirii 
de (noi) cunoștinŃe. Până pe la sfârșitul secolului XVIII interesul era orientat către învăŃare de tip ex cathedra, 
concretizată în prelegeri/ discursuri ale magistrului. Secolul următor deplasează centrul de interes și pe 
receptorul mesajului (elevul/ studentul), pentru ca în secolul XX să se fixeze definitiv pe acesta. Așadar, am 
cunoscut procesul didactic ca predare (sec. XVIII), combinat apoi cu dirijarea asimilării de cunoștinŃe – 
predare-învăŃare (sec. XIX) –, iar apoi ca necesară centrare doar pe elev/ student, întregindu-se triada 
predare-învăŃare-evaluare. 

Cu alte cuvinte, nu interesează aproape deloc parada de erudiŃie a profesorului, nici cât de receptiv 
este elevul, ci cât de eficientă este relaŃia dintre aceștia. Fixarea obiectivelor și măsurarea gradului de 
realizare a lor vor rămâne constante ale actului didactic, iar presa de specialitate (în speŃă, articolele lui Sorin 
Cristea din „Tribuna învăŃământului“) nu încetează să demonstreze viabilitatea proiectării didactice moderne.  

                                                              (Va urma) 

De la ex cathedra la pro cathedra 

O constantă de neînvins – structura evenimenŃială a lecŃiei 

Conf. univ. dr. Ioan DĂNILĂ 

Facultatea de Litere a UniversităŃii „Vasile Alecsandri“ din Bacău 
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Formarea cadrelor didactice se realizează astăzi doar în cadrul 
instituŃiilor de profil, facultăŃi sau institute pedagogice. Ies de pe băncile lor 
oameni care au făcut câteva cursuri de pedagogie, câteva ore de practică și cam 
atât. Calificarea se face, cu alte cuvinte, la locul de muncă. Ar fi benefic, mă 
gândesc, atât pentru ei cât și pentru elevii lor, ca viitorii dascăli să aibă o 
perioadă de stagiu profesoral: luni sau ani în care să asiste la lecŃii și să predea, la 
rândul lor, sub îndrumarea unui profesor cu experienŃă.  

Un profesor cu har în a transmite altora experienŃa lui și care să 
nu aibă ca scop principal examinarea învăŃăcelului, ci îndrumarea lui. Am înŃeles, 
din informaŃiile date de Ministerul EducaŃiei, că noua lege a educaŃiei prevede 
acest stagiu, și nu e rău deloc, atâta timp cât el nu se va transforma într-o simplă 
formalitate. În continuare, să beneficieze de cursuri de formare pedagogică, iar 
cei mai buni dintre ei – de burse în străinătate la școli sau licee similare. 
Evaluarea lor profesională ar trebui să se refere nu doar la cantitatea de 
informaŃii pe care trebuie să o transfere copiilor, ci și la aptitudinile pe care le au 
în transmiterea lor. Un bun stagiu profesional ar trebui să cuprindă și tehnici de 
relaŃionare cu părinŃii: cum să vorbești cu un părinte al cărui copil are rezultate 
slabe la învăŃătură, cum să-l stimulezi să se implice în recuperarea lui, ce sfaturi îi 
poŃi da pentru a-i fi aproape în momentele de impas.  

Un profesor bun poate fi recompensat nu numai prin salariul de 
merit, ci și prin includerea lui în programe speciale de formare, prin acordarea 
unor premii sub forma unor pachete de cărŃi de profil sau materiale didactice, 
sau prin înlesniri acordate în accesarea unor fonduri europene pentru a-și 
dezvolta proiecte profesionale. Transformarea statutului de cadru didactic într-
unul de elită ar fi extrem de motivant atât pentru cei care se află în interiorul 
sistemului, cât și pentru cei care aspiră la ocuparea unui loc la catedră.   

Problemele pe care le are societatea cu elevii ieșiŃi de pe băncile 
școlilor sunt evidente pentru toată lumea: vorbesc rău românește, au o cultură 
generală rarefiată și competenŃe profesionale și deprinderi sociale aproape 
inutilizabile. Așa cum a fost construită programa școlară preuniversitară, pare a 
se adresa unor studenŃi multiperformanŃi care mai au nevoie doar pe ici-pe colo 
de mici retușuri formative. Obiectivele ar fi, deci, să-i facem pe copiii noștri să 
vorbească mai bine, mai corect românește, departe de șabloane și de idei gata 
făcute, să știe la ce sunt buni și la ce nu, să știe norme de convieŃuire 
cuviincioase, să lupte pentru performanŃele lor.  

SoluŃiile acestor probleme nu stau în acumularea nediscreŃionară 
a unor cantităŃi enorme de informaŃii. Și nici în alegerea unor teme cu nume 
bombastice, care dau bătăi de cap până și specialiștilor. Ci, în realizarea unei 
programe școlare realiste, bazate pe o evaluare onestă a rezultatelor școlare din 
ultimii douăzeci de ani. De programe simple prin care să-i stimulăm pe copii să 
meargă în biblioteci, cinematografe, teatre, excursii în mediul rural sau să aibă 
iniŃiative. Asta sperăm să ne ofere noua Lege a educaŃiei! 

Avem nevoie de școli și programe (extra)școlare care să le 
valorifice resursele, abilităŃile, înclinaŃiile, talentele, și nu de idealuri false 
încununate de diplome inutile. 

Impresii 

Prof. Irina LEONTE - inspector de religie 

Pledoarie pentru calitate în educaŃie 
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BOTEZUL DOMNULUI—ÎNCEPUTUL MÂNTUIRII NOASTRE 

 “Botezul lui Ioan reprezintă începutul botezului, iar botezul lui Iisus reprezintă desăvârșirea botezului. Botezul creștin 
dăruiește iertarea păcatelor și pe Duhul Sfânt. Ni se împărtășește nouă iubirea Tatălui către Fiul și iubirea Fiului către Tatăl.  

 În primul rând, smerenia nemărginită a Mântuitorului Iisus Hristos, care, deși este fără de păcat, vine să se boteze cu 
botezul lui Ioan, care era un botez spre pocăinŃă întru iertarea păcatelor. În al doilea rând, vedem marele adevăr că Iisus din 
Nazaret nu este un om obișnuit, ci este Dumnezeu-Omul. Vedem mărturisită dumnezeirea Lui de către Dumnezeu Tatăl și de 
către Duhul Sfânt, care o confirmă. Al treilea mare adevăr pe care ni-l arată Sfintele Evanghelii este iubirea nesfârșită a lui 
Dumnezeu pentru oameni și pentru mântuirea lor. Face ca Fiul Său cel veșnic să devină om și să se nască pentru a noastră 
mântuire, să se boteze pentru a noastră mântuire, să se răstignească, să învieze și să se înalŃe la ceruri întru slavă pentru a 
noastră mântuire. 

 Deși fără de păcat, Mântuitorul se comportă ca și când ar fi un om păcătos pentru a arăta marea Lui smerenie. Aceasta 
arată iubirea Lui profundă și în același timp arată înnoirea omului, căci din mândrie și din lăcomie au căzut primii oameni, 
protopărinŃii Adam și Eva. Din mândrie și neascultare au voit să fie ca Dumnezeu, dar fără Dumnezeu. Nu cu ajutorul și după 
voia Lui Dumnezeu. Noul Adam, Iisus Hristos, arată smerenie și ascultare. Arată ascultare de planul lui Dumnezeu Tatăl 
privind mântuirea lumii. 

 Al doilea adevăr care reiese din Evanghelia citită de Bobotează ne arată dumnezeirea Mântuitorului, fiindcă Tatăl din 
ceruri mărturisește aceasta. Atât glasul Tatălui, cât și porumbelul care a sălășluit deasupra Mântuitorului mărturisesc 
dumnezeirea lui Iisus Hristos. Porumbelul care a ieșit din corabia lui Noe, care preînchipuia Biserica, arăta că s-a sfârșit 
potopul. Aici, porumbelul arată că a încetat robia păcatului asupra oamenilor. Pentru că prin Botez se iartă păcatul 
strămoșesc și păcatele personale și începe o nouă viaŃă, viaŃa în libertatea fiilor lui Dumnezeu după har. Pentru că odată cu 
iertarea păcatelor se dăruiește și înfierea. Prin Botez devenim fii după har al lui Dumnezeu Tatăl în Dumnezeu Fiul prin 
lucrarea Duhului Sfânt care purcede din Tatăl și se odihnește în Fiul. 

 A treia învăŃătură care se desprinde din Evanghelie este iubirea nesfârșită a lui Dumnezeu faŃă de oameni. Aceasta se 
vede prin faptul că se deschid cerurile. Aceasta înseamnă că, de acum înainte, fiecărui om care crede în Iisus Hristos i se 
deschid cerurile și nu mai este rob al păcatului, ci se ridică din păcat și iertat fiind și sfinŃindu-și viaŃa în comuniune de iubire cu 
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.  

 În fiecare an, sărbătoarea Botezului Domnului este și o sărbătoare de reînnoire a botezului nostru, cum spune Sfântul 
Simon al Tesalonicului, care zicând că Botezul Domnului este reînnoit prin sărbătoarea Botezului Domnului, dar se 
reînnoiește și harul de la botezul nostru. Părintele Stăniloae spune că a fi botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului 
Duh înseamnă a fi cufundat în iubirea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. De aici, de pe pământ, începe viaŃa noastră cerească, 
ca iubire a Sfintei Treimi arătate nouă și ca pregătire a noastră de a intra în ÎmpărăŃia Sfintei Treimi, așa cum ne arată toŃi 
sfinŃii care au luat în serios botezul lor. 

 La botezul nostru, noi sau nașii noștri, facem și o făgăduinŃă baptismală, aceea de a ne lepăda de satana, de toate 
lucrurile și de toŃi slujitorii lui și de a ne uni cu Hristos și de a-I sluji Lui, ca unui Domn și Împărat. Iar prin Mirungere primim 
darurile Sfântului Duh, ca pe niște seminŃe care trebuie cultivate, adică virtuŃile. ToŃi oamenii sunt creaŃi după Chipul lui 
Dumnezeu, dar la asemănare ajung numai cei care au făcut roditoare darurile primite la Botez. 

 Prima minune făcută de Mântuitorul Iisus Hristos este la nunta de la Cana Galileii, unde a prefăcut apa în vin, ca să 
arate binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia creștină ce are credinŃă în Dumnezeu. Apele botezului sfinŃite de 
Mântuitorul Hristos se leagă cu apa prefăcută în vin la nunta din Cana Galileii, pentru că toŃi copiii care se nasc în familie 
creștină trebuie botezaŃi. Și dacă ei cresc, arată iubirea lor în familie, în Biserică și în societate.  
 
 Apa sfinŃită la Praznicul Botezului Domnului este izvor de nestricăciune, dar de sfinŃenie, iertare de păcate, vindecare 
de boli, alungare a demonilor, sfinŃire și curăŃire a sufletelor și a trupurilor și pentru orice altă trebuinŃă. Iată de ce apa 
aceasta, numită Agheasmă Mare, se ia pe nemâncate; astăzi o luăm înainte de masă și opt zile la rând, începând cu ziua de 
mâine, până în data de 14 ianuarie, numită Odovania sau încheierea timpului sărbătorii Botezului Domnului. De ce opt zile? 
Pentru că cifra 8 înseamnă veșnicia. Deci, apa aceasta sfinŃită, care ne aduce aminte de Botezul Domnului și de botezul nostru, 
ne cheamă la iubire și viaŃă veșnică în lumina Preasfintei Treimi. Această apă se folosește atunci când cineva este bolnav, 
atunci când cineva nu poate primi Sfânta Împărtășanie, dar duhovnicul îi recomandă să guste din această apă sfinŃită ca 
mângâiere și binecuvântare.” 

† DANIEL, 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

Cuvânt de învăŃătură adresat la sărbătoarea Botezului Domnului, 2011 
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Întreaga viaŃă creștină — sub toate aspectele ei — este ,,viaŃă în 
Hristos”. Ea se întemeiază pe Hristos și izvorăște din Hristos, care sălășluiește în 
noi, lucrează în noi, este unit cu noi, Care ne creează din nou și alături de care 
conlucrăm la mântuirea și la desăvârșirea noastră. În consecinŃă și viaŃa morală 
creștină este viaŃă în Hristos, prin care — în necontenita conlucrare a noastră cu 
harul divin — sfinŃenia lui Hristos ne pătrunde, ne transformă mereu, după 
asemănarea Lui. 

Actul de identitate a cetăŃenilor ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu este Botezul 
creștin. El este poarta de intrare în Biserică (Efeseni 5), actul prin care începe re-
crearea noastră (așa cum afirmă Sfântul Simeon al Tesalonicului), restaurarea firii 
noastre stricate de păcatul strămoșesc. Mântuirea creștinului se obŃine prin 
însușirea personală a mântuirii obiective realizată de Mântuitorul nostru Hristos 
prin Întrupare, Patimă, Înviere, ÎnălŃarea la cer și Șederea de-a dreapta Tatălui. 
Aceasta însușire a mântuirii obiective își are ca rezultat harul dobândit, lucrător 
prin credinŃă, în fapte bune. Mântuirea creștinului obŃinută în și prin Hristos își are 
viaŃa în Hristos, în trupul Lui, care e Biserica, în care am intrat prin Botez, trecând 
astfel odată cu Hristos, numit „ușă” (Ioan 10.9),  prin moartea Lui spre înviere. 

Termenul de „botez” derivă din grecescul „βαπτιξωβαπτιξωβαπτιξωβαπτιξω” care înseamnă 
afundare sau afundare completă așa cum se înŃelege din Septuaginta, unde termenul 
este folosit pentru a reda o acŃiune de spălare prin afundare. (IV Regi 5:14; Iudita 
12:7; Levitic 6:28). Același termen va fi preluat și de scriitorii nou testamentari 
care îl vor folosi substantivizându-l pentru a desemna fie botezul lui Ioan 
Botezătorul, fie cel creștin (Romani 6: 4; Efeseni 4:5; Coloseni 2:12; I Petru 3:21). 
Același termen era folosit și pentru spălările rituale iudaice. 

Botezul lui Ioan Botezătorul, care face legătura dintre două lumi – cea 
vechi testamentară și cea nou testamentară - trebuie abordat din perspectiva unei 
legături pe care o face de această dată între două metode de abordare a lumilor 
interioare, lumi ce trebuiau echilibrate printr-un mesaj care să îndemne la 
pocăinŃa interioară, care să facă penitentul să se afunde în lacrimile căinŃei și a 
conștientizării neputinŃei în care se află. Însuși Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă 
acestea spunând că: „Ioan a venit din cauza acestor rele, fără să facă altceva decât să-i 
aducă pe aceia la cunoștinŃa păcatelor lor; de aceea botezul său era format din pocăinŃă 
și mărturisire. Și aceasta demonstra și predica sa. Căci nu spunea altceva decât: „FaceŃi 
roade vrednice de pocăinŃă” (Luca 3:8). Având conștiinŃa păcatelor, vei căuta mântuitor 
și vei dori iertarea lor; în acest scop a venit Ioan, pentru a pregăti și a-i îndemna să se 
pocăiască”. 2 

Istoricul Iosif Flaviu descrie un ceremonial pe care îl practicau evreii 
atunci când un păgân trecea la iudaism, ceremonial prin care neofitul, după ce 
fusese tăiat împrejur, era afundat complet în apă. Acest ritual numit și el botez 
era, cel mai sigur, administrat și copiilor neofitului ce adera la mozaism. Unii 
cercetători au afirmat că botezul Sfântului Ioan Botezătorul nu era străin de 
această practică, cu care ar sta în legătură, dar că diferenŃa ar consta în faptul că 
botezul lui Ioan se referea la o convertire a inimii și nu la una religioasă. 
                Sfântul Simeon al Tesalonicului arată că Mântuitorul Însuși a primit 
botezul în apele Iordanului din mâna Înaintemergătorului Său, Ioan, și aceasta nu 
pentru că avea nevoie de botez, ci pentru ca noi, oamenii, să ne curăŃim de 
întinăciunea păcatului strămoșesc. „Din început fiind zidiŃi din lut, care este pământ și 
apă, pământul l-a curăŃit cu Trupul Său și apa, cu Apa cea Sfântă și cu Duhul, născându
-ne a doua oară și împreună cu sufletul, să devenim oameni noi și fără de păcate”3.                                                  
Sfântul Simeon remarcă faptul că Botezul este Taină prin care ne naștem a doua 
oară, prin Duhul Sfânt, „de vreme ce am pierdut nașterea cea dintâi, căci așa rostește 
Psalmistul David, întru fărădelegi m-am zămislit și întru păcat m-a născut maica mea”4 . 
Sfântul Ambrozie întărește și el prin spusele sale, afirmând: „Căci Domnul s-a 
botezat nu pentru a se curăŃi pe Sine, ci pentru a curăŃi apele; încât fiind spălate prin 
Trupul lui Hristos care n-a cunoscut păcatul, să aibă puterea Botezului”. Aceleași idei 
împărtășește și Sfântul Ignatie care zice: „și a fost botezat ca prin patima Lui, să 
curăŃească apa.”5   

Taina Sfântului Botez. Botezul Sfântului Ioan Botezătorul 

Prof. Petrina ługlea 
Școala cu clasele I – VIII Nr. 1 Blăgești, Bacău  
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2. Sf. Ioan Hrisostom, Omilii la 
Evanghelia după Matei 10. P.G. t. 57. 
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 4. Ibidem. cap. 34, pag.59. 
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PărinŃilor Apostolici” București, 1995, pag. 
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 Taina Botezului a fost instituită de Însuși Mântuitorul prin 
cuvintele: „Mergând, învăŃaŃi toate neamurile, botezându-le în numele 
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învăŃându-i să păzească toate 
câte v-am poruncit vouă” (Mat. 28:19).  

         Sfântul Simeon al Tesalonicului arată că, Mântuitorul Însuși a 
primit toate Tainele, pe care le-a dat apoi SfinŃilor Săi Apostoli și 
aceștia, la rândul lor, le-au administrat credincioșilor, așa cum o 
arată și textele de la Fapte 2:38; 10:40. Unii teologi, din dorinŃa de 
a asimila botezul lui Ioan Botezătorul cu cel creștin, afirmă că 
instituirea a avut loc fie la momentul când Mântuitorul era botezat 
de Ioan Botezătorul, în Iordan, fie la convorbirea cu Nicodim (Ioan 
3:21), dar Sfântul Ioan Evanghelistul contrazice aceste teorii prin 
cuvintele: “și Duhul nu era dat încă pentru că Hristos nu fusese 
preaslăvit” (Ioan 7:39).  

 Botezul lui Sfântului Ioan Botezătorul, așa cum însuși 
Înaintemergătorul avea să mărturisească, trebuia să fie înlocuit de 
un altul, superior celui dintâi. (Ioan 3:30). Leon cel Mare afirmă 
despre acestea că: „Deși ar fi putut, nu i-a învăŃat mai înainte de 
patimă, că a voit să arate, în mod deosebit, că darul reînnoirii a început 
în Învierea Sa” 6.  

           Sfântul Ioan Gură de Aur întărește cele de mai sus prin 
cuvintele: „cum încă jertfa nu fusese încă adusă, nici Duhul nu 
coborâse, nici păcatul nu fusese iertat, nici dușmănia răpusă, cum să fie 
iertarea păcatelor?”7 

 Taina Sfântului Botez a fost vestită de profeŃi încă din 
Vechiul Testament astfel: Isaia zice: „scoate-veŃi apă cu veselie din 
izvoarele mântuirii” (Isaia 12:3), iar Iezechiel vestește: „Te-am spălat 
cu apă, am curăŃit de pe tine sângele tău și te-am uns cu 
untdelemn.”( Iezechiel 16:9); în alt loc zice: „vă voi stropi cu apă 
curată și vă veŃi curăŃi de toate întinăciunile voastre și de toŃi idolii voștri 
vă voi curaŃi. Vă voi da vouă inima nouă și duh nou vă voi da; voi lua din 
trupul vostru inima cea de piatră și vă voi da inimă de carne. Pune-voi 
înăuntrul vostru Duhul Meu” (Iezechiel 36:25). 

Sfântul Ioan Botezătorul vorbește despre botezul cu 
Duhul Sfânt și cu foc (Marcu 1:8), despre care Sfântul Ioan 
Damaschin zice că se referă la Cincizecime, când s-a pogorât în 
limbi ca de foc (Fapte 1:5) Duhul cel de viaŃă făcător 8, iar Sfântul 
Iustin Martirul în lucrarea Dialog cu iudeul Trifon, zice: „și s-a 
pogorât Iisus în apă și foc s-a aprins în Iordan”.  

Sfântul Ioan Botezătorul fusese ales din pântecele maicii 
sale pentru a fi Înaintemergătorul Celui ce avea să aducă ÎmpărăŃia 
lui Dumnezeu în mijlocul omenirii (Luca 17:21). În acest sens 
trebuie văzut și botezul pocăinŃei pe care-l predica și îl administra 
el.  

Botezul Sfântului Ioan, având un caracter simbolic și 
profetic, nu acorda iertarea reală a păcatelor, ci pregătea doar 
sufletele oamenilor, prin pocăinŃă, pentru primirea lui Hristos, 
pentru că numai Hristos este “Mielul lui Dumnezeu Cel ce ridică 
păcatele lumii” (Ioan 1:29). 

 

 6. Leon cel Mare Epistola  XVI, 
cap. 3, P.L., t. 54, col. 699 apud. 
Ioan Saucă  op.cit. pag. 289-290.  
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Evanghelia dupa Matei 10. P.G. t. 
57. col. 185 apud. Ioan Saucă  
op.cit pag 288. 

8. Pr. Dr. Ioan PetreuŃă  Botezul 
Sf .  Duh ,  în  „Mitropol ia 
Banatului”, XIV (1964), nr.1-3, 
pag.37; 
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Sâmbătă, 22 ianuarie 2011, la oratoriul "Maria Bambina" din 
Bacău, s-au întâlnit peste 55 de tineri pentru o zi de formare, în 
continuitate cu alte teme formative lunare, având subiect 
iubirea în societate și în familie. Tema acestei zile a fost 
"Sexualitatea - limbajul misterios al iubirii".  

  

Prin participare activă, dezbatere, discuŃii, în grupuri mici și grup 

mare din partea tinerilor, expunere și prezentare din partea pr. 

Anton Săboanu, invitatul nostru, grupul a avut ocazia să 

aprofundeze o temă de actualitate și interes pentru toŃi cei 

prezenŃi. Iubirea este aventura cea mai fermecătoare a persoanei 

umane. Apare ca o lume misterioasă de explorat și de cucerit, cu 

mare dorinŃă de anticipare, aproape cu grabă. Dar generează 

incertitudine și jenă: ai vrea să o gestionezi în mod autonom, dar 

te descoperi blocat de dubii, bombardat de multe întrebări care 

așteaptă un răspuns. Ai nevoie de multă atenŃie și de reflecŃie 

plină de răbdare pentru a o descoperi în adevărul său.  

 Acesta este drumul cel mai fascinat al adolescenŃei și al 

tinereŃii tale. Fără pretenŃia unei elaborări sistematice, care să fi 

epuizat toate informaŃiile despre această temă, am căutat totuși 

să fixăm câteva puncte de reper care să orienteze calea tinerilor 

prezenŃi la această zi de formare, spre iubirea sinceră, în familie.  

 Ziua am deschis-o printr-o dinamică de grup care a 

antrenat, încă de dimineaŃă, grupul la participare activă. ÎmpărŃiŃi 

în două grupe, tinerii au căutat să culeagă informaŃii despre temă. 

O parte din ei erau cercetători ce căutau informaŃii cât mai multe 

în "biblioteci", iar cealaltă parte reprezentau o carte din bibliotecă 

care putea fi răsfoită prin întrebări de tot felul. După 

cincisprezece minute au fost schimbate rolurile. Fișele cu 

informaŃiile adunate au folosit ca material pentru discuŃiile în 

grupurile mici care au alcătuit o prezentare a temei și o întrebare 

care devenea apoi material pentru expunerea și explicaŃia 

părintelui Anton Săboanu.  

 Atât cunoștinŃele cât și întrebările au fost foarte variate și 

ample. Tema despre sexualitate nu este o noutate pentru tineri, 

dar nici nu prezintă siguranŃă în iubirea lor. Persoana trebuie să 

fie protagonista devenirii ei. Să se înŃeleagă, să se interpreteze, să 

se gestioneze în mod conștient. Drumul educării tinerilor nu e 

ușor în contextul unei culturi care a făcut din sex unul din 

miturile fundamentale, dând origine, astfel multor sensuri 

echivoce.  

 Pentru a facilita reflecŃia s-a făcut referinŃă și la cuvântul lui 

Dumnezeu, îndeosebi capitolul 1 din Geneză. Valorile derivă de la 

persoană și deci se localizează la nivele diferite: corporalitate 

(instinct, simŃuri, legi biologice, comunicare non verbală), 

afecŃiune (sentimente, emoŃii, acŃiune), nevoi (supravieŃuire, 

siguranŃă, apartenenŃă și iubire, stimă, autorealizare), raŃionalitate 

(gândire, logică, opinie, capacitatea de a face diferenŃa între 

bine și rău), relaŃie (comunicare corporală, afectivo-

raŃională).  

 Bine meritata pauză de masă oferită de surorile 

"Maria Bambina" a permis cristalizarea ideilor și dialogul 

personal pentru cei care, lipsiŃi de curaj sau jenaŃi, mai aveau 

nevoie de unele clarificări și răspunsuri la întrebări 

importante.  

 În următoarea etapă de după masă s-a trecut la 

descrierea posibilităŃilor practice care ajută la educarea și 

maturizarea adolescenŃilor și a tinerilor în a-și trăi 

sexualitatea ca pe o valoare în toată sacralitatea sa. Disciplina 

de sine: totul la momentul și la locul potrivit - inimă 

disciplinată. Sexualitatea e focul la care te poŃi încălzi sau te 

poŃi arde. Intimitatea cu sine: Intimitatea autentică începe cu 

conștiinŃa de sine. Nu-l putem descoperi pe celălalt dacă nu 

ne-am descoperit mai întâi pe noi. TranscendenŃă de sine: A 

te deschide spre celălalt este un semn al maturităŃii 

psihologice. Cea mai înaltă realizare de sine este viaŃa 

dăruită celorlalŃi, în slujire și iubire gratuită.  

 Dacă, pe de o parte, descoperirea iubirii devine 

invitaŃie la o deschidere, în același timp, acest drum, nu e 

fără pericole și posibilităŃi de devieri.  

 Am încheiat ziua cu o reflecŃie asupra omului ajutaŃi 

de un joc interactiv. Pe parcursul acestui exerciŃiu tinerii au 

putut să răspundă la multe întrebări și au avut ocazia să 

aprofundeze în timpul reflecŃiei aspectele particulare 

personale, ce le place cel mai mult la ei înșiși și ce anume îi 

irită, ce importanŃă are trupul omului, care sunt emoŃiile 

cele mai puternice în faŃa unei noi relaŃii  

 DiscuŃiile au fost de o mare bogăŃie și sinceritate. 

 "Lumea crede că a iubi este simplu și că nu e dificil decât 

să găsești subiectul pe care să îl iubești sau de care să fii iubit... 

Această teorie poate fi asemănată cu aceea a unui om care vrea 

să picteze, dar, în loc să înveŃe arta, susŃine că nu trebuie decât 

să aștepte obiectul potrivit și că va picta minunat de bine imediat 

ce-l va găsi" (E. From, Arta de a iubi).  

 Nu trebuie să ne fie teamă sau rușine de sexualitatea 

noastră, ci să avem grijă cum gestionăm pornirile primare: 

spaŃiul libertăŃii noastre este sfidat de o vertiginoasă 

propunere de iubire. Nu e o joacă, ci un angajament, nu e 

improvizare sau consum, ci responsabilitate. Trebuie 

gestionată cu respect și adevăr, în lumina învăŃăturii creștine! 

 Dragostea este, într-adevăr, un etern mister! 

  

 Dragostea - un etern mister 
Sr. Silvia Brandiu, Colegiul NaŃional “Sfântul Iosif”, Bacău                                                                                                                                                                 
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 Se  împlinesc anul acesta 161 de ani de la nașterea 

poetului nepereche, “românului absolut” (cf. Petre łuŃea), 

născut la Ipotești, judeŃul Botoșani. Prof. univ. dr. Zoe 

Dumitrescu Bușulenga, referindu-se la poetul “cel veșnic 

tânăr”, acorda fiecărei generaŃii dreptul de a avea o nouă 

viziune critică, o nouă interpretare, menite să pună în lumină 

multitudinea de feŃe ale unei gândiri și opere de o calitate 

vizionară greu de decelat și tocmai de aceea necesitând infinite 

explicaŃii întru articularea coerentă, globală a unui univers pro-

fund original”.  

 Trecând in revistă activitatea eminesciană, putem spune 

cu certitudine, că cea mai însemnată parte a fost dedicată 

gazetăriei și politicii. Din 1876 a devenit ziarist profesionist, 

ocupaŃia sa principală până la sfârșitul vieŃii. A debutat la 

“Curierul de Iași”, apoi, în 1877, a fost redactor la “Timpul”, 

ziarul partidului Conservator, al cărui lider era Titu Maiorescu; 

iar, din 1880, a fost redactor șef și redactor la sectorul politic, 

până în 1883. Scria vibrant, scria cu patos, dar și cu rigoare, 

scria cu o forŃă devastatoare.  

 Maiorescu nota: “Eminescu s-a făcut simŃit de cum a 

intrat în redacŃie, prin universul de idei al culturii ce o 

acumulase singur, prin logică și vervă”. Stăpân pe “limba 

neaoșă” și cu “o neobișnuită căldură sufletească”, Eminescu 

însufleŃea dezbaterea publică și, totodată, izbea necruŃător 

“iresponsabilităŃile factorilor politici, afacerismele, demagogia și 

logoreea păturii superpuse”. Era imaginea elocventă a unui 

ziarist de marcă, o voce puternică, un spirit radical și 

incomod… 

 A dus campanii de presă dedicate chestiunii Basarabiei, a 

criticat aspru Parlamentul pentru înstrăinarea acestui pământ 

românesc, era intransigent faŃă de politica de opresiune Ńaristă 

(pe care o numea “o adâncă barbarie”), cât și faŃă de cea a 

Imperiului Austro-Ungar și, totodată, își acuza colegii, fruntașii 

conservatori, că participau la înfiinŃarea de instituŃii bancare în 

scop de speculă. SituaŃia sa de la ziar devine critică în 1880, mai 

ales după ce atacă proiectul-program al Partidului Conservator, 

lansat de Maiorescu, în care acesta pleda pentru subordonarea 

intereselor României și sacrifica românii aflaŃi sub puterea 

Imperiului Austro-Ungar.  

 “Câtă vreme guvernele de la Budapesta îi oprimă 

pe români, îngrădind accesul la școală și Biserică, 

blocând cultivarea limbii materne, apropierea de 

Imperiu nu este posibilă si nici recomandabilă”, avertiza 

jurnalistul.  

 În 1882, Eminescu participa la fondarea unei 

organizaŃii cu caracter conspirativ, înscrisă de faŃadă 

ca un O.N.G. de azi, “Societatea CarpaŃi”. Această 

Societate își propunea—conform Statutului  să 

sprijine orice, ”întreprindere românească”,  având, 

mai ales, în vedere situaŃia românilor din Imperiul 

Austro-Ungar. Considerată subversivă de serviciile 

secrete vieneze, organizaŃia din care făcea parte 

Eminescu, a fost atent supravegheată.  

 Au fost infiltraŃi agenŃi în preajma lui 

Eminescu, inclusiv in redacŃie. Ceea ce a urmat, 

știm cu toŃii, poate fi considerată înlăturarea politică 

a unui jurnalist incomod și deosebit de inteligent… 

 Abia recent s-a dovedit, prin contribuŃia unor 

specialiști în medicina legală - cum este Vladimir 

Beliș, fost director al Institutului de Medicină Legală, 

sau cu aportul doctorului Vuia, că mitul bolii sale 

mintale a fost o intoxicare cu mercur, de cea mai 

joasă speŃă…          

LUCEAFĂRUL POEZIEI ROMÂNEȘTI, DIN 
NOU APROAPE DE NOI  

Prof. Mihaela Alupei, Școala “Ștefan cel Mare” Zemeș                                                                                                                                                               

15 ianuarie 2011 
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 Dreptatea este virtutea care cere să se dea fiecăruia ceea ce este 

al său. În accepŃia largă a noŃiunii, “dreptatea însumează toate virtuŃile și 

sub aspect religios-moral primește înŃelesul de sfinŃenie. Căci cine dă în 

orice privinŃă fiecăruia ce i se cuvine, evident, practică toate virtuŃile, 

împlinește întreaga ordine morală, iar el însuși este moralmente 

desăvârșit, adică și sfânt.”1  

 De fapt, în paginile Sfintei Scripturi, cuvântul dreptate are adesea 

înŃelesul de sfinŃenie, condiŃie necesară pentru dobândirea vieŃii veșnice. 

Astfel, Mântuitorul Hristos spune: “De nu va prisosi dreptatea voastră 

înaintea oamenilor mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor nu veŃi 

intra în ÎmpărăŃia cerurilor.”(Matei 5,:20) și de aceea El fericește pe cei 

ce flămânzesc și însetează după dreptate (Matei 5:6). Pe lângă înŃelesul 

larg de virtute generală, dreptatea are și un sens restrâns de virtute 

specială, făcând parte din grupa virtuŃilor morale, numite cardinale. 

 Ca virtute socială, dreptatea se manifestă în voinŃa fermă și con�

stantă de a respecta și ocroti drepturile fiecăruia; ea cere să respectăm 

și să dăm fiecăruia ce este al său, să-i voim binele în măsu�ra în care 

acest bine îi aparŃine de drept natural sau pozitiv.2  

          Dreptul roman în formularea juristului Ulpian o definește: 

„Constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi” (Dreptatea 

este voinŃa constantă și perpetuă de a da fiecăruia dreptul său). 3 

 Același jurist latin spune cu privire la dreptate: „Juris praecepta 

sunt haec: honeste vivere, altum non laedere, suum cuique tribuere”.4 

Aceasta este cea mai veche și totodată și cea mai bine cunoscută 

definiŃie a dreptăŃii dată de Ulpian, definiŃie general acceptată și de 

teologii creștini.5 Deci, acestea sunt cele trei principii ale dreptului: a fi 

onest, a nu lovi pe cineva (sau a nu face rău) și a da fiecăruia ceea ce 

este al său. 

 Dreptatea, ca virtute creștină, după învăŃătura teologilor catolici, 

constă în ”a satisface interesele și necesităŃile esenŃiale” ale oamenilor. 

Constatăm că ea se caracterizează nu prin setea de Dumnezeu, ci este 

numai recompensa eforturilor puse în slujba „binelui comun”.6  

          Imperativul moral pe care îl impune dreptatea nu poate izvorî 

decât din spiritul „legii morale naturale”, astfel, el reprezentând un 

„trebuie” cu înŃelesul unei condiŃii care se cuvine să fie realizată spre a 

se evita un rău sau a se obŃine un folos; pe când, în gândirea ortodoxă, 

este vorba despre un „trebuie” spiritual, ca expresie a unei revendicări 

divine, transmis printr-un dar de sus și valabil prin sine însuși.7 

DREPTATEA CA  VIRTUTE ȘI ÎNCADRARE EI ÎN ORDINEA MORALĂ 

Prof. Adrian-Constantin Bârdan - Grup Școlar Agricol Hemeiuș 

1. Mitr. Dr. Nicolae Mladin, Teologia morală 
ortodoxă, pentru Institutele Teologice, vol. II, 
Morala Specială, Editura IBMBOR, București, 
1980, p. 222. 

2. Ibidem. 

3. Liviu Stan, Ontologia Juris, Seria Teologică, 
Tipografia Arhidiecezana, Sibiu, 1943, p. 96, 
apud Pr. Prof. Ilie Moldovan, InvăŃătura despre 
dreptate și rolul ei în realizarea ordinii morale, în 
„Ortodoxia”, anul XXXVIII (1989), nr. 2, p. 70. 

4. Ibidem. 

5. Mitr. Dr. Nicolae Mladin, op. cit. 

6. E. Baudin, Precis de Morale, Paris, 1937, p. 86, 
apud Pr. Prof. Ilie Moldovan, op.cit., p. 74. 
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 „Principiile și imperativele dreptăŃii sunt elemente constitutive ale 

divinului, pe care spiritul încearcă să le impună realităŃii, ca pe o parte a 

lui. Fenomenul acesta, prin care comandamentele și idealurile dreptăŃii  

câștigă teren în viaŃa și comportamentul oamenilor, se afirmă în 

activităŃile lor, putând fi recunoscute ca atare, poartă denumirea de 

pozitivizare morală”.8 Prin această impunere se constată o adevărată 

mobilizare a conștiinŃelor în realizarea dreptăŃii.  

 Dreptatea este numai una, deși se exprimă prin comandamente și 

norme diferite, deoarece sursa ei una este: Dumnezeu; iar pentru că 

este izvorâtă de la Dumnezeu, ea se impune conștiinŃelor oneste. În 

acest sens D. D. Roșca scrie: „Ca și adevărul, dreptatea care e una, se 

impune cu putere coercitivă tuturor spiritelor oneste. Cine are adevărul 

și dreptatea de partea sa, acela are aprobarea conștiinŃei tuturor 

popoarelor și inșilor de bună credinŃă”.9 Nu există nimic în lume care 

să poată sili conștiinŃa să susŃină că nedreptatea este dreptate. 

 Dreptatea nu este numai o interdicŃie de la ceva, ci este mai ales 

obligaŃie la săvârșirea unei fapte pozitive. Dreptatea nu se epuizează în 

respectarea intereselor și drepturilor altuia, ci implică în mod evident 

hotărârea noastră de a ne angaja cu toată fermitatea pentru afirmarea și 

salvarea ei în orice împrejurare; iar această împlinire a dreptăŃii nu are 

loc decât în Hristos. În acest sens Sfântul Vasile cel Mare spune: 

„Hristos, Soarele dreptăŃii, Care luminează pe tot omul care vine în 

lume  (Ioan 1: 9), nu hărăzește tuturor strălucirea Lui, ci numai celor ce 

duc o viaŃă vrednică de El”.10  

 Aceștia, care duc o viaŃă vrednică în Hristos, sunt cei care, în 

numele Lui, nu se împacă cu nedreptatea și nici nu o tolerează, ci rezistă 

împotriva răului până la extrem. Psalmistul spune despre ei că sunt 

ascultaŃi de Dumnezeu: „Ochii Domnului spre cei drepŃi și urechile lui 

spre rugăciunea lor” (Psalmi 33:14). Sfântul Vasile cel Mare 

interpretează acest verset spunând că: „oricare faptă a dreptului este 

vrednică de privirea lui Dumnezeu și pentru că orice cuvânt al lui este 

lucrător și plin de putere – că dreptul nu grăiește niciun cuvânt deșert – 

de aceea psalmistul spune că dreptul este totdeauna privit și totdeauna 

ascultat”.11 

Același Sfânt Părinte este de părere că trebuie să ne străduim, 

după puterile noastre, să împlinim dreptatea, chiar dacă nu reușim 

aceasta de fiecare dată: „Dreptate înseamnă distribuire egală între 

oameni. Dar, chiar dacă nu reușim să facem exact această distribuire 

egală, totuși dacă o facem cu cele mai drepte intenŃii, nu ne depărtăm de 

scop. Există, însă, și o dreptate imanentă, aceea care vine de la Dreptul 

Judecător, fie pentru a îndrepta pe oameni, fie pentru a-i răsplăti. 

Această dreptate o putem înŃelege cu greu, din pricina înălŃimii 

dogmelor cuprinse în ea”.12 

7. Ibidem. 

8. Ibidem, p. 75. 

9. Dumitru D. Roșca, Valori veșnice în Puncte 
de sprijin, Editura Tara, Sibiu, 1943, p. 80. 

10. Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri – Partea 
întâia: Omilii și Cuvântări, în colecŃia PSB, vol. 
17, traducere, introducere, note și indici de 
Pr. D. Fecioru, Ed.IBMBOR, București, 1986, 
p. 267. 

11. Ibidem, p. 277. 

12. Ibidem, p. 476. 

HARISMA        25HARISMA        25  



 Omul este o fiinŃă comunicaŃională. Fără a comunica cu lumea, cu 
sine  și mai ales cu Dumnezeu, omul nu poate trăi. Chiar și dogma Sfintei 
Treimi prezintă ca esenŃial elementul comunicării între Persoanele Ei. Persoana 
umană, creată după chipul lui Dumnezeu [Fac. 1:27], tinde spre desăvârșirea 
comunicării. De asemenea, fără comunicare omul își pierde ceva din caracterul 
lui de persoană, căci comunicarea între persoane presupune și individualitatea, 
unicitatea. Comunicarea susŃine și animă viaŃa. 

Din punct de vedere cronologic, comunicarea este primul instrument 
spiritual al omului în procesul socializării sale. 

Comunicarea umană se ocupă de sensul informaŃiei verbale, prezen-
tată în forma orală sau scrisă și de cel al informaŃiei non verbale, reprezentată 
de paralimbaj, mișcările corpului și folosirea spaŃiului. 

Originea cuvântului se găsește în verbul latin „comunico, -are”, care, la 
rândul său se presupune a proveni din adjectivul „munis, -e”, cu sensul de „care 
își face datoria, îndatoritor, serviabil”; cuvântul include, deci, ideea unei atitudini de 
deschidere, interes și bunăvoinŃă faŃă de celălalt/ceilalŃi.1 

Conform punctului de vedere al specialiștilor în domeniu, cuvântul a 
intrat în limba română mai întâi cu forma „cuminecare” sens ecleziastic, cul-
tural, și anume acela de „a împărtăși, a face ceva să devină prin luarea de 
cunoștinŃă, un bun comun, a deveni părtaș la ceva, a unifica”. Ulterior, limba 
română a preluat și sensul laic al cuvântului dat de neologismul „comunicare”, 
dublet etimologic ce definește, pe lângă numeroase alte semnificaŃii, baza or-
ganizării existenŃei sociale determinate de modul de realizare a raporturilor 
interumane.2 

A comunica nu trebuie să însemne doar „a împărtăși ceva”, ci și „a fi în 
stare să te prezinŃi pe tine ca identitate personală”.3 

Printre cele mai frecvente scopuri ale comunicării se găsesc urmă-
toarele: să fim receptaŃi (văzuŃi, auziŃi, citiŃi); să fim înŃeleși (mesajul nostru să 
fie decodificat corect); să fim acceptaŃi (mesajul nostru să nu fie respins); să 
provocăm o reacŃie (o schimbare de percepŃie, de gândire, de interpretare, de 
atitudine sau de comportament).4 

O comunicare (informaŃie sau mesaj) trebuie să fie astfel transmisă 
încât receptorul să o înŃeleagă, să o poată recepŃiona, înregistra și accepta.5  

A comunica presupune transfer de informaŃie în ambele sensuri. 
Pentru oameni, relaŃiile create prin comunicare contează uneori mult 

mai mult decât conŃinutul informaŃional transmis, astfel că rolul ei este acela de 
a crea comuniunea și comunitatea. Întemeietorul Școlii de la Chicago, pragmatis-
tul John Dewey, plasează comunicarea în spaŃiul de interferenŃă dintre societate 
și comunitate, considerând comunicarea un mod de a exista al comunităŃii: “Nu 
numai că societatea continuă să existe prin transmitere, prin comunicare, dar 
este corect să spunem că ea există în transmitere și în comunicare. Este mai 
mult decât o legătură verbală între cuvinte precum comun, comunitate, comu-
nicare”.  

Oamenii trăiesc în comunitate în virtutea lucrurilor pe care le au în 
comun; iar comunicarea este modalitatea prin care ei ajung să deŃină în comun 
aceste lucruri. Pentru a forma o comunitate sau o societate, ei trebuie să aibă 
în comun scopuri, convingeri, aspiraŃii, cunoștinŃe—o întelegere comună- 
“același spirit”, cum spun sociologii. 

Comunicarea, ca interacŃiune socială, este procesul prin care persoan-
ele din aceeași cultură sau din culturi diferite își transmit reciproc mesaje. În-
tregul proces este influenŃat de cultura căreia îi aparŃin deopotrivă emiŃătorii și 
receptorii. Cum, când, unde, în ce fel, prin ce mijloace se comunică sunt chesti-
uni dictate de cultura fiecăruia. 

 
 
 

COMUNICAREA ÎN SOCIETATEA ACTUALĂ 

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

1. Conf. univ. dr. Adriana Chiriacescu, 
Comunicare interumana. Comunicare în afaceri. 
Negociere, Accesibil la adresa: http://
www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/
carte2.12. 2o1o; adjectival munis, -e, al cărui 
înŃeles era “care-și face datoria, îndatoritor, 
serviabil”, iar mai târziu, în epoca clasică, “ce 
aparŃine mai multora sau tuturor”. Verbul 
communicare însemna, printre altele, și punerea 
în comun a unor lucruri de indiferent ce natură, 
Maria Palicica, Gavrilă CodruŃa, Ion LaurenŃia, 
Pedagogie – pentru învăŃământul agricol, Ed. Mir-

2. Conf.univ.dr. Adriana Chiriacescu, art.cit.; 
Provenit prin filieră franceză, verbul a comu-
nica are în limba română un “frate bun”, fapt 
ce ne îndreptăŃește să vorbim de existenŃa unui 
dublet etimologic. Cu transformările proprii 
trecerii de la latina vulgară la proto-română, lat. 
communicare a fost moștenit sub forma a 
cumineca, având sensul de “a se împărtăși” (în 
accepŃia ritualului creștin). ÎnŃelesul exista și în 
latina târzie, unde a dat naștere lui excommu-
nicare, adică “a opri de la împărtășanie” - ceea 
ce echivala cu excluderea din comunitatea 
religioasă. Iată cum, pentru pentru noi, românii, 
sensul originar al comunicării este deopotrivă 
profan și sacru: comunicarea stă la baza organi-
zării sociale, mijlocind raporturile “orizontale” 
dintre oameni, dar angajând și aspiraŃiile lor 
“verticale”, într-o mișcare ascensională către 
planurile superioare ale existenŃei; Evelina 
Graur, Tehnici de comunicare, Ed. Mediamira, 
Cluj-Napoca, 2001, p. 7 

3. A. Marga, RaŃionamente, comunicare, 
argumentare, Ed. Dacia, Cluj, 1991, p. 276, apud 
Mihailescu, Comunicarea și cartea, în coord. Victor 
Moraru, Societatea și comunicarea în tranziŃie, Chiși-
nău, 2008, p. 210 

4. BorŃun, D., Comunicare și relaŃii publice (Curs). 
Studii aprofundate, apud  Manuel Ferreira Patrício, 
Despre EducaŃia Interculturală, în Perspective Inter-
culturale III, Timișoara, 2000, pp. 77-78, accesibil 
la: http://www.intercultural.ro/carti/
persp_intercult_ro. html 25. 11. 2010; Comuni-
căm pentru a ne transmite ideiile, sentimentele, 
emoŃiile, părerile, pentru a influenŃa, pentru a ne 
corela între noi rezultatele muncii, pentru a ne 
socializa, Simona IovănuŃ, Comunicarea, Ed. Wald-
press, 2001, p. 6 

5. Finalitatea procesului de comunicare există în 
masura în care mesajul codificat de emiŃător este 
decodificat și acceptat de receptor, la Evelina 
Graur, Tehnici de comunicare, Ed. Mediamira, Cluj-
Napoca, 2oo1, p. 7 
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 Comisia Europeană a hotărât ca anul 2011 să fie 
dedicat voluntariatului. Principalul scop al acestui 
eveniment este creșterea vizibilităŃii voluntariatului în 
Uniunea Europeană și încurajarea implicării oamenilor în 
acțțțțiuni de voluntariat. 
 
 După dezbateri, ce au început încă din anul 2008, C. E a 
hotărât la data de 24 noiembrie 2009, să sărbătorească implicarea 
benevolă a oamenilor în societate și totodată, să-și arate 
susŃinerea și încurajarea acestui tip de activitate prin desemnarea 
anului 2011 ca „Anul european al activităŃilor de voluntariat care 
promovează cetăŃenia activă”.  IniŃiativa fost sprijinită prin 
semnăturile a 22 de europarlamentari români și a fost promovată 
din partea României de către Pro Vobis – Centrul National de 
Voluntariat, în calitate de membru al Centrului European de 
Voluntariat (CEV). Acest eveniment va marca și aniversarea a 
zece ani de la Anul International al Voluntariatului, proiect 
demarat în 2001, la iniŃiativa OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite. 
 
 Comisia Europeană a inaugurat, joi, 3 ianuarie, ”2011- 
Anul european al voluntariatului”, cu scopul de a-i încuraja pe 
cetăŃenii Uniunii Europene să participe la acŃiuni de voluntariat. 
Sub sloganul “Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!”, Comisia 
Europeana încurajează schimbul de bune practici între autorităŃile 
statelor membre și organizaŃiile de voluntari. Totodată se va 
pune accentul pe formarea voluntarilor, acreditarea și asigurarea 
calităŃii, precum și asigurarea unei corespondenŃe eficiente și 
eficace a abilităŃilor posibililor voluntari cu oportunităŃile de 
voluntariat.  
 
 Comisia Europeană va promova și crearea de noi iniŃiative 
de colaborare în reŃea la nivel european pentru a încuraja 
schimburile transfrontaliere și sinergiile între organizaŃiile de 
voluntari și alte sectoare.100 de milioane de europeni își dedică 
timpul și experienŃa pentru a-i ajuta pe cei care se află în 
dificultate. Un Eurobarometru din mai 2010 a relevat faptul că 3 
din 10 europeni susŃin că sunt implicaŃi în mod activ ca voluntari. 
 
 După cum este menŃionat în Planul naŃional de acŃiune 
pentru Anul European al Voluntariatului 2011 în România, 
principalele obiective ale acestui an sunt: depunerea de eforturi în 
favoarea creării unui mediu propice voluntariatului în UE, 
abilitarea organizatorilor de activităŃi de voluntariat să amelioreze 
calitatea activităŃilor, recunoașterea activităŃilor de voluntariat 
pentru a încuraja implicarea cetăŃenilor, a societăŃilor și a 
organizaŃiilor, creșterea gradului de sensibilizare cu privire la 
valoarea și importanŃa voluntariatului. 

 Organizarea de acŃiuni de voluntariat care să 
sublinieze impactul pe care această mișcare îl poate avea 
pentru comunităŃile locale cât și pentru persoanele care se 
implică voluntar este o prioritate naŃională, prin aceasta 
dorindu-se o conștientizare cât mai extinsă a publicului larg 
cu privire la potenŃialul voluntariatului ca formă de 
responsabilitate socială care poate fi asumată atât la nivel 
individual cât și la nivel instituŃional. O altă prioritate 
naŃională o reprezintă recunoașterea corespunzătoare a 
valorii voluntariatului pentru România, în acest sens urmând 
să se demareze acŃiuni de comunicare și recunoaștere 
publică a voluntarilor și acŃiunilor lor, precum și realizarea 
unui sistem de recunoaștere a competenŃelor dobândite prin 
activităŃi de voluntariat. 
 
 Chiar stăteam să mă întreb câŃi dintre noi mai 
facem un lucru așa doar să se îmbunătăŃească 
situaŃia din jurul nostru, dar fără a fi remunerat!? 
 
 Multă lume ia în derâdere voluntariatul acelora dintre 
noi care se apucă să ecologizeze lacuri, ape curgătoare, 
munŃi, parcuri, spaŃii verzi, etc. Oare ce-i așa de rușinos să 
faci o muncă voluntară pentru a avea un mediu mai curat și 
mai frumos? Chiar trebuie sa așteptăm Ziua Pământului, 
campaniile electorale, acŃiunile de promovare ale unor firme 
și alte ocazii din aceste categorii, pentru a face o acŃiune de 
ecologizare? 
 
 Este așa de rușinos să fii voluntar într-o organizaŃie 
ecologistă (sau de alt fel) și să mergi prin păduri, munŃi și/sau 
alte zone verzi, de unde să aduni, împreună cu elevii tăi, 
gunoaiele aruncate de semenii tăi? Este așa de greu să 
participăm ca voluntar la acŃiunile sociale și filantropice 
desfășurate în cadrul parohiei noastre, a comunităŃii de care 
aparŃinem? Să ajutăm familiile de bătrâni la curăŃenie, la 
cumpărături sau pur și simplu să le Ńinem companie? Și alte 
multe alte tipuri de acŃiuni. Eu consider că nu… 
 

“Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!” 

2011 - ANUL EUROPEAN AL VOLUNTARIATULUI 
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Religia reprezintă legătura liberă, conștientă și personală a omului cu Dumnezeu. Ea nu se poate mărturisi decât prin trăire și viaŃă religioasă, 
prin aceasta înŃelegându-se ceea ce omul simte, gândește și se manifestă faŃă de Dumnezeu în anumite momente ale vieŃii. 

Ca disciplină de învăŃământ, ea are rolul unui liant între disciplinele care L-au pierdut, sau din diferite motive nu L-au cunoscut niciodată pe 
Dumnezeu. Sunt multe întrebări la care elevii nu găsesc răspunsuri doar din materiile studiate. Astfel, vor înŃelege mai bine rostul omului în lume și 
ordinea perfectă pe care Proniatorul a stabilit-o. Ea este, așadar, o necesitate a firii umane, nu numai o poruncă a lui Dumnezeu și se manifestă ca o 
sete de cunoaștere.  

Scopul reintroducerii religiei ca disciplină de învăŃământ în școală este de a modela caractere și de a-l apropia pe om de Dumnezeu. Ea 
trebuie să fie studiată la diferite niveluri deoarece dezvoltarea psiho-fizică durează până la terminarea liceului și influenŃează modul de gândire a 
viitorului om matur. Pentru realizarea acestui obiectiv, valorificarea moral educativă a cultului sfinŃilor este de mare importanŃă. 

Cultul SfinŃilor a ocupat și ocupă un loc deosebit în evlavia și viaŃa Bisericii. Ei sunt mijlocitorii și protectorii noștri în faŃa tronului lui 
Dumnezeu. PrezenŃa lor binecuvântată în Biserică se manifestă prin viaŃa  demnă de urmat, prin icoanele și moaștele  făcătoare de minuni. SfinŃii sunt 
prietenii noștri care se roagă și ne ajută în lupta cu toate încercările vieŃii de aici și în străduinŃele fiecăruia de a păstra mereu legătura conștientă cu 
Mântuitorul Hristos. În Ortodoxie, cultul sfinŃilor se întemeiază pe două puncte de credinŃă: pe de o parte credinŃa că omul primind Tainele Bisericii, 
primește harul ca energie necreată a lui Dumnezeu, și prin această energie sau lucrare își curăŃă viaŃa personală de patimi; iar pe de altă parte 
credinŃa în continuarea unei astfel de vieŃi spre veșnica existenŃă viitoare. Cele două puncte de credinŃă, implicate în cultul sfinŃilor în Ortodoxie, au 
o solidă temelie evanghelică sau apostolică, cum nu au unităŃile creștine occidentale care au diluat categoria sfinŃeniei, sau au părăsit-o cu totul: pe 
baza aceasta biblică, sau apostolică s-a dezvoltat tradiŃia Bisericii primare despre credinŃa în sfinŃenie și despre cultul sfinŃilor. Despre sălășluirea Lui 
Hristos, sau a Duhului Său, respectiv a puterii și lucrării dumnezeiești necreate în cei ce se alipesc cu credinŃă de Hristos, vorbește  Mântuitorul de 
nenumărate ori ,,Dacă Mă iubește cineva, păzi-va cuvântul Meu și Tatăl Meu îl va iubi pe el și vom veni la el și ne vom face locaș la el (Ioan 14, 23). Sau: ,,Nu 
vă voi lăsa singuri, ci voi veni la voi” (Ioan 14:18). Și precizând că această sălășluire nevăzută sau duhovnicescă în cei ce vor crede în El va avea loc după 
ce se va înălŃa la cer, spune ,,Încă puŃin timp și lumea nu Mă va mai vedea, voi însă Mă veŃi mai vedea; pentru că Eu sunt viu și voi veŃi fi vii. În ziua aceia veŃi 
cunoaște că Eu sunt Tatăl Meu și voi întru Mine și Eu întru voi” (Ioan 14:19-20). 

Din exemple elevii învăŃă cel mai bine, așa că minunile făcute de sfinŃi sunt o mărturie clară a faptului că Dumnezeu este cu ei și îi iubește 
foarte mult. O parte din ei au făcut minuni chiar în timpul vieŃii pământene. Așa, proorocul Elisei vede fapta rea a slujitorului său, Ghizei și o 
pedepsește (IV Regi 5:26), de asemenea el știe ce se va întâmpla la curtea regelui Siriei (cf. IV Regi 6:12), Sfântul Apostol Petru învie pe Tavita la Iope 
(Fapte 9: 36-42), ca mai apoi, împreună cu Sfântul Ioan la templu, să vindece un olog din naștere (Fapte 20:9-12), Sfântul Apostol Pavel învie pe 
tânărul Eutihie la Troa (Fapte 20:9-12). Puterea lucrării minunate a sfinŃilor nu izvora numai din persoana lor, ci și din lucrurile întrebuinŃate de ei. 
Așa, cu mantia lui Ilie sunt despărŃite apele Iordanului (IV Regi 2:14), iar osemintele lui Elisei învie un mort (IV Regi 13:21). Umbra Sfântului Apostol 
Pavel avea darul de a vindeca bolnavii pe care-i umbrea (Fapte 5:15), iar în Faptele SfinŃilor Apostoli ni se spune că ,,Dumnezeu făcea prin mâinile lui 
Pavel minuni neobișnuite, încât și peste cei ce erau bolnavi se puneau ștergare sau șorŃuri purtate de Pavel, iar bolile se depărtau de la ei” (Fapte 19:11-12). 
Toate aceste fapte minunate au o însemnătate aparte pentru sufletul curat al elevilor și sunt semne ale prezenŃei și lucrării lui Dumnezeu în lume, 
prin oamenii săi aleși. Astfel, ora de religie se transformă într-un izvor de apă vie, devine o oră practică. 

Complexitatea sfinŃeniei și a trăsăturilor sfântului este evidentă. Prin ora de religie elevii învaŃă că sfinŃii sunt pentru noi mărturii clare a 
faptului că omul, datorită virtuŃilor dobândite în această viaŃă, își atinge scopul – mântuirea. Ei ne aduc lumina lui Hristos, ne sunt călăuzitori spre Rai 
și ne întăresc în credinŃă prin viaŃa și patimile lor. Atitudinea lor eroică, curajul, răbdarea suferinŃelor și statornicia în credinŃă, sunt pilde grăitoare la 
temelia oricărui bun creștin. Spre argumentare, luăm exemplul Sfintei Felicita, care fiind întemniŃată, zicea: ,,Acum sunt eu cea care sufăr. Altul va suferi 
în mine, pentru că și eu voi suferi pentru El”. La fel a fost și Sfântul Alexandru, care era medic, și ,,nu scotea nici un suspin și nici un strigăt, ci el se 
întreŃinea cu Dumnezeu în inima sa”. Despre Sfânta Blandina, care a suferit moarte martirică împreună cu fiul ei, Pontic, în vârstă de 15 ani, se spune 
că fiind supusă la cele mai mari chinuri ,,nu simŃea nimic din cauza ardoarei credinŃei sale, a fermităŃii nădejdii și a atenŃiei cu care se întreŃinea cu 
Dumnezeu”. Pentru că martirii acceptau cu bucurie crucea ca pe singurul drum în care poate fi întâlnit Hristos, viaŃa lor se încheia cu o doxologie, cu 
o rugăciune de mulŃumire și binecuvântare a lui Dumnezeu pentru că i-a socotit vrednici de a-i primi în acea clipă martori ai Evangheliei (cf. Fapte 
1:8), părtași la potirul lui Hristos (Matei 20:20 )și chemaŃi la înviere în plinătatea slavei.     

Elevii învaŃă că invocarea sfinŃilor în rugăciune constituie expresia concretă a comuniunii lor cu lumea noastră, a unităŃii și identităŃii Bisericii 
văzute cu cea nevăzută. Prin realizarea virtuŃilor care au împodobit viaŃa sfinŃilor, firea noastră se desăvârșește, iar Dumnezeu se preamărește în noi. 
Ei se roagă pentru noi și astfel ne apropiem mai ușor de Dumnezeu. Sfântul este omul rugăciunii și acesta îl arată iarăși unit cu Hristos. Rugăciunea se 
naște din iubirea de Dumnezeu și cuprinde în sine toate celelalte virtuŃi. Prin conlucrarea lor cu harul dumnezeiesc, sfinŃii au ajuns într-un anumit 
grad de realizare a asemănării cu Dumnezeu în sfinŃenie. Fiecare sfânt este un hristofor, întrucât în el se odihnește Hristos sau un pnevmatofor, un 
templu viu, care poartă în sine pe Sfântul Duh (I Cor. 6:19). 

SfinŃii mijlocesc la Dumnezeu pentru noi, fiind îndemnaŃi de dragostea lor nesfârșită faŃă de oameni. Ajutorul lor nu încetează niciodată. Ei 
ajută în timpul vieŃii pe cei care li se adresează lor cu rugăciuni, și vor fi de faŃă la judecata finală pentru a interveni în favoarea celor care i-au cinstit 
pe pământ. Prin puterea Lui Hristos aflată în el, sfântul e o personalitate morală în viaŃa Bisericii. Întreaga lui viaŃă este o neîncetată nevoinŃă 
duhovnicească în care postul, rugăciunea, metaniile, ajunările și privegherile, constituie mijloace de întărire a spiritului și actualizare a puterii lui 
asupra afectelor trupului (cf. I Corinteni 9:24-24). Elevii conștientizează faptul că sfinŃii sunt lumină lumii prin exemplul viu al credinŃei drepte și prin 
viaŃa sfântă, devenind astfel modele de vieŃuire pentru creștini. VirtuŃile sfinŃilor vor încununa fruntea creștinului de mâine și va Ńine aprinsă pururi în 
sufletele lor flacăra credinŃei. Pentru ca aceste adevăruri să ajungă la sufletele copiilor, trebuie ca profesorul de religie să cunoască capacităŃile 
intelectuale și particularităŃile lor de vârstă pentru a selecta cele mai bune metode spre a se putea face înŃeles.  

Urmarea exemplului sfinŃilor în viaŃa noastră are ca scop preamărirea lui Dumnezeu de către noi așa cum a fost preamărit și de către ei, dar 
tocmai această preamărire are o putere desăvârșitoare, pentru că cel ce preamărește pe Dumnezeu prin viaŃa sa nu rămâne neschimbat în firea sa. 
Prin realizarea virtuŃilor care au împodobit viaŃa sfinŃilor, firea noastră se desăvârșește, iar Dumnezeu se preamărește în noi, prin măsura în care noi 
ne sfinŃim în Hristos urmând pilda sfinŃilor săi. Aceasta este de fapt esenŃa orei de Religie. 
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MOTTO: ,,SfinŃii Celui Prea Înalt vor primi împărăŃia cerurilor și o vor Ńine în stăpânire în vecii vecilor.” (Daniil 17:18)  



 Sfântul Apostol Pavel ne spune că omenirea este divizată din 
punct de vedere religios în doua părŃi: (Gal 6:8; Rom 8:13; Mat 7: 
13-14). Pe de o parte, sunt cei care au primit Duhul lui Dumnezeu 
și se lasă călăuziŃi de har. Aceștia sunt numiŃi de Apostol oameni 
duhovnicești (pneumatikos antropos). Pe de altă parte, sunt 
oamenii firești (psihici, psihikos antropos) care, lăsându-se conduși 
de poftele lor, „nu Îl cunosc pe Dumnezeu și nu se supun 
Evangheliei”  (II Tes 1:8). Ei trăiesc „în patima poftei”(I Tes. 4,:5), „n-
au crezut adevărul, ci le-au plăcut nedreptatea”( II Tes 2,:12).  
 Omul firesc „nu poate să le înŃeleagă” pe cele ale Duhului. 
Este ca și cum ai vorbi orbului despre culoare. Nu stă în puterea 
unei înŃelepciuni omenești să atingă această performanŃă. Totuși, 
acel „nu poate să înŃeleagă” nu are sens absolut, fiindcă sunt 
momente în viaŃă când Duhul Sfânt, prin puterea Evangheliei, 
dăruiește omului posibilitatea unei astfel de înŃelegeri. Astfel, „a nu 
putea vine de la a nu voi”, spune Sfântul Ioan Gură de Aur.1 
 Omul duhovnicesc, însă toate le judecă (I Cor 2,:15), adică le 
apreciază corect, fiindcă are „gândul lui Hristos”, pe care îl au cei 
care și-au însușit, prin Duhul Sfânt, „credinŃa sfinŃilor” (Iuda 3) și 
învăŃătura lăsată în Biserică, prin Apostoli, Prooroci și Evangheliști 
(Ef. 4:11-12). 
 Cel duhovnicesc le știe și pe ale sale și pe ale celui firesc, dar 
cel firesc nu știe nimic din cele ale omului duhovnicesc.2  
         Contrasul dintre duhovnicesc și firesc are o însemnătate 
universală „două lumi își dispută supremaŃia, atât în viaŃa insului cât și 
în viaŃa omenirii”.3 
  Cuvintele Sfântului Apostol Pavel ”pe el însă nu-l judecă 
nimeni” înseamnă că el nu poate fi înŃeles de nici un om trupesc, 
fiindcă adevărurile pe care le cunoaște sunt din planurile lui 
Dumnezeu și nu din cele ale omului. Acel „nimeni nu-l judecă” nu 
trebuie înŃeles în sens absolut, ca și cum omul duhovnicesc ar fi 
mai presus de orice control. Și el este predispus riscului de a 
cădea în ispită (Gal 6:1).  
 Chiar dacă este o luptă permanentă în fiinŃa omului între 
firesc și duhovnicesc, drumul omului duhovnicesc cunoaște niște 
etape. ViaŃa în duh începe prin pocăinŃă și străpungerea inimii 
(Fapte 2:37) 4. Această stare este însoŃită de deznădejdea de sine 
(Rom 7:24) și de zbuciumata întrebare: „ce trebuie să fac?” (Fapte 
2:37; 16:32; Marcu 10:17). Dacă omul găsește o îndrumare fericită, 
starea sa continuă în râvna cea iubitore de osteneală și în „orice 
sârguinŃă” pentru faptele credinŃei (II Cor 8, 7; Fapte 2:42). Cel 
duhovnicesc își află bucuria în silinŃa „de a face binele” (Gal 6:9; II 
Petru 1:5-7), iar în măsura acestei sârguinŃe, Duhul Sfânt lucrează 
în el, roadele Sale: „dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, 

OMUL DUHOVNICESC ȘI OMUL FIRESC  
 

Prof. Vasilică NICA 

„Omul firesc nu primește pe cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el 
sunt nebunie și nu poate să le înŃeleagă, fiindcă ele se judecă duhovnicește. 
Dar omul duhovnicesc toate le judecă, pe el însă nu-l judecă nimeni”    

(II Cor 2:14-15). 
1. Sfântul Ioan Gură de Aur, Tâlcuiri la 
Epistola întâi către Corinteni, Ed Sophia, 
București, 2005, p. 82; 

2. „Cel ce vede, firește că vede toate, până și pe 
cele ale celui ce nu vede, pe când pe ale lui nu le 
vede nimeni dintre cei ce nu văd. Tocmai așa se 
petrec lucrurile acum când noi și pe ale noastre 
și pe ale necredincioșilor le știm pe toate, iar 
aceia nu știu nimic din ale noastre. Noi știm care 
este firea lucrurilor de acum, care este preŃul 
celor viitoare, ce va deveni lumea după aceasta, 
știm ce vor suferi păcătoșii, și pentru ce se vor 
bucura drepŃii; știm că cele de aici nu sunt 
vrednice de nimic și înfruntăm micimea lor – 
căci a le judeca înseamnă a le înfruntă, a 
le dispreŃui – știm de asemeni că cele viitoare 
sunt nemuritoare și în veci statornice” (Sfântul 
Ioan Gură de Aur, op. cit., p. 71); 

3. Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Omul cel nou” în 
concepŃia antropologică a Sf Pavel, ST nr. 7-8, 
1951, p. 421; 

4. Sfântul Marcu Ascetul: „Mai întâi harul 
trezește în chip dumnezeiesc conștiinŃa. Aceasta îi 
face și pe cei făcători de rele să se căiască și să 
placă lui Dumnezeu” (Filocalia vol I, Ed 
Humanitas, București, 2008, p. 239); 
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credinŃa, facerea de bine, blândeŃea, înfrânarea, 
curăŃia” (Gal 5:22). 5 

 Sfântul Apostol Pavel îndeamnă pe cel 
renăscut duhovnicește să umble în Duhul și 
să nu caute cele ale trupului: „În duhul să 
umblaŃi și să nu împliniŃi pofta trupului, căci 
trupul poftește împotriva Duhului și Duhul 
împotriva trupului” (Gal 5:15-16). Prin „trup” 
se înŃelege omul întreg care este stăpânit de 
gânduri și pofte amăgitoare. OpoziŃia despre 
care vorbește Apostolul Pavel nu este între 
cele două părŃi constitutive ale omului, adică 
între trup și suflet, ci omul întreg trup și 
suflet, este fie „duhovnicesc”, fie „firesc”. 
Faptele care Ńin de viaŃa pământească a 
omului duhovnicesc capătă o semnificaŃie 
nouă fiindcă se fac cu conștiinŃa prezenŃei și 
binecuvântării lui Dumnezeu: „Dar chiar 
acelea pe care le faceŃi voi după trup, și acelea 
sunt duhovnicești, că voi pe toate le faceŃi în Iisus 
Hristos”. 6 
 Omul duhovnicesc este cel care a 
renunŃat la ambiŃiile sale firești, la pornirile 
sale care poartă umbrele păcatului. Străbătut 
de lumina Duhului Sfânt el a văzut întunericul 
în care se află, a văzut că patimile, dorinŃele și 
înclinaŃiile sale sunt împotriva firii, sunt 
accident, dezastru și atac împotriva fiinŃei 
sale. Omul duhovnicesc se eliberează de 
îngrijorările cele trupești care înăbușă răsadul 
vieŃii veșnice din om (Luca 8:14; 21, 34) și se îngrijește cum să 
placă Domnului (I Cor 7:32; Fil 4:6). El lasă pe Duhul Sfânt să-și 
scrie legile Sale în inima sa (Evrei 8:10) și renunŃă la voia sa, la 
înŃelegerea îngustă a „înŃelepciunii” sale și se predă pe sine cu totul 
credinŃei. „Omul duhovnicesc este cel care își dedică toate energiile, 
toate resursele sale îmbogăŃirii vieŃii duhovnicești, silindu-se să 
conlucreze cu „Duhul”, adică cu harul dumnezeiesc, la realizarea 
mântuirii sale”. 7 
 ViaŃa „în Duhul” este o „răstignire a trupului împreună cu 
patimile și cu poftele” (Gal 5:24). Neprihănirea sau curăŃia 
reprezintă condiŃia principală fără de care nu există viaŃă 
duhovnicească. Păcatele constituie acea putere străină care 
împiedică lucrarea de sfinŃire și înnobilare, pe care Duhul vrea să o 
facă în viaŃa noastră. „A avea pe Fiul în noi, cum și a fi în noi Duhul, 
este semn că trupurile noastre, în ceea ce privește săvârșirea păcatului, 
cu nimic să nu se deosebească de trupurile cele moarte din coșciuge”. 8 
 DrepŃii, însă, vor continua viaŃa cea duhovnicească în 
ÎmpărăŃia lui Dumnezeu, nu numai ca o viaŃă fără de moarte, ci vor 
trăi o viaŃă cu posibilităŃi și dimensiuni nemărginite, o viaŃă de o 
bogăŃie dumnezeiască nebănuită. Domnul Iisus Hristos, prin 
lucrarea Duhului Sfânt, face ca omul duhovnicesc să fie bucuria 
cerului, podoaba pământului și „epifania nemuririi printre cele 
muritoare”. 

5. „ În măsura în care crezând lucrăm poruncile, lucrează 
și Duhul Sfânt în noi roadele Sale” (Ibidem p. 271); 

6. Sfântul Ignatie Teoforul, op. cit., pp. 191-192; 

7. Pr. Asist. Dr. Vasile Mihoc, Epistola Sfântul Ap Pavel 
către Galateni, introducere, traducere și comentariu, 
teză de doctorat, ST, nr 3-4, 1983, p. 414; 

8. Sfântul Ioan Gură de Aur, „Omilii la Epistola către 
Romani”, Ed. Christiana, București, 2005, p. 247. 
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Managementul de proiect – probleme generale 
 Am constatat în ultima perioadă o implicare din ce în ce mai activă a sistemului educaŃional 
românesc, a școlilor băcăuane, a profesorilor de religie, în elaborarea, organizarea și implementarea de 
activităŃi din ce în ce mai complexe, colaborări internaŃionale, olimpiade, concursuri, activităŃi 
educaŃionale. Fie că sunt proiecte cu finanŃare europeană sau concursuri organizate în cadrul școlilor 
noastre, aceste „proiecte” trebuie să respecte anumite „canoane”, reguli, atât în ceea ce privește 
forma lor (conceperea și scrierea proiectelor), dar mai ales implementarea lor, adică punerea lor în 
practică. Voi încerca să realizez în rezumat un scurt curs de management de proiect și de scriere a 
proiectelor educaŃionale, consider eu de mare interes pentru momentul actual. 
 Așa cum am mai precizat, un proiect poate fi conceput pe diferite nivele, înglobând probleme 
de diferite dimensiuni. De aceea, credem că este important să detaliem conceptele legate de 
managementul de proiect. În ciuda varietăŃii extrem de mari a programelor și proiectelor există, totuși, 
unele caracteristici generale pe care le vom regăsi, indiferent de dimensiunile geografice sau temporale 
și fără ca dimensiunile bugetelor sau ale echipelor să aibă vreo importanŃă. Pe de altă parte, chiar și 
simpla enumerare a unor definiŃii ale acestor caracteristici generale, ne poate ajuta în a ne contura mai 
clar demersul intern al unui proiect. 
 Managementul proiectelor este un domeniu destul de recent apărut, iar importanŃa sa a 
cunoscut o creștere majoră datorită faptului că, la scară europeană și internaŃională, tot mai multe 
acŃiuni se desfășoară în cadrul unor proiecte. Resursele utilizate de aceste proiecte (mai ales cele 
financiare) au un rol din ce în ce mai mare (vezi sumele derulate prin programele PHARE, SAPARD sau 
actualele fonduri structurale) în dezvoltarea economică  și educaŃională, iar aria lor de aplicabilitate 
este în creștere. 
 Proiectul reprezintă o sumă de activităŃi care conduc la realizarea unui scop 
comun și necesită un consum important de resurse (umane, materiale, financiare, 
echipamente, informaŃii documentare și timp). Punerea în practică a unui proiect 
presupune un moment iniŃial și un moment final al proiectului, deci o durată de realizare. 
Momentul iniŃial este considerat cel în care se ia decizia de a se trece la conceperea unui 
proiect, iar cel final este cel în care se încheie ultima activitate prevăzută de proiect. 
 Managementul de proiect constă în planificarea, organizarea și gestionarea (controlul) 
sarcinilor1 și resurselor2 ce urmărește atingerea unui anumit obiectiv3, în condiŃiile existenŃei unor 
constrângeri4 referitoare la timp, resurse și costuri. 
 
Proiecte și programe 
 Din punct de vedere teoretic, există o distincŃie între noŃiunile de proiect și program5, deși de 
cele mai multe ori acestea se folosesc cu înŃelesuri echivalente. În managementul proiectelor un 
program include mai multe proiecte; un proiect se poate descompune mai departe în subproiecte, 
grupuri de activităŃi și acŃiuni6. 
 Programele, ca și proiectele, au o conducere clar definită. Există mai întâi un director/manager 
de program/proiect (Project Director, Project Manager, Project Coordonator, Team Leader). 
Managerul de proiect coordonează o echipă, complexitatea proiectului impunând participarea a mai 
mult de o singură persoană. Pe de altă parte, din multe puncte de vedere diferenŃele dintre programe 
și proiecte sunt notabile. Iată câteva dintre acestea7: 
                                                                 

 
 
 Există o deosebire la fel de importantă, aceea dintre proiectul ca rezultat al procesului de 
concepŃie (cercetare-dezvoltare-proiectare) și procesul de implementare a concepŃiei (punerea în 
practică a proiectului). Deși fiecare dintre aceste procese corespunde unor proiecte în accepŃia 
definiŃiei sale, specificul lor este diferit.  
 Metodele de management sunt și ele diferite în cele două cazuri – management teoretic în 
primul caz și management practic în cel de al doilea. 
 Această abordare structurată ar trebui să permită nu numai o organizare mai eficientă a 
problematicii generale a educaŃiei religioasă, ci și (în principiu) o alocare a resurselor corespunzătoare 
intereselor strategiei de cercetare din acest domeniu. 
 

Caracteristica Program Proiect 

Anvergura Componente de politică 
naŃională sau regională 

IniŃiative locale sau subprograme 
  

 Durata Durată nedefinită sau de ordinul 
anilor 

Luni (cel mai adesea) sau ani 
  

 Bugetul Buget alocat global și modificabil Buget fix, alocat cu destinaŃie 
precisă 
  

Rolul echipei Management (planificare, 
coordonare, control) 

Implementare 

Orientarea 
evaluării 

Asupra impactului și 
performanŃei 

Asupra performanŃei 

MANAGEMENTUL PROIECTELOR. SCRIEREA PROIECTELOR EDUCAłIONALE   (I) 

Prof. Irina LEONTE - inspector de religie 
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1. O sarcină este un proces ce are o dată 
de început și una de sfârșit. De îndeplinirea 
fiecărei sarcini în parte depinde atingerea 
obiectivelor proiectului. 

2. Resursele constau în oamenii, 
echipamentele, materialele și banii necesari 
îndeplinirii unei sarcini din cadrul proiectului. 

3. Obiectivele sunt acele scopuri 
cuantificabile ce trebuie atinse pentru ca 
proiectul să poată fi considerat un succes. 
Obiectivele trebuie să fie, minimum, 
referitoare la costuri, planificare și calitate. 

4. Constrângerile sunt acei factori care 
limitează posibilităŃile de opŃiune ale echipei. 

5. R. B. Chase, N. J. Aquilano, F. R. Jacobs, 
Production and Management, 8th edition, 
Boston, 2000. 

6. Pentru diferite subdiviziuni ale proiectelor, 
în literatura de specialitate se întâlnesc 
denumiri consacrate ale acestor noŃiuni: task 
(sarcină), sub-task, work-package (grup de 
activităŃi omogene care pot fi conduse și 
executate în mod distinct). 

7. C. Scarlat și H. Galoiu, Manual de instruire 
avansată în managementul proiectelor (PCM), 
București, 2002, p.6. 



Proiect și instituŃie 
 Din punct de vedere conceptual există o distincŃie clară și necesară între noŃiunile de proiect și 
instituŃie8 - proiectul reprezintă un proces, iar instituŃia este o structură. Neglijarea existenŃei 
acestei distincŃii, poate avea urmări asupra modului de concepere și de punere în practică a proiectului. 
Managementul de proiect presupune existenŃa unei structuri proprii, măcar din punct de vedere 
organizatoric dacă nu și instituŃional. În acest sens, definiŃia proiectului este aplicabilă și instituŃiei, cu o 
excepŃie notabilă: durata. Prin definiŃie, proiectul are o durată prestabilită, pe când instituŃia are o 
durată nedeterminată. Pe de altă parte, succesul instituŃiei este monitorizat și evaluat pe întreg 
parcursul duratei de funcŃionare, pe când succesul proiectului se evaluează după încheierea sa9. De 
exemplu, o școală se poate implica într-un proiect cu toată structura sa, dar aceasta nu înseamnă că 
școala se identifică cu proiectul. După încheierea proiectului școala va continua să existe ca instituŃie. În 
ceea ce privește resursele și bugetele, nu trebuie uitat că bugetul proiectului nu este bugetul școlii. 
 
Management de proiect și management de instituŃie10 
 Așa cum am precizat deja, managementul proiectului înseamnă planificarea, direcŃionarea și 
controlul resurselor, astfel încât scopul proiectului să fie atins, în condiŃiile restrictive impuse de 
resursele date. Proiectele, ca și programele, au structuri de conducere și de execuŃie, bine definite și 
separate. Chiar dacă, în cele mai multe cazuri, managerul de proiect coordonează o echipă, 
responsabilitatea pentru atingerea obiectivelor îi revine în totalitate. O instituŃie este și ea o echipă, dar 
care participă și la alte proiecte sau activităŃi și antrenează folosirea altor resurse. Suprapunerea 
îndatoririlor unui manager de program/proiect cu cele ale șefului unei instituŃii nu numai că nu este de 
dorit, ci chiar de evitat. Respectarea principiilor managementului, atât pentru instituŃie, cât și pentru 
proiect, nu poate fi asigurată în astfel de condiŃii și, mai devreme sau mai târziu, vor apărea efectele 
negative. 
 În concluzie, lipsa de cultură managerială are efecte diverse asupra desfășurării proiectelor11: 
- dificultăŃi de comunicare – în cazul confuziilor între noŃiuni (program/proiect, monitorizare/
evaluare/audit) și în cazul lipsei unei strategii foarte clare pentru comunicarea dintre membrii echipei; 
- dificultăŃi de management al proiectului/instituŃiei – în cazul necunoașterii unor noŃiuni de 
bază ale managementului de proiect (monitorizare, ciclul de viaŃă etc) sau confundării conceptelor 
managementului de proiect cu cele ale managementului strategic (al instituŃiei); 
- conflicte manageriale (de subordonare, de interese, de buget, de resurse) sau chiar ilegalităŃi – în 
cazul nerespectării principiilor manageriale într-o instituŃie în care se desfășoară și proiecte și mai ales 
în cazul în care se produc suprapuneri sau confuzii bugetare; 
- decizii eronate, cu consecinŃe grave în planul material al resurselor și bugetelor – în cazul 
calculelor incorecte a indicatorilor de eficienŃă a proiectelor sau atunci când bugetele sunt sub-evaluate. 
 Pe scurt, este vorba despre faptul că, mai devreme sau mai târziu (indiferent dacă se recunoaște 
sau nu acest lucru), fie proiectul, fie instituŃia au de pierdut. Singura soluŃie este adoptarea unei politici 
de formare a culturii manageriale a angajaŃilor, a profesorilor, prin forme adecvate de instruire, care să 
ducă la evitarea problemelor pe care le-am enumerat. Cu cât cunoștinŃele și deprinderile manageriale 
sunt mai bine cunoscute și mai consecvent aplicate, cu atât mai ușor vor putea fi evitate conflictele și 
pierderile. 
 
Principiile managementului proiectelor 
 Indiferent de tipul de proiect, independent de personalitatea și stilul managerului său și de 
metoda specifică adoptată, managementul de proiect va respecta următoarele principii12: 
1. Unicitatea obiectivului: un proiect are un singur obiectiv principal (general). Acesta este motivul 
pentru care proiectul există și este finanŃat. Atingerea obiectivului înseamnă rezolvarea problemei care 
a fost identificată la începutul ciclului de viaŃă al proiectului. 
2. Managerul de proiect (coordonatorul) - proiectul este condus de un singur manager 
(“team leader”) care are, pe lângă competenŃa necesară, întreaga autoritate și completa 
responsabilitate în ceea ce privește conducerea proiectului. În funcŃie de capacitatea sa managerială, de 
talentul și stilul său de lucru, managerul de proiect poate delega colaboratorilor din echipa sa (“project 
team”) luarea unor decizii. Este important ca delegarea să se facă prin notificări scrise, pentru ca fiecare 
să-și asume responsabilitatea, potrivit rolului său în proiect. Membrii echipei răspund pentru propriile 
decizii (fie că sunt sau nu delegate de șeful de proiect) în faŃa managerului de proiect. 
3. Descompunerea structurală a proiectului: în funcŃie de complexitatea proiectului, acesta se 
împarte în subunităŃi structurale (subproiecte, sarcini, grupuri de activităŃi, activităŃi) pentru a utiliza 
competenŃa fiecărui membru al echipei. Nici un manager de proiect nu ar putea conduce singur 
proiecte cu sute, mii sau chiar sute de mii de activităŃi care se desfășoară de cele mai multe ori simultan 
și în locaŃii diferite. 
4. Abordarea pornind de la obiectiv către resurse: alocarea resurselor necesare realizării 
obiectivelor proiectului se face numai după ce sunt identificate toate activităŃile necesare; resursele se 
calculează și se alocă numai pentru punerea în practică a acestor activităŃi. Niciodată nu se vor elabora 
proiecte al căror obiectiv este numai consumarea unor fonduri. 
5. Evaluarea/Reevaluarea: este recomandabil ca, încă din faza de concepŃie, după fiecare etapă sau 
stadiu al proiectului să fie prevăzută o etapă de reevaluare care să permită luarea deciziilor impuse de 
practică. Aceasta deoarece probabilitatea săvârșirii unor erori este mai mare în faza de concepŃie a 
proiectului, iar consecinŃele acestora se pot identifica relativ târziu, abia în faza de implementare. Costul 
remedierii lor este cu atât mai mare cu cât sunt identificate mai târziu. Prin reevaluări și analize 
succesive se pot identifica eventualele erori încă din faza de „proiectare”, când costurile sunt minime. 
6. Monitorizarea și evaluarea: proiectele sunt obligatoriu permanent monitorizate intern (de 
managementul proiectului) și pot fi monitorizate extern (de evaluatori din afara proiectului, de 
finanŃator etc.) 

(va urma) 
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8. În literatura de specialitate este preferat 
termenul de organizaŃie care reflectă mai 
bine existenŃa unei structuri organizatorice. 
Cf. Open University Business School, 
Management  per formant ,  vo l .3 , 
Managementul în organizaŃie Codecs, 
București, 2000, p. 7-31. 

9. C. Scarlat și H. Galoiu, Manual de instruire 
avansată în managementul proiectelor (PCM), 
București, 2002, p. 9. 

10. Unii autori preferă termenul de 
management strategic pentru a denumi 
managementul instituŃiei. Cf. Open University 
Business School, Management performant, 
vol.3, Managementul în organizaŃie Codecs, 
București, 2000, p. 7-31 

11. C. Scarlat _i H. Galoiu, op.cit., p. 13. 

12. Cf. Manual de Managementul Proiectelor, 
Departamentul pentru Integrare Europeana – 
Guvernul României, 1998; C. Scarlat _i H. 
Galoiu, Manual de instruire avansat_ în 
managementul proiectelor (PCM), 
București, 2002, p. 14-15. 
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La iniŃiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în ședinŃa de lucru din 6 iulie 2010, Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2011 să fie declarat Anul omagial al 
Sfântului Botez și al Sfintei Cununii în Patriarhia Română.  
 
În acest sens, Cancelaria Sfântului Sinod a elaborat un program-cadru cu caracter naŃional 
bisericesc pentru realizarea în anul 2011 a proiectului religios-duhovnicesc, cultural-
editorialistic și mediatic intitulat 2011 - Anul omagial al Sfântului Botez și al Sfintei 
Cununii în Patriarhia Română.  
 
În anul 2011, Patriarhia Română și eparhiile din Ńară și străinătate vor organiza conferinŃe 
pastoral-misionare, colocvii teologice, dezbateri și seri duhovnicești despre Tainele Sfântului Botez și 
Sfintei Cununii (prezentare istorică, semnificaŃie teologică și existenŃială, pregătirea în vederea primirii 
lor, pastoraŃia familiei creștine, practici neortodoxe, necanonice și nelegale privind săvârșirea celor 
două Sfinte Taine, problema familiilor mixte din punct de vedere interconfesional sau interreligios etc.).  
 
De asemenea, profesori de la instituŃiile de învăŃământ teologic ortodox vor realiza studii, 
comentarii, bibliografii cu conŃinut biblic, istoric, dogmatic, liturgic, omiletic-catehetic, pastoral-social 
despre cele două Sfinte Taine, rolul familiei creștine din punct de vedere religios, spiritual, cultural și 
social și apărarea instituŃiei sacre a familiei în faŃa provocărilor contextului contemporan secularizat. 
O atenŃie specială va fi acordată celor două Sfinte Taine în cateheza ortodoxă, ora de religie și 
programul catehetic Hristos împărtășit copiilor al Patriarhiei Române.  
 
Ca parte a programului-cadru naŃional bisericesc, la ConferinŃa pastoral-misionară semestrială 
din primăvara anului 2011 se va trata tema 2011 - Anul omagial al Sfântului Botez și al 
Sfintei Cununii în Patriarhia Română, care va fi aprofundată la ConferinŃa pastoral-
misionară semestrială din toamna anului 2011 sau la una dintre conferinŃele preoŃești 
administrative lunare pe care o va stabili fiecare eparhie.  
 
În toamna anului 2011, la Palatul Patriarhiei va avea loc o ședinŃă solemnă a Sfântului Sinod cu 
tema 2011 - Anul omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii în Patriarhia Română. 
Cu acest prilej, va fi organizată o expoziŃie tematică cuprinzând cele mai frumoase și 
reprezentative fresce, icoane, miniaturi, broderii și Ńesături, mozaicuri și vitralii care reflectă Botezul și 
familia creștină în arta bisericească ortodoxă.  
 
Manifestările organizate în Anul omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii în Patriarhia 
Română vor fi susŃinute și mediatizate pe larg de către Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei 
Române (Radio Trinitas, Televiziunea Trinitas, publicaŃiile Lumina, AgenŃia de știri Basilica, 
Biroul de Presă), mass-media bisericească eparhială și presa laică.  
 
Revista HARISMA HARISMA HARISMA HARISMA va avea în anul 2011 o secŃiune specială, care va prezenta informaŃii, știri, 
documentare, articole de specialitate și activităŃile realizate de profesorii de religie din judeŃul 
Bacău în Anul omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii în Patriarhia Română.  
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2011 - Anul omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii  



PROIECT DE LECłIE 

Prof. Elena Hereș – Școala cu clasele I-VIII „Ștefan Luchian” Moinești 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa: a V-a 

Disciplina: Religie 

Subiectul lecŃiei: Taina Sfântului Botez 

Tipul lecŃiei: Comunicarea/însușirea de noi cunoștinŃe 

Scopul lecŃiei: dobândirea unor noi cunoștinŃe despre Sfânta Taină a Botezului și importanŃa ei în viaŃa creștină. 

CompetenŃe generale: 

Cunoașterea și iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii și desăvârșirii omului; 

Utilizarea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase în diferite contexte de comunicare; 

Manifestarea valorilor și a cunoștinŃelor religioase în propriile atitudini și comportamente; 

CompetenŃe specifice: 

Explicarea rolului și a importanŃei Sfintelor Taine pentru mântuirea și desăvârșirea creștinilor ; 

Integrarea corectă a termenilor religioși, specifici temelor studiate, în diferite contexte de comunicare; 

Cunoașterea învăŃăturilor de credinŃă referitoare la Sfintele Taine; 

Elemente de competenŃă derivată: 

La sfârșitul lecŃiei, toŃi elevii vor fi capabili de: 

ECD1 – definirea Sfintei Taine a Botezului; 

ECD2 – explicarea necesităŃii Sfântului Botez; 

ECD3 – precizarea momentului instituirii Botezului; 

ECD4 – explicarea efectelor acestei Sfinte Taine asupra creștinilor; 

ECD5 – indicarea primitorilor Sfântului Botez; 

ECD6 – precizarea săvârșitorilor Sfântului Botez; 

ECD7 – indicarea rolului nașilor; 

ECD8 – definirea Botezului de necesitate; 

ECD9 – precizarea materiilor folosite la săvârșirea Botezului 

Strategia didactică 

Metode și procedee: conversaŃia, explicaŃia, problematizarea, observarea dirijată, exerciŃiul, știu/vreau să știu/am învăŃat;. 

Mijloace de învăŃământ: planșa Sfintele Taine; imagini cu momentele principale ale Botezului pe suport electronic, fișe de lucru. 

Forme de organizare a activităŃii elevilor: activitate frontală, activitate individuală și pe echipe. 
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Nr. 
crt. 

Etapele 
lecŃiei 

Elemente 
de 

competen
Ńă 

derivate 

ConŃinutul instructiv - educativ 
Metode 

și 
procedee 

Mijloace 
de 

învăŃăm
ânt 

Forme de 
organizar

e 
Evaluare 

1. 
Momentul 

organizatori
c 

  Creez condiŃii optime pentru buna desfășurare a orei. 
Solicit elevilor să se ridice, să se întoarcă spre răsărit și să rostească 
rugăciunea „Împărate ceresc” 
        Notez absenŃele, pregătesc mijloacele de învăŃământ. 

  
  
  
  

    
Activitate 
frontală 

  

2. 

Pregătirea 
elevilor 
pentru 

receptarea 
noilor 

cunoștinŃe 
  

   - Am învăŃat ora trecută despre lucrările sfinŃitoare ale Bisericii și rolul 
Sfintelor Taine în viaŃa creștinilor. 
 - PrecizaŃi care sunt cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii? 
 - ExplicaŃi noŃiunea de „Sfântă Taină”. 
 - Sfintele Taine sunt primite doar de creștini. Dar, noi cum am devenit 
creștini? 
        Precizare: 
Cel mai sfânt și cel mai însemnat moment din viaŃa omului este primirea 
Tainei Sfântului Botez. Fiecare din voi aŃi participat cu emoŃie, dar și cu 
mare curiozitate la botezul unui frate mai mic, al unui verișor sau, alături 
de părinŃi, ca nași. 
CunoașteŃi mai multe lucruri despre partea văzută a acestei Sfinte Taine și 
de aceea, în lecŃia de azi vom afla mai multe despre partea nevăzută a 
Sfântului Botez. 
Elevii sunt atenŃi și răspund la întrebările profesorului; 

ConversaŃia 
  
  

ExplicaŃia 
Problemati-

zarea 

  Activitate 
frontală 

  
Activitate 
frontală 

  

  
  
  

Aprecieri 
verbale 

3. 

AnunŃarea 
titlului și a 
obiectivelor 

lecŃiei 

   - Se anunŃă și se scrie pe tablă data și titlul lecŃiei:  

            Taina Sfântului Botez . 
 - Se precizează obiectivele lecŃiei. 
 Elevii sunt atenŃi la expunerea profesorului; 

  
ExplicaŃia 

    
Activitate 
frontală 

  

4.  Comunica
rea /

însușirea 
noilor 

cunoștinŃe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ExplicaŃia 

 

 

ExplicaŃia 

 

 

 

 

 

 

 

ConversaŃia 

 Activitate 
frontală 

 

Activitate 
frontală 

 

 

 

 

 

 

Activitate 
individuală 
și pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 
verbale 

Pentru ca toŃi elevii să fie implicaŃi în desfășurarea lecŃiei, vom 
folosi ca metodă de lucru Știu – vreau să știu – am învăŃat, 
parcurgând următoarele etape: 

1. La început elevii vor forma perechi (câte doi) și vor scrie o listă 
cu tot ceea ce știu deja despre Sfântul Botez. În acest timp, 
realizăm pe tablă un tabel cu următoarele coloane: 

 

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM ÎNVĂłAT 

      

2. Solicit câtorva perechi să spună celorlalŃi ce au scris pe liste și 
notăm lucrurile asupra cărora toată lumea este de acord în coloana 
din stânga (Știu). 

 

ȘTIU 

Prin Botez devenim creștini. 

Fără Botez nu putem primi celelalte Sfinte Taine. 

Botezul se face în biserică. 

Copilul este afundat de trei ori în apă, în numele Sfintei Treimi. 
Poate primi Botezul orice om care n-a mai fost botezat și care 

mărturisește credinŃa ortodoxă (copilul prin nași) . 
Nașii sunt părinŃii spirituali ai copilului. 



. Ajutăm elevii să formuleze întrebări despre neclarităŃile sau 
noŃiunile de care nu sunt siguri. Acestea sunt notate în 
coloana din mijloc (Vreau să știu). 

 

VREAU SĂ ȘTIU 

De ce sunt botezaŃi copiii? 

De ce copiii trebuie însoŃiŃi de nași de Botez? 

De câte ori putem primi Botezul? 

Cine poate săvârși botezul? 
Ce semnificaŃie are lumânarea aprinsă Ńinută de nași la 

Botez? 
Când a fost săvârșită prima oară această Sfântă Taină? 

4.   

Comunica
rea /

însușirea 
noilor 

cunoștinŃe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECD1 

ECD2 

ECD4 

ECD3 

ECD6 

ECD8 

ECD9 

ECD7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ConversaŃia 

 

 

 

 

 

 

 

 

ExplicaŃia 

 

 

Povestirea 

 

 

Expunerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

ExplicaŃia 

 

 

ConversaŃia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagini pe 
suport 

electronic 

 

Activitate 
frontală 

 

 

Activitate 
individuală 
și pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 
frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 
frontală și 
individuală 

 

 

 

 

 

Aprecieri 
verbale 

4. Se realizează transmiterea cunoștinŃelor pentru a clarifica 
problemele necunoscute sau neînŃelese de elevi. 

ÎnvăŃarea va fi dirijată spre următoarele aspecte: 

definiŃia Botezului; 

necesitatea Tainei Sfântului Botezului; 

instituirea Tainei Botezului; 

efectele acestei Taine; 

primitorul și săvârșitorul, 

Botezul de necesitate; 

materiile folosite și semnificaŃia lor. 

( Anexa 1 și Anexa 2) 
       Se vor analiza imaginile pe suport electronic cu 
momentele principale ale Sfântului Botez. 
CunoștinŃele noi, desprinse în urma discuŃiilor, vor fi trecute 
în coloana a treia. 

  

AM ÎNVĂłAT 

Botezul este Sfânta Taină prin care oamenii se unesc cu 
Hristos și devin membrii ai Bisericii,prin întreita 
afundare în apă, în numele Sfintei Treimi. 

Fără Botez nimeni nu poate intra în ÎmpărăŃia lui 
Dumnezeu. 

Efectele Botezului sunt: ștergerea păcatului strămoșesc și 
primirea calităŃii de creștin. 

Botezul a fost instituit de Mântuitorul după Înviere, prin 
cuvintele: „Mergând, învăŃaŃi toate neamurile, 
botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului 
Duh” (Matei 28, 19). 

Săvârșitorii văzuŃi ai Botezului creștin sunt: episcopii și 
preoŃii. 

În caz de necesitate orice creștin evlavios poate face 
botezul. 

Materia folosită la Botez este apa, iar vasul în care este 
botezat copilul se numește cristelniŃă. 

Nașii mărturisesc  în locul finilor credinŃa și garantează 
pentru viitoarea lor credinŃă. 

Calitatea de creștin dobândită prin botez, este cinstită prin 
mărturisirea credinŃei adevărate și împlinirea 
poruncilor lui Dumnezeu 



  

5. 

Fixarea și 
sistema�
tizarea 

cunoștinŃel
or 

   - Despre ce aŃi învăŃat astăzi? 

 - Este important Botezul pentru mântuire? 

Fixarea și consolidarea noilor cunoștinŃe se realizează prin 
rezolvarea fișei de lucru. (Anexa 3) 

Se discută cu elevii rezolvarea corectă a rebusului din fișă. 

ExerciŃiul Fișe de 
lucru 

Activitate  
individuală 
Activitate 
frontală 

Aprecieri 
verbale 

6. 

  

Aprecierea 

activităŃii 

elevilor 

  

    
Se fac aprecieri generale și individuale, privind atât pregătirea 
elevilor pentru lecŃie, cât și implicarea lor în predarea noilor 
cunoștinŃe. Se notează elevii care au participat la lecŃie. 

Se anunŃă elevii ce au de pregătit pentru ora viitoare. 

- elevii ascultă aprecierile făcute de profesor. 

  

  

  

ExplicaŃia 

    

  
Activitate 
frontală 

  

8. 
Încheierea 

lecŃiei 

  Profesorul rostește rugăciunea împreună cu elevii, salută și iese din 
sală; 

          - elevii rostesc rugăciunea și răspund la salut; 

  

ExerciŃiul   Activitate 
frontală 

  

ANEXA 1 

 Pentru familia creștină, încreștinarea copiilor prin Taina Sfântului Botez este un prilej de mare bucurie.  

      Botezul este prima în rândul celor șapte Sfinte Taine ale Bisericii, ea ne face membrii ai Bisericii lui Hristos, fiind condiŃia 
pentru primirea celorlalte Taine. 

     Necesitatea Botezului rezultă din realitatea și generalitatea păcatului strămoșesc, care-l împiedică pe om să intre în 
ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. „De nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu.” (Ioan 3, 5) 

     Botezul a fost instituit de Mântuitorul Hristos după Înviere, prin cuvintele: „Mergând, învăŃaŃi toate neamurile, botezându-le 
în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh” (Matei 28:19). 

     Copiii trebuie botezaŃi pentru a li se șterge păcatul strămoșesc, iar nașii de la Botez sunt cei care garantează pentru 
viitoarea lor credinŃă. 

      Urmările (efectele ) Botezului sunt: ștergerea păcatului strămoșesc și a eventualelor păcate personale, primirea harului divin 
care renaște pe cel botezat la o nouă viaŃă în Hristos, cel botezat devine membru al Bisericii, primește un nume și un înger păzitor. 

      Botezul se primește o singură dată, acest lucru este precizat în Simbolul de credinŃă și de Sfântul Apostol Pavel: „Un Domn, 
o credinŃă, un Botez” (Efeseni 4:5).  

       Săvârșitorii văzuŃi ai Botezului creștin sunt: episcopii și preoŃii. În caz de necesitate, poate boteza orice creștin evlavios, 
numai să zică formula de botez corect.  

      La botez se folosește apa (în cristelniŃă), care simbolizează curăŃia, dar și viaŃa. Prin apa botezului, copilul se naște spiritual la 
o viaŃă nouă, în Hristos. 

  Lumânarea aprinsă simbolizează viaŃa luminoasă pe care trebuie să o aibă copilul prin pătrunderea în el a luminii Cuvântului 
lui Dumnezeu. 

      La Botez se fac daruri celui încreștinat, însă un dar de o mare valoare este „viaŃa cea nouă”, care trebuie păstrată și făcută 
rodnică, prin efort personal.  

      Calitatea de creștin dobândită prin botez, este cinstită prin mărturisirea credinŃei adevărate și împlinirea poruncilor lui 
Dumnezeu. 
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 În versuri simple, dar scăldate în armonii cerești, Sfântul Ioan Iacob-Hozevitul scrie o întâmplare minunată petrecută la 
Iordan, în legătură cu Taina Botezului. Poezia se intitulează Un botez neobișnuit la Iordan, și începe astfel: 

   „Când eram la Sfântul Sava 

   Un călugăr din sobor 

   Povestea de o minune 

   Ce a fost în satul lor.” 

 În continuare povestește despre un om, cu soŃia și copilul nebotezat au plecat la o nuntă, lângă Iordan. Pe drum, copilul s-a 
îmbolnăvit. Mergând la Iordan, a muiat copilul de trei ori în apă și a rostit cuvintele pe care le spune preotul la Botez. Copilul și-a 
revenit, iar după ce au ajuns acasă de la nuntă, l-au dus la biserică, pentru a fi botezat de preot. 

   „Dar în clipa cufundării 

   Apa toată s-a sleit, 

   Neputând să bage pruncul 

   Cum era obișnuit.” 

 Aflând mitropolitul de această întâmplare neobișnuită, a chemat pe părinŃii copilului și i-a întrebat: 

   „Poate au păcate grele, 

   Poate merg la vrăjitori 

   Sau cu vicleșug botează 

   Pruncul lor de două ori?” 

 Apoi femeia i-a povestit mitropolitului cele întâmplate la apa Iordanului.  

   „Auzind așa vlădica 

   Pricepu că este semn 

   Și le-a zis să-l miruiască 

   Dar cu sfântul untdelemn. 

 

   Oameni buni, copilul vostru 

   Este gata botezat! 

   După semnul care este 

   Și din cele ce-am aflat. 

 

   Și zicându-le acestea 

   Slobozitu-i-au cu pace 

   MulŃumind Celui ce veșnic 

   Prea slăvite semne face.” 
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ANEXA 3 

 CompletaŃi rebusul: 

 

1. Săvârșitorii Botezului sunt preoŃi și…   
 

2. Prima încăpere a bisericii este… 

3. Copilul este însoŃit la Botez de… 

4. Păcatul făcut de primii oameni. 

5. Devenim creștini prin … 

6. Nașii mărturisesc credinŃa, rostind… 

7. Este aprinsă la Botez. 

8. Se face de trei ori în numele Sfintei  

Treimi. 

9. Apa botezului este… 

10. Primită cu linguriŃa de la părinte. 

11. Materia folosită la Botez. 

12. VeŃi obŃine pe verticală numele obiectului de cult folosit la Taina Sfântului Botez. 

 
Resurse: 

A. Oficiale: 

- Programa școlară pentru disciplina Religie, clasa a V-a; 

- Planificare calendaristică orientativă; 

- Proiectarea unităŃii de învăŃare: CredinŃa creștină 

B. Temporale: durata lecŃiei: 50 minute. 

C. Bibliografice: 

Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2008. 

Sfântul Ioan Iacob, Hrană duhovnicească, București, 1993. 

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

Opriș Dorin și Opriș Monica, Metode active de predare-învăŃare, Editura „Sf Mina”, Iași, 2006. 

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

Pr. Vasile Sorescu, Religia ortodoxă – călăuză pentru creștini, Editura „Vestala”, București,1997. 
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Toate lucrurile se supun timpului și se retrag învechite și îmbătrânite: și trupurile înfloritoare și măreŃia 

clădirilor sau grădinilor, faima și puterea, bogăŃia și toate cele ce se nasc pe pământ. 

Singura care este la adăpost de această vătămare și numai că nu este ofilită de timpul îndelungat, dar nu este 

întreruptă nici de moarte, este IUBIREA. 

Iubirea este mai puternică decât un zid, mai tare ca diamantul, nici sărăcia, nici bogăŃia n-o biruiesc! Dar ce se 

poate asemăna cu iubirea? Nimic! Ea este rădăcina, izvorul și mama bunătăŃilor, virtute care nu aduce suferinŃă, virtute 

care provoacă multă bucurie celor care o practică în sinceritate.  

Dumnezeu, din dragostea Sa nemărginită pentru om, i-a îngăduit acestuia să înŃeleagă că dragostea este mai 

mare decât toate celelalte, pentru că toate celelalte vor trece, însă ea, această minunată taină, nu va trece niciodată !  

De aceea, unirea deplină între un bărbat și o femeie, ce deŃin o iubire desăvârșită, este netrecătoare. Cei doi se 

iubesc pentru că se completează. Iubirea nu se naște între două suflete care sună la fel, ci care sună „armonios”, spune 

Schiller. Iubirea este un schimb de fiinŃă, o întregire reciprocă. Iubirea îmbogăŃește pe fiecare, pentru că primește și 

dăruiește la nesfârșit, pe când ura sărăcește, pentru că nu dă și nu primește nimic.  

Cununia este dragoste și ajutor, bucurie de celălalt, dar și răbdare. Pentru toate acestea se dă celor doi ce se 

căsătoresc harul dumnezeiesc. Iubirea unește și dă tărie celor doi tineri, care pășesc împreună spre alte orizonturi.  

Căsătoria începe cu o iubire în care se sintetizează atracŃia trupească și cea spirituală, cu o iubire în care fiecare 

preŃuiește taina celuilalt. Sunt doi într-un singur trup: ea este „os din oasele lui și el carne din carnea ei”.  Această unire 

este nedespărŃită! Ea este veșnică ! Nu este o jumătate, ci un tot. El este tot, ea este tot. Nu există grad de rudenie 

între soŃ și soŃie, pentru că ei una sunt. Nu există  „jumătatea mea, partea mea” ! Ci doar întregul nostru!  

Taina fiecăruia dintre ei se îmbină cu a celuilalt într-o taină unică, căci fiecare poartă tot mai mult din celălalt în 

persoana sa. Astfel, căsătoria este o adevărată taină vie a dualităŃii sau a unităŃii duale, care începe să se simtă și să se 

realizeze din momentul unirii celor doi în căsătorie, căci Dumnezeu trimite harul și iubirea Sa către ei! Cât de mult ne 

iubește! De aceea, noi suntem datori să-L iubim și noi pe Dumnezeu, prin familie. Nu venim de nicăieri și mergem 

nicăieri, ci am fost făcuŃi de Dumnezeu și binecuvântaŃi de El în familie, bărbat și femeie, nu altfel!  

În timpul Sfintei Cununii, harul Duhului Sfânt vine tainic și unește pe cei doi tineri care, jurând cu mâna pe 

Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, își exprimă dragostea unul faŃă de celălalt, până la moarte.  

Inelul nu are capăt, pentru că și căsătoria trebuie să fie la fel. CoroniŃele împărătești, puse pe capetele celor doi 

tineri, conferă acestora demnitate domnească, de stăpânitor, peste libertatea și timpul oferit de Dumnezeu de a vieŃui 

aici.  

ESEURI 

FAMILIA CREȘTINĂ —  

COMUNIUNE PRIN IUBIRE 
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Ce minunat și cât de frumos sunt în faŃa lui Dumnezeu tinerii care și-au păstrat pudoarea și castitatea! Ce 

frumoase sunt fetele care roșesc când privesc câte un băiat! Ce minunaŃi sunt băieŃii tandri și nu cei brutali și direcŃi, 

arătând puterea răbdării neclintite! Căci Domnul îi va răsplătii din plin; ea va avea bucuria de a fi o mamă „bună”, iar lui 

îi va da putere să fie un tată iubitor, care să aibă grijă de familia sa. Căci scris este în Sfânta Scriptură: „CreșteŃi și vă 

înmulŃiŃi, umpleŃi pământul și-l stăpâniŃi.”  

Femeia se va asemăna cu floarea-soarelui ce-și însoŃește mirele - soarele, după mersul lui pe bolta cerului și 

dimineaŃa primenită îl așteaptă iară, parcă în aceeași înŃelegere și admiraŃie... dar ea nu îl așteaptă oricum, ea îl așteaptă 

smerită, gingașă și blândă ! Precum floarea-soarelui nu există fără seminŃe așa și femeia ar trebui să nu existe fără copii, 

căci rolul ei în lume, acesta este: nașterea și educarea pruncilor! Familia este deplină doar alături de copii, crescuŃi în  

credinŃă fermă în Dumnezeu. Să respecte cu stricteŃe posturile și din punct de vedere alimentar, dar și trupesc și 

căsătoria să-și păstreze sacralitatea.  

Tinerii, începători ai vieŃii, de multe ori sunt ispitiŃi de ideea că tineri fiind, de ce să înceapă a da naștere 

copiilor încă din primul an; să-și mai trăiască puŃin viaŃa și vor avea timp și de copii. Cu acest gând, dacă-l vor primi și-l 

vor lua de bun, vor deschide calea către păcat și către tot felul de necazuri, care vor veni sistematic către cei doi. 

Copiii sunt roadele dragostei; evitarea lor nu este dragoste, ci crimă. Acest lucru e mare păcat înaintea lui Dumnezeu.  

În fond, nu numai nașterea de prunci este scopul căsătoriei. Scopul căsătoriei este împlinirea poruncilor lui 

Dumnezeu. Este școala în care omul învaŃă de la Dumnezeu să devină persoană, ca Dumnezeu.  

Copiii, cum am mai spus, sunt rodul iubirii - căsătoriei, sunt rodul iubirii dintre soŃi, dar ei sunt și rodul 

creativităŃii divine, pentru că viaŃa vine de la Creator. Găsim în învăŃătura noastră de credinŃă și afirmaŃia că scopul 

căsătoriei așa cum e binecuvântată acum de Dumnezeu, este nașterea de prunci. Numai că, la om, nașterea nu se referă 

numai la nașterea din pântecul matern, ci la nașterea întru ÎmpărăŃia lui Dumnezeu! De aceea, căsătoria este cu 

adevărat o taină, este ceva dumnezeiesc, ceva care nu poate fi exprimat în cuvinte sau expus pe hârtie. Pentru a 

înŃelege mai multe trebuie să trăim, să practicăm această taină cu vrednicie.  

                 Suportul central al acestei Sfinte și MăreŃe Taine este, fără doar și poate, iubirea! De unde putem lua 

această iubire? Cui să o cerem? Lui Dumnezeu! De ce? Fiindcă Dumnezeu este IUBIRE!    

 

 

Eleva  Ambruș Elena, Clasa a XI-a 

Îndrumător: Prof. Irimia LaurenŃiu, Colegiul NaŃional “Ferdinand I”, Bacău 

Premiul I la Concursul judeŃean de eseuri și creaŃie literar-religioasă “Lumină din Lumină”, Bacău, 2011 
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Biserica a avut un rol important în viaŃa locuitorilor din satele comunei Bârsăneștii. unde sunt următoarele 
lăcașe de cult: Biserica “Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” .(Anexa XXXVIII), ridicată în 1857 în satul Albele, reparată în anii 
1906-1907; Biserica “Sfântul Gheorghe”, ridicată la 1809 în satul Bârsănești; Biserica “Sfântul Ilie” din Bârsănești-
Glodosul; Biserica “SfinŃii ÎmpăraŃi Constantin și Elena”, ridicată la 1994 în Bârsănești-Gura Văii; Biserica de lemn 
„Adormirea Maicii Domnului” din Brătești, 1737; Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, construită în 1949 în satul 
Brătești; Biserica de lemn “Sfântul Ierarh Spiridon” a Mănăstirii Caraclăul; Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, 
ridicată în anul 1771 în satul Caraclău, refăcută în 1844, aflată azi în restaurare; Biserica “Sfânta Treime” din Caraclău, 
construită în 1994.  

                                                     Biserica “Sfântul Gheorghe” din Bârsănești 

 

Biserica “Sf. Gheorghe” din Bârsănești a fost construită iniŃial din lemn, de enoriași, în 1809. După un Memoriu al 
protoiereului Th. Atanasiu, „biserica de lemn din Bârsănești este făcută de poporăni în 1817. Aceasta eu am conchis-o 
din veleatul, ce se găsește săpat într-o bârnă afară de altariu”1 A fost refăcută la 1840-1845, reparată în 1902 și 
reconstruită din zid de cărămidă în anul 1971. Biserica are plan treflat, un pridvor pe latura vestică și două turle, una pe 
naos și cealaltă pe pronaos. Catapeteasma este sculptată în lemn de stejar fiind pictată în anul 1976 de pictorul Iosif 
Vasu. Pictura murală s-a executat între anii 1977-1979 de către pictorul Muraru Nicolaevici.  

În biserică se afla mormântul Ileanei, soŃia lui Constantin Crupenschi, vornic de łara de Jos. Pe piatra de 
mormânt se poate citi că “(Su)pt această piatră (od)ihnește roaba lui Dumnezeu Ileana, soŃie vornicului mare de łara de 
Jos, Kostandin Krupenschi, pe care să zâcă tot căŃi vor ceti Dum(n)ezău so erti si să săvârșit la anu 1821 marŃi 30”2  

 Piatra funerară este expusă astăzi în muzeul de istorie din Onești.  

În Biserică se mai păstrează câteva icoane din secolul al XIX-lea. Pe clopotul mic al bisericii se poate desluși 
textul: „Acest clopot s-au făcut la satul Bă(r)s(ă)niști la hrămul besirece la presnuere sf(ă)ntului Ghiorghi, anul 1814”.3 

              Printre obiectele de patrimoniu ale  bisericii se află un Antologhion de București din 1776, o Evanghelie din 
secolul al XVIII-lea, un Triod de Buda din 1816, o Evanghelie de Buzău din 1836, un Molitvenic din secolul al XIX-lea. 

La 1754 ieromonahul Varlaam dăruia schitului o Evanghelie4 cumpărată cu opt lei, dania fiind însoŃită de un blestem 
pentru cei cu gânduri rele: „să s(e) știe că această sfântă čarte ivanghelie am cumpărat-o eu ermonah Varlaam dela 
Čurbă schitul Brăteștilor ca s(ă) fie slujitoare sfăntului schitu pe bani optu lei. Iar cine să va afla ca să o ia sau să o 
înstrăineze unul ca acela să n-aibă voia și să fie despărŃit de sfănta TroiŃă și negru ca Iuda vănzătorul di Hs. Afurisit și 
anaftimi și precopsală în casa lui să nu fie în veci. Și așe veche am cumpărat-o. Și înbla veletul dela zidire(a) lumii 7262 
(=1754) Sep(temvri)”.5 

Pe un Antologhion de București din 1766, aflat în biserică, scrie „Acest sf(ă)ntu meneiu l-am cumpărat eu ca 
să-mi fie mie și copiilor miei și nepoŃilor; iar cine l-ar lua însă lu, sau l-ar fura să fie blăstămat di D(o)mnul Hs. Și de 
Maica Precista și de toŃ sfinŃii părinŃi dela 7 săboare și de noi preuŃii. Erei Costantin ot Târgul Trotușului. 

Pe un Molitvenic6 din secolul al XIX-lea, aflat în biserică, scrie că: „… părinŃi și părinŃelor cii ce vă veŃi sluji la 
sfânta bisărică cu ačastă molitefnic cănd veŃi sluji la sfăntul jeartfelnic să vă aduceŃi aminiti și de mine fiindcă prin 
mijlocire(a) me s`au cumpărat ačastă carti pentru bisărică sf(i)nŃ(ilor) V(oe)voz ot Bărsă(ne)știi. Și vă rog să fiu pomenit 
Alexandru Obrej(a) – preot, Ana – prezvitera cu tot ne(a)mul lor. Acest molitvenic cu časlov bogat de Ne(a)mŃ, o 
evanghelii bogată și un trios iarăș bogat cari fac patru, iau le-(a)m adus dela Bacău și prin a me mijlociri s’au plătit 345 lei 
osăbit legatul lor și ferecatu evanghelii cu argint, cari s’au cheltuit  încă peste 400 lei. Și cei ce veŃi sluj (i) cu aceste cãrŃi 
să ne pomeniŃi pre preut Alixandr(u) și Ana — prezvitera”.  

Pe o Evanghelie de Buzău găsim schiŃată drama din familia lui Lucachi Vineriu nepot Catincăi Crupenschi și 
proprietar pe la 1843-1876 al satului Bărsănești, căsătorit pe la 1830 cu Catinca Venieriu, născută Roset, care a trăit 
drama de a naște 12 copii  morŃi, “deși cu feliuri de doctori s’au căutat soŃia me, dar n’ au fost chip a pute faci vreun 
copilu viu”. Se naște astfel o adevărata dramă de familie:” Și eram atât eu cât și maică-sa de-apururi în supărare pentru 
că nu-mi pute(a)m învrednici a ave și noi un copil.” La 1843 soŃia sa a născut-o pe Maria, botezată de Catinca 
Crupenschi, după ce un vis l-a îndrumat să meargă spre rugăciune la mănăstirea NeamŃ: ”Și așa într-o noapti am văzut 
prin vis ca o vedenii. Păre că au vinit în casă un călugăr noa(p)tea și găsându-mă supăr(at) în casă la Dădești m’au 
întrebat despre toate și despre copei de am. Și i-am spus cele întâmplate. Iar el mi-au zis: Că să eu pe soŃăia me căt va fi 
gre și cu toată râvna să alergu la Maica Domnului dela mănăstirea NeamŃului, că voi dobănde copii. Și așa și am urmat. Și 
s-au milostivit Mai(ca) Precurată de ni-au dăruit aciastă copelă fără a lua maică-sanici o doctorei lăsându-să numai în 
nădejde(a) Maicei Domnului, care copelă Domnu să o blagoslovască cu darurile cele buni și ca o menuni dumnezăiască o 
am însămnat-o ca să să știi”  

În 1849 lui Lucachi Venieriu i s-a născut al doilea copil, Luca, boteza de FrăsiniŃa Roset. Dar, în 1850, Catinca 
Venieriu se îmbolnăvește de “dropecă” (“dropica”, sau „hidropizia” e o stare patologică constând în acumularea de 
lichid seros în Ńesuturi). Nici doctorii de la Bacău, nici cei de la Iași nu au putut face nimic: ”Iar după acest copelu maică-
sa a fost tot bolnavă pănă cănd la 1850 Apr 25, sau arătat boala sa că i-au venitu un o(n)flătură la checioare dintăi și apoi 
curănd la tot trupul. Și cunoscădu-să că pătimește de dropecă am mersu pe la doctori, întăi la Bacău și apoi și la Eși. Și 
după câti căutări și consulturi n’au fost chip a să mai îndrepta”. La 10 martie 1949 “ș-au dat sufletul pe care domnul să o 
iarte”. O altă însemnare încheie inedita cronică de familie: „La anulu 1876 Aprilie 26, au adormit c(u)c(onu) Lucachi 
Venieriu”.                                                                                                                                                (va urma) 

1. Corneliu Stoica, Valea 
Trotușului. Enciclopedie, Editura 
Magic Print, Onești, 2006, p. 
506. 

2. Ibidem. 

3. Ibidem. 

4. Evangheliile desemnează 
scrierile religioase despre Iisus 
Hristos. Canonic majoritatea 
bisericilor creștine recunosc 
patru Evanghelii, cuprinse în 
Noul Testament. 

5. Corneliu Stoica, op.cit. p. 
506. 

6. Numele cărŃii de cult 
provine din slavonescul 
mo l i t v i n i kủ ,  î n s emnân d 
rugăciune și cuprinde Sfintele 
Taine, rugăciuni, Ierurgii, 
molifte. CărŃile de cult folosite 
de Biserica Ortodoxă se 
împart în două categorii: cele 
de strană a serviciului divin 
public cum ar fi, Mineele, 
Apos to lu l ,  Aca t i s t i eru l , 
Antologhionul, Panihida etc. și 
cărŃile liturgice, folosite de 
preot atât în serviciul divin 
public cât și cel particular 
acestea fiind, Liturghierul, 
Evanghel ia,  Molitfeln icul , 
T ip i cu l ,  Agh i a sma ta ru l , 
Arhieraticonul, etc.. 
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 Buna cuviinŃă în educaŃia creștină a copiilor, 
alcătuire de Ignatie Monahul, cu binecuvântarea 
Mitropolitul Serafim al Germaniei și al Europei Centrale și 
de Nord, Editura Andreas Print, București, 2008, 255p. 

 

 

 

 

 
 Cartea „Buna cuviinŃă în educaŃia creștină a copiilor”își propune să prezinte părinŃilor și 
educatorilor principii pentru aplicarea regulilor de bună purtare, aducând argumente biblice, 
patristice și din cultura universală pentru educarea creștină a copiilor.  
 În prefaŃă, profesoara Gabriela Alexandru afirmă: „Cred că mai important decât să înveŃe 
codul bunelor maniere este pentru un copil să înveŃe buna cuviinŃă creștină. Buna cuviinŃă 
creștină, spre deosebire de codul bunelor maniere, are motivaŃie interioară, la nivel de 
persoană. De aceea, singura modalitate reală de a-i convinge pe copii că în lumea aceasta mai 
merită să fii bun, generos,îngăduitor, răbdător, calm, modest, discret, politicos, atent la cei din 
jur s.a.m.d, este să-i determinăm să conștientizeze că deasupra tuturor este Dumnezeu. Copiii 
noștri vor fi oameni adevăraŃi doar atunci când vor înŃelege că buna lor purtare nu trebuie să 
înceteze atunci când nu e nici mama, nici tata de faŃă. Pentru că ei au un Părinte care îi 
observă permanent.” (pag. 13-14) 
 Capitolele cărŃii se referă la aspecte diverse ale conduitei copilului: „În familie”, „La 
biserică”, „La joacă”, „La masă”, „Atitudinea faŃă de adevăr și minciună”, „PoliteŃea”, 
„Vulgaritatea limbajului”, „VestimentaŃia și Ńinuta” etc.  
 Cartea include un mic florilegiu educaŃional din învăŃăturile Cuviosului Părinte Paisie 
Aghioritul, un capitol despre mame creștine - pilde de educaŃie și un capitol despre familia 
creștină – speranŃa României: „Fără taina Bisericii nu poate fi înŃeleasă nici taina familiei. 
Cununia este binecuvântată de Biserică în calitatea ei de icoană a iubirii dintre Hristos și 
Biserică, dintre Dumnezeu și umanitate.  

 De aceea taina familiei poartă în ea taina mântuirii și a vieŃii veșnice („Extra familiam 
nulla humanitas!”) Niciodată familia nu poate fi redusă la aspectul ei biologic, juridic, 
psihologic, sociologic sau cultural; ea este mai mult decât toate acestea la un loc și le 
transcede, pentru că are vocaŃia de a fi în lume icoana iubirii divine veșnice!”(preluare de la 
Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române„Dăruire și dăinuire”, Ed. Trinitas, 
Iași, 2005). 



 
 

 

 Omul fiinŃează și devine ceea ce este prin educaŃie 1. Din momentul în care omul a apărut, educaŃia l-a însoŃit, l
-a modelat, l-a spiritualizat 2, educaŃia fiind un act esenŃial în vederea unei continue ascensiuni către un scop ideal 3, 
pentru a da societăŃii un om ce era expresia unei imagini perfecte care după cum spune Platon „vrem să fie reflectată de 
persoanele ce sunt supuse procesului de educaŃie”.4 

 Profesorul este responsabil de modelarea personalităŃii umane, de ceea ce filosoful Constantin Noica numea 
„devenirea întru fiinŃă a omului”. În acest sens trebuie înŃeleasă grija Sfântului Apostol Pavel de a duce o viaŃă la 
înălŃimea celei pe care o propovăduia: “ca nu cumva, altora propovăduind, eu însumi să mă fac netrebnic” [I Cor. 9:27]. 
„Meseria de profesor este o mare și frumoasă profesiune, care nu seamănă cu nici o alta, o meserie care nu se părăsește seara 
adată cu hainele de lucru. O meserie aspră și plăcută, umilă și mândră, exigentă și liberă, o meserie în care mediocritatea nu este 
permisă, unde pregătirea excepŃională este abia satisfăcătoare, o meseria care epuizează și înviorează, care te dispersează și te 
exaltă, o meserie în care a ști nu înseamnă nimic fără emoŃie, în care dragostea e sterilă fără forŃă spirituală, o meserie când 
apăsătoare, când implacabilă, ingrată și plină de farmec”.5  

 Profesorul 6 este legătura vie dintre conŃinut și clasă, iar modul în care el reușește să-și împlinească rolul 
constituie esenŃa predării.7  

Procesul prin care noii generaŃii îi sunt transmise cu succes conŃinutul, caracterul și tiparele de 
comportament dorite este responsabilitatea fundamentală a profesorului. StudenŃii vin la noi dorind „să știe”, „să fie” 
sau „să facă”; și este de datoria noastră să-i ajutăm. Predarea nu este ceea ce face el - profesorul - ci ceea ce fac elevii. 
AtenŃia sa nu este îndreptată asupra lui însuși, ci asupra elevilor.8 Predarea cu adevărat biblică nu se împlinește dacă 
elevii nu rămân cu ceva în minte. “Dacă ei nu au învăŃat, atunci eu nu am predat”, spunea Bruce Wilkinson. Nu putem 
separa învăŃarea de predare. Ele sunt unite, sunt una. într-un fel sau altul, activitatea profesorului și cea a elevului trebuie 
să fie legate fără posibilitatea de a le despărŃi. 

 
Maximele învăŃării 
Maxima 1: Responsabilitatea profesorilor este de a-i stârni pe elevi să înveŃe. 
ÎnvăŃarea este adeseori ignorată de profesori în timpul lecŃiilor, cei mai mulŃi dintre ei considerând că elevii 

trebuie să înveŃe acasă. Fără a minimaliza învăŃarea acasă, trebuie precizat că bazele învăŃării școlare se pun în clasă, sub 
îndrumarea profesorilor, deoarece aceștia îi cunosc mecanismele și îi pot ajuta pe elevi să înveŃe eficient. 

Evident, responsabilitatea elevilor este să înveŃe materia - însă profesorul este cel responsabil să-i stârnească să o 
cunoască. 

Aceasta susŃine răspicat că profesorul este răspunzător, însă responsabilitatea lui trebuie coroborată cu 
responsabilitatea altora: a elevilor 9, a părinŃilor acestora, a altor persoane interesate și a societăŃii, în general. 
Profesorul nu este singurul răspunzător pentru elevii săi, însă la el ne referim în mod deosebit. 

Maxima 2: Profesorii vor fi răspunzători în faŃa lui Dumnezeu pentru influenŃa pe care au avut
-o asupra elevilor. 

Când cineva ne încredinŃează un anumit proiect, de obicei, trebuie să răspundem de performanŃele noastre. 
Răspunderea este mare, pentru că și talantul este mare. 

Cuvântul lui Dumnezeu ne arată în mod clar că fiecare dintre noi va da socoteală în faŃa lui Dumnezeu 
pentru modul în care am împlinit poruncile primite. 

Sfântul Apostol Iacov spune limpede: învăŃătorii vor avea parte de o judecată mai severă din partea lui Dumnezeu 
datorită responsabilităŃii lor mai mari. Dumnezeu ne va cere socoteală nu numai pentru modul în care trăim, ci și pentru 
felul cum predăm. Vom fi judecaŃi mai sever datorită rolului nostru de învăŃători. 

Efectele unui învăŃământ pur informativ și lipsa schimbărilor semnificative în raportul dintre informativ și 
formativ în predarea religiei sunt semnalate și de I. Nisipeanu: „Am dat copiilor cunoștinŃe și n-am format în sufletul lor 
sentimente religioase și deprinderi active morale religioase. De aceea am ajuns la o societate de farisei care știu religia, dar n-o 
cunosc; cunosc religia, dar n-o practică... În școala românească s-a făcut până astăzi instrucŃie religioasă, dar nu s-a făcut educaŃie 
religioasă” (I. Nisipeanu, apud M. Bulacu, 1935, p. 75-76). 10 

ReŃineŃi că profesorii „priveghează asupra sufletelor”, și nu doar asupra notelor! PredaŃi când sunteŃi fericiŃi și 
când aveŃi necazuri. PredaŃi pentru că Dumnezeu v-a chemat la aceasta. PredaŃi pentru rezultate bune la testul de vineri 
și pentru propria voastră notă la Testul Final.  

Maxima 3: Responsabilitatea le revine profesorilor, deoarece ei stabilesc subiectul, aleg stilul și 
controlează vorbitorul.11 

1. Control deplin asupra subiectului. Profesorul poate controla fiecare cuvânt pe care-1 rostește. Dacă dorește 
să schimbe subiectul oricând și din orice motiv, o poate face. Dacă vrea să dea un exemplu, poate. Dacă vrea să 
aprofundeze un anumit subiect, iar pe altul să-1 atingă în treacăt, poate s-o facă. Dacă dorește să facă o glumă pentru a 
trezi o clasă plictisită, poate și asta. 

2. Control deplin asupra stilului. Profesorul își poate controla, de asemenea, discursul și metoda. Dacă vrea să 
vorbească în șoaptă sau să strige, să stea liniștit sau să sară, să aplaude sau să stea cu braŃele încrucișate, totul depinde de 
el. Tot așa, el poate folosi grupuri mici, un curs, o discuŃie, o tablă, o dezbatere, un film sau o schiŃă.  

3. Control deplin asupra vorbitorului. De asemenea, profesorul deŃine controlul total asupra lui însuși. Poate veni 
îmbrăcat așa cum dorește, de la o Ńinută formală, la una sport — sau chiar mascat, dacă vrea. Poate veni devreme și 
pleca târziu. Poate discuta cu studenŃii sau îi poate Ńine la distanŃă. Poate sta jos, în picioare sau se poate plimba prin 
clasă. Profesorul are controlul total asupra vorbitorului. 

Maxima 4: Profesorii ar trebui să-și evalueze propriul succes în funcŃie de succesul elevilor.12 
Profesorii îi provoacă pe elevi să înveŃe materia, dar marii profesori provoacă un mare număr de elevisă înveŃe o mare 

parte din materie. 
 

LEGEA ÎNVĂłĂRII 

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

1. Bruce Wilkinson, Cele 7 Legi ale învăŃării, 
trad. Odet Ferentinos, Ed. Logos, Cluj, 2003; 

2. Constantin Cucoș, Pedagogie, ediŃia a II-a 
revăzută și adăugită, Polirom, 2006, p. 15 

3. Pr. Dr. Constantin Naclad, EducaŃia 
religioasă în cadrul slujirii preoŃești, Ed. Trinitas, 
Iași, 2007, p. 29 

4. Platon, Politeia II, 377 B la Pr. Prof. Ioan G. 
Coman, FrumuseŃile iubirii de oameni în 
spiritualitatea patristică, Ed. Mitropolia 
Banatului, 1988, p. 13, apud Ibidem p. 30 

5. Dumitru Salade, EducaŃie și personalitate, 
Ed. Casa CărŃii de ȘtiinŃă, Cluj-Napoca, 
1995, apud Daniela CreŃu, Adriana Nicu, 
Daniel Mara, Pedagogie – Formarea iniŃială a 
profesorilor, Editura UniversităŃii „Lucian 
Blaga” Sibiu, 2005 p. 335 

6. Autoritatea profesorului – RelaŃia de tip 
autocratic, bazată pe principiul „magister 
dixit”, trebuie înlocuită cu una întemeiată pe 
relaŃii în care profesorul are rol de 
îndrumator și coordonator al activităŃii 
elevului – RelaŃia de tip democratic. În 
accepŃiunea pedagogiei contemporane, 
relaŃia profesor-elev este privită ca o relaŃie 
de mare profunzime, în care ambii parteneri 
colaborează permanent și în cadrul căreia 
este bine precizat statutul fiecăruia: 
profesorul ca factor educativ, iar elevul ca 
obiect și subiect al educaŃiei. Constantin 
Cucoș, op.cit., p. 332 

7. A preda înseamnă a fi preocupat și 
interesat de procesul de învăŃare a 
studentului. El mai înseamnă și „a îndemna”, 
„a-i stârni pe alŃii să facă ceva” și „a îndeplini 
neabătut o anumită acŃiune”. 

8. Cum poŃi ști dacă ești un profesor bun? Prin 
ceea ce învaŃă studenŃii tăi.. 
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Maxima 5: Profesorii influenŃează mai mult prin caracterul și dăruirea lor, decât prin 
mesaj.13 

Exemplul de trăire creștină este un factor esenŃial pentru propovăduire. Exemplul personal al 
creștinului adevărat a trezit, dintotdeauna, în cei cu care convieŃuiește acesta, interesul pentru învăŃătura și 
credinŃa creștină care însufleŃește trăirea și face din el “sare a pământului”. 

Thomas Gordon, un reprezentant al psihologiei umaniste, considera că educaŃia nu poate avea loc în 
afara iubirii, iar iubirea presupune a-i accepta pe tineri așa cum sunt. Gordon recomanda profesorilor să fie 
deschiși și preocupaŃi de problemele elevilor, să fie atenŃi cu ei, menŃinându-le, încurajându-le, totodată, 
individualitatea. El solicita reducerea la minimum a controlului exterior asupra elevilor și înlocuirea lui cu 
întâlnirea reciprocă a trebuinŃelor acestora, recomandând ca educatorii să transmită mereu elevilor mesaje de 
încurajare. 

Profesia de educator este nu numai foarte frumoasă, ci și plină de încercări și inedit, iar o persoană 
care își alege acest drum trebuie să încerce permanent să se cunoască, să fie sinceră cu sine, să vrea să evolueze, 
să aibă capacitatea de a comunica și abilitatea de a dezvolta relaŃii interumane. «Nimic nu este mai rău decât un 
dascăl care este filosof numai în cuvinte. Acesta nu-i un dascăl, ci un făŃarnic». 

Fie ca elevii voștri să dorească să fie ca profesorul lor! 
Maxima 6: Profesorii există pentru a-i sluji pe studenŃi. 
 Structura aptitudinal-atitudinală a personalităŃii profesorului se completează cu motivaŃia 

muncii, înŃeleasă ca ansamblul condiŃiilor responsabile pentru obiectivele, calitatea și intensitatea 
comportamentului în muncă. În profesia didactică, motivaŃia predării vizează următoarele dimensiuni valorice:  

Altruism – posibilitatea de a contribui la binele altora prin munca depusă; 
Stimulare intelectuală – dorinŃa de învăŃare continuă prin procesul muncii; 
Reușită profesională – munca motivată de dorinŃa de reușită; 
Prestigiu – urmărirea creșterii prestigiului personal; 
Conducere – manifestarea abilităŃilor manageriale; 
Avantaje economice – motivarea efortului prin remunerarea activităŃii; 
SiguranŃă profesională – sentimentul de securitate psihologică și socială; 
AmbianŃă fizică satisfăcătoare – asigurarea unui mediu de lucru relaxant; 
RelaŃii cu superiorii și cu colegii – capacitate de relaŃionare și comunicare; 
Varietate și creativitate – spirit de independenŃă și creativitate prin munca depusă. 

 Maxima 7: Aplicând legile învăŃării și predării, putem deveni profesori remarcabili.14 
EsenŃa Legii învăŃării este cuprinsă în aceste cuvinte: „a stârni pe cineva să înveŃe". 
Profesorul ar trebui să accepte responsabilitatea de a-i stârni pe studenŃi să înveŃe. 
FiŃi extravagant de generoși. DăruiŃi celor din clasa voastră singurul lucru pe care-1 puteŃi dărui — pe 

voi înșivă. Tuturor. DâruiŃi-vă atât de mult pe voi înșivă, încât să-i motivaŃi să înveŃe în adevăratul sens al 
cuvântului, iar ei să vă invite la nunta lor, pentru că așa este normal. 

Mai jos sunt enumerate cinci lucruri importante care se regăsesc în fiecare clasă, școală duminicală, 
biserică sau loc de studiu biblic. 

1.    Elevii— cei ce trebuie să înveŃe subiectul 
2.    Subiectul — conŃinutul sau deprinderea ce trebuie însușită 
3.    Stilul — modul sau metoda folosită în predarea conŃinutului 
4.    Vorbitorul — instructorul sau profesorul care stârnește la învăŃare 
5.    Duhul — prezenŃa și influenŃa Duhului Sfânt 
Sugestii privind învăŃarea: 
IubiŃi-vă elevii din tot sufletul și necondiŃionat. EducaŃia presupune dragoste, dăruire, pentru că: „Iubirea nu 

domină, ea educă, iar aceasta înseamnă mai mult”.15 
ComunicaŃi subiectul gândindu-vă la nevoile și interesele elevilor,  
AdaptaŃi-vă cu regularitate stilul la fiecare situaŃie.  
BazaŃi-vă pe talentele și darurile pe care le aveŃi; fiŃi voi înșivă.  
AfirmaŃi în repetate rânduri valoarea elevilor independent de nivelul performanŃelor. 
PuneŃi-vă în valoare punctele tari pentru a le compensa pe cele slabe. 
BazaŃi-vă pe Duhul Sfânt pentru o învăŃare supranaturală,16 pentru “a-l conduce pe elev spre lumea 

spirituală”, pentru că “puterea care-l face pe om capabil de comuniune cu Dumnezeu e de la Dumnezeu și este 
însăși dragostea lui, dragoste care copleșește făcându-l Dumnezeu prin har”. 

 Un profesor preocupat de calitatea și durabilitatea cunoștinŃelor predate va trebuie să 
favorizeze o situaŃie de învăŃare aprofundată și să descurajeze situaŃiile de învăŃare superficială, de suprafaŃă, 
orientată spre simpla reproducere a cunoștinŃelor rupte de realitatea cotidiană. O situaŃie de învăŃare strategică, 
în combinaŃie cu o situaŃie de învăŃare aprofundată conduc la o asociere excelentă a rezultatelor și calităŃii 
învăŃării. 

 Pentru reușita învăŃării, pentru dobândirea performanŃelor dorite, sunt importante atât 
predispoziŃiile, aptitudinile, mecanismele de învăŃare, adică tot ceea ce depinde de cel care învaŃă, cât și asigurarea 
condiŃiilor externe pentru a-l stimula și influenŃa pe elev (metode, materiale didactice, stimuli exteriori), ceea ce 
este independent de cel care învaŃă. 
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9. Când ești profesor, trebuie să predai ca și când 
ai fi sută la sută responsabil, iar când ești elev, 
trebuie să înveŃi ca și când ai fi sută la sută 
responsabil. 

10. Monica Opriș, Dorin Opriș, Mușata Bocoș, 
Cercetarea pedagogică în domeniul educaŃiei religioase, 
Ed. Sf. Mina, Iași, 2006, p. 30 

11. Cf. Daniela CreŃu, Adriana Nicu, Daniel Mara, 
op.cit, Cap. 11, pp. 166-184 

12. Testul cel mai important al eficacităŃii profesorului este 
performanŃa școlară a studentului. 

13. Când Duhul lui Dumnezeu este înăbușit, iar 
păcatul este lăsat să domnească liber, nu numai că 
Duhul nu va fi prezent în învăŃătură, dar curând nu va 
mai fi nici Scriptura, învăŃătorul sau predicatorul va 
începe să modifice conŃinutul pentru a se potrivi cu 
stilul său de viaŃă. 

14. La o școală generală din Dallas era un post vacant 
de profesor pentru care au candidat mai multe 
persoane. în sfârșit, s-a făcut preselecŃia, rămânând 
doi candidaŃi. Primul predase timp de treizeci și cinci 
de ani; celălalt ,,o femeie, era abia în al doilea an de 
predare. Profesorul cu experienŃă și cu toate 
recomandările posibile era sigur că va obŃine postul. 
Dar, la șfârșitul săptămînii, a fost aleasă tânăra femeie. 
Bărbatul mai în vârstă era livid. A năvălit în timpul 
ședinŃei consiliului profesoral cerând explicaŃii, de ce 
nu fusese angajat — la urma urmei, el era cel care 
avea treizeci și cinci de ani de experienŃă. 
Administratorul, înŃelept, a așteptat o clipă și apoi a 
răspuns: — Domnule, este adevărat că 
dumneavoastră predaŃi de treizeci și cinci de ani, dar 
n-am putut vedea nici o îmbunătăŃire a stilului 
dumneavoastră de predare de-a lungul anilor. După 
cum văd, aveŃi un singur an de experienŃă repetat de 
treizeci și cinci de ori! 

15. Irina Petrea, Și tu poŃi fi Supernanny. Cum să-Ńi crești 
bine copilul, Ed. Trei, București, 2007, p. 16 

16. Nivelul Duhului. Profesorul își slujește întru totul 
studentul, dar, în plus, cooperează cu Duhul Sfânt 
în pregătirea lecŃiei, în prezentarea ei și în relaŃia sa 
cu studentul. Când acest lucru se întâmplă în mod 
regulat, studenŃii sunt învăŃaŃi nu numai de 
profesorul din sala de curs, ci și de Cel lăuntric. în 
măsura în care Duhul Sfânt își revarsă ungerea 
peste profesor și atinge inima studentului, procesul 
învăŃării are loc la un nivel supranatural. 
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Dumnezeu este lumina  
“Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric,  

ci va avea lumina vieŃii” (Ioan 8:12) 

 

În aceasta lume oarbă, încărcată de rutină, 

Unde cerul n-are stele și păcatul n-are vină,  

Când toŃi cei din întuneric vor răzbate spre lumină, 

Ochii vor dori să vadă pe Hristos - ”Lumină lină”. 

 

Dumnezeu este SperanŃa zilelor ce ne-au rămas,  

E Lumina învierii sufletelor fără glas, 

E Cuvântul fără margini doar de unii înŃeles,  

E Treimea Sfântă care, tuturor ne dă un sens. 

 

Îl simŃim mereu aproape, e cu noi în orice ceas, 

El ne luminează calea, ne veghează orice pas, 

Ca lumina dimineŃii, care șterge-orice coșmar. 

El ne dă ”lumina vieŃii“ și ne scapă de amar. 

 

În această lume oarbă, încărcată de păcat,  

A venit Hristos - ”Lumina” și pe orbi i-a vindecat. 

S-a-nălŃat apoi la Tatăl, Care-n lume a trimis  

Duhul Sfânt spre mângâierea rănilor ce s-au închis. 

 

 

 

Eleva Pruteanu Diana Georgiana, Clasa a XI-a 

Îndrumător: Prof. Gavriliu Veronica, Colegiul NaŃional ”Gh. Vrănceanu” Bacău 

Premiul I “Concursul judeŃean de eseuri și creaŃie literar-religioasă “Lumină din Lumină”- Bacău, 2011 
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Postul Mare sau al Sfintelor Paști 

 

 Anul acesta, Postul Paștilor, Păresimile sau Patruzecimea, adică postul dinaintea Învierii 
Domnului începe pe 7 martie. El este cel mai lung și mai aspru dintre cele patru posturi de 
durată ale Bisericii Ortodoxe; de aceea, în popor e numit, în general, Postul Mare sau Postul 
prin excelenŃă. El a fost orânduit de Biserică pentru cuviincioasa pregătire a catehumenilor de 
odinioară, care urmau să primească Botezul la Paști și ca un mijloc de pregătire sufletească a 
credincioșilor pentru întâmpinarea cu vrednicie a comemorării Învierii Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos; totodată ne aduce aminte de postul de patruzeci de zile Ńinut de Mântuitorul Iisus 
Hristos înainte de începerea activităŃii Sale Mesianice (Luca 4:1-2), de unde i s-a dat și 
denumirea de Păresimi sau Patruzecime 

 În general, SfinŃii PărinŃi și scriitori bisericești privesc acest post ca o instituŃie de origine 
apostolică. Începând de pe la sfârșitul secolului al III-lea înainte, Postul cel Mare a fost împărŃit 
în două perioade distincte, cu numiri diferite: Postul Păresimilor (Patruzecimii) sau postul 
prepascal, care Ńinea până la Duminica Floriilor, având o durată variabilă, și Postul Paștilor 
(postul pascal), care Ńine o săptămână, adică din Duminica Floriilor până la cea a Învierii, fiind 
foarte aspru. Abia în secolul al IV-lea, mai precis după uniformizarea datei Paștilor, hotărâtă la 
Sinodul I Ecumenic (325), Biserica de Răsărit (Constantinopol) a adoptat definitiv vechea 
practică, de origine antiohiană, a postului de șapte săptămâni, durată pe care o are și astăzi.  

 În prima săptămână din Postul Paștilor, zilele de luni și marŃi sunt zile aliturgice, fiind zile 
de post cu ajunare deplină. SfinŃii PărinŃi au rânduit ca această primă săptămână a postului să 
fie păzită cu cea mai mare rigoare posibilă. MulŃi monahi și mulŃi creștini îmbunătăŃiŃi rămân 
fără să mănânce nimic până vineri. Creștinii rânduiesc ca această primă săptămână a postului 
lor să fie păzită cu tărie și o socotesc drept cea mai curată printre toate celelalte zile ale 
Postului Mare. Din acest motiv, această săptămână era numită „Săptămâna curată“ pentru a 
arăta că felul în care trebuie să fie păzită trebuie să fie model pentru toate celelalte săptămâni 
ale Postului Mare. 

 De asemenea, Vinerea Patimilor este zi aliturgică deoarece ea este o zi de întristare și de 
post, pentru că în această zi a fost răstignit și îngropat Domnul nostru Iisus Hristos. În această 
zi nu se săvârșește liturghie din două motive: în primul rând pentru că Sfânta Liturghie este o 
taină pascală, o zi de bucurie, o zi în care credincioșii sunt chemaŃi la prăznuire și din acest 
motiv săvârșirea ei este nepotrivită cu zilele de post; în al doilea rând, amintirea pătimirii 
Domnului nostru Iisus Hristos, petrecută în această zi s-a socotit atât de completă, încât nu s-a 
mai considerat folositor și logic să se redubleze prin săvârșirea Sfintei Liturghii, care de fapt 
este aceeași temă. 

 După cum aflăm din „Liturgica generală” a părintelui Ene Braniște, pe parcursul Postului 
Sfintelor Paști, între slujbele rânduite de PărinŃii Bisericii un loc aparte îl ocupă și Canonul 
Sfântului Andrei Criteanul care se săvârșește în prima și în a cincea săptămână din Postul 
Mare; în prima săptămână, în seara zilelor de luni, marŃi, miercuri și joi, în cadrul slujbei 
numite PavecerniŃa Mare (slujba de după Vecernie), când strofele Canonului sunt împărŃite în 
patru părŃi, corespunzătoare celor patru zile; miercuri în săptămâna a cincea din Post, în 
cadrul slujbei numite Denia când se cântă integral.    (RedacŃia) 
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Cuvânt de preŃuire și binecuvântare a femeii  
 
 
 Deși Ziua InternaŃională a Femeii nu este o sărbătoare creștină, ci o expresie a umanismului secularizat, totuși ea 
poate fi un prilej de a evidenŃia preŃuirea pe care o acordă Biserica femeii credincioase. 
 
 Anul acesta, sărbătorirea Zilei InternaŃionale a Femeii (8 martie) poate fi conexată cu o temă de reflecŃie majoră în 
Biserica Ortodoxă Română. Este vorba de importanŃa „Sfintei Taine a Cununiei”, ca sfinŃire a legăturii de iubire 
dintre bărbat și femeie sau încoronarea lor „cu cinste și mărire”, pentru a trăi o viaŃă binecuvântată în vederea fericirii și a 
mântuirii. Prin această sfântă Taină a Cununiei, femeia fecioară devine soŃie și apoi mamă, dacă naște copii. Unirea 
aceasta a fost binecuvântată de Dumnezeu mai întâi în Rai (Facere 2: 24), iar Hristos-Domnul a sfinŃit Nunta la Cana 
Galileii, unde a participat împreună cu Mama Sa și cu sfinŃii Săi ucenici, săvârșind acolo prima Sa minune, adică 
prefăcând apa în vin, spre bucuria tuturor, graŃie mijlocirii Maicii Domnului. Prin aceasta, se vede că familia se află în 
centrul iubirii și binecuvântării lui Hristos și în grija Bisericii Sale. Luminat de Evanghelia lui Hristos, creștinismul a 
consacrat definitiv în istorie demnitatea supremă și valoarea unică a persoanei umane, indiferent de gen, rasă ori poziŃie 
socială. Faptul că „în Hristos nu mai este nici bărbat, nici femeie” (Galateni 3:28) înseamnă că și unul și celălalt sunt în 
primul rând persoane, adică fiinŃe raŃionale, libere și iubitoare, create după chipul lui Dumnezeu sau al Sfintei Treimi 
(Facere 1: 27).  
  
 Deci, bărbatul și femeia ca persoane, sunt fiinŃe egale și complementare, chemate la comuniune de iubire, dincolo 
de orice condiŃionări fizice, biologice sau sociale. În această perspectivă, relaŃia care se stabilește între dimensiunea 
umană masculină și cea feminină nu mai poate fi gândită ca un raport de forŃe concurențiale în plan biologic, intelectual 
și social. Iar în plan spiritual, sfinŃenia exprimă cel mai bine egalitatea dintre bărbat și femeie, întrucât sfinŃii bărbaŃi și sfintele 
femei din calendar se bucură de aceeași cinstire din partea Bisericii. Arhetipul iubirii dintre bărbat și femeie este legătura de 
iubire dintre Dumnezeu și umanitate, mai precis iubirea sfântă dintre Hristos și Biserica Sa, numită nu doar Trup al lui 
Hristos (cf. 1 Corinteni 12:27; Efeseni 4:12), ci și Mireasă a lui Hristos (cf. Apocalipsa 19:7; 21:9). 
 
 Prin iubirea milostivă și binecuvântarea sfinŃitoare a Preasfintei Treimi, femeia a devenit, în Maria din Nazaret, 
Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară, pentru ca în Fiul ei, Iisus Hristos, să fie veșnic unite Dumnezeirea și 
umanitatea. Astfel, femeia credincioasă și smerită a fost chemată să nască pe Fiul lui Dumnezeu ca Om pe pământ, 
pentru ca umanitatea să se poată înălŃa la viaŃa cerească. După modelul Maicii Domnului, vocaŃia sfântă a femeii este de 
a da viaŃă și de-a cultiva comuniunea de viaŃă în familie și societate, întrucât numai comuniunea de iubire smerită poate 
fi viaŃă adevărată. Astfel, însăși participarea femeii la viaŃa publică are, de cele mai multe ori, o considerabilă pondere 
benefică. Femeia aduce un plus de suflet, de căldură, de comuniune prin prezenŃa, cuvintele și activitatea sa, participarea 
ei afectivă la promovarea vieŃii în comuniune fiind un factor pozitiv, uneori chiar esenŃial în demersul de soluŃionare 
promptă a unor cazuri de suferinŃă socială. 
 
 Astăzi trăim într-o lume înrobită de goana după profitul material imediat și multiplu, încât omul pierde tot mai 
mult sensul vieŃii sale și capacitatea de-a discerne între valorile perene și succesele efemere, între nobleŃea sufletului și 
abilitatea pragmatică. Odată cu pierderea acestui discernământ, slăbește atât credinŃa omului în dobândirea vieŃii 
veșnice sau a mântuirii, cât și iubirea adevărată în familie și societate. Prin urmare, este vital să ieșim din carapacea 
individualismului nostru egoist și să cultivăm iubirea smerită faŃă de Dumnezeu și de semenii noștri. În acest sens, să ne 
gândim astăzi, în stare de rugăciune și solidaritate, în primul rând la mulŃimea femeilor care suferă din cauza sărăciei, șomajului, 
bolilor, migraŃiei, divorŃului, singurătăŃii, violenŃei domestice și multor umilirii. De asemenea, să ne gândim, cu preŃuire și 
recunoștinŃă, la mulŃimea femeilor credincioase și harnice, înŃelepte și curajoase care ajută familia, Biserica și societatea să 
cultive darul sfânt al vieŃii ca existenŃă în comuniune de iubire faŃă de Dumnezeu și de semeni. Adresăm tuturor femeilor, dar 
mai ales celor care sunt soŃii și mame credincioase, cuvânt de preŃuire și binecuvântare pentru prezenŃa și lucrarea lor 
benefică în familie, Biserică și societate. 
 
 Preasfânta Treime, pentru rugăciunile Maicii Domnului și ale tuturor sfinŃilor, să lumineze și să umple de bucurie 
toată lucrarea cea bună și folositoare a femeilor din poporul român, întru mulŃi și fericiŃi ani! 

 
 

† DANIEL  
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române  

 

Mesajul adresat cu ocazia Zilei InternaŃionale a Femeii, 8 martie 2011 
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Ochii cei mai dragi din lume, 

Care sunt făcuŃi anume 
Să ne dea lumina lor. 

Parcă-i ruptă dintr-un soare. 
Cine oare? Cine-i oare? 

 

Glasul care și-n tăcere 
E-nvelit de mângâiere 

Și cu vorbe de alint, 
E o caldă dezmierdare. 

Cine oare? Cine-l are? 
Cântec fără asemănare,  

În vorbe nemuritoare, 
Pe care îl porŃi în gând  

Cât ai fi crescut de mare.  
Cine oare? Cine-i are? 

 
Vremea-i lungă de-așteptare 

Și-o avere de răbdare,  
Cât ar fi drumul de lung  

Și prăpastia de mare.  
Cine oare? Cine oare?  

 
Mama, doar mama, 

Fără a fi datoare, 
ÎŃi dă tot ce-n suflet are.  

Mama ,doar mama, 
Uitând parcă de sine,  

Ea trăiește doar prin tine.  
Mama, doar mama 

Găsește alinare, 
Simte când ceva te doare.  

Mama te-nvaŃă primii pași în viaŃă  
Și te-ajută să-nvingi teama.  

Mama, doar mama!.  
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25 MARTIE - PRAZNICUL BUNEI VESTIRI 



Doi pelerini urcau pe un drum abrupt, în vreme ce îi șfichiuia 

un vânt rece. Stătea să se dezlănŃuie furtuna. Așchii de gheaŃă 

șuierau învârtindu-se în vârtejuri ameŃitoare printre stânci. Cei doi 

oameni înaintau cu greu. Știau bine că, dacă nu aveau să ajungă la 

timp la adăpost, aveau să piară în furtuna de zăpadă.  

Pe când inima le devenise cât un purice din pricina grijii și 

erau aproape orbiŃi de ninsoare, ajunseră în apropierea unei 

prăpăstii, de unde auziră niște gemete. Un biet om căzuse în hău și, 

neputând să se miște, striga după ajutor.  

Unul dintre ei zise:  

- Acesta îi este destinul. Acest om este condamnat la moarte. 

Hai să grăbim pasul sau îi vom împărtăși și noi soarta.  

Și se grăbi sa înainteze, puŃin aplecat, pentru a se opune forŃei 

vântului.  

Pe cel de-al doilea, în schimb, îl cuprinse mila și începu să 

coboare râpa abruptă. Îl găsi pe rănit, și-l puse pe spate și urcă iar, 

chinuit, panta grea.  

Se lăsa întunericul. Cărarea era tot mai întunecată. Pelerinul 

care purta rănitul în spate era asudat și tare ostenit, când zări 

luminile adăpostului. Îl însufleŃi pe rănit, spunându-i să reziste, dar, 

pe neașteptate, se împiedică de ceva întins de-a latul cărării. Privi și 

nu putu să nu tresară de oroare: la picioare sale era întins trupul 

tovarășului său de drum. Frigul îl omorâse.  

El scăpase de aceeași soartă numai pentru că se ostenise să-l 

poarte pe umerii săi pe amărâtul pe care îl salvase din râpă. Trupul 

acestuia și efortul menŃinuseră căldura care i-a fost necesară 

pentru a supravieŃui.  

“Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are,  

ca sufletul lui să și-l pună pentru prietenii săi.“ (Ioan 15:13) 

DOI PELERINI 
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Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și sfântă  

Învierea Ta o lăudăm și o slăvim! 


