
“Hristos a înviat din morŃi, cu moartea pe moarte 
călcând și celor din morminte viaŃă dăruindu-le!” 

HARISMAHARISMA
ANUL II   NR. 3 APRILIE 2011  

REVISTĂ DE PEDAGOGIE, CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE CREȘTINĂ A PROFESORILOR DE RELIGIE DIN BACĂU 



 

                Colectivul de redacŃie: 

PR. PROF. BĂLAN IOAN   PR. PROF. CĂSĂNEANU IONUł  PROF. GORBĂNESCU CRISTINA 

PROF. DR. APOSTU VIOLETA  PROF. CHIRICA MIHAELA  PROF. COJAN LOREDANA  PROF. PLĂEȘU TEODORA                 

PROF. DUMEA DANISIA  PROF. SANDU ELENA  PROF. BÂRGĂOANU OTILIA  PROF. BALINT MARICICA                       
PROF. HEREȘ ELENA    PROF. JUPENSCHI CONSTANTIN     PROF. ALEXANDRESCU LIANA 

                       CORECTOR: PR. HEREȘ OVIDIU                      TEHNOREDACTOR: PROF. POPA  ALEXANDRA  

 ISSN: Nr. 2069-5489           EMAIL: harisma.bacau@yahoo.com 

Revistă trimestrială de pedagogie, cultură și spiritualitate a profesorilor de religie din Bacău,                                                                        

editată cu binecuvântarea † dr. IOACHIM BĂCĂUANUL, Episcop - vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului                                                                         
și cu aprobarea INSPECTORATULUI ȘCOLAR al JudeŃului Bacău.  

Răspunderea integrală pentru originalitatea textelor și corectitudinea informaŃiilor aparŃine autorilor acestora. 

                                               PREȘEDINTE DE ONOARE                                          PREȘEDINTE EXECUTIV 

                                         † Dr. IOACHIM BĂCĂUANUL                                                 Prof. IRINA LEONTE  

                   Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului                            Inspector de specialitate, I.S.J. Bacău 

HARISMA        2HARISMA        2  

4 - 5 EVENIMENT - INTERVIU 

Pr. Prof. Dr. Gheorghe POPA - Facultatea de Teologie Iași 

6 – 23 ACTUALITATE ȘCOLARĂ 
 

50 - 67 ANUL OMAGIAL AL SFÂNTULUI BO-
TEZ ȘI AL SFINTEI CUNUNII  

32 SFÂNTA EUHARISTIE - JERTFĂ ȘI TAINĂ A 
VIEłII VEȘNICE 

Pr. Prof. Dr. Constantin LEONTE - Seminarul Teologic “Sf. 
Gheorghe” Roman 

30 ”De la ex cathedra la pro cathedra” (II) 
Conf. Univ. Dr. Ioan DĂNILĂ Facultatea de Litere 
a UniversităŃii „Vasile Alecsandri“ din Bacău 

3 EDITORIAL 

† dr. IOACHIM BĂCĂUANUL  

Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului 

72 - 73 ÎNVIEREA LUI HRISTOS – LUMINA 
SFÂNTULUI BOTEZ 
PF DANIEL Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române  

24 – 29 OLIMPIADA NAłIONALĂ DE RELIGIE 
ORTODOXĂ - GALAłI 20011 
Prof. Irina LEONTE - inspector de specialitate 



 Cele mai multe religii ale lumii, cum și cele mai mari 
precepte filozofice, sunt fondate pe certitudinea unei viziuni 
a omului. CredinŃa creștină este singura din lume care își 
trage seva într-un eveniment al istoriei, consemnat de ea: 
Învierea Mântuitorului Iisus Hristos – cel mai mare 
« fenomen » din univers de după crearea lumii văzute și 
nevăzute. Evenimentul a devenit firul de aur al speranŃei 
creștine care a legat, prin credinŃă, viaŃa omului de viaŃa lui 
Hristos. Învierea este încoronarea istoriei și confirmarea că 
mântuirea obiectivă și subiectivă a omului nu este o utopie, 
ci o realitate. Evenimentul, văzut ca victorie decisivă asupra 
morŃii și negativului, aduce omului din această lume un elan 
decisiv în angajamentul său de a-și orienta viaŃa către 
eternitate, având ca model învierea lui Hristos. Sfântul 
Apostol Pavel consideră acest eveniment „piatra unghiulară 
a misterului lui Hristos și criteriul absolut al veridicităŃii 
Evangheliei propovăduite de el” (cf. I Corinteni 15:15-16). 
Astfel, Învierea devine adevărul culminant al credinŃei 
noastre în Iisus Hristos, adevăr crezut și trăit de generaŃii 
după generaŃii, de aproape două milenii.  

Prin urmare, Învierea nu este numai o reîntoarcere 
la aceasta viaŃă terestră a lui Hristos, presupunând o a doua 
moarte obligatorie, asemeni fiului văduvei din Nain, fiicei lui 
Iair sau lui Lazăr din Betania (aceștia au mai murit o dată). 
Învierea nu este nemurirea sufletului cum au descris-o 
gnosticii primelor veacuri creștine (în cazul acesta ar fi fost 
o „semi-înviere“ cum contravenea Tertulian în De 
resurectione,2). Învierea nu este nici reîncarnare (samsara) 
ca în concepŃia religiilor asiatice, unde se vorbește de 
renașterea sau recăderea omului într-o nouă existenŃă 
terestră. Învierea este intrarea în viaŃa fără de sfârșit a 
trupului lui Hristos și deci, a umanităŃii în integritatea ei. 
Învierea este un eveniment transcendental, dar real. Așa a fost 
considerat încă din primele clipe ale întâlnirii Celui Înviat cu 
umanitatea încă coruptibilă : „Cu adevărat Domnul a înviat 
și S-a arătat lui Petru“(Luca 24:34).  

Aici este vorba despre o realitate istorică. Dar 
faptul că evenimentul este consemnat de istorie ca o 
trecere prin moarte a umanităŃii lui Hristos la viaŃa divină 
trinitară, denotă că învierea rămâne un fapt transcendent și 
metafizic. Hristos continuă în același timp să menŃină o 
legătură strânsă cu istoria (a se vedea mormântul gol, 
multiplele arătări după scularea din morŃi, etc.), iar Învierea 
Sa constituie o întâlnire tainică și permanentă între 
transcendenŃa lui Dumnezeu și imanenŃa omului, între 
eternitate și timp. Învierea a conferit omului statutul 
de  „fiinŃă pentru înviere“ (Heidegger), iar evenimentul 

a c e s t a  n e 
privește pe 
toŃi, pentru că 
toŃi putem fi 
beneficiarii lui. 

         Însă, ce 
p ă c a t  c ă 
statutul acesta 
nu și-l mai 
împropriază omul modern, care a înŃeles reducŃionist 
noŃiunea de înviere, minimalizând evenimentul la 
tradiŃie populară. El uită, în pragmatismul său, că fără 
Hristos înviat, riscă să-și piardă orientarea în istorie și 
asemănarea cu Dumnezeu.  

 Hristos nu se va recunoaște în cel ce nu-și 
structurează identitatea spirituală în viaŃa aceasta. 
Ori, Hristos înviat nu este un Dumnezeu abstract, ci 
personal, care nu a fost doar o prezenŃă reală a 
trecutului, ci prin înviere a devenit meta-istorie. În 
virtutea dumnezeirii Lui, El se poate revela oriunde și 
oricând, dăruind umanităŃii dinamismul și entuziasmul 
unei vieŃi trăite plenar, care are la bază o certitudine 
de nezdruncinat, o orientare clar conturată și o 
finalitate mult așteptată. 

        După Înviere, Hristos a avut iniŃiativa de a se 
întâlni cu umanitatea, iar de atunci această iniŃiativă 
aparŃine omului. Însă marea dezamăgire a lui Hristos 
Cel Înviat este că modernitatea încetează să se mai 
entuziasmeze de cele mai însemnate daruri pe care El 
le oferă istoriei, dintre care cel suprem este învierea și 
viaŃa veșnică. 

         Omul modern este preocupat de idealuri 
efemere, de o tot mai confortabilă instalare în istorie, 
care pe lângă măreŃia și grandoarea celor propuse de 
Dumnezeu în transcendent, par niște castele de nisip, 
construite dintr-un orgoliu egoist de un copil capricios. 
Doar conjugând realitatea pragmatică a istoriei cu 
transcendentul infinit al lui Dumnezeu, omul 
mileniului al treilea va regăsi dimensiunea spirituală a 
vieŃii acceptând pe Hristos ca “Fiu al lui Dumnezeu 
întrupat”, ca Domn al istoriei, ca Adevăr revelat, Cale 
a urma și ViaŃă a împlini. 

Numai așa Învierea Sa poate deveni: sevă a 
vieŃii, lumină a istoriei și sens al umanităŃii, iar mileniul 
al treilea, Mileniul învierii. 

               † dr. IOACHIM BĂCĂUANUL  

Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului 
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editorial 

ÎNVIEREA LUI HRISTOS - EVENIMENT METAFIZIC 
CONSEMNAT DE ISTORIE 



Părinte profesor, bine aŃi revenit pe meleagurile noastre 

băcăuane!  Ce ne puteŃi spune despre învăŃământul religios 

preuniversitar, în general și despre cel băcăuan, în mod special? 

 Mai întâi aș dori să-mi exprim bucuria și onoarea de 

a participa împreună cu dumneavoastră și cu colegul meu, 

părintele prodecan Ion Vicovan, la susŃinerea unei lucrări 

metodico-știinŃifice pentru obŃinerea gradului didactic I în 

învăŃământul preuniversitar. Orice întâlnire de acest gen 

presupune, pe lângă exigenŃe academice specifice, și o 

evaluare a calităŃii actului  didactic, în general, și a 

impactului pe care disciplina Religie îl are în conștiinŃa 

elevilor dar și a părinŃilor și tutorilor acestora. 

 În urma acestor activităŃi de evaluare, la care 

participaŃi și dumneavoastră în calitate de inspector de 

sepcialitate, am constatat că după 20 de ani de 

perfecŃionare continuă învăŃământul religios preuniversitar 

s-a maturizat iar roadele sale deosebite în plan spiritual, 

cultural și educaŃional se pot observa în fiecare școală, 

inclusiv în școlile frumoase și bine organizate din judeŃul 

Bacău. 

 În cadrul acestei vizite am fost impresionat și de 

atitudinea pozitivă a celorlalte cadre didactice faŃă de 

disciplina Religie și faŃă de profesorii care o predau. 

Aceasta este și o dovadă a sensibilităŃii religioase deosebite 

care s-a păstrat în adâncul sufletului românesc, rezistând și 

supravieŃuind, cu ajutorul lui Dumnezeu, agresiunii 

ideologice la care a fost supus în perioada comunistă. 

Părinte, ce rol consideraŃi că are educaŃia religioasă 

astăzi: începutul educaŃiei unui copil sau întoarcerea la 

credinŃă? Pot avea copiii un rol însemnat în aducerea 

părinŃilor la sfânta biserică, prin educaŃia lor religioasă 

primită în școală? Putem să îi considerăm mici misionari 

ai credinŃei? 

 Așa cum bine aŃi sesizat, prin modul în care aŃi 

elaborat întrebarea, educaŃia religioasă astăzi poate 

constitui și trebuie să constituie începutul educaŃiei 

integrale a unui copil, dar ea poate fi și un moment 

prielnic pentru „întoarcerea” la credinŃă a unor 

părinŃi care, datorită unor împrejurări dificile din 

viaŃa lor, s-au înstrăinat de valorile creștine, pe care 

le propune Biserica Mântuitorului Hristos ca pietre 

edificatoare pentru templul lăuntric al fiecărei 

persoane și comunităŃi umane. Mântuitorul Hristos a 

spus la un moment dat că dacă noi cei „maturi” din 

punct de vedere biologic și psihologic nu ne vom 

„întoarce” la starea de suflet a unui copil nu vom  

INTERVIU cu Pr. Prof. Univ. Dr. Gheorghe POPA, prorector al UniversităŃii “Al. I Cuza” IAȘI, Facultatea de Teologie Ortodoxă 
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Să edificăm universul personal al fiecărui tânăr prin 
exemplul personal și entuziasmul nostru creator... 



intra în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. Această „întoarcere” nu 

presupune însă revenirea la starea de naivitate a copilăriei, 

ci la bucuria și siguranŃa pe care o simte copilul în 

comuniunea cu cei dragi și, prin ei, cu Dumnezeu.  

 De aceea copiii pot fi, așa cum spuneŃi, mici misionari 

ai credinŃei în măsura în care și noi îi privim cu drag și ne 

apropiem de sufletul lor curat, într-o anumită stare 

smerenie, la care ne cheamă și Mântuitorul prin cuvintele: 

„LăsaŃi copii să vină la Mine căci a unora ca aceștia este 

ÎmpărăŃia cerurilor”. 

Părinte, tinerii zilelor noastre sunt cuprinși tot mai mult de 

pericolul deznădejdii, pe fondul instabilităŃii societăŃii actuale, a 

lipsei perspectivelor personale și profesionale. Ce poate face 

Biserica, prin preoŃii și profesorii de religie, referitor la 

eradicarea acestei boli a societăŃii? 

 Într-adevăr, unele cercetări recente au ajuns la 

concluzia că „deznădejdea” sau „disperarea” este una din 

suferinŃele majore ale societăŃii noastre post moderne. 

Cauzele sunt multiple însă ele se interferează și cu modul în 

care este formată conștiinŃa religioasă și morală a tinerilor. 

 O conștiinŃă bine formată nu va „demisona” ușor de 

la marile responsabilităŃi ale vieŃii. Biserica, prin slujitorii ei, 

poate să edifice universul lăuntric al fiecărui tânăr, însă, ca 

orice act de edificare umană, și edificarea spirituală și 

morală nu poate fi făcută printr-un act de constrângere, ci 

pe calea nondirectivă a exemplului personal și a 

entuziasmului creator cu care preoŃii și profesorii de 

Religie își asumă vocaŃia lor educativă. 

 

Se apropie Sfintele Sărbători de Paște și întreaga creștinătate se 

pregătește să le întâmpine. Domnul  Hristos aduce speranŃa 

mântuirii și bucuria Învierii. Părinte, vorbiŃi-ne, vă rugăm, despre 

caracterul providenŃial cu care este îmbrăcată lumea în 

comuniunea ei cu Dumnezeu. 

 De fiecare dată când sărbătorim Învierea Domnului 

lumea întreagă, cerul și pământul, se înveșmânta în lumină și 

har. Cu atât mai mult anul acesta, când toŃi creștinii au 

sărbătorit la aceeași dată acest eveniment, trebuie să ne 

înveșmântăm sufletul cu „bucurie” și „pace”, cele două 

cuvinte semnificative rostite de Mântuitorul în 

dimineaŃa Învierii și adresate femeilor mironosiŃe și 

SfinŃilor Apostoli. 

În contextul  declarării de către Sfântul Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române a anului 2011 – Anul omagial al 

Sfântului Botez și al Sfintei Cununii, vă rugăm să ne 

spuneŃi cum Îl pot descoperi copiii zilelor noastre pe 

Dumnezeu? Cum sfătuiŃi părinŃii să își crească copiii ca 

să ajungă niște buni creștini? 

 Avem nevoie de „bucurie” și avem nevoie de 

„pace” pentru a ne boteza copiii și a ne cununa 

tinerii. Nu întâmplător Patriarhia Română a luat 

decizia ca anul 2011 să fie „Anul Omagial al Sfântului 

Botez și al Sfintei Cununii”. Sfântul Ioan Gură de Aur 

considera familia ca fiind icoana Bisericii și ca atare 

atmosfera deosebit de înălŃătoare care este în 

Biserică trebuie să fie și în orice familie, care aduce 

pe lume noi fii ai lui Dumnezeu, prin Taina Botezului 

și, apoi, îi pregătește pentru a fi icoane ale Bisericii, 

prin asumarea Tainei Cununiei.  

 În acest sens, părinŃii trebuie să-și asume 

paternitatea și maternitatea lor ca realităŃi 

participative la iconomia darurilor lui Dumnezeu, 

copiii reprezentând darul cel mai de preŃ pentru o 

familie, iar tinerii, darul cel mai de preŃ pentru un 

popor pelerin spre Înviere, așa cum este și poporul 

român. 

 Vă mulŃumim pentru aceste cuvinte pline de 

învăŃătură adresate, prin intermediul revistei HARISMA, 

profesorilor de religie și tuturor cititorilor noștri! 
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Sâmbătă, 19 martie a. c., s-a desfășurat a XIII-a ediŃie a 
Olimpiadei judetene de religie, pentru elevii claselor V-XII. AcŃiunea a fost 
organizată, în condiŃii deosebite, în două prestigioase unităŃi de învăŃământ 
băcăuane: Școala “Alexandru Ioan Cuza” pentru elevii ortodocși și Colegiul 
NaŃional “Vasile Alecsandri”, pentru elevii romano-catolici. Participarea numeroasă 
(peste 450 de elevi) dovedește interesul deosebit al acestora pentru a aprofunda 
competenŃele dobândite la ora de religie, dar și prin studiu individual. Subiectele, 
elaborate de Comisia de specialitate de la nivelul MECTS, au vizat cunoștinŃe de 
morală și religie, dar și atitudini comportamentale în societate și în familie. Ne 
bucurăm să vedem progresele făcute de elevi, emoŃia și nerăbdarea pe care o 
dovedesc în așteptarea acestui concurs! MulŃumim tuturor celor care s-au implicat 
pentru a putea desfășura, în condiŃii foarte bune, Olimpiada: profesori, elevi, 
părinŃi, reprezentanŃi ai cultelor și ai mass.media, catedrelor de religie, precum și 
conducerilor celor două unităŃi de învăŃământ organizatoare!  

  La Olimpiada NaŃională, care se va desfășura în perioada 17-21 aprilie 
2011, la GalaŃi, pentru elevii ortodocși și în perioada 28-30 aprilie 2011, la Snagov,  
pentru elevii romano-catolici, vor participa primii clasaŃi de la clasele VII-XII:  

Ortodocși: Hurgheș Andrei, Școala Nr. 10 Bacău (clasa a VII-a, profesor Leonte 
Irina), Voaideș Valentin, Școala Asău (clasa a VIII-a, profesor Miron Aurica), 
Ciobanu Andreea, Colegiul NaŃional “Dimitrie Cantemir” Onești (clasa a IX-a, 
prof. Cautiș Petrică), Ambruș Elena, Colegiul NaŃional “Ferdinand I” (clasa a X-a, 
prof. Irimia LaurenŃiu), Chirliu F. Iustina, Colegiul NaŃional “Grigore Moisil” Onești 
(clasa a XI-a, prof. Jupenschi Cornel), Pristavu Ioana, Colegiul Tehnic “Ion Borcea” 
Buhuși (clasa a XII-a, prof. Mihai Macovei). 

Romano catolici: Colegiul NaŃional Catolic “Sfântul Iosif” Bacău: David Eduard 
Cristian (clasa a IX-a, Pr. Ioan Bălan, Albert Fabian Costel, (clasa a X-a, Pr. Prof. 
Dr. Anton Săboanu), Cochiorcă Gabriel (clasa a XI-a, Pr. Ioan Bălan), Cernică 
Cătălin (clasa a XII-a, Pr. Cristian Ignat). 

Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” Onești: Jitaru D. Eusebiu  (clasa a IX-a, prof. 
Grosu Monica), Bejan M. Petrică (clasa a X a, prof. Grosu Monica), Bortoc L. 
Roxana Bianca (clasa a XI-a, prof. Scripcaru Monica), Moise  A. Elisabeta Mihaela 
(clasa a XII-a, prof. Scripcaru Monica). 

Licee teoretice: Fercu Gabriela (clasa a IX-a, Colegiul NaŃional „Vasile 
Alecsandri” Bacău, prof. Cojan Loredana), Bacoiu Diana Mădălina (clasa a X-a, 
Colegiul NaŃional „Gheorghe Vrănceanu” Bacău, prof. Grosu Agneza), Olaru  G. 
Bianca (clasa a XI-a, Colegiul Tehnic Onești, prof. Scripcaru Cristian), Antuca 
Andreea (clasa a XII-a, Colegiul NaŃional „Vasile Alecsandri” Bacău, prof. Cojan 
Loredana). 

Olimpiada de religie - faza judeŃeană 

Prof. Irina LEONTE - inspector de specialitate  

EVENIMENT 

Odată cu apropierea praznicului Învierii lui Hristos, la Școala cu clasele I-VIII Răcăciuni, au fost desfășurate activităŃi pregătitoare pentru 
întâmpinarea după tradiŃia creștină lui Hristos Cel Înviat. Profesorul de religie, pe toată durata postului mare, a arătat elevilor în cadrul orelor de 
religie importanŃa acestui post precum și ce înseamnă din perspectiva Învierii renunŃarea la mâncarea obișnuită, sporirea timpului de rugăciune 
precum și săvârșirea faptelor bune. Un accent deosebit s-a pus pe timpul pe care trebuie să îl petrecem alături de Hristos în Săptămâna patimilor. 
Această săptămână ne pune în tensiunea suferinŃei lui Iisus care se apropie de Jertfa Sa. Elevii au cântat și au repetat cântarea Prohodului 
Domnului pentru Vinerea Mare. Elevii au primit Taina Spovedaniei la biserica din sat de la părintele Sebastian Andronic, urmând să se și 
împărtășească în zilele de duminică. Elevii au fost îndrumaŃi și sfătuiŃi să participe, în măsura posibilităŃilor, la slujba de Înviere. Astfel, ei vor 
înŃelege care a fost rostul postului și își vor umple sufletele de bucurie văzând lumina lui Hristos care răsplătește tot efortul depus.  

Elevii din Răcăciuni sunt, din punct de vedere al pregătirii duhovnicești, un exemplu pentru comunitatea din care fac parte. Ei au mers în 

fiecare duminică la biserică, unde au auzit cuvântul Evangheliei, înŃelesul ei fiind explicat pe îndelete la ora de religie. Așteptăm cu bucurie curată în 

suflete momentul în care vom putea spune că HRISTOS A ÎNVIAT!     Prof. Tudor Cojocaru - Școala Răcăciuni. 

Pregătire spirituală pentru Învierea Domnului la Răcăciuni 
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Joi, 14 aprilie 2011, elevii claselor I-IV din Școala cu clasele I-VIII “Spiru 
Haret” Bacău, au realizat o noua acŃiune de caritate, în cadrul proiectului 
educaŃional “Copiii de lângă noi”. Proiectul, demarat în anul 2005, are ca scop 
sensibilizarea elevilor faŃă de semenii aflaŃi în suferinŃă, respectiv, faŃă de copiii 
necăjiŃi, care au nevoie de sprijinul nostru sufletesc și material. Din 2009, partenerii 
noștri au devenit copiii instituŃionalizaŃi în reŃeaua de apartamente “Casa mea” din 
Bacău, ai căror reprezentanŃi au participat, ca de obicei,  la o lecŃie deschisă de 
religie.  

Tema lecŃiei a fost “Pregătire spirituală: comemorarea Patimilor Domnului 
nostru Iisus Hristos” și a avut ca obiective: să conștientizeze necesitatea educaŃiei 
pentru formarea și împlinirea personală; sensibilizarea elevilor faŃă de nevoile 
semenilor și formarea unor atitudini creștinești faŃă de cei aflaŃi în suferinŃă; 
povestirea după planșe a principalelor evenimente petrecute în Săptămâna Patimilor; 
să identifice  păcatul ca formă de manifestare a îndepărtării omului de Dumnezeu și 
de scopul vieŃii sale, mântuirea; să indice căile de parcurs de la starea de păcat la cea 
de om renăscut/reînnoit; să extragă mesajele conŃinute în desfășurarea 
evenimentelor petrecute la Învierea Domnului nostru Iisus; să continue procesul 
personal de educaŃie permanentă prin lecturarea Bibliei și a altor cărŃi religioase 
sugerate de Școală, cu scopul îndreptării personale și a regenerării spirituale 
permanente.  

        Activitatea a debutat cu premierea câștigătorilor concursului naŃional 
“Micul creștin”, apoi  elevii au recapitulat importanŃa Săptămânii Mari pentru creștini 
și modul în care se reactualizează Jertfa lui Hristos în viaŃa noastră. Elevii au pregătit 
pentru invitaŃi multe daruri și și-au manifestat toată simpatia pentru copiii de la 
“Casa mea”, pe care îi așteaptă și de 1 Iunie.           Prof. Teodora Plăeșu.  

Copiii de lângă noi... 

          În cadrul proiectului, “Sărbătorile primăverii” ediŃia a IV-a, organizat de Școala cu 

clasele I -VIII Blăgești (coordonator prof. Petrina Tuglea) în colaborare cu Colegiul Tehnic 

“Anghel Saligny” Bacău (coordonator înv. Adriana Alban), s-a desfășurat la Complexul 

Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău, marŃi, 12 aprilie 2011, expoziŃia de picturi, colaje, 

felicitări, icoane - lucrări dedicate Învierii Domnului. 

          Proiectul a avut ca parteneri: Inspectoratul Școlar al JudeŃului Bacău, Palatul 

Copiilor Bacău, Casa Corpului Didactic “Grigore Tăbăcaru” Bacău, Complexul Muzeal 

“Iulian Antonescu” Bacău, Primăria Blăgești și Protoieria Buhuși. 

          Copiii îndrumaŃi de cadrele didactice, din 33 de judeŃe ale Ńării, s-au întrecut în 

realizarea de picturi, colaje, felicitari, cât mai originale, din materiale diversificate. 

Lucrările au fost deosebite, toate au fost lucrate cu maiestrie și migală. Lucrarile expuse la 

Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” Bacău, marŃi, 12 aprilie 2011, au reușit să transmită 

mesaje ale iubirii de frumos, - mici simboluri dedicate sărbătorilor pascale, dar făcute cu 

multă pasiune, din dorinŃa de a-și manifesta bucuria faŃă de sărbătoarea Învierii Domnului 

nostru Iisus Hristos și venirea primăverii. 

          Odată cu primele raze ale soarelui de primăvară, natura reînvie și coboară lumina 

în sufletul nostru, vestind miracolul Învierii Domnului. De Paște, bucuria cea mai mare 

este a copiilor, pentru că, Învierea Domnului nostru Iisus Hristos anunŃă sosirea zilelor 

calde, trezirea naturii, reluarea unui nou ciclu de viaŃă. Bucuria aceasta am regăsit-o în 

lucrările pline de culoare, creativitate și fantezie. De aceea dorim să ne bucurăm de 

candoarea sufletului de copil, oglindit în desene, picturi sau colaje! 

     Este impresionant că într-un secol al vitezei, într-o lume zbuciumată și agitată mai 
sunt oameni deosebiŃi,  preocupaŃi să realizeze lucrări de artă.   

Prof. Petrina ługlea - Școala cu clasele I – VIII Nr.1 Blăgești, Bacău. 

“Sărbătorile primăverii” la Complexul muzeal “Iulian Antonescu” Bacău 
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În perioada 13-17 martie 2011, inspectori de diferite 

specialităŃi de la Inspectoratele Școlare din Ńară, au participat la cursul 

desfășurat în cadrul proiectului strategic derulat de Ministerul 

EducaŃiei, Cercetării, Tineretului și Sportului: ”Oferte educaŃionale 
inclusive extracurriculare și extrașcolare pentru formarea 
stilului de viaŃă sănătos și a cetăŃeniei active pentru copiii din 
comunităŃi dezavantajate, cu precădere rurale în 
învăŃământul preuniversitar din România”.  

Proiectul a primit finanŃare nerambursabilă din Fondul Social 

European prin Programul OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane, conform contractului de finanŃare – 

POSDRU/1/1.1/S/7.  
Obiectivul general este promovarea stilului de viaŃă sănătos 

și a cetăŃeniei active în sprijinul unei educaŃii inclusive, de calitate 

pentru copii din comunităŃi rurale, prin formarea specifică a 

categoriilor de factori de decizie din domeniul învăŃământului 

preuniversitar și oferte educaŃionale specifice.  

De la Inspectoratul Școlar al JudeŃului Bacău au participat, în 

prima serie, 5 inspectori de specialitate, de la religie, învăŃământul 

preșcolar, învăŃământul primar, management și CJRAE.  

Proiectul urmărește dezvoltarea unor competenŃe cheie cum 

ar fi: utilizarea unor noŃiuni, concepte, legi și principii specifice pentru 

sănătate, investigarea și rezolvarea unor probleme vizând sănătatea și 

promovarea unor valori și atitudini de tipul: formarea unui stil de viaŃă 

sănătos, respectul faŃă de viaŃa personală, sănătate proprie și a 

celorlalŃi, dezvoltarea toleranŃei și solidarităŃii faŃă de persoanele aflate 

în dificultate, dobândirea unui comportament ecologic etc.  

“În mod concret, realizările obŃinute prin proiectele anterioare de 

educaŃie pentru sănătate se pot fructifica numai prin continuarea lor și prin 

instituŃionalizarea atât a sistemului de formare a factorilor decizional în 

educaŃie, cât și prin diversificarea ofertei educaŃiei pentru sănătate din 

școală, în manieră extracurriculară și extrașcolară, prin implicarea directă a 

elevilor în elaborarea acestor oferte, prin iniŃierea voluntariatului, acestea 

fiind principalele domenii în care va acŃiona prezentul program”, a spus 

Managerul proiectului, dna. Daniela Călugăru de la DirecŃia Generală 

EducaŃie Timpurie, Școli, PerformanŃă și Programe. 

Proiectul este necesar pentru racordarea ofertelor 

educaŃionale la problematica actuală de sănătate la nivel european, 

pentru elaborarea de oferte educaŃionale specifice pentru elevii 

defavorizaŃi prin implicarea acestora în activităŃi extracurriculare și 

extrașcolare de tip concursuri, expoziŃii etc., precum și prin activitatea 

de tip voluntariat, introduse ca element de noutate în sistemul de 

învăŃământ preuniversitar, în vederea pregătirii elevilor din medii 

rurale dezavantajate, respectiv urbane, pentru a deveni cetăŃeni 

responsabili și activi în promovarea stilului de viaŃă sănătos pentru 

generaŃiile viitoare.  

Implicarea ISJ Bacău în proiectul strategic “Oferte educaŃionale inclusive 
extracurriculare și extrașcolare pentru o viaŃă sănătoasă” 

Prof. Irina LEONTE - inspector de specialitate  

PROIECT  EDUCAłIONAL 
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 Centrul de Afaceri și ExpoziŃii din Bacău, gazda din acest an a Galei elitei învăŃământului băcăuan, s-a dovedit neîncăpător pentru 

cei proape 400 de elevi, studenŃi și profesori din instituŃiile de învăŃământ băcăuane, cu rezultate deosebite la competiŃiile școlare naŃionale și 

internaŃionale din anul școlar 2009 – 2010, care au fost premiaŃi de Primaria și Consiliul Local al municipiului Bacău.  

 Cea de-a IV-a ediŃie a Galei învăŃământului băcăuan, o 

tradiŃie respectată, în ciuda crizelor financiare și a celor valorice de 

care suferă societatea românească, idee pe care a subliniat-o 

Nicoleta Bichescu, prezentatoarea ediŃiei din acest an, este dedicată 

performanŃei în educaŃie și s-a desfășurat sub patronajul lui Romeo 

Stavarache, primarul municipiului Bacău, fost olimpic la matematică, 

care a avut ca invitat de onoare pe matematicianul, filosoful și 

academicianul Solomon Marcus, născut în Bacău. Acesta a subliniat 

importanŃa unui eveniment dedicat valorii în educaŃie, într-o lume în 

care sunt promovate mai mult non-valorile.  

 “Societatea trebuie să sprijine vârfurile intelectuale spre 

excelenŃă culturală și știinŃifică. Avem datoria să-i facem să simtă că sunt 

extrem de importanŃi și că aparŃin culturii și știinŃei românești. Mă simt 

privilegiat să vă strâng mâna și vă mărturisesc că am emoŃii. Nu avem în 

fiecare zi o sală plină cu minŃile cele mai strălucite din Bacău”, a spus primarul Romeo Stavarache, în discursul său adresat participanŃilor la Gală.  

La acest eveniment important, “Religia” a fost premiată. Profesoarei Irina Leonte, inspector de religie, i-a fost acordată diploma de 

onoare pentru premiile obŃinute de elevi la concursurile școlare de specialitate, pentru abnegaŃie și slujire a învăŃământului băcăuan, în anul școlar 

2009-2010.  

De asemenea, prof. Veronica Gavriliu, de la Colegiul NaŃional “Gh. Vrănceanu”, a fost evidenŃiată pentru performanŃa obŃinută de eleva 

Pleșca Ioana Mădălina la Olimpiada NaŃională de Religie-2010. Performerii educaŃiei băcăuane au fost felicitaŃi personal, pe scena evenimentului, 

de primarul Romeo Stavarache, de viceprimarii Roxana Mironescu și Dragoș Luchian, de Leonard Pădureanu, administrator public al municipiului 

Bacău și de IonuŃ Tomescu, purtător de cuvânt al Primăriei Bacău.  Participant. 

“Religia” premiată la Gala învăŃământului băcăuan 

 Duminică, 3 aprilie 2011, Protoieria Moinești, 

Primăria Municipiului și Liceul Teoretic "Spiru Haret" 

au organizat ultima întâlnire duhovnicească din seria 

"Trepte spre Înviere" la care invitat, de această dată, 

a fost PreasfinŃitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar 

al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.  

 Cuvântul de zidire sufletească al distinsului 

ierarh, intitulat ViaŃa duhovnicească, între chip 

și asemănare, a subliniat treptele urcușului 

duhovnicesc al omului către Înviere și, în ultimă 

instanŃă, către asemănarea cu Dumnezeu. 

 Între cei peste cinci sute de credincioși 

prezenŃi în Sala mare a Primăriei Municipiului Moinești s-au remarcat și elevii moineșteni care l-au întâmpinat pe păstorul lor duhovnicesc cu 

tradiŃionalul colac și cu sare, după care au ascultat emoŃionaŃi cuvântul de învăŃătură. 

Înainte de cea de-a doua parte a serii, consacrată dialogului dintre credincioșii moineșteni și înaltul ierarh, atmosfera specifică 

perioadei pascale a fost recreată de concertul oferit de Corul Theotokos al Protopopiatului Moinești și de corul Liceului "Spiru Haret", care a 

primit, cu acest prilej, din partea PreasfinŃitului Ioachim, numele "Resurectio".     Prof. Elena Hereș - Școala “Ștefan Luchian”, Moinești. 

“Trepte spre Înviere” la Moinești 



HARISMA        10HARISMA        10  

 Unul dintre cele mai grele examene pe care un dascăl îl poate avea este acela în care este chemat să-și împlinească vocaŃia, adică  
împreună cu ucenicii săi trebuie să-și arate întreaga osteneală atât morală cât și profesională în faŃa lui Dumnezeu, în mijlocul unor oameni ce 
sunt receptivi și apreciază Frumosul. În cadrul proiectului educaŃional ”De la moarte… la ViaŃă” pe care am încercat să-l conturez în 
parteneriat cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Seminarul Teologic „Sfântul Gheorghe” din Roman, Inspectoratul Școlar JudeŃean Bacău, 
Școala cu clasele I-VIII nr 1, Onești și Colegiul NaŃional „Dimitrie Cantemir” din aceeași localitate, s-a integrat și prezenŃa grupului „Filomelos”, 
cor ce îl coordonez, în Catedrala Arhiepiscopală din Roman în activităŃile ce s-au desfășurat duminică, 10 aprilie 2011.  

La invitaŃia PreasfinŃitului Ioachim Băcăuanul, împreună cu grupul „Filomelos” am avut din nou bucuria să dăm, în cadrul Sfintei Liturghii, 
răspunsurile la strană în Catedrala Arhiepiscopală din Roman. De data aceasta, în mod special faŃă de alte Liturghii la care am liturghisit 
împreună cu PreasfinŃia Sa, ecoul psaltic a avut reverberaŃie în afara zidurilor Catedralei Arhiepiscopale prin mijlocirea Radioului local din Iași ce 
a transmis în timp real atât Sfânta Liturghie, cât și concertul de cântări pascale ce s-a desfășurat în aceeași seară.  

Printr-o ”jertfă de seară” cum frumos spune cântarea „Să se îndrepteze”, am avut bucuria să ne alăturăm în cântare corului „Laudamus” 
al Seminarului Teologic, corului „Ymnos” al Protoieriei Romanului, al Seminarului Teologic ”Sfântul Gheorghe” din Roman - prin grupul 
„Melozii Romanului” și corul psaltic „Trisaghion”, în cadrul concertului de cântări din perioada Păresimilor, desfășurat în Catedrala 
Arhiepiscopală. Împlinirea pe care o simt atunci când am ocazia să mă alătur cu membrii grupului „Filomelos”, grup ce are sorginte laică, 
întrucât elevii și studenŃii ce îl compun slujesc unor domenii reale, alături de alte coruri teologice, o simt ca un dar al lui Dumnezeu ce îmi 
doresc să nu mi-l ia, căci simt că fără el aș fi mai săracă. De aceea, dau slavă Lui, și mă rog să ne regăsim împreună, atât cei ce urcă în cântare 
cât și cei ce o ascultă,  în bucuria Sfintei Învieri.                    Prof.  Paula Cautiș, Școala cu clasele I-VIII nr. 1 Onești. 

ACTUALITATE  ȘCOLARĂ 

În cheie bizantină – ”De la moarte la ViaŃă” 

 În perioada 5 aprilie - 11 mai 2011, 100 de preoŃi din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului 
participă la cursurile de formare în cadrul Proiectului NaŃional "Alege Școala!". 

 Cursurile se desfășoară cu binecuvântarea PreasfinŃitului Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al 
Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Mănăstirea Miclăușeni din judeŃul Iași și sunt coordonate de 
preotul Sebastian Teacu, inspector pentru cateheză parohială în cadrul Sectorului ÎnvăŃământ al 
Arhiepiscopiei Iașilor. Proiectul „Alege școala!” vine în continuarea proiectului iniŃiat de Patriarhia 
Română „Hristos împărtășit copiilor“ și este în strânsă legătură cu acesta. Acest nou proiect are drept 
scop prevenirea și combaterea fenomenului de abandon școlar, precum și rezolvarea cazurilor de 
delincvenŃă juvenilă, prin organizarea la nivel parohial a programului de catehizare „Școala de duminică“. 
Peste 18.000 de copii, atât din mediul rural, cât și urban, cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani, vor 
beneficia de sprijin pentru a nu abandona școala. În afară de participarea la „Școala de duminică“, copiii 
vor lua parte la concursuri și tabere de creaŃie cu caracter educativ și catehetic. 

 Ca participant la aceste cursuri de formare, am avut bucuria de a reactualiza cunoștinŃele și de a 
afla lucruri noi despre modul de lucru al preotului cu tinerii și copiii în aceste vremuri. Prezentarea 
temelor s-a făcut, pe de o parte, din perspectivă psiho-pedagogică, pentru a înŃelege caracteristicile 
vârstelor școlare și modul de percepŃie a problemelor vieŃii la aceste vârste. Pe de altă parte, s-au 
aprofundat din perspectivă teologică,  problemele cu care se confruntă copiii și tinerii de azi, și cum 
trebuie să-i ajutăm noi preoŃii, ca să le depășească. Aici s-a insistat pe înŃelegerea vieŃii lăuntrice a 
copilului din perspectivă duhovnicească, rolul duhovnicului și a spovedaniei în viaŃa copilului, criza 
valorilor în societatea de azi și lipsa de modele pozitive.  

 Un factor esenŃial în drumul spre școală și educaŃie al copilului este familia. Aici preotului îi revine misiunea de a responsabiliza părinŃii 
asupra datoriilor pe care le au ca părinŃi, nu numai pentru asigurarea nevoilor materiale, cât și pentru cele spirituale ale copiilor lor. Nu este 
suficient să le dai numai bani, haine și obiecte, ci, trebuie să dai copiilor tăi afecŃiune, dragoste, timp și răbdare ca să asculŃi și să înŃelegi 
problemele lor. Fiecare preot care a participat la sesiunea de formare, va putea trimite gratuit, vara aceasta, trei copii cu risc de abandon școlar 
din parohie, în tabăra de creaŃie de la Durău, unde se vor derula și activităŃi catehetice. 

 Cu speranŃa unor rezultate grabnice în activitatea catehetică pe care o vom desfășura în parohiile noastre, ne-am despărŃit pentru o 
vreme de formatorii noștri, până când ne vom reîntâlni, peste câteva luni, ca să povestim cum ne-am desfășurat noi activitatea de formatori, în 
cadrul proiectului „Alege școala!”.                                Pr. Ovidiu Hereș , Parohia Valea Șoșii – Protopopiatul Moinești.  

Proiectul naŃional educaŃional al Patriarhiei Române “Alege Școala!”, la Moinești 



Luni, 21 februarie 2011, în amfiteatrul Colegiului NaŃional 
“Vasile Alecsandri” Bacău, a avut loc cea mai importanŃă activitate din 
cadrul unui amplu proiect, iniŃiat de către domnul profesor Ioan Dănilă 
de la Universitatea “Vasile Alecsandri” Bacău și catedra socio-umane din 
Colegiu, proiect denumit “Promovarea specificului naŃional, prin 
specificul regional”, care se derulează pe o perioadă de patru ani. Prin 
acest proiect se dorește reînvierea tradiŃiilor, obiceiurilor și datinilor 
strămoșești și a debutat încă de anul trecut, din luna decembrie, prin 
promovarea tradiŃiile specifice sărbătorilor de iarnă în zona Moldovei. 
Activitatea pe care o prezentăm, inedită ca abordare s-a intitulat 
“TradiŃie versus modernism” și reprezintă un demers prin care se 
dorește promovarea tradiŃiilor autohtone în condiŃiile în care suntem 
invadaŃi și de alte tradiŃii, din străinătate. Și pentru că s-a desfășurat în 
luna februarie, ca metodă a fost aleasă dezbaterea de tip World School, 
prin care debaterii au susŃinut tradiŃiile românești, de tipul Dragobete 
sau Sfântul Valentin, două sărbători laice specifice acestei perioade. 

Într-un joc frumos, cei prezenŃi în amfiteatru, s-au împărŃit pe 
echipe, ca într-o sală a Parlamentului. La prezidiu, au stat elevi ai 
Colegiului, echipa Guvernului, care au promovat tradiŃia și studenŃi de la 
Universitatea parteneră, echipa OpoziŃiei, care au promovat modernul, 
pentru ca ulterior, elevii asistenŃi în sală să “elaboreze” mai multe legi 
prin care fie apărau tradiŃia, fie modernitatea, dar pe scheletul 
obiceiurilor autohtone. Coordonatorul proiectului, din partea 
universităŃii băcăuane partenere, este conf. univ. dr. Ioan Dănilă. “Este o 
îmbinare fericită între două niveluri de învăŃământ, cel liceal și cel 

universitar este un semn bun și pentru că ambele unităŃi de 
învăŃământ poartă numele marelui Vasile Alecsandri. Tema aleasă 
pentru activitatea de acum este una extrem de potrivită, pentru că 
suntem deja între două sărbători, una tradiŃională și una modernistă. 
Este, de altfel, un bun prilej pentru a scoate în evidenŃă factorul 
tradiŃional. Am simŃit în pulsul sălii că tinerii sunt de partea tradiŃiei. 
Asta nu înseamnă că ei neagă factorul modern, dar nu îl așează în 
prim plan”, a precizat profesorul Dănilă.  

Prin astfel de acŃiuni, care vor fi derulate cu sprijinul 
Consiliului JudeŃean, al Complexului Muzeal “Iulian Antonescu” și al 
altor asociaŃii (ARDOR-MOLDOVA), tradiŃiile și datinile specifice 
zonei sunt readuse în atenŃia publicului și generaŃiei tinere. Timp de 
patru ani, profesorii, împreună cu elevii de la Colegiul “Vasile 
Alecsandri”, studenŃii și chiar masteranzii din Universitatea “Vasile 
Alecsandri” Bacău vor aduna toate informaŃiile, pozele și imaginile 
necesare pentru a readuce în prim plan specificul moldav al 
datinilor, astfel încât și generaŃiile viitoare să se poată bucura de ele. 

Despre cât de mult le-a plăcut elevilor, vorbește de la sine 
faptul că în urma dezbaterii, studenŃii au devenit membri ai Clubului 
de dezbateri “Reflex” Bacău din cadrul Colegiul “Vasile Alecsandri”, 
condus de profesoara de religie Plăeșu Teodora, care i-a pregătit și 
p e  e l e v i i  d i n  e c h i p a  G u v e r n u l u i .                                               
Prof. Teodora Plăeșu, Colegiul NaŃional “Vasile 
Alecsandri” Bacău. 

Valorile tradiŃionale sunt mai importante decât valorile moderne 
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Luni, 4 aprilie a.c., la Școala “George Enescu” din Moinești profesoara de religie ortodoxă Alupei Ionica a susŃinut inspecŃia pentru 
obŃinerea gradului didactic I în învăŃământ. După cele patru activităŃi didactice, a prezentat lucrarea metodico-știinŃifică ICOANA – ROLUL EI ÎN 
EDUCAłIA RELIGIOASĂ A TINERILOR, elaborată sub atenta îndrumare a eruditului prof. univ. dr. Gheorghe Popa, de la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă din Iași.  

Președinte al comisiei a fost distinsul prof. univ. dr. Ioan Vicovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, iar din partea ISJ Bacău 
a fost prezentă prof. Irina Leonte, inspector de specialitate. S-a subliniat rolul și importanŃa icoanei, valoarea și funcŃiile ei, locul ei în sălile de 
clasă. PrezenŃi au fost membrii Cercului metodic de religie din Moinești, cadre didactice din școală, preoŃi. Candidata a primit nota maximă.  

O felicităm sincer și ne bucurăm că profesorii de religie din judeŃ sunt preocupaŃi de perfecŃionare știinŃifică și metodică! Aceste 
momente ne prilejuiesc și reîntâlnirea emoŃionantă cu cei care ne-au fost profesori în anii de studenŃie.  

Prof. Elena Hereș - responsabilă a Cercului metodic de religie-MOINEȘTI.  

Gradul I cu notă maximă la Moinești 



Crucifixele și celelalte simboluri religioase rămân pe pereŃii școlilor din Italia. Marea 

Cameră a CurŃii Europene a Drepturilor Omului a admis recursul statului italian la decizia 

CEDO din 2009 prin care forul european condamna Italia pentru prezenŃa însemnelor religioase 

în instituŃiile publice de învăŃământ. „Curtea europeană a considerat crucifixele, corespondentul 

icoanelor din sălile de curs din România, ca fiind simboluri religioase pasive, adică nu duc la o 

îndoctrinare și nu sunt însoŃite de o programă școlară care să încerce să schimbe convingerile 

sau credinŃele unei anumite persoane. Ele sunt simboluri ale unei tradiŃii spirituale și culturale și 

nu sunt niște obiecte de cult în faŃa cărora s-ar săvârși servicii religioase sau ar impune să li se 

aducă vreun semn de cinstire. Pentru Italia, precum și pentru numeroase state europene, această 

hotărâre este foarte importantă, fiind prima hotărâre care privește prezenŃa simbolurilor 

religioase în școlile publice. Este un câștig pentru că își pot menŃine propria tradiŃie pe care au 

Ńinut să și-o apere. Aceasta poate că și explică faptul că li s-a dat câștig de cauză de către Marea Cameră a CurŃii Europene a Drepturilor 

Omului cu 15 voturi pentru și 2 împotrivă”, a spus părintele IonuŃ Corduneanu, vicar-administrativ patriarhal. 

Pe 3 noiembrie 2009, Italia a fost condamnată pentru prezenŃa în școli a crucifixelor catolice. CEDO considera, atunci, ca aceasta 

încalcă dreptul la liberă alegere a religiei și dreptul părinŃilor de a-și crește copiii în religia dorită. 

Italia a făcut apel la decizia respectivă, demers în care a fost susŃinută de o serie de state 

europene, între care și România.  

Decizia adoptată este obligatorie pentru toate cele 47 de state semnatare ale 

ConvenŃiei pentru Apărarea Drepturilor Omului și LibertăŃilor Fundamentale. Patriarhia Română 

salută hotărârea din 18 martie 2011 a Marii Camere a CEDO prin care a fost admis, cu 15 voturi 

contra 2, recursul Italiei în binecunoscuta cauză Lautsi contra Italia privind prezenŃa însemnelor 

religioase în școlile publice. Această hotărâre respectă tradiŃia unei comunităŃi majoritare 

care dorește menŃinerea crucifixelor în spaŃiul de învăŃământ, în pofida protestelor 

subiective ale unor indivizi, întrucât problema ambientului școlar Ńine de aprecierea sau 

voinŃa fiecărui stat european în parte, iar simpla prezenŃă (pasivă) a unui simbol religios într-un spaŃiu public nu constituie o 

îndoctrinare. 

Așadar, prin această hotărâre a CEDO se recunoaște că tradiŃia religioasă și culturală a majorităŃii unui popor nu este impusă 

persoanelor de altă tradiŃie, credinŃă sau convingere prin simpla prezenŃă în spaŃiul public a însemnelor religioase acceptate de majoritatea 

populaŃiei unui stat, ci reprezintă mărturia spiritualităŃii și identităŃii comunităŃii majoritare. Prin analogie sau în mod indirect, această hotărâre a 

CEDO arată caracterul nefondat și injust al atacurilor împotriva prezenŃei icoanelor în școlile publice din România, precum și 

împotriva orei de religie care este propusă elevilor prin programa școlară, dar nu impusă acestora. 

În concluzie, hotărârea definitivă a CEDO din 18 martie 2011 confirmă justeŃea atitudinii Patriarhiei Române, care a sprijinit încă din 

anul 2009 demersurile Italiei la CEDO. Atunci Patriarhia Română aprecia că o eventuală eliminare a simbolurilor religioase creștine din școlile 

publice constituie un atentat la adresa identităŃii religios-culturale a poporului italian și, implicit, a majorităŃii cetăŃenilor europeni.  

ACTUALITATE  RELIGIOASĂ 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) respectă tradiŃia spirituală a 
statelor europene  
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Joi, 24 martie, în Biserica “SfinŃii Petru și Paul” din Bacău, mai mulŃi elevi din liceele: C. N. “Vasile Alecsandri”, C.E. “Ion Ghica”, C.N. 
“Ferdinand I”, Liceul de Artă “George Apostu”, C.T. “Anghel Saligny”, C. “N.V. Karpen”, C. “Dumitru Mangeron” și Gr. Șc. Letea din Bacău au 
străbătut cele 14 staŃiuni ale Căii sfintei cruci, însoŃiŃi de profesorii lor de religie: Maricica Bejenaru, Tereza Herciu, Lidia Mârza, Tereza Palcău, 
Ana Pavel și Loredana Cojan. Ieșind din ritmul lor cotidian, din obișnuinŃa lor zilnică, elevii au dorit să se apropie, prin rugăciuni și cântece 
religioase, de Cristos, cel care trecând pe străzile lumii de astăzi suferă din cauza indiferenŃei și răcelii oamenilor nepăsători. 

În cele câteva zeci de minute, elevii au lăsat totul deoparte și au așezat toată viaŃa lor la picioarele crucii: părinŃi, fraŃi, surori, prieteni, 
profesori și pe toŃi cei bolnavi și suferinzi, mai ales cei din Japonia. Momentele de rugăciune au adus tinerilor curaj pentru a-și continua viaŃa, nu 
singuri, ci împreună cu Cristos care le e mereu aproape și-i veghează cu prezenŃa sa dătătoare de speranŃă. 

 Ne închinăm łie, Cristoase și Te binecuvântăm, căci prin Sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea! Ajută-ne să luptăm, ajută-ne să 
r ă s p u n d e m  b i n e  m e r e u ,  a j u t ă - n e  s ă  f i m  f i d e l i  E v a n g h e l i e i  t a l e ,  p â n ă  l a  s f â r ș i t !                                                 
  Pr. Ioan Bălan - Colegiul NaŃional „Sfântul Iosif" Bacău. 

“Sub Cruce ne strângem și ne închinăm!” 
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Copilul cu autism face parte din societate și trebuie considerat ca atare. Nu putem să-l ascundem, nu are nevoie de mila noastră, ci 
de sprijinul nostru, permiŃându-i să trăiască alături de ceilalŃi copii, ca parte integrantă a comunităŃii.  Astfel, cu ocazia “Zilei InternaŃionale de 
Conștientizare a Autismului”, Școala cu clasele I-VIII “Mihail Sadoveanu” Bacău, a început derularea unui proiect de socializare a copiilor cu 
tulburare de spectru autist, în parteneriat cu Centrul De Zi “Delfinul” din cadrul AsociaŃiei Betania Bacău. Proiectul coordonat de prof. 
psihopedagog Irina Bursucanu are ca direcŃii generale facilitarea relaŃiilor dintre copii prin promovarea unei atitudini de acceptare a diferenŃelor 
existente, formarea convingerii că și „ceea ce este diferit face parte din normalitate”, precum și stimularea participării elevilor la activităŃi 
extrașcolare de socializare. Ceea ce s-a urmărit, prin derularea acestei activităŃi  „CONȘTIENTIZEAZĂ AUTISMUL!” , între cele două instituŃii 
este atât o bună înŃelegere reciprocă, o atitudine deschisă și pozitivă a cadrelor didactice, cât și a elevilor școlii noastre, cât și valorizarea 
resurselor personale, atât ale elevilor școlii, cât și ale copiilor din Centrul de Zi „Delfinul”.   

Elevii claselor a IV-a B, a III-a B, a II-a A și clasa I A, au manifestat o atitudine protectivă și afectuoasă necesară instalării unei 
atmosfere securizante și relaxante pentru copiii cu autism. Activitatea s-a desfășurat  sub forma unor “ateliere de lucru” cu caracter aplicativ, 
pe de o parte, și de socializare prin joc și cooperare între copii, pe de altă parte. Astfel, copiii au realizat împreună lucrări manuale utilizând 
diferite tehnici de lucru: modelaj, colaj, presare, decupaj după contur, dactilopictură, desen pe ipsos, lipire după model, jocuri de construcŃie și 
de atenŃie. Urmând deviza socializării copiilor cu dizabilităŃi: «ÎnvăŃând împreună copiii învaŃă să trăiască împreună!», tragem concluzia că școala 
constituie principala instanŃă de socializare a copilului. Pentru copilul cu autism aceasta înseamnă că este înŃeles și acceptat, cu tot ce are el 
pozitiv, cu tot ce poate aduce vieŃii de grup. Această facilitare a relaŃiilor este benefică și pentru ceilalŃi copii-elevi, care învaŃă să respecte 
dreptul la diferenŃă, să fie solidari cu semenii lor, care întâmpină dificultăŃi în viaŃă.                                   
 Prof. Danisia Dumea, Școala cu clasele I-VIII „Mihail Sadoveanu” Bacău.  

“Ziua InternaŃională de conștientizare a autismului” la Bacău 

Tinerii de la Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Moinești și preoŃii din Protopopiatul Moinești și-au unit eforturile pentru a aduce o rază 
de bucurie pe chipurile celor internaŃi în „Centrul de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap” din Comănești, oferindu-le, în preajma 
sărbătorilor pascale, câte un pachet cu alimente. AcŃiunea se înscrie în cadrul celei de-a V-a ediŃie a campaniei „Din suflet pentru suflet”, derulată 
de Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moinești, în perioada prepascală.  

Pentru realizarea acestui demers, elevii liceului sub îndrumarea coordonatorilor, Elena Chelaru și Constantin Popa, profesori de religie 
ortodoxă, Irina Corina Barbu, profesor de biologie și Lăcrămioara Lăcătușu, profesor de istorie, au desfășurat activităŃi ce au vizat strângerea de 
fonduri pentru pachetele ce urmau să fie oferite. Tinerii au strâns fonduri de la elevii școlilor participante la acŃiune, apoi, sprijiniŃi de preoŃii 
parohi, au strâns fonduri în parohiile „Nașterea Maicii Domnului” și „Sf. Nicolae” - Moinești, „Sf. Ilie” - Camenca, „Sf. Gheorghe” - Moinești, 
„ÎnălŃarea Domnului” din Moinești, „Sf. Împ.Constantin și Elena” - Pietrosu, „Sf. Ilie” - Prisaca, „Pogorârea Sfântului Duh” - Asău și Mănăstirea „Sf. 
Sava” - BerzunŃi. S-au adunat 140 de pachete conŃinând produse alimentare. AcŃiunea s-a finalizat cu vizita tinerilor moineșteni la „Centrul de 
recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap” din Comănești. Aceasta a avut loc joi, 14 aprilie, când elevii, însoŃiŃi de profesorii 
coordonatori, au împărŃit pachetele persoanelor cu dizabilităŃi din grija centrului, oferindu-le totodată și cozonacii pentru masa de Sfintele Paști. 
Mare bucurie și imensă emoŃie se vedeau pe feŃele acestor persoane greu încercate de viaŃă! După întâlnire, directorul Centrului, Lucas MihăiŃă, a 
prezentat elevilor sălile de recuperare și echipamentul medical folosit pentru reabilitarea persoanelor cu handicap, invitându-i la o colaborare mai 
strânsă prin desfășurarea de acŃiuni de voluntariat în cadrul Centrului.         Prof. Elena Chelaru, Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moinești.  

CredinŃa tinerilor moineșteni încălzește sufletele  

persoanelor cu dizabilităŃi din Comănești 

ACTUALITATE  ȘCOLARĂ 



 În ziua de 1aprilie a.c., la Școala „Gh. Mocanu” Onești, au avut loc activităŃi 
desfășurate în cadrul  “Zilelor Școlii” ediŃia a V-a. ActivităŃile au fost multiple, pe ateliere de 
lucru, vizând mai multe domenii educaŃionale, unde au fost implicaŃi elevii școlii, îndrumaŃi de 
profesori și diriginŃii lor. Pe teme religioase au fost desfășurate două activităŃi: una intitulată 
« TradiŃii Pascale », coordonată de profesor Otilia Bârgăoanu, iar grupul Ńintă au fost elevii 
clasei a IV-a A. Această activitate a fost desfășurată în parteneriat cu Protopopiatul Onești, 
reprezentat la activitate de Raluca Alupei, asistent social.  

O altă activitate a fost desfășurată în împrejurimile școlii de către elevi ai clasei a IV-
a, coordonaŃi de profesor Otilia Bârgăoanu, având drept exemplu campania de la Radio 
Trinitas „De ce suntem ortodocși?” și s-a intitulat „Ortodoxia, azi‘’. Elevii au pus întrebări, 
reporteri fiind pentru creștinii oneșteni. Întrebările au fost simple, dar pline de semnificaŃii: Ce 
înseamnă să fii ortodox? Ce este ortodoxia? Cum trebuie să se comporte un ortodox? De ce suntem 
ortodocși?  Pentru copii a fost o experienŃă unică și o bucurie inedită când au împărtășit  păreri 
cu creștinii oneșteni, aflând ce icoane au acasă, unde merg la biserică, care sunt sărbătorile 
preferate și cum se pregătesc pentru acestea. Activitatea a fost de un real folos, deoarece 
elevii și-au intervievat și învăŃătorii și profesorii școlii lor, aflând lucruri inedite despre viaŃa 
cadrelor didactice ca și buni creștini. În pragul sărbătorii pascale micii reporteri și-au felicitat 
concitadinii și le-au mulŃumit pentru timpul acordat. 

Campania Radio Trinitas “De ce suntem ortodocși?” 

În perioada 20 martie–30 aprilie, zeci de copii, cadre didactice, adulŃi și vârstnici, participă la proiectul „Învierea Domnului – bucuria 
tuturor”. Acest proiect educaŃional are ca și coordonatori pe profesor Otilia Bârgăoanu, Școala „Gh. Mocanu” și pe Raluca Alupei, asistent 
social la Protoieria Onești. Școlile și instituŃiile partenere sunt: Școala Nr. 1 Mânăstirea Cașin, Școala Nr.1 Onești, Colegiul Tehnic „Gh. 
Asachi”, Colegiul NaŃional „D. Cantemir”, Așezământul Filantropic Hârja, Penitenciarul Tg. Ocna. Persoanele implicate sunt elevi ai școlilor 
menŃionate, cadre didactice, părinŃi și bunici. ActivităŃile s-au desfășurat la Școala „Gh. Mocanu” în fiecare zi de luni, pe ateliere de lucru, unde 
au fost stabilite pe rând etapele ce urmau a fi parcurse. Deoarece numărul celor interesaŃi a devenit mult mai mare, în ziua de 4 aprilie 
activitatea s-a desfășurat în două școli având două echipe de formare diferite. La Școala Nr.1 Onești au fost responsabili de activitate și invitaŃi, 
în același timp, elevii Școlii Nr.1 Mânăstirea Cașin, alături de prof. Felicia Iordache, directorul școlii din Mânăstirea Cașin. Activitatea a constat 
în iniŃierea elevilor în arta încondeierii ouălelor de Paști, după modelul tipic tradiŃional, precum se fac la Mânăstirea Cașin. 

Elevi ai Școlii „Gh. Mocanu” și ai Colegiilor „Gh. Asachi” și „D. Cantemir” au așteptat cu nerăbdare să afle din tainele încondeierii 
ouălelor. Activitate a fost condusă de prof. Otilia Bârgăoanu, prezentă fiind Raluca Alupei, asistent social și o familie de buni creștini din parohia 
Mânăstirea Cașin, Ionel și Claudia Zărnescu, părinŃi ai copiilor implicaŃi în proiect. ,,Am reușit să prindem tehnica încondeierii, să dăm de gustul artei 
și ne pare rău că timpul s-a scurs cu repeziciune și nu am reușit să facem mult mai mult. Tot timpul lucrurile frumoase se termină repede” au spus copiii. 
Însă luni pe 11 aprilie ne reîntălnim și reluăm activitatea. “Abia așteptăm să povestim și acasă tot procedeul. Ce interesant este de confecŃionat 
și acel instrument care se numește CHIȘIłĂ!”- relatau elevii. Luni, pe 11 aprilie, au fost invitate și cadrele didactice pentru a descoperi taina 
încondeierii ouălelor cu ceară. Un prim scop a fost acela de a iniŃia un grup de elevi, care vor merge la clasele lor și la ora de abilităŃi vor pune 
în practică alături de d-na învăŃătoare și întregul colectiv tot ce au învăŃat la cursuri. 

Toate aceste activităŃi se vor finaliza cu o expoziŃie la Biblioteca Municipală în zilele de Paști, prezentându-se cu lucrări ale tuturor 
școlilor implicate. 

Arta încondeierii redescoperită la Onești 
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Pagină coordonată de Prof. Otilia Bârgăoanu, Școala „GhiŃă Mocanu” Onești. 



 Devenită tradiŃie, la Onești procesiunea din Duminica Sfintei Cruci s-a 
desfășurat și în acest an. Sute de credincioși conduși de preoŃii lor, aproape că 
au înconjurat orașul pe parcursul a patru ore, în ziua de 27 martie 2011. 
Enoriașii au poposit la Bisericile din Municipiul Onești, unde au fost citite 
pasaje din Sfânta Evanghelie care relatează suferinŃele îndurate de Domnul și 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe DRUMUL CRUCII.  

 Organizatorul acestei procesiuni a fost PC Părinte Protopop  
Constantin Alupei, alături de care au participat 13 preoŃi din Protopopiatul 
Onești. PreoŃii slujitori au Ńinut în mâini Sfinte Cruci aduse din łara Sfântă în 
diferite, cu ocazia unor pelerinaje organizate tot de Părintele Protopop. Anul 
acesta, ca element de noutate, au participat și elevii oneșteni, alături de cadrele 
didactice și mai ales alături de profesorii de religie ai Cercului metodic Onești. 
Elevii Școlii “GhiŃă Mocanu” s-au pregătit în mod deosebit, confecŃionând din 
timp, la orele de abilităŃi practice Sfinte Cruci, Ńinându-le în mâini, alături de 
lumânări aprinse, parcurgând traseul propus. Din punct de vedere 

meteorologic, vremea a fost destul de potrivnică, însă căldura din sufletele copiilor a biruit orice piedică ar fi putut să-i întoarcă din drum. 

  Copiii au dat câteva răspunsuri la întrebările ce li s-au 
adresat și câteva răspunsuri le prezentăm în continuare: 

Mădălina Alupoaie: ”Am venit, alături de colegii mei de la 
Școala ”GhiŃă Mocanu” și de doamna profesoară, să 
participăm la această activitate ca o recunoștinŃă pentru 
Iisus Hristos, Care S-a jertfit pentru păcatele noastre. 
Colegii mei sunt credincioși și Îl iubesc pe Dumnezeu.” 

Ștefan Bârgăoanu: ”Participarea colegilor mei este frumoasă 
și binevenită pentru toŃi creștinii și noi vestim că Domnul 
a mers cu Crucea în spate pentru a-I transforma pe 
oameni din răi în buni.”  

Tudor Dinga: ”Am venit pentru a-I mulŃumi Domnului Iisus 
Hristos pentru că S-a răstignit pentru noi, pentru păcatele 

noastre, a pătimit și S-a jertfit; și dacă El nu S-ar fi răstignit, 
noi am fi trăit în multe patimi sau nu am fi trăit.”  

 Copiii au observat, parcurgând Drumul Crucii că “bisericile din Onești sunt patru la număr și sunt amplasate în forma 
Crucii”. Participarea la această procesiune se adaugă la toate recomandările pe care Biserica noastră Ortodoxă le-a rânduit pentru o aleasă 
trăire duhovnicească în perioada Postului Mare. Această colaborare și implicare a copiilor a fost binevenită și menită pentru a dinamiza și 

apropia elevii de valorile spirituale ale poporului nostru și ale Bisericii noastre Ortodoxe.                           Prof. Otilia Bârgăoanu. 

“Drumul Crucii” la Onești 

HARISMA        15HARISMA        15  ACTUALITATE  ȘCOLARĂ 



 Miercuri, 6 aprilie 2011, a avut loc în sala de festivităŃi a 
liceului ConferinŃa „MÂINILE CALDE ALE TATĂLUI”, susŃinută 
de Părintele Marius Sabău, vicar de OŃeleni, având ca temă 
Sacramentul Spovedaniei. 

 Având în vedere că suntem în timpul Postului Mare, tema aleasă a 
trezit interesul elevilor și a constituit încă un pas în conștientizarea iubirii și 
milostivirii Tatălui, pentru că spunea Pr. Marius: „FiinŃa umană în specificitatea 
sa, masculină și feminină, prezintă figura tatălui ca emblemă a siguranŃei și pe 
cea a mamei, ca emblemă a blândeŃii. Într-o civilizaŃie fără rădăcini, fără 
principii, inima omului simte nevoia de siguranŃă și de blândeŃe. E în căutare de 
maternitate și paternitate: caută o blândă siguranŃă și o sigură blândeŃe. În viaŃa 
fiecăruia dintre noi experimentăm o mână puternică, când o strângem ne simțim 
siguri, și o mână caldă, când o strângem ne simŃim fericiŃi. Putem spune pe drept 
cuvânt, că sacramentul reconcilierii, este experienŃa căldurii mâinilor lui 
Dumnezeu, ca tată și ca mamă, care este iubire, o iubire creatoare care ne 
renaște întotdeauna la o viaŃă nouă”. 

 Obiectivele propuse au fost: 

 - Descoperirea importanŃei Sacramentului Spovezii în viaŃa fiecărui creștin 
și mai ales în viaŃa fiecărui tânăr, deoarece astăzi se constată o răcire faŃă de 
acest sacrament. 

 - Descoperirea bunătăŃii și milostivirii lui Dumnezeu. Să avem garanŃia și 
conștiinŃa unui Dumnezeu care ne iubește și ne iartă.  
 Au urmat apoi câteva precizări terminologice referitoare la 
Sacramentul Spovezii sau Reconcilierii.  

 S-a evidenŃiat lipsa comunicării și a dorinŃei de comunicare, inclusiv 
cu Dumnezeu, pentru că deși au fost multiplicate mijloacele de comunicare, 
fiecare din noi trăim experienŃa unor oameni care sunt divizaŃi din interior. 

 Primul dar după Paște, sublinia Pr. Marius, RECONCILIEREA a fost 
anunŃată și a fost pentru prima dată promisă de Isus în seara de Paști. 

 Primul OU de Paște pe care Isus l-a oferit lumii cu MAREA SURPRIZĂ înlăuntrul său este aceasta: SIGURANłA IMPĂCĂRII CU 
DUMNEZEU. Confesionalul devine locul celebrării sărbătorii întâlnirii cu Dumnezeu. Aici se întâmplă miracole extraordinare: LAȘI păcatul și 
mizeria umană și IEI harul și iertarea lui Dumnezeu. Rodul Reconcilierii, nu este doar iertarea păcatelor, ea produce o adevărată ÎNVIERE 
SPIRITUALĂ. În încheiere, Părintele Marius Sabău s-a oprit asupra PSALMUL 32 (31) care prezintă fericirea omului iertat și asupra PARABOLEI 
FIULUI RISIPITOR (Luca 15:11-24), precizând: „FascinaŃia unei libertăŃi iluzorii, părăsirea casei părintești, mizeria extremă în care se află fiul după ce 
și-a risipit averea, înjosirea profundă de a se vedea obligat să pască porcii, ba chiar să dorească să mănânce roșcovele lor, reflecŃia asupra bunurilor pierdute, 
căinŃa și hotărârea de a se declara vinovat înaintea Tatălui, drumul de întoarcere, primirea generoasă din partea Tatălui, bucuria Tatălui, sunt câteva 
trăsături proprii procesului de convertire.“ 

ConferinŃa „Mâinile calde ale Tatălui”  
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Rugăciune și înălŃare spirituală 
 Vineri, 1 aprilie 2011, a avut loc în Cripta Sanctuarului „Fericitul Ieremia”, 
Sfânta Liturghie de vinerea întâi din lună, cu devoŃiune către Preasfânta Inimă a lui 
Isus.  

 După liturghie, elevii liceului au organizat împreună cu profesorii un moment 
de rugăciune în Biserica parohială „SfinŃii Apostoli Petru și Paul”, unde era prezentă 
Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Cacica, aflată în pelerinaj la 
Onești.  

 Aici, rugăciunile recitate și cântările intonate au constituit adevărate 
momente de înălŃare spirituală. 

Pagină coordonată de prof. dr. Violeta APOSTU, Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” Onești. 
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În Parohia „SfinŃii Apostoli Petru și Paul” din Onești, sărbătorirea Săptămânii carităŃii în cadrul AcŃiunii Catolice „Sfântul Iosif ” (13-19 
martie 2011) a prilejuit o serie de activităŃi la care au participat atât copiii, cât și tinerii (o parte dintre ei fiind elevi ai Liceului Teologic „Fericitul 
Ieremia” Onești) precum și adulŃii din AcŃiunea Catolică. Astfel, în seara zilei de 15 martie 2011, după Sfânta Liturghie, a avut loc o oră de 
rugăciune Taizé, dedicată în special celor aflaŃi în suferinŃă, celor bătrâni, lipsiŃi și părăsiŃi, fie ei din familiile oneștene, din comunitate sau din 
lumea întreagă – din Ńările sărace, Ńările de misiune sau Ńara recent lovită de cutremur și valuri tsunami, Japonia.  

Joi, 17 martie 2011, tinerii au continuat să trăiască spiritul carităŃii creștine prin vizita pe care au făcut-o la Centrul RezidenŃial 
„Alexandra” din Onești. Ei au fost profund impresionaŃi de această vizită la orfelinat, iar bucuria pe care au adus-o copiilor prin micile cadouri 
oferite și prin simpla lor prezenŃă acolo, a fost mai presus de cuvinte. În seara zilei de vineri, 18 martie 2011, după Sfânta Liturghie, a avut loc o 
cateheză dedicată tinerilor și adulŃilor din AC, desfășurată la Casa Tineretului. Cateheza realizată și prezentată de părintele Florin a fost centrată 
pe familie, pe valorile familiei creștine. Exemplul de trăire a vieŃii de familie în Dumnezeu a fost Sfântul Iosif, cateheza făcând o paralelă între felul 
în care Sfântul Iosif răspundea încercărilor din viaŃa sa și a Sfintei Familii și felul în care familiile creștine de astăzi mai știu - sau nu - să ofere timp 
lui Dumnezeu, să comunice, să asculte, să fie una în Cristos. PrezenŃa adulŃilor a adus un plus de profunzime discuŃiilor în grupuri, astfel încât, la 
prezentarea concluziilor, tinerii au putut auzi răspunsurile date de părinŃii lor, au putut dialoga cu ei și au putut afla mai multe despre greutăŃile și 
provocările vieŃii de familie.  

Sâmbătă, 19 martie 2011, de ziua patronului AcŃiunii Catolice din Dieceza de Iași, Sfântul Iosif, copiii și tinerii din comunitate au vizitat 
persoanele bolnave și în vârstă din parohie. Astfel, după ce s-au întâlnit la ora 14 și s-au împărŃit în cinci grupuri, copiii și tinerii au plecat la drum, 
vizitând atât bolnavii din cartierul catolic, cât și pe cei din oraș. Aceasta activitate pare să fi fost cea mai grăitoare, cuprinzătoare și simplă cateheză 
despre caritate, întrucât toŃi cei implicaŃi au învăŃat și au primit mai multe decât ar fi putut cuprinde cuvintele. Bătrânii au primit cu multă emoŃie 
și bucurie vizita celor mici, care le-au adus în case zâmbetul, inocenŃa și frumuseŃea copilăriei, alături de micile cadouri pregătite din timp pentru 
această ocazie. Cei tineri au putut învăŃa de la cei bătrâni ce înseamnă răbdarea în suferinŃă, ce înseamnă să preŃuiești cu adevărat lucrurile 
mărunte cu care tinerii sunt atât de obișnuiŃi încât nu le mai sesizează sau cred că li se cuvin.  

Seara zilei de sâmbătă a adus cu sine participarea la Sfânta Liturghie dedicată Patronului AcŃiunii Catolice. Membrii AC din comunitate s-
au implicat activ în pregătirea acestei sărbători realizând un frumos aranjament în faŃa altarului, citind lecturile, psalmul, rugăciunea credincioșilor 
și ocupându-se de ofertoriu. Cea mai importantă participare a fost cea la Euharistie, unindu-se astfel în Cristos cu întreaga Biserică adunată în 
jurul aceluiași ÎnvăŃător în caritate, speranŃă și credinŃă.  

“Săptămâna CarităŃii”  

Pagină coordonată de prof. dr. Violeta APOSTU, Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” Onești 

 Sâmbătă, 2 aprilie 2011, în cadrul Liceului Teologic „Fericitul 
Ieremia” Onești a avut loc acordarea binecuvântării și conferirea 
„Missio canonica” din partea ExcelenŃei Sale Petru GHREGHEL, 
Episcop de Iași, profesorilor de religie romano-catolică, din zona 
Onești. 

 La această activitate au luat parte un număr de 17 profesori de religie 
romano-catolică, care predau în școlile și liceele din: Comănești, Dofteana, 
Dărmănești, Ciugheș, Brusturoasa, Cireșoaia, Slănic-Moldova, Nicorești, 
Pîrgărești, Satu-Nou, Tîrgu Ocna, Tuta, Tîrgu Trotuș, Oituz, Pralea, BerzunŃi, 
Onești. 

 Ordinea de zi a cuprins: Sfânta Liturghie, în cadrul Misiunilor 
organizate în Parohia  „SfinŃii Apostoli Petru și Paul” din Onești, la care au 
participat toŃi profesorii de religie din zona Onești. Acordarea binecuvântării 
PreasfinŃitului Petru Gherghel, Episcop de Iași și conferirea „Missio canonica”. 
Comunicări. DiscuŃii.  

 După urarea de bun–venit adresată tuturor celor prezenŃi de gazda activităŃii, prof. dr. Violeta Apostu, Pr. Inspector diecezan Iosif 
Bisoc a transmis salutul PreasfinŃitului Petru GHERGHEL și a PreasfinŃitului Aurel PERCĂ și a mulŃumit profesorilor de religie pentru 
devotamentul, munca depusă pe parcursul întregului an școlar și pentru rezultatele obŃinute la Olimpiadele școlare, în activitatea didactică, 
extrașcolară și în cadrul activităŃilor desfășurate în parohiilor de provenienŃă. A transmis ultimele noutăŃi legate de Proiectul „CutiuŃa 
speranŃei” și Simpozionul naŃional „Rolul Bisericii, Familiei și al Școlii în educaŃia contemporană”, s-au purtat discuŃii cordiale și utile, s-au 
clarificat probleme și s-au stabilit viitoarele orientări în activitatea didactică și educativă. 

 ToŃi profesorii din zona Onești au primit binecuvântarea PreasfinŃitului Petru Gherghel și le-a fost conferit “MISSIO CANONICA”, 
pentru anul școlar 2011-2012. 

Missio-Canonica la Onești 



În postul Sfintelor Patimi ale Domnului, în Școala “Nicolae Iorga” Bacău, pr. Ioan Pleșcău 
de la Parohia “Sf. Dumitru” Bacău a fost prezent în mijlocul elevilor,  pentru ca să îi spovedească 
și să îi împărtășească. De asemenea, sub îndrumarea profesorilor de religie din școală, elevii au 
înŃeles mai bine semnificaŃia Patimilor Domnului pentru mântuirea lumii. 

A fost organizat un concurs la nivel de școală intitulat “Lumina lui Hristos în sufletul 
copilului" având trei secŃiuni: a) colaje, semne de carte și felicitări de Paște; b) icoane 
reprezentând evenimente din viaŃa Mântuitorului Iisus Hristos, de la Intrarea Sa în Ierusalim până la Învierea 
Domnului; c) ouă încondeiate. Elevii au răspuns cu mare drag chemării de a se implica activ la realizarea sarcinilor 
propuse. Dintre aceștia, 153 de elevi au fost premiaŃi, cei mai mulŃi ocupând locul I la acest concurs.  

                                                                      Prof. Lica Mioara - Școala “Nicolae Iorga” Bacău. 

Concurs pe tema tradiŃiilor de Sfintele Paști 

ACTUALITATE ȘCOLARĂ 

Aprofundarea prin intermediul creației artistice a credinței creștine reprezintă una dintre finalitățile educației școlare. Astfel, apropierea 

sărbătorilor pascale, reprezintă pentru mediul pedagogic ocazia propice exprimării empirice a gradului de interiorizare a mesajului creștin. Un 

astfel de eveniment a fost organizat în Școala cu clasele I-VIII „Mihai Drăgan” din Bacău, la inițiativa profesorului de religie ortodoxă Mihaela Heisu  

și de religie romano catolică profesor dr. Liviu Ciuraru. Titlul proiectului educativ - Universul familiei creștine - a circumscris, atât tematica 

sărbătorilor de Paște, cât și temele sacramentale propuse de Sfânta Biserică spre aprofundare pentru acest an, și anume Botezul și Cununia.  
Spațiul creativ al concursului a fost cel literar și artistic. Lucrările elevilor participanți au impresionat prin profunzimea afectivă și 

hermeneutică, exprimate literar și plastic. Activitatea s-a desfășurat în biblioteca școlii, în ziua de 14 aprilie, și s-a bucurat de sprijinul conducerii 

școlii, căreia îi adresăm un gând de mulțumire. Buna desfășurare a activității s-a datorat și aportului doamnei bibliotecare Fabian Maria. De 

asemenea, menționăm și prezenŃa părintelui Chindea. Fie ca Învierea Mântuitorului să ne lumineze mintea și inima!     

          Prof. Liviu Ciuraru - Școala „Mihai Drăgan” Bacău. 

Proiect educativ -  “Universul familiei creștine”  
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În cele trei școli ale Comunei Zemeș, pregătirea pentru sfânta sărbătoare a Paștelui a început înainte de vacanŃă, elevii dorind să 
încondeieze mai repede ouă și să confecŃioneze felicitări... Au realizat picturi inedite, în miniatură și mici colaje cuprinzând imagini cu Domnul 
Iisus, imaginea mielului pascal, flori, ouă roșii, Crucea Răstignirii și nelipsitul salut creștinesc: „Hristos a înviat!”. Cei mai mari elevi au alcătuit 
referate despre Săptămâna Patimilor, răstignirea și Învierea Mântuitorului. Programa școlară prevede în această perioadă predarea unor lecŃii 
dedicate celei mai mari sărbători a creștinilor, Învierea Domnului.  

Acum, în post, elevii merg la spovedit în număr mare, deoarece ei știu că Mântuitorul i-a chemat dintru început: „LăsaŃi copiii și nu-i 
opriŃi să vină la Mine, că a unora ca aceștia este împărăŃia cerurilor” (Matei 19: 14). AdulŃii din zilele noastre au de învăŃat de la copiii lor cunoștinŃe 
de religie și puritatea sufletului; din cele nouă Fericiri rostite de Mântuitorul, în acest context putem lua aminte la aceasta: „FericiŃi cei curaŃi cu 
inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Matei 5: 8).                             Prof. Mihaela Alupei, Școala cu clasele I-VIII Zemeș. 

Elevii din Zemeș așteaptă cu drag sărbătoarea Paștelui 

La Slănic Moldova s-au întâlnit, pentru o zi de reculegere, profesorii de religie din zona Bacău, la 2 aprilie 2011, tema întâlnirii fiind 
"Călătorie de o zi spre rai". Reculegerea și rugăciunea sunt izvorul ce face ca pregătirea teologică și pedagogică a profesorilor să devină rodnică în 
formarea conștiinŃei creștine a elevilor. Părintele Ioan Bălan, inspector pentru învăŃământul religios zona Bacău, a subliniat că pașii siguri spre rai 
sunt prietenia, iubirea și iertarea. Acești pași pot fi parcurși dacă suntem conștienŃi de greșelile și neputinŃele noastre, dacă iertăm din inimă pe 
cei ce ne-au greșit și dacă avem încredere totală în Dumnezeu.  

Momentul culminant al zilei a fost participarea la jertfa Sfintei Liturghii. Rugăciunea credincioșilor a fost o revărsare în invocaŃii spontane și 
încrezătoare, a năzuinŃelor și problemelor proprii, ale celor apropiaŃi, ale societăŃii de azi. HrăniŃi sufletește la masa cuvântului și la masa 
euharistică, ziua a continuat cu agapa de prânz oferită de o colegă. Aceasta a fost presărată cu mărturii edificatoare, relatate de către unii dintre 
participanŃi. S-a arătat că Dumnezeu însoŃește în mod minunat pașii fiecărei persoane în drumul spre cer, dacă aceasta se încredinŃează iubirii 
Sale. Am urcat apoi, la propriu, muntele, pentru a-l însoŃi pe Cristos pe drumul Crucii. Piscurile reliefului înalt, pe care se sprijinea clopotul 
bolŃii cerești, ne-au dat sentimentul că ne aflăm într-o măreaŃă catedrală, pe bolta căreia soarele de primăvară strălucea ca un candelabru, brazii 
verzi și ceilalŃi arbori, gata să-și desfacă mugurii, se înălŃau spre cer ca niște făclii, trilul vioi al păsărelelor pădurii, acompaniat de căderea 
zgomotoasă a apei Slănicului, a făcut ca, pregătiŃi pentru drumul Calvarului, să conștientizăm, mai întâi, realitatea Taborului. Am înŃeles de ce 
Cristos a anticipat Calvarul cu Taborul. Astfel, înălŃaŃi sufletește, am pornit cu Mântuitorul pe drumul Crucii.  

La fiecare oprire, pe rând, câte unul dintre participanŃi, a unit în cuvinte, simŃăminte și rugăciune, Crucea lui Isus cu a noastră, cu a lumii de 
azi, purtate de copii părăsiŃi, mame ce renunŃă la copii, oameni folosiŃi ca instrumente de muncă și de profit, persoane ajunse pe mâna 
traficanŃilor de carne vie, tineri cărora li se ia dreptul la moștenirea cea mai de preŃ: Dumnezeu, copiii și adulŃi nevinovaŃi, victime ale 
războaielor crude și nedrepte. Am cerut lui Dumnezeu ca, prin Crucea lui Isus, să-i ducă pe toŃi aceștia spre răscumpărare și reînnoire pascală.  

La încheierea programului s-au exprimat impresii, sugestii, concluzii. Fiecare ne-am întors în familie și la școală încrezători, întăriŃi, 
îmbogăŃiŃi și hotărâŃi ca, prin misiunea noastră, să aducem Cristos în școală și în sufletul elevilor, ca pași spre cer prin prietenie, iubire, iertare.  

Cristos mort și înviat să fie cu noi și să ne ajute!                        Prof. Tereza Herciu - Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău. 

Călătorie de o zi spre rai ... 

HARISMA        19HARISMA        19  



         În zilele de 21 și 22 martie 2011, la Colegiul Tehnic ,,Gh. 
Asachi” Onești, a avut loc Simpozionul InterjudeŃean ,,Apa și 
îndreptarea omului”, ediŃia a II-a. Deschiderea Simpozionului a avut 
loc la Biblioteca Municipală ,,Radu Rosetti” Onești, unde au participat 
personalităŃi din viaŃa Bisericii, învăŃământului preșcolar, primar, 
gimnazial, liceal, preuniversitar, ai presei, comunităŃilor locale , 
diferitelor asociaŃii și instituŃii oneștene, iar din partea ISJ Bacău a fost 
prezent domnul inspector teritorial, profesor Emil Ganea. łinând cont 
că perioada desfășurării acestui simpozion este în preajma sărbătorilor 
pascale, un cuvânt de început a fost susŃinut de părintele protopop 
Constantin Alupei, care a subliniat rolul important al apei în viaŃa 
omului și a creștinului. De asemenea, pr. Ioan Ursu a explicat 
necesitatea apei pentru natura umană și a făcut referiri la Botezul 
creștin. Scopul Simpozionului a fost acela al dezvoltării interesului 
privind rolul apei în viaŃa creștinului, a naturii și a cetăŃenilor, cât și 
promovarea activităŃilor de bune practici privind conservarea 
ecosistemelor acvatice din Romania. Simpozionul a avut două secŃiuni: 

o secŃiune destinată cadrelor didactice și o secŃiune destinată elevilor. La secŃiunea I, destinată cadrelor didactice, au fost prezente nouă 
subsecŃiuni. La una din acestea, intitulată “Botezul Creștin, nașterea din apă și din Duh” a fost coordonator domnul profesor de religie Balaban 
Benone. Din Cercul metodic de Religie Onești, au participat următorii profesori care au pregătit lucrări pe tema Simpozionului: prof. Balaban 
Benone – Eco-școala, Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” Onești; prof. Bârgăoanu Otilia – Școala ,,GhiŃă Mocanu” Onești cu lucrarea “Apa și viaŃa în 
Sfânta Scriptură”; prof. Cautiș Paula – Școala Nr.1 Onești, cu lucrarea intitulată “Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor...”; prof. Lazăr 
Maria Magdalena – Școala Nr.1 Onești , cu lucrarea “Botezul creștin – Nașterea din Apă și din Duh”.  A fost o experienŃă frumoasă prin care am 
avut ocazia să admirăm promovarea activităŃilor de bune practici, începând de la preșcolari până la adulŃi, privind conservarea ecosistemelor 
acvatice din Romania. Felicităm organizatorii pentru munca și efortul depus.  

ACTUALITATE  ȘCOLARĂ 

Simpozionul ,,Apa și îndreptarea omului”  

Pagină coordonată de Prof. Cristian SCRIPCARU, Colegiul Tehnic „Petru Poni” & Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Onești 

 În ziua de Florii, tradiŃia catolică, prevede desfășurarea unei procesiuni simbolice care să imite cât mai mult intrarea lui Isus în Ierusalim. 
Credincioșii care vor participa la acest moment religios vor intona cântece de Florii și vor purta în mâini motocei, ramuri verzi sau flori, în 
amintirea ramurilor de palmier cu care Isus a fost întâmpinat la intrarea sa în Ierusalim. Concomitent cu acest eveniment, în Biserica romano-
catolică din întreaga lume se serbează și Ziua Tineretului Catolic (la nivel de parohie). Această zi a fost instituită de regretatul papă Ioan Paul al 
II-lea (ce va fi beatificat pe data de 1 mai, la Roma). În acest an se vor împlini exact 26 de ani de la prima ediŃie a Zilei Mondiale a Tineretului 
catolic. Tema stabilită de Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea este: "ÎnrădăcinaŃi și întemeiaŃi în Cristos, tari în credinŃă" (cf. Col 2:7). Tinerii 
catolic,i liceeni ai colegiilor oneștene, membrii ai AcŃiunii Catolice a Tinerilor din Onești, vor marca acest moment prin participarea la Liturghia 
solemnă a Floriilor, vor participa la procesiune încadrând preoŃii și ajutând la buna desfășurare pe tot traseul, vor citi Pătimirea Domnului pe 
roluri. La Sfânta Liturhie de seara, vor conduce devoŃiunea Căii Sfintei Cruci și vor participa intens la această liturghie dedicată lor. 

Această bucurie a tinereŃii și vieŃii va fi celebrată în mod mult mai solemn în ziua de 1 mai în localitatea Butea din judeŃul Iași. Acolo, 
se vor întâlni tineri catolici din toate părŃile Moldovei, unindu-se în rugăciune cu P.S. Petru Gherghel, Episcop de Iași, cu un număr mare de 
preoŃi și credincioși catolici și nu numai. Ziua Tineretului din acest an capătă o importanŃă cu atât mai mare cu cât este anul în care iniŃiatorul 

acestor manifestări, Venerabilul Papă Ioan Paul al II-lea, va fi beatificat la data de 1 mai la Roma. La nivel naŃional, organizaŃia AcŃiunea Catolică 
din România va organiza un pelerinaj de trei zile cu participarea la aceste ceremonii în Duminica Albă sau a Tomei (1 mai). Demn de amintit 
este și faptul că anul acesta, tinerii din întreaga lume se vor întâlni, preŃ de 3 zile, cu Sanctitatea Sa, Benedict al XVI-lea, în cadrul Zilei Mondiale 
a Tineretului (ZMT) care se va Ńine la Madrid între 16 și 21 august 2011. Ceremoniile se vor bucura de prezenŃa a câtorva sute de mii de tineri 
din toată lumea și vor cuprinde pe lângă Sfintele Liturghii în aer liber, momente de rugăciune, de joc, socializare, cateheze, celebrări 
penitenŃiale, seri distractive etc. 

Duminica Floriilor și a Tineretului catolic 
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 Proiectul “CutiuŃa speranŃei”a fost inspirat de iniŃiativa Centrului Misionar Diecezan din Iași de a distribui tuturor copiilor din Dieceza 
de Iași, din învăŃământul de masă, „Cutia speranŃei”, urmând adevărată o tradiŃie de Postul Mare din alte Ńări occidentale. Proiectul se va 
desfășura în lunile martie – iunie 2011, în aproape toate școlile de pe Valea Trotușului unde există o prezenŃă bună a elevilor de confesiune 
romano-catolică, nefiind excluși însă elevii de alte confesiuni.  

 Coordonatorii proiectului sunt: Prof. Irina Leonte, inspector pentru Religie, Prof. Adam Sabina (Comănești) Prof. Antal Berbecaru 
Carmen (Dofteana și Bogata), Prof. Dr. Apostu Violeta și Prof. Scripcaru Monica (Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” – Onești), Prof. Balint 
Mariana (Oituz), Prof. Ciorbă Mariana (Pralea), Prof. Farcaș Petru (Palanca, Brusturoasa și Ciugheș), Prof. Gal Anișoara, Prof. Scripcaru Cristian 
și Prof. Suditu Mariana (Onești), Prof. Mititelu Daniela (Slănic Moldova și Cireșoaia), Prof. Socaciu Liliana (Nicorești și Tg. Ocna), Prof. Socaciu 
Marilena (Tuta și Tg. Trotuș), Prof. Vizitiu Ana Oana (Dărmănești) și Prof. Tudor Ana (Pîrgărești și Satu Nou). Se regăsesc ca parteneri în 
proiect: Episcopia romano-catolică de Iași, Inspectoratul Școlar al JudeŃului Bacău, Centrul misionar diecezan Iași, Decanatele romano-catolice 
de Trotuș și Moinești, FraŃii Capucini din Onești și toate școlile din care provin profesorii coordonatori. 

În cele trei luni de proiect, profesorii și preoŃii implicaŃi vor lucra la formarea copiilor și tinerilor pentru virtuŃi și comportamente 
creștine, perceperea aspectelor negative ale vieŃii sociale din zilele noastre (consumismul accentuat și lipsa implicării sociale) cultivarea spiritului 
social, grija pentru cel sărac și aflat în nevoi, perceperea corectă a realităŃilor ce Ńin de zona misionară a Bisericii, viaŃa socială și religioasă a 
copiilor și tinerilor din Africa afectaŃi de sărăcie și lipsa educaŃiei. De asemenea vor urmări: înŃelegerea spiritului misionar al Bisericii; 
valorizarea modelelor de viaŃă oferite de persoanele plecate în misiune: spiritul de jertfă, curajul de a părăsi locurile natale pentru a pleca în 
Ńările de misiune din Africa, dăruirea pentru un Ńel nobil; deprinderea unor valori morale esenŃiale ca: generozitatea, mortificarea, altruismul, 
spiritul de rugăciune și comuniune în cele sfinte pentru binele Bisericii; formarea deprinderii de a se deschide spre voluntariat. 

Calendarul proiectului este în derulare. Până acum au fost parcurse faza de promovare și distribuirea cutiuŃelor (1-12 martie 2011), 
Ziua de rugăciune pentru misionarii uciși în misiuni (24 martie 2011) dar mai sunt și altele, precum: „Misiune și iubire” – oră de religie (25 
martie – 31 mai 2011). În ultimele săptămâni (3-17 aprilie 2011), în școlile și colegiile din zona Onești – Comănești (la nivel de școală sau 
adunând elevii mai multor școli sau colegii) s-a organizat activitatea „Misionar în Kenya, în slujba Bisericii, în iubirea aproapelui”. Preotul 
misionar trimis de Centrul Misionar din Roman este parohul comunităŃii catolice din Bogata (com. Dofteana), pr. Isidor MîrŃ (care a fost 
misionar în Kenya în perioada anilor 2001-2007). Cu multă amabilitate, sfinŃia sa a acceptat să ne prezinte realităŃile Africii într-o serie de 9 
ședinŃe desfășurate în mai multe locaŃii și zile. Foarte impresionaŃi și dornici să afle multe detalii au fost și elevii Colegiului Tehnic „Gheorghe 
Asachi” din Onești. Aproape 80 de elevi ai acestui colegiu oneștean, l-au ascultat pe părintele misionar în două ședinŃe de proiect, care au avut 
loc în sala de sport a colegiului, marŃi, 12 aprilie 2011. 

Între multele amintiri plăcute, prezentând reușitele dar și momentele dificile ale șederii sale în Africa, părintele Isidor a reușit de foarte 
multe ori să stârnească în același timp admiraŃie, zâmbete, întrebări și răspunsuri, a oferit multe informaŃii, tradiŃii și obiceiuri necunoscute. Prin 
intermediul părintelui misionar, tinerii liceeni au avut un prim contact cu o lume care deși tribală, înapoiată, atât de lipsită de mijloacele 
civilizaŃiei de astăzi, poate să transmită atât de multe lucruri noi. MulŃi dintre tineri au plecat din sală conștienŃi că tânăra Biserică din Africa are 
nevoie de sprijinul nostru material, spiritual și chiar fizic, personal, unii dintre ei arătându-se chiar încântaŃi să meargă în Kenya, chiar și pentru 
câteva zile. 

 Vineri, 8 aprilie 2011, în sala de festivităŃi a Liceului Teologic „Fericitul Ieremia” a avut loc întâlnirea elevilor cu Părintele MîrŃ, misionar 
în Kenia, care a dat mărturie despre viaŃa și activitatea de misionariat în Africa. Impactul a fost deosebit, elevii fiind foarte impresionaŃi de 
materialul prezentat, au pus multe întrebări și au înŃeles ce înseamnă a dărui din micile lor economii, pentru a ajuta copiii din Kenia. Acest 
proiect va continua și cu alte activităŃi: alte întâlniri cu preoŃi misionari, expoziŃii cu lucrări pe această temă, momente de rugăciune și oferirea 
devoŃiunilor specifice Bisericii Catolice (Calea Crucii, rozariul, pomana, faptele bune) pentru reușita activităŃii misionarilor Diecezei de Iași și a 
misionarilor, în general. 

Proiectul va continua cu adunarea fondurilor strânse și trimiterea, prin misionari, către Africa (23 – 31 mai 2011), organizarea unei 
expoziŃii de desene cu teme misionare - „Copiii și tinerii la Școala misiunilor” (1 iunie 2011), urmând diseminarea și evaluarea proiectului 
„CutiuŃa speranŃei” (5-9 iunie 2011). În vacanŃa de Paști elevii vor marca și un alt punct din calendarul de proiect oferind rugăciuni, jertfe, 
intenŃii la Sfintele Liturghii pentru reușita celor din misiuni în cadrul activităŃii „Paștele misionar” (22 – 26 aprilie 2011).                             
Prof. Cristian Scripcaru. 

“CutiuŃa speranŃei” – un nou proiect educativ  

pentru elevii catolici din Zona Onești 
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       ,,Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiŃi unul pe altul, precum Eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiŃi 

unul pe altul. Întru acestea vor cunoaște toŃi că sunteŃi ucenicii Mei, dacă veŃi avea dragoste unii faŃă de 

alŃii’’ (Ioan 13: 34-35).   

         Iubirea este o poruncă dumnezeiască, pe care, doar împlinind-o, lucrăm pentru 

mântuirea noastră. Iar această iubire o arătăm prin fapte, hrănind pe cei flămânzi, 

mângâind pe cei întristaŃi. Și, aceste acte de caritate, oricât de mici ar fi, sunt primite de 

Dumnezeu ca milostiviri. 

         EducaŃi în spiritul valorilor creștin – religioase, elevii clasei a VII-a A, de la 

Școala ,,Emil RacoviŃă’’ Onești, sub îndrumarea profesoarei de religie, Coșa Elena-

Daniela, se implică cu toată dăruirea în activităŃi social- filantropice. Ei au continuat 

astfel, ceea ce au început în luna decembrie, și anume, să hrănească și să mângâie pe cei 

cu venituri mici.  

În acest sens, din fondurile lor proprii, au strâns și au împărŃit pachete cu alimente (făină, zahăr, ulei, orez, paste, dulciuri), persoanelor 

ce aveau nevoie de acestea.  

Astfel, prin faptele lor, ajutându-i pe cei aflaŃi în suferinŃă, au încercat să aducă mai repede în sufletul acestora, Lumina Învierii lui 

Hristos. Prin faptele de milostenie pe care le fac acești elevi, încearcă să fie Apostoli ai lui Hristos în mijlocul celor aflaŃi în nevoi.   

Această activitate s-a desfășurat prin colaborare cu Biroul de AsistenŃă Socială din cadrul Protoieriei Onești.  

Prof. Coșa Elena-Daniela, Școala „Emil RacoviŃă” Onești. 

Împlinind porunca iubirii... la Onești 

 ActivităŃile desfășurate în timpul Postului Mare au fost pentru 

elevii liceului prilej de informare și formare și de trăire în spirit creștin a 

adevărurilor de credinŃă 

 Primul eveniment la care au participat elevii a fost o conferinŃă 

desfășurată în cadrul Liceului pe 29 martie 2011, organizată de AsociaŃia 

„Solwodi”, prezentată de Sr. Adina Bălan și de LuminiŃa Dobrin. Tema 

abordată, de maximă importanŃă, s-a referit la violenŃa în familie: 

„ViolenŃa în familie ucide! Este timpul să iei Atitudine!”  

 Au fost evidenŃiate următoarele aspecte: problematica violenŃei în 

familie și repercursiunile ei asupra copiilor și adolescenŃilor; profilul 

victimelor violenŃei în familie; factorii care determină acest 

comportament; rolul societăŃii, a Bisericii și a persoanelor consacrate în 

acest domeniu; modalităŃile de combatere a violenŃei și de ajutorare a 

victimelor violenŃei în familie. 

 În urma prezentării și a discuŃiilor purtate cu elevii, s-au 

conturat câteva exigenŃe ce trebuie avute în vedere în relaŃia cu elevii 

la școală, cu copiii și adolescenŃii în familie: acordarea unei atenŃii 

deosebite comunicării și ascultării, ca noi atitudini comportamentale, 

stabilirea unor relaŃii de colaborare și nu de subordonare între 

membrii grupurilor sociale, crearea unul climat de siguranŃă, de 

echilibru, de respect între membrii familiei și cultivarea adevăratelor 

valori creștine, credinŃa, speranŃa și dragostea.  

 Toate acestea vor contribui la conturarea profilului creștinului, 
de care are nevoie societatea de astăzi.                                      
Prof. dr. Violeta APOSTU, Liceul Teologic „Fericitul 
Ieremia“Onești. 

ActivităŃi în timpul Postului Mare la Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” Onești 
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Sub îndrumarea doamnei inspector de specialitate, prof. Irina Leonte, profesorii de Religie ai Școlii cu clasele I-VIII Nr. 10 Bacău, 
Cîrlan Mirela ș i Irimia MihăiŃă, susținuți de învățătorii claselor, au participat la spovedirea ș i împărtășirea elevilor prin programul spiritual de 
PAȘTE "Pregătește-Ńi grădina sufletului tău!", ce s-a desfășurat, ca în fiecare an, la biserica “Sf. Gheorghe" Bacău, în săptămânile a IV-a ș i a V-a a 
Postului Mare.  Programul a fost sprijinit ș i de doamna director a școlii, prof. Rotariu Elena. Cu multă bucurie, pr. prof. dr. Leonte Constantin, 
pr. Constantin Gherasim, pr. Vasile Radu - parohul sfintei biserici ș i pr. Butuc Ioan, le-au vorbit elevilor despre importanța postului creștin, 
despre binefacerile spovedaniei și împărtășaniei, despre viaŃa în comuniune cu Dumnezeu, dar și ce efecte distrugătoare pot avea substanŃele 
etnobotanice ce se pot găsi, din păcate, la orice colŃ de stradă.  

Elevii școlii vor participa în Săptămâna Patimilor la slujba Deniilor, unde vor afla mai multe lucruri despre viața Domnului nostru Iisus 
Hristos, despre Jertfa Fiului lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră și la programul de Sfintele Paști, să se împărtășească de Lumina Învierii 
Domnului nostru Iisus Hristos.  Prof. Mirela Cîrlan, ȘȘȘȘ coala Nr. 10 Bacău. 

Bucurie euharistică la Școala Nr. 10 Bacău 
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 Credincioșii din Municipiul Moinești au avut bucuria de a participa în perioada 
Postului Mare la o triadă de seri duhovnicești intitulate generic „Trepte spre 
Înviere”, organizate de Protoieria Moinești, Primăria municipiului și Liceul Teoretic 
„Spiru Haret”.  Prima conferinŃă a fost susŃinută miercuri, 16 martie, de către părintele 
Constantin Necula, conferenŃiar al FacultăŃii de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” 
din Sibiu, în prezenŃa primarului Viorel Ilie, a părintelui protopop Costel Mareș și a 
numeroși preoŃi și credincioși.  

 Aflat în mijlocul elevilor liceului și al credincioșilor de tote vârstele care au 
umplut Sala Mare a Primăriei Moinești, părintele Constantin Necula a explicat cum 
postul poate fi „un exerciŃiu de întinerire în Hristos”.  “Această întinerire pe care 
postul ne-o propune înseamnă apropierea noastră de Hristos, care rămâne veșnic 
tânăr, care rămâne pururi pentru noi un izvor de întinerire, care rămâne de fiecare 
dată un partener foarte loial postirii noastre deoarece niciodată nu se întâmplă să 
postim singuri. De fiecare dată, postirea noastră este o împreună-postire cu Hristos, o postire de dragul Mântuitorului, pentru mântuirea 
noastră”, a spus părintele Constantin Necula.                                                           

 Prof. Constantin POPA - Școala cu cls. I-VIII „George Enescu” Moinești/Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moinești. 

Postul, exerciŃiu de tinereŃe în Hristos 
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 A treia ediŃie a Olimpiadei naŃionale de religie ortodoxă s-a desfășurat, în perioada      

17-21 aprilie 2011, la GalaŃi, în excelenta organizare a Arhiepiscopiei Dunării de Jos, a 

Inspectoratului Școlar al JudeŃului GalaŃi și a Consiliului Local. 

            JudeŃul Bacău a fost reprezentat de: Hurgheș Andrei, Școala Nr. 10 Bacău (clasa a VII-a, 

profesor Leonte Irina), Voaideș Valentin, Școala Asău (clasa a VIII-a, profesor Miron Aurica), 

Ciobanu Andreea, Colegiul NaŃional “Dimitrie Cantemir” Onești (clasa a IX-a, prof. Cautiș 

Petrică), Ambruș Elena, Colegiul NaŃional “Ferdinand I” (clasa a X-a, prof. Irimia LaurenŃiu), 

Chirliu F. Iustina, Colegiul NaŃional “Grigore Moisil” Onești (clasa a XI-a, prof. Jupenschi 

Cornel), Pristavu Ioana, Colegiul Tehnic “Ion Borcea” Buhuși (clasa a XII-a, prof. Mihai 

Macovei). În Comisia Centrală de evaluare a participat prof. Irina Leonte, inspector de religie. 

           Palmaresul rezultatelor naŃionale s-a îmbogăŃit cu Premiul I obŃinut cu nota 10 de 

eleva Ciobanu Andreea de la “Colegiul NaŃional “Dimitrie Cantemir” Onești (clasa a IX-a) și 

două menŃiuni MECTS obŃinute de Voaideș Valentin, Școala Asău (clasa a VIII-a) și de Chirliu 
Iustina, Colegiul NaŃional “Grigore Moisil” Onești (clasa a XI-a). CeilalŃi trei elevi băcăuani au 

obŃinut note peste 8, dar nu s-au clasat pe podium. 

           În zilele libere, elevii au participat la Deniile de la Catedrala episcopală, au vizitat 

mânăstiri din cuprinsul Arhiepiscopiei, obiective culturale din GalaŃi și Brăila, au făcut o plimbare 

cu vaporașul pe Dunăre. Au legat noi prietenii și s-au bucurat de zilele călduroase de primăvară.  

           La festivitatea de deschidere din ziua de Florii și la cea de premiere, a participat IPS 

Casian, Arhiepiscop al Dunării de Jos, care a felicitat pe toŃi participanŃii, subliniind că nu 

ierarhia pe podium este importantă, pentru că premiul cel mare o reprezintă pentru tinerii 

prezenŃi, participarea lor la acest concurs, ei fiind “elită a Bisericii și a școlii românești, care, și-

au sacrificat vacanŃa, în această perioadă din an, densă și scolicitantă, pentru a fi în comuniune de 

spiritualitate și credinŃă și pentru a înfrumuseŃa GalaŃiul, care a devenit, pentru câteva zile, 

capitală a tinerilor români ortodocși!” Tot IPS Casian a adăugat că “religia nu încape într-un obiect 

de studiu; ea leagă disciplinele de învăŃământ între ele și pe noi de Dumnezeu. PrezenŃa numeroasă a 

elevilor la olimpiada de religie este de o valoare nepreŃuită, ei reprezentând cuminŃenia, distincŃia, 

credinŃa, tinereŃea veșnică, daruri de care poporul român are mereu nevoie! Pe umerii tinerilor stă 

Putna, VoroneŃul, Cozia, Ńara, neamul, tot viitorul!” 

           Premiile au fost înmânate de dl. conf. univ. dr. Vasile Timiș, ministru secretar de stat,  

promotor al olimpiadei naŃionale de religie, de dl. prof. Cătălin Pîslaru,  inspector  general de 

religie din MECTS, de dl. prof. Doru RăsmeriŃă, inspector școlar general la ISJ GalaŃi, de diac. 

Daniel Bejan, inspector de religie la ISJ GalaŃi, pr. Lucian Petroaia, consilier eparhial pe 

învăŃământ, de pr. Constantin Bulgaru, director al Seminarului Ortodox “Sfântul Apostol 

Andrei” GalaŃi, de reprezentanŃi ai Centrului Cultural, de autorităŃilor locale și de reprezentanŃi 

ai mass-media.  

          „Premiul I și menŃiunile obŃinute de elevii din judeŃul Bacău la Olimpiada naŃională 2011 se 

adaugă panopliei de premii obŃinute la ediŃiile anterioare, dovedind seriozitate în pregătire, dar și 

credinŃă adevărată. Toate lucrările elaborate în concurs au fost foarte bune, elevii dovedind temeinice 

cunoștinŃe teologice, făcând și conexiuni transdisciplinare. CompetiŃia este mai strânsă de la an la an. 

Suntem foarte bucuroși de rezultatele obŃinute. Olimpiada i-a motivat pe elevi să se apropie de valorile 

autentice, să-L descopere pe Dumnezeu și pe ei înșiși, să înveŃe ce trebuie să facă pentru a progresa pe 

calea virtuŃilor, pentru a trăi în comuniune cu Dumnezeu și în armonie cu semenii. Felicitări profesorilor 

și elevilor olimpici! MulŃumim sincer organizatorilor care au reușit să ofere tuturor amintiri unice!”, a 

declarat inspectorul de religie, prof. Irina Leonte.  

         ToŃi participanŃii s-au întors acasă mai bogaŃi sufletește după momentele înălŃătoare trăite 

în orașul, care a fost pentru câteva zile, capitala spiritualităŃii românești, GalaŃi.                                                    

   Prof. Macovei Mihai, Colegiul Tehnic “Ion Borcea” Buhuși. 

OLIMPIADA NAłIONALĂ DE RELIGIE – GALAłI 2011 
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OLIMPICI BĂCĂUANI DE NOTA 10 
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 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2011 
să fie „Anul omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii” în Patriarhia 
Română. 

 Biserica mărturisește că iubirea smerită și preaslăvită a lui Hristos 
Cel Răstignit și Înviat se dăruiește omului prin harul Sfântului Botez, 
pentru ca omul care se unește cu Hristos să poată birui păcatul și să 

dobândească viaŃa veșnică în slava Preasfintei Treimi. Întrucât Sfântul Botez este începutul mântuirii omului și 
arvuna vieŃii veșnice, fericiŃi sunt părinŃii care dau naștere la copii și apoi îi botează ca să devină în Hristos fii 
ai lui Dumnezeu după har. FericiŃi sunt ș i cei care, în Biserică, lucrează prin harul Duhului Sfânt la formarea 
de fii și fiice duhovnicești. PreoŃii ș i profesorii de religie înŃeleg că înfierea baptismală are ca scop învierea 
omului din păcat și pregătirea lui pentru învierea cea de obște și pentru viaŃa veșnică. 

 Când Biserica le arată copiilor iubirea lui Hristos pentru ei, aceștia iubesc Biserica și devin icoane de 
nevinovăŃie și bunătate care îi orientează pe adulŃi spre ÎmpărăŃia cerurilor (cf. Matei 18: 3). Prin orele de 
religie din școli și prin catehezele din biserici – în cadrul proiectelor Patriarhiei Române „Hristos împărtășit 
copiilor” și „Alege școala!” – Biserica mărturisește Adevărul credinŃei mântuitoare ș i cheamă la libertatea de-a 
iubi pe Dumnezeu și pe semeni: „Și veŃi cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi” (Ioan 8: 32). Creșterea 
în Duhul Adevărului luminează sufletul copilului și, în același timp, îl înalŃă prin iubire.  
 
 Sfântul Apostol Pavel arată că roadele Duhului sunt acestea: „dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-
răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinŃa, blândeŃea, înfrânarea, curăŃia” (Galateni 5: 22-23). Bucuria copiilor 
și tinerilor, care participă la cea de-a treia ediție a Olimpiadei Națțțționale de Religie, amintește de 
mulțimea ucenicilor care, întâmpinând pe Mântuitorul Iisus Hristos la intrarea în Ierusalim, „bucurându-se, a 
început să laude pe Dumnezeu, cu glas tare, pentru toate minunile pe care le văzuse, zicând: Binecuvântat este 
Împăratul care vine întru numele Domnului! Pace în cer și slavă întru cei de sus” (Luca 19: 37-38). Bucuria aceasta 
luminează credinŃa și iubirea faŃă de copii a părinŃilor și a profesorilor de religie. 

 Felicităm pe organizatorii Olimpiadei Națțțționale de Religie, eveniment duhovnicesc care adună 
împreună Familia, Școala și Biserica. Ne rugăm Domnului Hristos să binecuvânteze pe toŃi elevii participanŃi, pe 
profesori și pe părinŃi, dăruindu-le sănătate și mântuire, pace și bucurie întru mulŃi și frumoși ani! 
 
  Cu multă preŃuire și părintească binecuvântare, 

        

                       † DANIEL, 
      Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, adresat elevilor, 

profesorilor și organizatorilor celei de-a III-a ediŃie a       

Olimpiadei NaŃionale de Religie, GalaŃi, 16 - 21 aprilie 2011 
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Prof. Irina LEONTE - inspector de religie 

JURNAL DE ...  OLIMPIADĂ 

  Sâmbătă, 16 aprilie 2011… mă așteaptă un drum lung și important… 

Îmi pregătesc din zori bagajul, îmi spun rugăciunile de călătorie, îmi iau rămas bun de la 

familie, binecuvântare de la părinŃi și pornesc la drum. Gândurile mă iau cu asalt... A 

început vacanŃa, dar elevi și profesori, din elita învăŃământului românesc, se întâlnesc la 

fazele naŃionale ale olimpiadelor școlare. Religia este găzduită de GalaŃi. Nu am fost 

niciodată la Arhiepiscopia Dunării de Jos, în GalaŃi. EmoŃii? Câteva…și multe gânduri… 

  Cum se vor prezenta elevii băcăuani anul acesta? De două săptămâni elevii 

calificaŃi se pregătesc intens pentru olimpiada naŃională la religie. Au repetat materia prevăzută de programă și au citit suplimentar. 

Zi de zi au dat teste și au primit îndrumări. Colega de la Asău spunea că nu are decât o carte, pe care o împarte cu elevul de clasa a 

VIII-a, fiecare câte o jumătate de zi… Profesorul de religie de la un prestigios colegiu din Bacău primește în această săptămână harul 

sfânt al preoŃiei, însă a reușit să facă și ore de pregătire cu eleva sa din clasa a X-a. Foarte ocupată cu problemele de la ISJ, cu 

ședinŃe și inspecŃii, cu documente, ore de curs, ședinŃă cu părinŃii de la clasă pentru că se apropie Testele naŃionale, treburi 

casnice, mi-am respectat graficul de pregătire pe care l-am stabilit cu elevul de clasa a VII-a, care va participa la naŃională. Profesorul 

de la Colegiul din Buhuși și-a pregătit cu atenŃie eleva sa de clasa a XII-a, care are în faŃă examene foarte importante… Părintele de 

la Onești a susŃinut lecŃii, program liturgic și pregătire suplimentară pentru olimpiadă cu eleva de clasa a IX-a. Colegul său, profesor 

la un alt Colegiu din Onești, a făcut pregătire temeinică, îndrumând eleva din clasa a XI-a. Amândoi sunt profesori deosebiŃi, 

obŃinând cu elevii pregătiŃi de ei, la ediŃiile anterioare ale Olimpiadei, premiul I! De aceea, avem așteptări și speranŃe! Acești elevi 

au învaŃat pentru olimpiadă din pasiune, din dragoste și credinŃă faŃă de Dumnezeu! 

  Drumul trece prin sate frumoase, cu oameni gospodari, care se pregătesc pentru sfintele sărbători: dau cu var, pun 

flori și curăŃă în faŃa porŃii. Așa este tradiŃia, că toate trebuie curăŃate și reînnoite de Paști! 

  În sfârșit, ajung la GalaŃi! Un oraș curat și frumos. Dunărea curge aproape…îmi vin în minte acorduri din valsul 

“Dunărea albastră”, dar bătrânul fluviu nu este nici albastru, nici prea liniștit… 

  Prima întâlnire cu echipa organizatoare și cu membrii 

Comisiei Centrale. Bucuria mare a revederii cu cei cunoscuŃi e 

sporită de conversaŃiile cu membrii noi. Timp de patru zile, gazdă ne 

va fi inspectorul de religie, diac. Daniel Bejan, împreună cu toată 

echipa coordonată de el. Primim mape cu programul olimpiadei și 

cărŃi din partea ÎnaltpreasfinŃitul dr. Casian al Dunării de Jos. La ISJ 

GalaŃi, ne întâmpină dl inspector școlar general, prof. Doru 

ResmeriŃă, care ne dorește mult succes și o ședere cât mai frumoasă 

în oraș. Mergem la Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Apostol 

Andrei”, unde ne primește cu multă  bunăvoinŃă părintele director, 

Constantin Bulgaru. Domnul ministru secretar de stat, conf. univ. 

Vasile Timiș, promotorul Olimpiadei naŃionale de religie și domnul inspector general din MECTS, prof. Cătălin Pâslaru, ne 

reamintesc scopul concursului. Acela de a evidenŃia participarea activă a elevilor la disciplina Religie, stimulând performanŃa, ca și 

implicarea exemplară a profesorilor de specialitate, în procesul didactic. Este o competiŃie frumoasă, în care toŃi participanŃii sunt 

câștigători. La acest important eveniment cultural-spiritual participă peste 250 de elevi de la clasele a VII-a – a XII-a din toate 

judeŃele Ńării, clasaŃi pe locul I la faza judeŃeană a concursului.  
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  Duminică, 17 aprilie 2011. Ziua Intrării Domnului în 

Ierusalim. Mergem la Sfânta Liturghie de la Catedrala Arhiespiscopală. 

Participarea Părintelui Arhiepiscop Casian, rugându-se cu soborul de 

diaconi și preoŃi, prestaŃia corului și numărul foarte mare de credincioși, 

crează o atmosferă de pace, bucurie și solemitate sfântă. Cuvântul de 

zidire sufletească rostit de eruditul ierarh ne înalŃă spiritual. Sunt mulŃi 

creștini care primesc Sfânta Împărtășanie, printre ei și profesori de 

religie. La sfârșitul Sfintei Liturghii, din faŃa Sfântului Altar, sunt strigaŃi și 

premiaŃi elevii judeŃului GalaŃi participanŃi la olimpiada judeŃeană de 

religie. Ce bucurie se citește pe chipurile lor! Sunt emoŃionaŃi de cinstea 

mare care li se face, în această duminică de Florii!  

  ÎnaltpreasfinŃitul Casian îi binecuvintează părintește și 

cu mare bucurie le oferă premiile! Apoi, împarte ramurile de salcie 

sfinŃite! E o zi plină de lumină și pace divină în orașul de pe Dunăre! 

Mă gândesc la marele ierarh al Romanului, Melchisedec Ștefănescu, 

ce a păstorit și în această veche cetate a credinŃei noastre! 

  După Sfânta Liturghie, conform tradiŃiei, membrii 

Comisiei Centrale de Evaluare sunt invitaŃi de IPS Casian la o agapă. 

Atmosfera este cordială. Multe poveŃe și vorbe înŃelepte ne 

adresează ilustrul ierarh! ReŃin îndemnul de păstrare a tradiŃiilor și 

de valorificare a costumului popular românesc. Peste toate, sfatul 

luminat, de perpetuare a bunului simŃ și al omeniei românești. 

Timpul trece foarte repede! 

  Ne întoarcem în Catedrala Arhiepiscopală pentru festivitatea de deschidere a Olimpiadei naŃionale de religie 2011! 

Au ajuns toate delegaŃiile de elevi din Ńară, după ce au călătorit ore în șir... JudeŃul Bacău, cu binecuvântarea PS Ioachim, este 

reprezentat de: Hurgheș Andrei, Școala Nr. 10 Bacău (clasa a VII-a, profesor Leonte Irina), Voaideș Valentin, Școala Asău (clasa a 

VIII-a, profesor Miron Aurica), Ciobanu Andreea, Colegiul NaŃional “Dimitrie Cantemir” Onești (clasa a IX-a, pr. prof. Cautiș 

Petrică), Ambruș Elena, Colegiul NaŃional “Ferdinand I” (clasa a X-a, prof. Irimia LaurenŃiu), Chirliu Iustina, Colegiul NaŃional 

“Grigore Moisil” Onești (clasa a XI-a, prof. Jupenschi Cornel), Pristavu Ioana, Colegiul Tehnic “Ion Borcea” Buhuși (clasa a XII-a, 

prof. Mihai Macovei).  

  Este oficiat un Te-Deum, IPS Casian  adresează 

cuvântul de binecuvântare a participanŃilor și este transmis mesajul 

PF Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Umează 

reprezentanŃi ai MECTS și personalităŃi politice locale, care îi 

felicită pe elevi pentru alegerea făcută, de a iubi religia și Biserica 

lui Hristos, ei fiind speranŃa și viitorul României.  

 Această a III a ediŃie a Olimpiadei naŃionale de religie 

pentru clasele VII-XII, este organizată de Arhiepiscopia Dunării de 

Jos în colaborare cu Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului și 

Sportului și cu Inspectoratul Școlar JudeŃean – GalaŃi, este găzduită 

de Liceul Pedagogic „Costache Negri” din GalaŃi, Seminarul 

Teologic „Sfântul Apostol Andrei” din GalaŃi și Universitatea „Dunărea de Jos”- GalaŃi.  

               continuare în pag. urm. 
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  Tinerii și profesorii însoŃitori la concurs au primit revista 

eparhială „Călăuză Ortodoxă”, numărul de Sfintele Paști, broșuri cu Taina 

Sfântului Botez și a Sfintei Cununii, iconiŃe reprezentând “Intrarea Domnului 

în Ierusalim”, volumele „Tinerii-mărturisitori ai Învierii” și „Tinerii-

mărturisitori ai dreptei credinŃe”, cărŃi apărute la Editura Arhiepiscopiei 
Dunării de Jos.  

  Privesc la acești copii care, în perioada vacanŃei, când colegii 

lor se odihnesc și se relaxează, au ales să fie în comuniune de rugăciune și 

bucurie la GalaŃi. Îi apreciez pentru efortul lor, pentru dragostea lor sinceră 

și credinŃa autentică, pentru hotărârea înŃeleaptă și sufletul nevinovat. 
Dumnezeu le va răsplăti credinŃa lor. Pentru noi, profesorii de religie, este o 

mângâiere faptul că elevii noștri iubesc această disciplină de studiu și participă cu mare interes la ore și la activităŃile specifice!  
Acești copii au ca obiectiv să-I fie bineplăcuŃi lui Dumnezeu, să se unească cu Hristos și să devină vrednici de împărăŃia Sa. “Sufletul 

însetat și fără odihnă, care râvnește după cele bune, își află pacea doar aflându-L pe Dumnezeu, gustându-L și umplându-se de El. 

Așa încât, prima îndatorire a sufletului, este: „CăutaŃi pe Domnul și vă întăriŃi; căutaŃi faŃa Lui, pururea” (Psalmul 104: 4). "(Sf. 
Teofan Zăvorâtul) 

  Elevii se retrag în camere pentru a se odihni, iar Comisia Centrală se organizează pentru alcătuirea subiectelor… 

Muncă ce implică răspundere, atenŃie și profesionalism… După câteva ore, cele trei variante și baremele sunt gata. Se predau 

domnului inspector general din MECTS, care are “ultimul cuvânt”... Subiectele de anul acesta au o nouă structură, vizând 

cunoștinŃe și competenŃe specifice, dar, mai ales, atitudini, pe care elevii să le descrie, accentuându-se latura practic-aplicativă a orei 
de religie.  

  Luni, 18 aprilie 2011. DimineaŃa e plină de zarva păsărilor, dar și de glasurile și râsetele elevilor. Au fost la 

Catedrală și s-au rugat la sfintele moaște ale Sfântului Apostol Andrei, ale Sfântului Ierarh Nicolae, ale Sfântului Vasile cel Mare, ale 

Sfântului Nectarie de la Eghina, ale Sfântului Atanasie și ale SfinŃilor Mucenici Episcopi din Cherson, li s-a citit o rugăciune de 

luminare a minŃii. Acum așteaptă, cu vizibile emoŃii, să intre în săli. După rostirea în comun a rugăciunii „Tatăl nostru”, urmează 
proba scrisă, găzduită de amfiteatrele FacultăŃii de Mecanică, din cadrul UniversităŃii „Dunărea de Jos”. Iată, ies primii elevi. Au 

obrajii îmbujoraŃi, dar sunt mulŃumiŃi de cum au tratat subiectele.  

  După cele trei ore de desfășurare a probei scrise, tezele sunt aduse spre evaluare. Echipele de evaluatori se 

constituie pe clase și începe lucrul… Toate lucrările sunt foarte bune, elevii dovedind temeinice cunoștinŃe teologice, făcând și 

conexiuni transdisciplinare. CompetiŃia este mai strânsă de la an la an… Apar notele bune…și primii de 10!  Lucrările sunt frumos 
concepute și oglindesc sufletele lor nevinovate, de copii; gesturile de caritate prezentate în compuneri ilustrează modul cum și-au 

impropiat ei credinŃa și au înŃeles dragostea creștină. Sunt originali și 

creativi, scriu rândurile cu bucurie, iar sufletul le este înaripat de speranŃă! 

SimŃim aceste realităŃi parcurgându-le lucrările și asta ne emoŃionează… Ne 

aducem aminte de cuvintele lui Nechifor Crainic: “Copiii văd, în puritatea lor, 
îngerii lui Dumnezeu!”  

  Elevii au servit masa de prânz, apoi au fost într-o scurtă 

croazieră pe Dunăre. Arhiepiscopia Dunării de Jos a pregătit participanŃilor, 

deopotrivă elevi și profesori, un dens program duhovnicesc, misionar și 
cultural. Atât prin participare la Denii în Catedrala arhiepiscopală, cât și 

pentru cunoașterea frumuseŃilor spirituale și culturale ale meleagurilor de la 

Dunărea de Jos.  

  MarŃi, 19 aprilie 2011. Tinerii olimpici nu mai au emoŃiile 

examenului și se bucură deplin de o frumoasă zi de primăvară. Gazdele le-au organizat un program itinerant, un pelerinaj la 
mănăstiri și la alte obiective bisericești din Eparhie: Mănăstirea Cudalbi - Mănăstirea Tudor Vladimirescu - Brăila (Catedrala 

„Nașterea Domnului”, Biserica „SfinŃii Arhangheli”) - Mănăstirea „Sfântul Pantelimon”, Lacu Sărat – GalaŃi. Comisia Centrală își 

desfășoară intens activitatea pentru a termina totul cu bine, cu obiectivitate... În sfârșit, se termină evaluarea, se scriu tabelele finale 

și se predau lucrările. Oare ce note au elevii băcăuani? Sperăm să fie bine, cu ajutorul lui Dumnezeu!  

  Comisia are la dispoziŃie o oră liberă, petrecută într-o mini croazieră pe Dunăre. Să ne odihnim și să ne bucurăm de 
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ce este frumos!  

  Sunt afișate rezultatele! BUCURIE ÎN DELEGAłIA BĂCĂUANĂ: NOTA 

10 PENTRU ANDREEA DE LA CLASA A IX-A!!!!! Și alte două menŃiuni obŃinute de 

Valentin, de la clasa a VIII-a și de Iustina, de la clasa a XI-a. CeilalŃi trei elevi băcăuani au 

obŃinut note peste 8, dar nu s-au clasat pe podium. Suntem foarte fericiŃi cu toŃii!!! Și 

ceilalŃi elevi se bucură, fiecare fiind răsplătit după munca sa, după dreptate.  

  Sunt rezolvate și cele câteva contestaŃii; sunt îndeplinite și ultimele 

formalităŃi...E noaptea, târziu... ÎŃi mulŃumim, Domne, pentru dragostea Ta nemărginită! 

  Miercuri, 20 aprilie 2011. Participăm împreună, în Catedrală, la sfânta 

slujbă. E Săptămâna Patimilor Mântuitorului. Ne plecăm genunchii și ne rugăm... 

  Vizităm Centrul de zi pentru copii “Sfântul Spiridon” și AsociaŃia Filantropică Creștin Ortodoxă “Sfântul Vasile cel 
Mare”. Suntem impresionaŃi de activitatea socială și filantropică desfășurată în cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Părintele 

director Constantin Bulgaru, gazdă generoasă pe parcursul celor patru zile, ne este ghid în sălile moderne ale Seminarului Teologic 

Ortodox, care are în dotare laboratoare, cabinet pentru studiul limbilor străine, amfiteatru, sală de sport, bibliotecă și un studio de 

imprimări audio. 

  După amiază are loc premierea câștigătorilor, în sala de spectacol a 
Teatrului Muzical „Nae Leonard”, din GalaŃi. Participă IPS Casian, Arhiepiscop al 

Dunării de Jos, care felicită pe toŃi participanŃii, subliniind că nu ierarhia pe podium este 

importantă, pentru că premiul cel mare o reprezintă pentru tinerii prezenŃi, participarea 

lor la acest concurs, ei fiind “elită a Bisericii și a școlii românești”, adăugând că:  

“PrezenŃa numeroasă a elevilor la olimpiada de religie este cea mai frumoasă lecŃie de 
cuminŃenie, de distincŃie, de cultură și credinŃă a tinerilor, un exemplu pentru toŃi, de o valoare 
nepreŃuită, daruri de care poporul român are mereu nevoie! AŃi înfrumuseŃat GalaŃiul cu 
tinereŃea și spiritualitatea voastră! Cred în învierea prin tineri a poporului român!”. Cuvintele 
sunt înălŃătoare și mobilizatoare! Vă mulŃumim, ÎnaltpreasfinŃite, pentru mesajul 

transmis școlii românești! 

  Premiile sunt înmânate de dl. conf. univ. dr. Vasile Timiș, ministru secretar de stat, de dl. prof. Cătălin Pîslaru, 

inspector  general de religie din MECTS, de dl. prof. Doru ResmeriŃă, 

inspector școlar general la ISJ GalaŃi, de diac. Daniel Bejan, inspector de 

religie la ISJ GalaŃi, pr. Lucian Petroaia, consilier eparhial pe învăŃământ, de 

pr. Constantin Bulgaru, director al Seminarului Ortodox “Sfântul Apostol 
Andrei” GalaŃi, de reprezentanŃi ai Centrului Cultural, ai autorităŃilor 

locale și de reprezentanŃi ai mass-media.  

  Elevii sunt emoŃionaŃi…fac poze alături de IPS Casian și de 

cei care le-au îmânat premiile. S-au legat prietenii între tinerii veniŃi din 

toate colŃurile Ńării. Își promit să colaboreze și să se revadă…Unii pleacă în 
seara aceasta, alŃii mâine dimineaŃă. Dar, fiecare va păstra în suflet 

amintirea de neșters a unor frumoase zile de primăvară, în care GalaŃiul a 

devenit capitală a tinerilor ortodocși! ...”Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui 
Dumnezeu, binecuvintează, sfinŃește și păzește cu puterea Crucii Tale, dătătoare de viaŃă, pe toŃi participanŃii la Olimpiadă!". 

  Plec spre casă purtând în suflet bogăŃia momentelor trăite în aceste zile la GalaŃi: emoŃii inedite, bucurii duhovnicești, 

răsplata muncii, împlinirea speranŃelor. MulŃumim organizatorilor pentru că ne-au oferit toate condiŃiile unei bune desfășurări a 

Olimpiadei, dar și pentru că am simŃit, dincolo de ceea ce se vede, bucuria de a împărtăși iubirea, de a sluji aproapelui.  

  Felicitări elevilor pentru că au dovedit că Ortodoxia are un viitor luminos! Felicitări profesorilor care au înŃeles că 

Religia trebuie prezentată ca fiind ora cea mai plăcută, cea mai atractivă și că la clasă nu trebuie să aibă catalog, ci dăruire lăuntrică. 
În locul catalogului să luăm inima, sufletul și să ne înarmăm cu multă iubire și răbdare la acest frumos obiect de suflet, Religia. 

Tinerii au nevoie de lucruri practice, nu trebuie să le facem filosofie, ci să-i atragem cu iubire pentru iubire! 

  Închei acest scurt jurnal, gândindu-mă la cuvintele Mântuitorului Hristos din Predica de pe Munte: “Așa să lumineze 
lumina voastră înaintea oamenilor încât, văzând faptele voastre cele bune, să-L preamărească pe Tatăl vostru Cel din ceruri!" (Matei 5: 16) 
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1. Obiectivele-cadru, alias competenŃele disciplinelor umaniste 

 

Așadar, ceea ce îndeobște numeam obiective-cadru, ca Ńinte foarte ample și îndepărtate (de la dimensiunile unui semestru 

până la un ciclu școlar) ar fi mai adecvat să le recunoaștem drept competenŃe de natură intelectuală. 

Și totuși, indiferent dacă le numim într-un fel sau altul, important este să le identificăm conŃinutul și să conturăm căile de a 

le atinge. Pentru început, o precizare de factură filologică: proprietatea termenilor utilizaŃi ne determină să asociem doar 

elementele compatibile. Prin urmare, nu vom putea admite combinaŃia „Îmi propun să ating competenŃele...“, respectiv „să formez 

obiectivele“, ci invers: „Mă oblig să ating un obiectiv sau mai multe“ și, respectiv, „să formez o competenŃă sau mai multe“. Deja 

învelișul semantic s-a detașat, acceptând că un obiectiv este fixat, precizat, stabilit, în vreme ce o competenŃă se impune a fi formată ori 

dezvoltată. Nici planurile implicate nu sunt aceleași: obiectivele sunt exterioare identităŃii noastre intelectuale și au un caracter 

eminamente... obiectiv, realist, pe când competenŃele Ńin de intimitatea individului, iar subiectivitatea devine o caracteristică 

evidentă. Rezultă că obiectivele sunt stabile, constante, măsurabile, spre deosebire de competenŃe care, prin gradul de generalitate 

ridicat, comportă o anumită mobilitate, chiar perisabilitate, ceea ce le face dificile în privinŃa evaluării. Obiectivele vor primi atribute 

specifice concretului, în opoziŃie cu competenŃele, tributare abstracŃiunilor. 

Prelucrând relaŃia clasică emiŃător-receptor (de la Karl Bühler la Roman Jakobson), psihopedagogii au divizat Ńintele 

învăŃării în două mari grupe, până la un punct cu enunŃare identică: formarea capacităŃii de receptare a mesajului oral/ scris și, 

respectiv, de exprimare/ elaborare a unui astfel de mesaj. Curriculumul NaŃional nu face precizarea dacă e vorba de unul și același 

mesaj oral/ scris. Noi bănuim că e la mijloc o eșalonare a acestora și apoi o întrepătrundere a lor, până la individualizare. Ca să fim 

mai clari, precizăm că primul pas Ńintește formarea capacităŃii de a recepta un mesaj oral/ scris, pasul al doilea ar privi exprimarea/ 

elaborarea unui astfel de mesaj, fără legătură cu primul, iar al treilea, asocierea primilor doi pași. Concret, avem în vedere 

perspectiva audierii/ lecturării unei compoziŃii, notată convenŃional cu C1, urmată de o minimă evaluare, prin întrebări sau chiar 

printr-un mic test. Se recomandă repetarea exerciŃiilor de acest tip, până când căpătăm convingerea că elevii noștri stăpânesc 

tehnica de a lua contact cu o compoziŃie. (Nu întâmplător, probele scrise la examenele curente sau cele naŃionale sunt precedate 

de indicaŃia „Citește cu atenŃie textul și apoi răspunde la următoarele întrebări...“) 

Din raŃiuni strict didactice, ne propunem ca următorul pas să fie exprimarea unui mesaj, pe baza altei compoziŃii, notată 

convenŃional cu C2. Luăm în calcul, pentru început, forma orală (relatarea unei întâmplări, prezentarea conŃinutului unei opere 

literare, povestirea unui film, descrierea unei realităŃi etc.), urmată de forma scrisă (naraŃiune, descriere, dialog, meditaŃie, eseu 

etc.). Suportul este la libera alegere a elevului, adică din fondul de achiziŃii durabile și sigure, lesne de convertit în mesaje „pentru 

ceilalŃi“. 

Pasul al treilea reunește componentele uneia și aceleiași competenŃe: de a recepta și, imediat, de a exprima un mesaj oral/ 

scris. Se înŃelege că este vorba de o anumită compoziŃie, impusă de educator, pe baza căreia va fi elaborată o producŃie didactică 

specifică. Momentul prim este audiŃia/ lectura unui discurs literar sau nonliterar, unul intermediar este axat pe verificarea înŃelegerii 

conŃinutului acelei compoziŃii, iar al treilea (în fapt, al doilea) îl constituie „aventura“ transpunerii în ipostaza autorului de discurs, 

ceea ce constituie argumentul suprem al interiorizării informaŃiilor și impresiilor legate de text. 

(Va urma) 

De la ex cathedra la pro cathedra 

O constantă de neînvins – structura evenimenŃială a lecŃiei (II) 

Conf. univ. dr. Ioan Dănilă 

Facultatea de Litere a UniversităŃii „Vasile Alecsandri“ din Bacău 
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Prin ziduri înnegrite, prin izul umezelii, 
Al morŃii rece spirit se strecura-n tăcere; 
Un singur glas îngână cuvintele de miere, 
Închise în tratajul străvechii evanghelii. 
 
 C-un muc în mâni moșneagul cu barba ca zăpada, 
 Din cărŃi cu file unse norodul îl învaŃă, 
 Că moartea e în lupta cu vecinica viaŃă, 
 Că de trei zile-nvinge, cumplit muncindu-și prada. 
 
O muzică adâncă și plină de blândeŃe 
Pătrunde tânguioasa puternicile bolŃi: 
"Pieirea, Doamne sfinte, căzu în orice colŃ, 
Înveninând pre însuși izvorul de vieŃe, 
 
 Nimica înainte-Ńi e omul ca un fulg, 
 Ș-acest nimic îŃi cere o rază mângăioasă, 
 În pâlcuri sunătoare de plânsete duioase 
 A noastre rugi, Părinte, organelor se smulg". 
 
Apoi din nou tăcere, cutremur și sfială 
Și negrul întuneric se sperie de șoapte... 
Douăsprezece pasuri răsună... miez de noapte... 
Deodată-n negre ziduri lumina dă năvală. 
 
 Un clocot lung de glasuri vui de bucurie... 
 Colo-n altar se uită și preoŃi și popor, 
 Cum din mormânt răsare Hristos învingător, 
 Iar inimile toate s-unesc în armonie: 
 
"Cântări și laude-nălŃăm 
Noi, łie unuia, 
Primindu-l cu psalme și ramuri, 
PlecaŃi-vă neamuri, 
Căntând Aleluia! 
 
 Hristos au înviat din morŃi, 
 Cu cetele sfinte, 
 Cu moartea pre moarte calcând-o, 
 Lumina ducând-o 
 Celor din morminte!" 

Mihai Eminescu - Învierea  



“Aceasta să o faceŃi întru pomenirea Mea” (Luca 22:19) 

 În zilele Postului Sfintelor Paști, mulŃi credincioși merg la biserică pentru a primi Sfânta Euharistie sau Împărtășanie. Aceasta 

este cea mai importantă dintre cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii. Deoarece ea împărtășește omului, sub înfăŃișarea pâinii și a 

vinului însuși Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos.  

 Numele de ,,Euharistie” vine de la grecescul ,,evharistia” care înseamnă ,,mulŃumire”. Atunci când a instituit Euharistia, 

Iisus a mulŃumit mai întâi lui Dumnezeu (Luca 22:19).  

 Împărtășania a fost instituită ca Taină de Mântuitorul Hristos, în Joia Patimilor, la Cina cea de Taină, de faŃă fiind ucenicii Săi. 

Minunatul tablou al Cinei a fost înfăŃișat de mari pictori precum Leonardo da Vinci sau Nicolae Grigorescu. 

 La Cina cea de Taină, Iisus ,,luând pâinea, și binecuvântând-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: “LuaŃi, mâncaŃi, acesta 

e Trupul Meu”. Luând paharul cu vin și mulŃumind, l-a dat lor, zicând: “BeŃi, dintru acesta toŃi, căci acesta este Sângele Meu, al Legii celei 

noi, care se varsă pentru mulŃi spre iertarea păcatelor” (Matei 26: 26). După aceasta a poruncit: „Aceasta să o faceŃi întru pomenirea 

Mea” (Luca 22:19), cuvinte pe care nu Le-a rostit la instituirea nici unei alte Sfinte Taine. 

 Așadar, în chip real și nu simbolic, Iisus Hristos este prezent în Euharistie cu Însuși Trupul și Sângele Său. Aceasta este faptul 

sublim al acestei Sfinte Taine. În vremea epiclezei (chemarea Sfântului Duh), pâinea și vinul (materia Tainei) se prefac în Trupul și 

Sângele Domnului. Fericitul Augustin († 430) explica: „Pâinea pe care o vedeŃi pe altar este Trupul lui Hristos. Paharul acela, sau mai 

degrabă ceea ce este în el, este Sângele lui Hristos”. 

 Necesitatea și importanŃa Împărtășirii rezidă în cuvintele lui Iisus: ,,Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu are viaŃă 

veșnică și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Căci Trupul Meu este adevărata mâncare și Sângele Meu adevărata băutură. Cel ce mănâncă 

Trupul Meu și bea Sângele Meu rămâne Întru Mine și Eu Întru el” (Ioan 6:53-56). Așadar Euharistia ne oferă garanŃia învierii. De aici 

provine grija și credinŃa că înainte de moarte tot creștinul trebuie sa fie spovedit și împărtășit. 

 Euharistie ca Taină și jertfă în același timp, se săvârșește în timpul Sfintei Liturghii care este o rememorare tainică a vieŃii 

Mântuitorului pe pământ. Momentul culminant al Liturghiei este atunci când sunt rostite cuvintele Mântuitorului de la Cina cea de 

Taină și mai ales în timpul cântării ,,Pre Tine Te lăudăm”. În acel moment are loc sfinŃirea darurilor de pâine și vin, când devine 

prezent real Mântuitorul în elementele euharistice. Spre sfârșitul Sfintei Liturghii, creștinii sunt chemaŃi la împărtășire, dacă sunt 

vrednici, adică s-au pregătit prin spovedanie, post și rugăciune: “Cu frică de Dumnezeu, cu credinŃă și cu dragoste, să vă apropiaŃi!” 

 Efectele Euharistiei în cei care se împărtășesc cu vrednicie sunt multiple. Pe scurt, scriitorul bisericesc Nicolae Cabasila 

reflectează: ,,Când Hristos ne umple sufletul cu prezenŃa Sa, nimic  nu ne mai dorește inima fiindcă El pătrunde peste tot, ne învăluie din 

toate părŃile și stă în adâncul fiinŃei noastre” (ViaŃa lui Hristos). 

 ÎnŃelegem de ce bunii creștini Ńin și respectă atât de mult această Sfântă Taină și, în preajma sărbătorii Sfintelor Paști, foarte 

mulŃi credincioși umplu bisericile, mergând în faŃa Sfântului Altar pentru a se uni în chip real cu  Hristos, spre iertarea păcatelor și 

viaŃa de veci. 

 Același scriitor bisericesc Nicolae Cabasila sintetizează: ,,Ne botezăm numai o dată, dar în schimb ne apropiem de Sfânta Masă 

de mai multe ori, pentru că ni se întâmplă, ca oameni ce suntem, să supărăm pe Dumnezeu în fiecare zi, lucru pentru care să ne pară rău, 

să ne înfrânăm și să ducem aprigă luptă contra păcatului, spre a scăpa de el. Dar, astfel de mijloace nu dau roadă în lupta contra păcatului, 

decât dacă luăm în noi singurul leac (Euharistia), împotriva răutăŃilor omenești. Taina Împărtășaniei este punctul cel mai înalt spre care se 

poate îndrepta strădania omenească.  Prin ea ajungem să ne întâlnim chiar cu Dumnezeu, care se unește cu noi în cea mai desăvârșită 

unire.”  

 Sfânta Euharistie – Jertfă și Taină a vieŃii veșnice 

Pr. prof. dr. Constantin LEONTE - Seminarul Teologic “Sf. M. Mc. Gheorghe” Roman 
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Sfântul Ioan Damaschin o definește astfel: „PocăinŃa este întoarcerea prin asceză și 

osteneli, de la starea cea contra naturii la starea naturală și de la diavol la Dumnezeu”. 1 

 PocăinŃa este o trebuinŃă firească a sufletului omenesc, iar „puterile ce vin prin 

pocăinŃă aduc o nouă intensificare lucrării puterilor ce se prelungesc din taina botezului”.2 

Ea este „mijlocul prin care credincioșii sunt scoși din închisoarea egoistă în care îi aruncă 

păcatul, pentru a fi readuși la comuniunea cu Dumnezeu și cu aproapele”3. VieŃuirea în 

stare de pocăinŃă izvorăște din întâlnirea cu Dumnezeu și cu lumea spirituală, și ea începe 

„nu mâine, nici poimâine sau în anul următor, ci în această clipă” după Sfântul Cosma 

Aitolos († 1779).4  

De la creaŃie Dumnezeu a înscris în fiinŃa omului aspiraŃia firească înspre 

comuniunea cu El și cu semenii. Păcatul a distrus această comuniune și este un obstacol în 

calea comuniunii, „făcând incapabil pe om să se înalŃe spre Dumnezeu, care este puritatea 

spirituală desăvârșită”.5 

Iubirea păcătoasă de sine îl face pe om să se concentreze individualist asupra lui 

însuși, „Din momentul în care mă înŃeleg în afara unei reciprocităŃi de prietenie cu 

Dumnezeu, ca fiinŃă repliată asupra mea, toate marile teme ale RevelaŃiei se dislocă și își 

pierd sensul lor (...) Dintr-odată, suferinŃa și moartea nu îmi mai apar ca o consecinŃă logică 

a alegerii prin care m-am așezat în centru, ci o interpretez ca o răzbunare a lui Dumnezeu 

pe care l-am vexat. Într-o astfel de perspectivă ce pot însemna iertarea lui Dumnezeu și 

pocăinŃa?”. 6 

Prin Taina PocăinŃei (έξομολόγησις), creștinii care au păcătuit după Botez sunt 

iertaŃi și își regăsesc împăcarea cu Biserica. Păcătosul, căindu-se și manifestându-și regretul 

pentru greșelile comise și voinŃa de a se îndrepta, își mărturisește păcatele sale lui 

Dumnezeu, în prezenŃa preotului, și primește de la Dumnezeu, iertare. Preotul mijlocește 

iertarea și îl dezleagă de păcate. De asemenea preotul îi dă penitentului sfaturile necesare 

stării sale sufletești și, eventual, epitimia (canonul) care are drept scop de a-l ajuta să 

regăsească calea virtuŃilor pe care a pierdut-o. 

În acest sens pocăinŃa este moartea noastră a „omului vechi”, și renașterea în 

Hristos7 și de aceea ea este îndreptată în două direcŃii: spre trecut și spre viitor. Spre 

trecut exprimând regretul dureros al încălcării poruncilor divine și al ieșirii din comuniunea 

cu Dumnezeu și cu semenii.  

PocăinŃa este îndreptată și spre viitor este moartea noastră a „omului vechi”, și 

renașterea în Hristos, folosindu-se de mijloacele ce-i stau la îndemână pentru a tămădui 

rana lăsată de păcat.  

Primul mijloc pe care-l are la îndemână pocăinŃa, absolut necesar și salutar, este 

mărturisirea păcatelor. TradiŃia a stabilit ca spovedania să se facă înaintea icoanei lui 

Hristos: „Iată fiule, Hristos stă nevăzut, primind mărturisirea ta cea cu umilinŃă. Deci nu te 

rușina, nici te teme ca să ascunzi de mine vreun păcat, ci fără sfială spune toate câte ai făcut, 

ca să iei iertare de la Domnul nostru Iisus Hristos. Iată și sfânta Lui icoană înaintea noastră 

este. Și eu sunt numai un martor, ca să mărturisesc înaintea Lui toate câte-mi vei spune 

mie; iar de vei ascunde de mine ceva, să ști că toate păcatele îndoite le vei avea; ia seama 

dar, de vreme ce ai venit la doctor, să nu te întorci nevindecat”.8 

 Mărturisirea păcatelor îl eliberează pe penitent de complexul vinovăŃiei, confirmând 

„înfierea noastră de către Dumnezeu, faptul că noi care eram morŃi din greșelile și păcatele 

noastre ne-a redat vieŃii prin Hristos, suntem preaiubiŃii Tatălui”9. După spovedanie omul 

se simte mult mai ușurat.  

Taina PocăinŃei sau Spovedania 

Prof. Petrina ługlea 
Școala cu clasele I – VIII Nr. 1 Blăgești, Bacău  
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Trebuie să precizăm că spovedania nu-i o simplă cercetare de 

conștiinŃă, sau o discuŃie cu un psihiatru, fără raportare la Hristos. Dacă 

ea n-are ca finalitate dezlegarea, rămâne o psihanaliză și o psihoterapie, pe 

care o poate face medicul psihiatru. Acest lucru însă nu va duce la 

ușurarea conștiinŃei și nici la iertarea păcatelor. 

Taina Mărturisirii a fost instituită de Domnul Hristos pentru 

curăŃirea sufletelor de păcate și nu pentru o simplă ușurare de natură 

psihică. Prin ea oamenii își pot redobândi sănătatea spirituală și odată cu 

aceasta și comuniunea cu Dumnezeu. 

Această Taină a fost săvârșită pentru prima dată de Mântuitorul 

prin iertarea păcatelor acordată multor persoane, care-și mărturiseau 

credinŃa în El  și-și recunoșteau păcatele, acceptând inclusiv îndemnul Lui 

de a nu mai păcătui. Harul curăŃirii de păcate, și implicit al vindecării, l-a 

împărtășit Domnul Hristos prin mâna Sa, sau printr-un lucru atins de mâna 

Sa, și apoi atins de cel păcătos și bolnav, sau prin puterea ce iradia din 

trupul Său, sau pur și simplu prin apropierea celui bolnav de El și prin 

cuvântul Lui plin de putere dumnezeiască.10 

În preajma înălŃării la cer, această putere de a ierta păcatele o 

transmite Hristos ucenicilor Săi, prin Duhul Sfânt. De fapt puterea aceasta 

este puterea Lui însuși, lucrând în ei. Ne relatează Evanghelistul Ioan că, în 

duminica învierii din morŃi, Iisus a apărut în foișorul în care erau ucenicii, 

chiar dacă ușile erau încuiate, „a stat în mijloc și le-a zis: Pace vouă! Și zicând 

aceasta, le-a arătat mâinile și coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe 

Domnul. Și Iisus le-a spus iarăși: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, 

vă trimit și Eu pe voi. Și zicând aceasta, a suflat asupra lor și le-a zis: LuaŃi Duh 

Sfânt; cărora le veŃi ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veŃi fine, vor fi 

Ńinute”.11 

Apostolii, prin hirotonie, au transmis puterea iertării păcatelor 

episcopilor și preoŃilor, în prima perioadă creștină iertarea o acorda de 

obicei episcopul; mai târziu înmulŃindu-se numărul comunităŃilor creștine, 

această misiune trece și pe seama preoŃilor.  

Mărturisirea păcatelor este mai întâi-de toate, prin ea însăși, 

eliberatoare. Spovedindu-și păcatele, credinciosul le elimină din sufletul lui 

și se desolidarizează de ele. Rupe legăturile ce-l făceau rob, dependent de 

patimi. Acestea nu vor mai sălășlui în lumea lui interioară, nu vor mai 

parazita sufletul său. Diavolii se vor tulbura văzându-și lucrarea 

deconspirată și scoasă la lumină, pentru că lor le place să lucreze în secret, 

împărăŃia întunericului va fi biruită de lumină și slăbită în putere, fiindu-i 

vădită lucrarea. 

Dar mărturisirea păcatelor este mult mai mult decât o psihanaliză. 

Preotul cu puterea primită de sus, pe cel ce-și mărturisește sincer greșelile 

cu părere de rău și cu hotărârea de a nu le repeta, îl dezleagă de păcate. 

PocăinŃa este remediul contra mândriei „e școala smereniei, cea mai bună 

școală religioasă și în același timp o curăŃie a templului inimii ca să intre în 

el și să-l stăpânească Hristos, Împăratul slavei. PocăinŃa vindecă relele și 

neputinŃele noastre morale, are o minunată putere de moralizare, este cea 

mai bună școală a renașterii morale”.12 
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De câte ori nu auzim aceste cuvinte atunci când vedem câte 

un copil stând de vorbă la telefon, aflându-ne pe stradă, în 
supermarketuri ori în alte locuri publice. 

E o sintagmă atât de des auzită și întrebuinŃată încât nu ne 

dam seama de adevărata ei gravitate; e o dovadă a neputinŃei unui 

popor îngenuncheat de greutăŃile și grijile materiale, e strigătul 

unui corp de copii fără părinŃi. Da, noi românii am devenit un 
popor al copiilor fără părinŃi, un popor de părinŃi plecaŃi departe, 

peste mări și Ńări,pentru un trai mai bun... pentru  ”o pâine ”.  

Ca profesor, mă înfricoșez gândindu-mă câŃi copilași, elevi ai 

mei, adorm seara, plângând de dorul mamei, înăbușindu-și plânsul 

pentru a nu fi auziŃi din camera alăturată sau de pe patul alăturat 
unde dorm bunicii… Acesta e cazul cel mai fericit, deoarece 

bunicii au sentimentul paternităŃii deplin, însă mulŃi dintre ei stau 

cu mătuși, unchi, vecini…ori cu cine se nimerește…și de multe 

ori sunt nedreptăŃiŃi, maltrataŃi, înfometaŃi…  

CâŃi băieŃi trebuie să devină bărbaŃi fără a avea un stâlp, un 
model aproape, lângă ei….pentru că tăticii lor sunt în Italia, 

Germania, Spania sau alte Ńări îndepărtate, câte fete trebuie să 

devină femei fără a fi susŃinute de mamele lor. De multe ori 

băieŃeii devin bărbaŃi și fetiŃele femei, fără a mai trece prin alte 

etape prin responsabilităŃile ce le sunt puse în spate: a-și crește 
fraŃii mai mici, a avea grijă de bunicii bolnavi și altele. 

O să vă redau, în rândurile următoare, o creaŃie a unui copil 

care a avut de realizat o compunere despre familia lui: 

 

Familia mea  

În familia mea eu sunt unicul copil. PărinŃii mei sunt niște 
oameni simpli, care abia se descurcă material, drept pentru care 
mama mea a trebuit să plece de lângă mine pentru a-mi asigura un 
trai mai bun și pentru a mă putea Ńine la școală. Mie îmi lipsește 
mama foarte mult, dar cu timpul m-am obișnuit și mă înŃeleg foarte 
bine cu tata. Încerc să fac și eu ceva pentru familia mea: să învăŃ, să 
fiu cuminte și ascultător , să nu fac lucruri de care să îmi fie rușine.  

În fiecare seară mă rog pentru sănătatea mea și a familiei 
mele, să avem un trai mai bun în Ńară , să poată să se întoarcă mama 
și să fim toŃi împreună. Tata îmi zice mereu că trebuie să învăŃ și să 
ascult, că fără învăŃătură nu pot face nimic în viaŃă. Eu încerc, cu toate 
puterile mele, să îmi îndeplinesc sarcinile de copil.  

MulŃumesc Domnului că m-am născut într-o familie așa cum 
este a mea, cu doi părinŃi care mă iubesc și mă cresc în armonie și 
înŃelegere! 

    (Răzvan Cândea – clasa a VI-a A) 

  

 Sunt rânduri care pe mine m-au marcat foarte mult și 
am ales să împărtășesc aceste gânduri, deoarece nu este un 

singur copil în situaŃia aceasta, ci sunt atât de mulŃi …Nu ne-

am propus să judecăm pe cineva și să tragem la răspundere 

vinovaŃii pentru aceste drame, ci doar să tragem un semnal 

de alarmă și să ne amintim că, atunci când ne credem cei mai 
nefericiŃi oameni din lumea aceasta, sunt alŃii mai necăjiŃi 

decât noi.  

 Pe de altă parte, trebuie să vedem din rândurile scrise 

de acest copil cât de mare este iubirea lui Dumnezeu pentru 

noi, deoarece doar El reușește să-i menŃină pe acești copii 
cât de cât în normalitate pentru a-și duce mai departe 

crucea vieŃii lor . 

Consider că nu putem decât să spunem cu toŃii:  ÎŃi 
mulŃumim, Doamne, pentru atâta iubire! 

 „Alo, mama?... Ce mai face tata?” 

Prof. Paula Cautiș, Școala cu clasele I-VIII Nr. 1,Onești 
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TINERII ȘI SOCIETATEA CONTEMPORANĂ 



Astfel, de la început, ș i numai, aceste două cuvinte ale rugăciunii 

Tatăl nostru ne descoperă bogăție ș i adâncime de înțelesuri. Fundamental, 

însă, ele ne descoperă Taina Preasfintei Treimi: „pe Tatăl, pe Fiul ș i pe 

Sfântul Duh, Treimea Cea de o Ființă ș i nedespărțită”. Ne spun că în cer, 

mai presus de noi, dar drept obârș ie a noastră, a tuturor, este Treimea 

dumnezeiască. Așa învață Sfântul Apostol ș i Evanghelist Ioan: „Trei sunt 

Care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul ș i Sfântul Duh, ș i Acești trei Una 

sunt”. (Ioan 5:7). Aceasta ș i este învățătura cea mai adâncă a Revelației, 

pentru că, așa precum în Dumnezeire cele trei persoane Una sunt, așa ș i 

noi, cei zidiți „după Chipul lui Dumnezeu”, oricât de mulți am fi, una trebuie 

să fim. Aici avem icoana și izvorul vieŃii noastre adevărate. Armonia între 

unicitate și unitate, prin care oricine își afirmă darul lui unic, opŃiunea și 

opinia personală, în slujirea valorilor absolute, spre exemplu binele, 

adevărul, frumosul etc. care ne unesc pe toŃi, conferă deodată și sens și 

ordine existenŃei și vieŃii noastre. Ca într-o simfonie, în care și vocea 

fiecăruia, și unitatea lor, sunt deopotrivă de însemnate. Iar fără acordul lor, 

se ivește falsul, disonanŃa, iar în societate: dezbinarea, tensiunea, violenŃa, 

haosul. Avem libertatea să acceptăm sau nu această minunată ordine divină, 

dar fără împlinirea ei, nu ne mai aflăm în adevăr, nu mai trăim după voia lui 

Dumnezeu, și ca urmare, suferim. Iar cauza stă în individualismul nostru 

dezacordat, în orgoliu, egocentrism, narcisism...  

Taina și puterea acestei armonii la care ne cheamă Tatăl nostru 

este iubirea. Trebuie să mărturisim: Dumnezeu este Treime, precum ni se și 

revelează; dar tocmai pentru că este Treime. El este iubire. Altfel spus, 

potrivit Sfintei Scripturi, „Dumnezeu este iubire” (Ioan 4:8) pentru că este 

Treime. Dumnezeu nu este un solitar metafizic. Iubirea nu este posibilă de 

unul singur, ci numai în comuniune. Când zic: Iubesc! mă gândesc la tine, la 

un altul, și împlinesc unitatea. Teologi și învăŃători ai Bisericii (spre exemplu: 

Richard și Hugues de Saint-Victor) tâlcuiesc în chipul următor faptul și 

sensul iubirii în Dumnezeu Cel în Treime preamărit, arătând o dată mai 

mult inconsistenŃa unui monism metafizic solipsist. Unul, de pildă, nu se 

poate iubi decât pe sine și atunci, din eul, din egoismul lui absolut singur, nu 

ne-ar putea învăŃa pe noi cum să ne iubim unii pe alŃii. În doi este iubirea – 

pereche, în care unul se gustă pe sine în celălalt: deci ieșirea din egoism nu 

este deplină. Numai atunci iubirea este desăvârșită când cei doi împărtășesc 

iubirea unui al treilea; când ceea ce primesc de la tine nu păstrez doar 

pentru mine și tu pentru tine, ci dăruim unui al treilea. Numai Treimea este 

plenititudinea.  

Tatăl nostru ne învaŃă iubirea personală, iubire care unește și 

distinge în același timp. Dumnezeu este Persoană, nu doar un principiu, o 

putere; este Tată, Fiu și Duh Sfânt. Persoanele se iubesc și nu se contopesc 

una în cealaltă, nu se anulează. În concepŃia panteistă, există teza că eul 

uman se absoarbe în principiul universal, ca picătura în mare, se dizolvă. Însă 

principiile nu iubesc; numai persoanele au conștiinŃa iubirii. Preasfânta 

Treime ne Ńine în comuniunea iubirii: cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, și 

între noi semenii, întreolaltă. Iubirea ne și face părtași darurilor 

dumnezeiești pe care, primindu-le, noi le fructificăm, înmulŃind astfel talanŃii 

încredinŃaŃi de Părintele ceresc, pentru care dăm socoteală în faŃa judecăŃii: 

iubirea ne instituie astfel într-o ucenicie creatoare.  

Când noi rostim: Tatăl nostru, așa cum ne-a învăŃat 

Mântuitorul, trebuie să mai știm și că Părintele ceresc este,     

într-un fel, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, și într-alt fel 

Tatăl nostru. Dumnezeu este Tatăl Mântuitorului nostru după 

Fire, fiind de aceeași Fire, esenŃă divină cu El. Noi Îi suntem „fii” 

prin Fiul Său întru Duhul Sfânt. De aceea, căzând noi, din 

neascultare, am primit temeinica înfiere, tocmai prin întruparea 

Fiului Său, prin Crucea și Învierea Sa. Așa, în ziua Învierii, grăiește 

Mântuitorul către Maria Magdalena: „Mergi la fraŃii Mei și le 

spune: Mă sui la Tatăl Meu și Tatăl vostru, și la Dumnezeul Meu 

și Dumnezeul vostru!” (Ioan 20:17). Ne descoperă astfel deodată 

că e și fratele nostru, dar și Dumnezeul nostru, radical deosebit 

de noi, ca Unul Ce este din veci Fiul Cel de o FiinŃă cu Părintele 

ceresc. Iar El a fost trimis de Tatăl în lume tocmai ca să ne înveŃe 

iubirea divină, prin care să-L putem numi și noi, pe drept cuvânt, 

pe Dumnezeu, Tatăl nostru. Numai Mântuitorul ne învaŃă, ne 

împărtășește iubirea adevărată, deplină.  

A existat și în Vechiul Testament porunca iubirii, în 

amândouă înŃelesurile ei: în cartea Leviticul, cap. 19: 18 citim: „Să 

iubești pe aproapele tău ca pe tine însuŃi!”, iar la Deuteronom 

cap 5: 6 se poruncește: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul 

tău,din toată inima ta, din tot sufletul tău, și din toată puterea 

ta!”. Și totuși, Mântuitorul, învăŃând pe ucenici și pe noi iubirea, 

rostește: „Poruncă nouă vă dau vouă: să vă iubiŃi unul pe 

altul!” (Ioan 13: 34). Ascultând acest cuvânt, ne întrebăm în ce 

constă noutatea iubirii propovăduite de Mântuitorul? Această 

noutate o spune tot El, întrucât precizează: „Aceasta este 

porunca Mea: să vă iubiŃi unul pe altul așa cum v-am iubit 

Eu!” (Ioan 15:12).  

Între porunca dată în Vechiul Testament: „Să iubești pe 

aproapele tău ca pe tine însuŃi!” și aceea a Mântuitorului: „Să vă 

iubiŃi unul pe altul așa cum v-am iubit Eu!” este o deosebire 

radicală. În porunca: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine 

însuŃi”, „tu însuŃi”, eu, noi ca oameni, suntem model, etalon al 

iubirii. Dar când păcătuim, mai putem fi modele de iubire? 

Nefericitul sinucigaș se iubește el pe sine? „Cel ce păcătuiește – 

zice Sfântul Ioan Damaschin – urăște chiar ceea ce el pretinde că 

iubește.”; se urăște deci pe sine însuși. Porunca: „Să iubești pe 

aproapele tău ca pe tine însuŃi!” a fost dată atunci când nu se 

întrupase încă Protochipul, Modelul, Hristos. De aceea, Domnul 

spune: „Poruncă vă dau vouă... așa să vă iubiŃi unul pe altul 

precum Eu v-am iubit pe voi!”.  

El este Modelul dumnezeiesc din veci; în El nu este 

cădere, nu este păcatul care desparte pe Dumnezeu de om. În El 

și prin El, și numai când ne iubim unii pe alŃii asemenea Lui, Îi 

putem spune lui Dumnezeu: Tatăl nostru.   

RUGĂCIUNEA „TATĂL NOSTRU” 

Preot prof. CONSTANTIN GALERIU 
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PROCESUL MÂNTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS 

Prof. Elena Sandu - Școala “Mihai Eminescu” Buhuși 
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            După noapte vine ziua, după ploaie răsare soarele. Tot astfel Dumnezeu a trimis în lume pe cel 
care va ridica păcatele lumii, lăsând astfel să se întrevadă speranŃa mântuirii. Când oamenii aveau mai 
multă nevoie de Dumnezeu, când idolii deveniseră obiecte de artă ce nu mai inspirau nici încredere nici 
speranŃă, când războaiele cotropiseră lumea și ura devenise religie, atunci Dumnezeu și-a îndeplinit 
promisiunea făcută primilor oameni și a trimis pe cel care "va zdrobi capul șarpelui 
înșelător"(Facere3:5). 

           Iisus Hristos a venit să cureŃe păcatele lumii si S-a descoperit prin faptele Sale ca fiind MESIA. A 
crescut printre oameni și i-a cunoscut cu necazurile și bucuriile, cu speranŃele și deznădejdile lor; i-a iubit 
și le-a propovăduit pentru prima dată iubirea între toŃi oamenii ca și șansă a mântuirii, arătându-le El 
însuși ce este dragostea faŃă de aproapele. 

             A fost un propovăduitor al mântuirii prin fapte bune, poate de aceea a și dezamăgit pe cei care 
așteptau un altfel de Mesia, un Mesia răzbunător, un luptător care să-i dezrobească de stăpânirea romană. 

             Prin activitatea Sa, Mântuitorul, a inspirat dragoste către faptele bune, răbdare și milă faŃă de cel 
bolnav, sărac și mai ales de cei păcătoși și în egală măsură a trezit ura fariseilor care vedeau în El un mare 
adversar. Datorită acestor cauze cât și trădării lui Iuda, Iisus Hristos a fost arestat și supus judecăŃii. 

             Procesul Său a fost analizat de-a lungul anilor, urmărindu-se dezvăluirea adevăratelor cauze și 
interese dar și a adevăraŃilor vinovaŃi ce au dus la moartea Lui. S-a pus întrebarea: dacă Iisus Hristos a 
fost un simplu cetăŃean, a fost El judecat după legea și formele existente? 

              Procedura legală din Pentateuh era organizată pe trei reguli:  

*  publicitatea dezbaterilor 

*  libertatea completei apărări a acuzatului 

*  graŃierea în cazul prezentării dovezilor concludente 

            După textul iudeu un singur martor era ca nici unul, erau necesari cel puŃin doi  sau trei.        

            Atunci când acuzator era însuși tatăl nu mai erau  necesari martorii. 

            Martorul ce denunŃa un om trebuia să jure că spune adevărul. Atunci judecătorul cerceta și dacă 
descoperea că a fost un martor mincinos îl supunea la pedeapsa la care ar fi fost condamnat acuzatul. 

            În ziua de judecată ușierii judecătorești aduceau la înfăŃișare pe acuzat. După ce se citeau toate 
actele procesului se ascultau pe rând martorii. Aceștia trebuiau să depună un jurământ de forma aceasta: 

            ,,Noi nu te chemăm aici pentru ceea ce ai aflat din zvonuri, gândește-te cât de mare 
este responsabilitatea ta. AcuzaŃia de azi nu este una de bani ce s-ar putea repara prin 
despăgubiri. De vei face să se osândească acuzatul pe nedrept, sângele său și chiar ai 
urmașilor săi pe care i-ai șters de pe faŃa pământului va cădea asupra ta. Dumnezeu să-Ńi 
ceară socoteală cum i-a cerut lui Cain de sângele lui Abel. Vorbește.” ( D. Dupin ,,Iisus în 
faŃa lui Caiafa și Pilat” - p. 30)  

            O femeie nu era citată niciodată prima ca martor al acuzării deoarece se considera că i-ar lipsi 
curajul de a da prima lovitură acuzatului. 

            Nu era admis ca martor: sclavul, omul cu reputaŃie proastă, infirmul. 

            AutodenunŃarea unui om nu era luată în considerare fără mărturia a doi, trei martori. 

            DeclaraŃia de autodenunŃare a unui profet, oricât de renumit ar fi fost, n-ar fi putut niciodată 
determina osânda, fără întărirea acuzaŃiei de către martori. Aceștia certificau identitatea și circumstanŃele 
acuzaŃiei. 

            După examinarea dovezilor, judecătorii care credeau în nevinovăŃia acuzatului își exprimau 
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motivele iar cei ce-l credeau vinovat, aduceau la rândul lor probele și motivele care-i 
determinau să aibă această părere. 

            Sfârșindu-se dezbaterile,  unul din judecători, rezuma cauza, apoi doi scriitori 
înregistrau voturile: unul în favoarea acuzatului, celălalt pe cele acuzatoare. Unsprezece 
voturi din 23 erau suficiente pentru dezvinovăŃirea acuzatului. Pentru condamnare erau 
necesare 13 voturi. Dacă numărul judecătorilor era considerat insuficient se mai 
adăugau câte două persoane până la 72, număr care forma Consiliul cel Mare. De îndată 
ce se obŃineau voturile ce-i arătau nevinovăŃia, acuzatul era pus în libertate. Dacă 
acuzatul trebuia osândit, pronunŃarea pedepsei se amâna trei zile, când se citea osânda. 
La ușa localului judecătoresc era instalat un ostaș ce Ńinea în mână un drapel. Un alt 
soldat însoŃit de doi magistraŃi urma călare pe condamnat, soldatul întorcând din când în 
când capul spre locul de unde plecase. Dacă în acest interval venea cineva să aducă 
judecătorilor rămași, vreo dovadă de dezvinovăŃire, ostașul mișca drapelul, iar celălalt 
ostaș aducea osânditul înapoi. Dacă martorul declara că mai are ceva de declarat sau 
apărea alt martor, osânditul putea fi readus și de 5 ori înapoi ( în virtutea acestei legi, 
judecătorul Daniil a întors cortegiul ce o conducea pe Suzana la locul de osândă ). 

             Înaintea acuzatului mergea un soldat care striga vina acuzatului și pedeapsa. 

             Examinând deci legea, vedem că nu s-au respectat drepturile acuzatului.  

             AcuzaŃia lui Iisus Hristos, aŃâŃată de ura preoŃilor și a fariseilor, este întâia oară 
aceea de sacrilegiu, apoi cea de delict politic ca mai apoi să derive în crimă de stat.  

             Pătruns de durerea poporului, Iisus mângâia prezentând speranŃa altei vieŃi, 
înfricoșa pe cei făŃarnici, critica preoŃii și fariseii. Dorea să readucă omul la demnitatea 
sa iniŃială. Făcea minuni care stârneau mirarea dar mai ales ura preoŃilor și a fariseilor 
neputincioși în faŃa marii personalităŃi a Mântuitorului. De aceea aceștia „au adunat 
sobor și grăiau: ce vom face? Că omul acesta multe semne face.”(Ioan 11: 47). 
„De-L vom lăsa pe El așa toŃi vor crede întrânsul. Iar unul dintr-înșii, Caiafa, 
arhiereu fiind al anului aceluia, a zis lor: voi nu știŃi nimic, nu gândiŃi că de 
folos este nouă să moară un om pentru norod ? “ (Ioan 11: 49-51) 

             Dacă activitatea Lui era așa de culpabilă încât să merite o acuzaŃie legală, de ce 
nu s-a acŃionat pe faŃă ? De ce s-au întreprins împotriva Sa atâtea capcane, întrebări cu 
scop ascuns? Dacă s-ar fi făcut vinovat de vreun fapt reprobatoriu, de ce nu a fost acuzat 
pe faŃă? 

             Spre a-L putea acuza ar fi trebuit să se emită un act pe baza unei hotărâri 
judecătorești. S-a făcut oare așa ceva? Sfântul Apostol Ioan în cap. 11: 53, menŃionează: 
„ deci dintr-acea zi s-au sfătuit ca să-L omoare pre El”. Dacă au pornit cu acest 
gând, ne dăm seama că tot ce a urmat a fost un scenariu regizat dinainte. Pedeapsa îi 
fusese fixată cu mult timp înainte, tot ce a urmat a fost simulacrul unui proces:„ Și sfat 
au făcut să prinză pe Iisus cu vicleșug și să-L omoare. Și ziceau: nu în ziua 
praznicului, ca să nu se facă tulburare întru norod “(Matei 26: 4-5). Odată 
hotărâtă soarta, a mai rămas de găsit prilejul cel mai nimerit si mai ales pretextul și o 
persoană care să-i ajute. Această persoană se va găsi în curând în persoana lui Iuda, 
ucenicul lui Iisus Hristos. Pentru 30 de arginŃi, Iuda îl vinde. 

             S-a pus întrebarea dacă Iisus a fost arestat oficial, pe baza unui act legal. 
Studiind Scriptura la Sfântul Apostol Luca cap. 27: 52: “Și au zis Iisus celor ce 
veniseră la Dânsul, arhiereilor și voievozilor bisericii și bătrânilor: ca la un 
tâlhar a-Ńi ieșit cu săbii și cu toiege”. Deci se observă că arestarea nu a fost legală, 
fiind pur și simplu arestat de slugile și mai ales de cei ce urmau să-L judece. 

             Iisus va fi dus la Ana, care nu avea altă calitate decât aceea de a fi socrul 
arhiereului Caiafa (Ioan 18: 13), în loc să fie dus de îndată înaintea dregătorilor 
competenŃi. De la Ana va fi dus la Caiafa legat (Ioan 18: 24), batjocorindu-L și lovindu-L: 
,,Iar oamenii cei ce Ńineau pre Iisus batjocoreau pre El, bătându-L. Și 
acoperindu-L pre El îl loveau peste obraz, și-L întrebau pre El, zicând: 
proorocește, cine este cel ce te-a lovit?”(Luca 22: 63-64). Nefiind încă judecat ar fi 
trebuit să fie protejat asemeni oricărui cetăŃean, însă aceste măsuri nu s-au luat. 

continuare în pag. urm. 



Caiafa, care la judecată va trebui să decidă drept, să fie imparŃial - îl condamnă la moarte înainte 
de a-L vedea sau măcar a-L cunoaște: ,, Și era Caiafa cel ce a sfătuit pre iudei că de folos 
este să moară un om pentru norod”(Ioan 18:14). 

             La Ana, Iisus va fi dus doar ca să-i satisfacă acestuia curiozitatea, să fie pălmuit de slugi și 
să stea în frig, să I se pună fără drept întrebări despre învăŃătura și ucenicii Săi, pe care așa cum 
răspunde Hristos: ,, Eu totdeauna am învăŃat în sinagogă și în biserică, unde toŃi iudeii 
se adună, și întru ascuns n-am grăit nimic” (Ioan 18: 20), deci învăŃătura o cunoșteau mulŃi. 
Când Iisus Hristos sugerează să fie întrebaŃi cei ce L-au auzit, este pălmuit, deci martorii ceruŃi nu 
sunt primiŃi. 

             Pornindu-se de la afirmaŃia făcută de Mântuitorul ,, StricaŃi biserica aceasta și în trei 
zile o voi ridica” (Ioan 2: 19), neînŃeleasă de iudei,  Mântuitorul a mai primit o acuzaŃie în plus. S
-au găsit și acum martori mincinoși gata să răstălmăcească cuvintele și faptele  Mântuitorului. 

             La acuzaŃiile neîntemeiate Iisus Hristos nu va răspunde. Când arhiereul va insista asupra 
identităŃii Sale ,, Jură-te pe Dumnezeul viu ca să spui nouă de ești tu Hristosul, Fiul lui 
Dumnezeu?”(Matei 26: 63), Iisus va răspunde:,,Tu ai zis, însă zic vouă, de acum ve-Ńi 
vedea pre Fiul Omului șezând de-a dreapta puterii și venind pe norii 
cerului”       (Matei 26: 64). Datorită acestui răspuns Iisus va fi condamnat la moarte ( moarte ce 
I se hotărâse demult ), sub acuzaŃia de blasfemie. Acum va începe calvarul – determinat de Caiafa 
prin ruperea veșmintelor în semn de mare deznădejde- Iisus va fi scos în afara legii și tratat ca 
atare. 

             Dar cine este Caiafa pe care îl găsim concomitent și acuzator și judecător ? 

             Un om plin de patimă și ură. Un judecător orbit de mânie ce-și iese din fire impunând 
celui acuzat un jurământ înfricoșător și care incriminează răspunsurile sale: „a hulit”, și din acest 
moment nu mai vrea mărturii deși legea o cere. Nu mai vrea nici o cercetare. În loc de aceasta se 
străduiește să găsească întrebările cele mai viclene. Dorește –ceea ce legea iudaică nu accepta- ca 
cel acuzat să se condamne singur, și în mijlocul celei mai mari mânii, acest acuzator, el „marele 
Caiafa”, care crede că vorbește în numele lui Dumnezeu, își dă mai înainte de toŃi opinia sa 
pentru osândirea la moarte, influenŃând adunarea. 

             Furia judecătorului se transmite și celor de faŃă. Și acest tratament era contrar legii. 

             Caiafa mai este vinovat că a permis în casa sa lovirea și batjocorirea unui arestat. Aceste 
manifestări sunt cu atât mai condamnabile cu cât Iisus nu primise nici o pedeapsă. 

             Fiind sub ocupaŃie romană, iudeii nu aveau dreptul de a condamna la moarte. Acest 
drept revenea autorităŃii romane. 

             Ce drept avea autoritatea iudaică asupra lui Hristos?  

             Iisus putea fi întrebat despre doctrina și credinŃa sa. Îl puteau acuza numai în acest 
domeniu  și nu aveau drept de execuŃie. De fapt, prezentându-se în faŃa lui Pilat, ei singuri 
recunosc că lor nu le este permis să pedepsească cu moartea pe nimeni. 

             Atât la Evanghelia lui Matei cap. 15: 1, cât și în cea a lui Ioan cap. 18: 28, se arată că Iisus 
a fost judecat noaptea „Și îndată dimineaŃa, sfat făcând arhiereii cu bătrânii și cu 
cărturarii și toată adunarea legând pre Iisus, l-au dus și l-au dat lui Pilat”: „ Deci au 
dus pre Iisus de la Caiafa la divan, și era dimineaŃă...”, ceea ce contravine din nou legii 
iudaice. Adus în faŃa lui Pilat acesta întreabă: „Ce pâră aduceŃi omului acesta?”, la care ei 
răspund cu mândrie: „ De n-ar fi fost acesta făcător de rele nu l-am fi dat pre El 
Ńie” (Ioan 18: 30). Fiind cercetat de Pilat și negăsindu-L vinovat, acesta vrea să-L elibereze în 
virtutea unui obicei de Paște. Nevrând să devină un instrument al iudeilor care-l sileau să accepte 
un verdict impus de ei, Pilat le răspunde cu ironie: „Ei bine! LuaŃi-L cu voi și după legea 
voastră să-L judecaŃi!” (Ioan 18: 31). Dar iudeii cunoșteau neputinŃa lor de a osândi la moarte, 
de aceea se văd siliŃi a prezenta cauzele acuzaŃiei. AcuzaŃia blasfemiei? Nu, deoarece știau că 
romanii fiind păgâni nu-L vor condamna la moarte pe criterii religioase, de aceea o înlocuiesc cu o 
acuzaŃie politică. Aici se vede dorinŃa lor de a-L ucide cu orice preŃ. Astfel îi vedem acuzând pe 
compatriotul lor că ar voi să devină regele iudeilor și să ridice poporul împotriva romanilor: „ 
Pre acesta l-am aflat răzvrătind neamul și oprind a da dajdie Cezarului, zicând că el 
este Hristos împărat”. Ce neadevăr! Când vedem chiar ce răspunde fariseilor în prezenŃa 
poporului arătând efigia Cezarului. Dar prin aceasta ei urmăreau să-l influenŃeze pe Pilat care era 
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însărcinat mai ales cu strângerea impozitelor.  

             Cea de-a doua acuzaŃie era și mai gravă: „ Se dă rege! ”, acuzaŃia luând 
astfel un caracter cu totul politic. Pilat era dator să cerceteze atent. „Și a intrat 
iarăși în divan Pilat și a chemat pre Iisus și i-a zis lui: tu ești regele 
iudeilor?” (Ioan 18: 33). La care Iisus întreabă: „De la tine zici tu aceasta sau 
alŃii au grăit Ńie pentru mine ?”(Ioan 18: 34), deoarece vrea să știe de la cine 
pornește acuzaŃia pentru a putea răspunde pe măsură. Iisus înŃelege scopul urmărit 
și-i răspunde: „ÎmpărăŃia mea nu este din lumea aceasta, de ar fi fost din 
lumea aceasta împărăŃia mea, slugile mele s-ar fi nevoit ca să nu fiu dat 
iudeilor, iar acum împărăŃia mea nu este aici”. Prin acest răspuns Iisus a 
devenit fundamentul religiei și ne-a garantat universalitatea ei. Acest răspuns ne-a 
fost dat nu numai ca o doctrină ci și ca o justificare, ca o apărare contra acuzaŃiei că 
ar vrea să devină regele iudeilor.  

            Pilat, dându-și seama că acuzaŃia nu-și găsește temei, răspunde acuzatorilor: 
„eu nici o vină nu aflu în El” (Luca 23: 5), dar ei insistă  afirmând că răzvrătește 
poporul „începând din Galileia până aici” (Luca 23: 6). Auzind pronunŃându-se 
cuvântul Galileia, Pilat găsește ocazia de a îndepărta responsabilităŃile punându-le pe 
umerii altui funcŃionar: „Deci, galileean ești Tu?”, și, la răspunsul afirmativ, 
considerând că este de jurisdicŃia lui Irod–Antipa  (Tetrarhul Iudeii), îl trimite 
acestuia (Luca 23: 6,7). Dar Irod care de mult dorea să-l vadă pe Iisus făcând vreo 
minune (cum spune Sfântul Apostol Luca), după ce-i adresează mai multe întrebări la 
care nu primește răspuns, l-a îmbrăcat într-un veșmânt luminat și l-a trimis înapoi la 
Pilat. Din nou se vede că nu i se găsește nici o vină demnă de luat în considerare, cu 
atât mai mult pentru condamnare la moarte. Atât Pilat cât și Irod îl aflară nevinovat.  

             La insistenŃele iudeilor, Pilat crede că a găsit o portiŃă de scăpare dorind   
să-L elibereze în virtutea unei vechi tradiŃii de Paște, dar iudeii îl cer pe Barnaba, un 
ucigaș. În faŃa atâtor insistenŃe, Pilat cedează, spălându-și mâinile. 

              Iisus va fi ucis prin moarte pe cruce, o moarte crudă nu atât prin suferinŃa 
fizică cât mai ales prin nedreptatea ei. Ce poate fi mai crud decât condamnarea la 
moarte a unui nevinovat ? Iisus Hristos a fost ucis pentru acuzaŃii imaginare în care 
nimeni nu a crezut: nici Pilat (se vede din încercările sale repetate de a-L salva ), nici 
Irod (care vede în El un exaltat) și nici acuzatorii, care aveau alte motive pentru a-I 
dori moartea. 

             Astfel prin moartea lui Iisus Hristos s-a dovedit respectarea promisiunii 
Vechiului Testament, și nu numai atât. Prin moartea Lui, noi astăzi putem spera la o 
viaŃă dincolo de moarte. Prin faptele Sale noi ne putem ghida azi acŃiunile. Nici o 
constituŃie oricât  de bine gândită nu se poate compara cu legile date de Mesia. 
Privind în trecut putem afirma categoric: sunt ceasuri când e mai bine a primi 
moartea decât a o da altora. 

             Ca final se ridică întrebarea: cine este vinovat de moartea Lui Iisus Hristos? 

             Nu numai urmărind activitatea și semnele venirii Sale pe lume, nu numai 
îndeplinirea proorocirilor Vechiului Testament (oglindite în patimile pe cruce), ne 
demonstrează că Iisus Hristos a fost Mesia, ci și atitudinea Sa din faŃa judecăŃii. 
Judecata unor oameni supuși greșelii și mai ales urii faŃă de perfecŃiune, supuși ideii 
că ei ar fi perfecŃi. Ura lor a determinat moartea unui nevinovat, moartea celui care 
ne aducea izbăvirea, moartea celui care ne aducea iubirea.  

 Ne punem întrebarea: nu s-ar fi putut împiedica sau cel puŃin realiza 
mântuirea noastră fără a jertfi pentru aceasta pe Fiul Omului? Scriptura ne arată că 
nu. În Grădina GheŃimani, chiar Fiul lui Dumnezeu pune această rugăminte: „De 
este cu putinŃă să treacă de la Mine ceasul acesta!” (Marcu 14: 35); „Toate 
îŃi sunt łie cu putinŃă. Depărtează paharul acesta de la Mine. Dar nu ce 
voiesc  Eu, ci ceea ce voiești Tu!” (Marcu 14: 36). Deci, a împlinit voia Tatălui. 
Să o împlinim și noi după slabele noastre puteri!     
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DRUMUL CRUCII 



JERUSALIM 



Cunoașterea de sine / imaginea de sine 
Prof. Maria Lozincă,  Seminarul Teologic ,,Sfântul Gheorghe ’’Roman 
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Cunoașterea de sine constituie o dificultate a tuturor vârstelor, dar este mai prezentă și provocatoare pentru adolescenŃă și tinereŃe. 

Cum putem ajuta un adolescent  să se cunoască pe sine ? 

Răspunsul îl găsim în numeroase cercetări de specialitate, dar și în experienŃa practică. 

Propunem spre exemplificare un posibil scenariu de abordare a temei prin activităŃi concrete de consiliere  desfășurate cu elevii din clasa a 
X-a, de la Seminarul Teologic ,,Sfântul Gheorghe” din mun. Roman, jud. NeamŃ. 

 Un prim pas în autocunoaștere, solicitat elevilor, îl reprezintă un moment de introspecŃie: 

- să citim ,,eul intim”, ce se structurează începând cu primele zile de viaŃă și continuă pe tot parcursul acesteia. Să urmărim nu atât 
evenimentele pe care le-am trăit pe parcursul vieŃii, cât modul în care le-am perceput și interpretat în raport cu  ecoul ,,vocilor interioare” 
pe care l-am păstrat. 

Și vă invit: 

- să ascultăm o clipă, muzica interioară ce urcă din noi, să stăm de vorbă cu propriul ,,eu”. Cu siguranŃă vom recunoaște în dialogul 
interior vocea bunicii, caldă și catifelată, vocea îngrijorată a mamei, glasul autoritar al profesorului, care îŃi va spune că iar ai întârziat, o șoaptă de 
iubire, rătăcită și ea prin acest cor, cine a spus-o?  

CăutaŃi, căutaŃi, să descifrăm vocile interioare. 

Sunt vocile părinŃilor, bunicilor, fraŃilor, persoane foarte apropiate, voci din grupa ,,A” (afective și autoritare) cu rol modelator asupra 
personalităŃii, sunt primele lecŃii de empatie, sunt legături emoŃionale primare, prin care învăŃăm să comunicăm, să înŃelegem pe cei apropiaŃi. 

Cu timpul, sfera vocilor interioare se lărgește, apare vocea educatoarei, vocile prietenilor de joacă, glasul învăŃătoarei, al profesorilor și al 
colegilor de clasă, al persoanelor din afara câmpului social al familiei. Să le spunem voci din grupa ,,B”, în compania lor deprindem ,,arta de a 
asculta”, de a primi și transmite mesaje, valorificând diversitatea. 

 La vârsta adolescenŃei și tinereŃei suntem mai receptivi la vocea iubitei sau  iubitului, vibrăm afectiv cu întreaga fiinŃă. Și corul vocilor nu se 
oprește, continuăm cu alegerea profesiei și adaptarea la cerinŃele ei-vocile din grupa ,,C”-cariera. Prioritară este vocea liderului, a subalternilor, 
a prietenilor de petrecere a timpului liber. 

 Dialogul continuă cu modelele noastre din viaŃa profesională, cu oamenii politici apreciaŃi, cu eroii cărŃilor preferate. 

 Dialogul interior este tot mai antrenant, participăm la el nu numai cu mintea- inteligenŃa cognitivă, ci și cu inima-inteligenŃa afectivă. Ecoul 
pozitiv ne va stimula, cel negativ ne va perturba. 

 

  Adesea ne dăm seama că intuim și înŃelegem mai bine o persoană, ascultându-i vocea și vibraŃia rămasă pentru totdeauna în noi. Dialogul 
exterior va fi mult mai ușor. 

 Un al doilea pas pe care trebuie să-l facem în înŃelegerea mesajului vocilor interioare este să ,,vizualizăm” printr-o hartă –„ ego harta” 
vocile întîlnite mai frecvent în dialogul interior(cu cine te cerŃi cel mai des, cui îi aduci mai multe argumente pentru a susŃine o idee.) Și să vedem 
pe cine reprezintă aceste voci (persoane din categoria ,,A”, ,,B”, ,,C”). Spre exemplu vocile din categoria ,,A” sunt dintre cele mai încărcate de 
afectivitate și mai dominatoare, răspunzătoare de complexele și anxietăŃile noastre, cele din categoria ,,B” impun asumarea de roluri informale și 
formale, iar cele din categoria ,,C” implică responsabilităŃi, integrare profesională. 

După ce le-aŃi creionat, ascultaŃi-le conștient și le înŃelegeŃi mesajul, ordonaŃi-le și ajungeŃi la un echilibru interior. 

VeŃi constata cu surprindere, că intraŃi mai rapid în rezonanŃă cu oamenii, că veŃi reuși să intuiŃi așteptările lor, că sunteŃi învingătorul pe 
câmpul bătăliilor interioare. 

Am utilizat ,,Graficul vieŃii mele”, grafic bidimensional: 

A. cu axa verticală o scară valorică-cum apreciem diferite evenimente din viaŃa personală(neutru, bine, foarte bine sau rău, foarte rău) 

B. pe axa orizontală se reprezintă curgerea timpului prin câte un reper(ani). 

PEDAGOGIE CREȘTINĂ 
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Cu graficul în faŃă am cerut fiecărui elev să marcheze pe hartă prima amintire și cum s-a simŃit, apoi alte evenimente importante din viaŃă și cum a 
vibrat afectiv. 

Am urmărit ca obiective: 

- să reprezinte experienŃele pozitive și negative care i-au influenŃat; 

- să identifice trăirile emoŃionale legate de experienŃele de viaŃă; 

- să înŃeleagă evenimentele lor unice și pe cele pe care le au în comun cu ceilalŃi. 

Foarte important rămâne poziŃia pe grafic în prezent. 

Se va concluziona pornind de la aprecierea lui Lucian Blaga că „ viaŃa este un deal și o vale”, o succesiune de urcușuri și coborâșuri și că cel mai 
important rămâne, indiferent unde ne aflăm, să Ńintim vârful dealului. 

Am reprezentat apoi sistemul de interrelaŃii din cadrul grupului școlar. 

,,Cum apar eu în ochii celorlalŃi?” 

,,In ce măsura părerea mea despre mine, coincide cu a semenilor despre mine?” 

Sunt întrebări pe care și le pun cei mai mulŃi adolescenŃi în perioada liceului. 

Cunoașterea/autocunoașterea și evaluarea/autoevaluarea corectă sunt variabile fundamentale ce se dezvoltă pe parcursul vieŃii, în mod circular 
pornind de la familie, grup de prieteni și alte persoane din ambientul social. 

ExperienŃele de viaŃă, răspunsurile la întrebările menŃionate sunt surse de formare a imaginii de sine. Cum ne evaluăm pe noi înșine, cât de buni 
suntem comparativ cu propriile așteptări sau cu alŃii.  

Sentimentul de autoapreciere obiectivă, încrederea în forŃele proprii, constituie suportul echilibrului - gânduri, comportamente, emoŃii, -al sănătăŃii 
mentale și emoŃionale.  

Din experienŃa de profesor consilier vă propun un exerciŃiu de identificare a abilităŃilor de comunicare interpersonală, sursă importantă de 
autocunoaștere în etapa adolescenŃei. Vă sugerăm un model teoretic cunoscut -,,Fereastra lui Johari”. 

Pot accesa informaŃii despre mine, prin raportare la semeni-dacă îmi dezvolt abilităŃile de autocunoaștere prin raportare la grupul de elevi din clasă, 
școală, prieteni. Fiecare din elevii clasei a realizat propria fereastră.  

PoziŃiile ferestrei sunt relative - în funcŃie de individualitatea subiectului, de starea lui afectivă, de sintalitatea grupului dar și de abilităŃile consilierului: 
empatie, focalizarea pe aspectele pozitive ale elevilor. 

  

 Se disting patru zone: 

I. fereastra deschisă - ce știu despre mine coincide cu ce știu ceilalŃi despre mine; 

II. fereastra deschisa spre lume, închisă spre mine-aspecte pe care semenii le-au sesizat la mine, fără ca eu să fiu conștient de ele; se impune o atenŃie sporită feed
-back-ului dat de celelalte persoane despre mine; 

III. fereastra deschisă spre mine, închisă spre lume-cuprinde aspecte pe care nu sunt dispus să le exteriorizez, să mă autodezvălui; 

IV. fereastra închisă-informaŃii care nu îmi sunt accesibile nici mie nici celorlalŃi. 

 Am identificat la clasă mai multe stiluri de autodezvăluire și receptare a feed-back-ului: 

a) subiecŃi ce nu sunt receptivi la feed-back-ul celorlalŃi, dar nici nu se autodezvăluie; 

b) persoane ce recepŃionează mesajul semenilor dar nu doresc să se autodezvăluie – sunt reŃinute; 

c) persoane ce se autodezvăluie, dar nu încurajează feed-back-ul celorlalŃi-nu au încredere în semeni; 

d) persoană deschisă spre autodezvăluire, dar și la feed-back - subiectul are încredere în sine și în semeni, are o conduită demnă. 

 Bariere: 

- grup mare; 

- relaŃii interpersonale negative; 

- raporturi incipiente în grup. 

 Se recomandă: 

- grup mic 

- gândire pozitivă 

- grup maturizat bazat pe cooperare. 

           Sunt câteva bune practici cu valenŃe educative, primite de adolescenŃi cu interes. 

                                                                     Bibliografie: 

                                                                                                                                          Miclea Mircea, 2004, Editura ASCR Cluj Napoca, pag.27-34 

                                                                                                                                          Băban Adriana, 2001 Consiliere educaŃională, Imprimerie Ardealul, Cluj-Napoca pag.63-82 

Fereastra Johari

NECUNOSCUTUL
Ceea ce nu ştiu eu 
despre mine dar nu 
ştiu nici ceilalŃi

FAłADA
Ceea ce ştiu eu despre 
mine dar nu ştiu ceilalŃi

ZONA OARBĂ
Ceea ce nu ştiu eu 
despre mine dar ştiu 
ceilalŃi

ARENA
Ceea ce ştiu eu despre
mine şi stiu şi ceilalŃi



A. Fundamentele proiectului. Ce este (și ce NU este) un proiect 
Din perspectiva managementului proiectelor, orice serie de activităŃi ce traversează ciclul proiectului ESTE un proiect. 
Ciclul proiectului constă in faze ale proiectului. O organizaŃie trebuie să aibă deja o strategie organizaŃională bine 
definită de la care să înceapă să evalueze nevoi Și oportunităŃi relevante in domeniul său. Astfel vor apărea anumite 
idei dintre care organizaŃia poate alege. Fazele proiectului urmează apoi in mod logic etapele de design, finanŃare, 
implementare și evaluare. ONG-urile derulează deseori activităŃi ce nu intră in categoria proiectelor.  
Figura 1 

 
 
Planificarea proiectului — formularea elementelor proiectului 
Înainte de a fi scris proiectul trebuie dezvoltate elementele sale individuale. Abordarea consideraŃiilor de planificare 
ajută la dezvoltarea elementelor proiectului,așa cum reiese din fig. 2. 
 
Figura 2 
ConsideraŃii pentru fiecare etapă a planificării 

 
 
Un alt mod de a împărŃi întrebările legate de planificare este de a lua in considerare etapa designului proiectului la 
care aceste întrebări sunt puse. Pe baza acestor criterii, întrebările legate de planificarea proiectului ar putea fi 
clasificate după cum sunt puse fie in timpul planificării, fie in timpul scrierii propunerii, după cum se vede în fig. 3. 
Făcând abstracŃie de modelul de planificare a proiectului prezentat aici, scrierea propunerilor la un înalt nivel calitativ 
nu este posibilă fără o planificare adecvată. 
 
Cum se scrie o propunere de proiect 
Odată ce s-au pus bazele, scrierea propunerii poate începe. Decizia cheie ce trebuie luată la nivelul acestei etape, este 
structura propunerii de proiect (inclusiv conŃinutul și lungimea). Structura este determinată de natura proiectului 

Un model al ciclului proiectului cu șase faze ale proiectului 
■ Faza 1: Evaluarea necesarului și oportunităŃilor de cercetări relevante 
■ Faza 2: Identificarea ideii proiectului 
■ Faza 3: Designul proiectului 
■ Faza 4: FinanŃarea proiectului 
■ Faza 5: Implementarea activităŃilor 
■ Faza 6: Evaluarea rezultatelor 

Etapă ConsideraŃii 

1. Identificarea scopului, obiectivelor, 
rezultatelor așteptate și a grupului Ńintă 

CondiŃiile proiectului. Scop și obiective definite. 
Viziunea societală a organizaŃiei. Rezultate așteptate 
pe termen scurt și lung. Beneficiarii proiectului. 
Problemele rezolvate de proiect 

2. ConŃinutul proiectului Tema și principalele probleme de acoperit. 
Metodele alese pentru a realiza scopul și 
obiectivele. ActivităŃile de implementat. Alte nevoi 
pentru continuarea proiectului 

3. LocaŃi(ile) a proiectului și programarea 
activităŃilor 

LocaŃia diferitelor activităŃi. Durata proiectului. 
Programarea activităŃilor individuale. Termenele 
proiectului însumate. 

4. Resurse Resurse umane. Resurse financiare. Infrastructură. 

5. Surse de venit Bugetul total al proiectului. Bugetul detailat pe 
activităŃi și tipuri de costuri. ContribuŃia proprie. 
FinanŃatori și potenŃiale surse de venit. 

6. Descrierea organizaŃiei proprii și a 
partenerilor 

Descrierea organizaŃiei. Analiza capacităŃii și 
capabilităŃii. Descrierea partenerilor. Analiza 
capacităŃii și capabilităŃii partenerilor. 

7. Echipa și managementul proiectului Coordonatorul proiectului. Metode de comunicare 
în echipă. Practica și strategia de comunicare cu 
mediul extern. 

8. Monitorizarea, evaluarea și continuarea 
proiectului 

Criteriile de succes. Metode și termene de 
monitorizare și evaluare. Planuri viitoare privind 
continuarea proiectului. 

MANAGEMENTUL PROIECTELOR. SCRIEREA PROIECTELOR EDUCAłIONALE   (II) 

Prof. Irina LEONTE - inspector de specialitate 
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precum și de cerinŃele agenŃiei finanŃatoare. În varietatea de formaturi, formulare de cerere, linii generale pentru designul proiectului, 
instrucŃiuni ale cererilor de finanŃare, este posibil să se detecteze anumite elemente comune. Vă propun următorul Format: 
Pagina titlu 
O pagină titlu trebuie să apară în propuneri mai mari de trei-patru pagini. Pagina titlu trebuie să indice titlul proiectului, numele 
organizaŃiei principale (și partenerii potenŃiali, dacă există), locul și data pregătirii proiectului și numele agenŃiei donatoare căreia i se 
adresează propunerea. 
Titlul proiectului 
Titlul proiectului trebuie să fie scurt, concis și să se refere preferabil la un anumit rezultat cheie al proiectului sau la activitatea 
principală a acestuia. Titlurile care sunt prea lungi sau prea generale nu reușesc să sugereze cititorului ce conŃine proiectul. 
Pagina cuprins 
Dacă propunerea de proiect este mai mare de 10 pagini, este bine să se includă un cuprins la începutul sau sfârșitul documentului. 
Pagina cuprins îi ajută pe cititori să găsească ușor părŃile relevante ale documentului. Această pagină trebuie să conŃină titlul și numărul 
paginii de început ale fiecărei secŃiuni a propunerii. 
Figura 3 
ConsideraŃii de planificare 

 
 

 
Formularea problemei 
Formularea problemei oferă o descriere a probleme(lor)i specifice pe care proiectul încearcă să o soluŃioneze, cu scopul de a susŃine 
proiectul. Mai mult, propunerea de proiect trebuie să arate de ce o anumită chestiune este o problemă pentru comunitate sau 
societate, i.e. ce implicaŃii negative afectează grupul Ńintă. Trebuie să existe de asemenea o explicare a nevoilor grupului Ńintă ce apar ca 
o consecinŃă directă a problemei descrise. 
 

Aspecte ce trebuie luate în considerare 
la începutul planificării proiectului 

Elemente ale propunerii de proiect 

• Beneficiarii proiectului 

• Echipa proiectului și partenerii 

• Criterii de succes (cu ce vine deosebit 
acest proiect faŃă de celelalte) 

• Scop și obiective 

• Metode alese pentru atingerea scopului 
proiectului 

• Costuri și cheltuieli 

• ContribuŃia proprie 

FinanŃatorii potenŃiali 

  

• Titlul proiectului 

• Scopul și obiectivele proiectului 

• Descrierea activităŃilor proiectului 

• Descrierea rezultatelor așteptate 

• Planul de implementare a activităŃilor 

• Personalul proiectului 

• Bugetul detailat (costuri fixate, 
echipamente necesare, transport, cazare 
etc.) 

• Diviziunea surselor financiare 
(contribuŃie proprie, alte surse de finanŃare 
etc.) 

Titluri de proiect eficiente și ineficiente 

Titluri de proiect eficiente 

■ Eco-tabara “Zletovica 2002” 
■ Conștientizarea părinŃilor asupra violenŃei familiale 
■ Copiii noștri protejeaza râul BistriŃa 
Titluri ineficiente 

■ EducaŃie de mediu 
■ Protejarea apelor râului BistriŃa de apele reziduale ce se scurg din gospodăriile locale 
■ AtenŃie, părinŃi! 
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  Oricât ne-am strădui să determinăm epoca din care datează obiceiul de-a înroși oul, ar fi zadarnic. 

Cum am putea explica existenŃa acelorași tradiŃii și credinŃe la popoare așa îndepărtate în timp și care nu s-au 

contactat niciodată?   

  Cum am putea să precizăm unde și când s-a înroșit primul ou? Care popor l-a întrebuinŃat în 

această formă pentru prima dată? Chinezii foloseau ouă roșii cu 2000 de ani înainte de Hristos; ouă roșii s-au 

găsit în morminte vechi etc. În credinŃa creștină, culoarea roșie este pusă în legătură cu sângele Mântuitorului. 

    * În judeŃul MehedinŃi, se spune că, atunci când Mântuitorul a fost adus în faŃa lui Pilat pentru a fi 

judecat, pietrele cu care au aruncat evreii în Iisus s-au prefăcut în ouă roșii. 

    * În Ardeal, pietrele aruncate de oamenii răi pe drumul Golgotei s-au preschimbat în ouă roșii. 

  * Simeon, cel ce i-a cărat crucea Mântuitorului o parte de drum, a constatat ajungând acasă, că în 

traistă nu mai are ouă albe, ci roșii.           

   * În Bucovina: se povestește că, după înmormântarea Mântuitorului, fariseii și cărturarii, bucurându-

se, au dat o mare petrecere. Pe când petreceau, unul dintre ei le-a reamintit despre profeŃia învierii Domnului. 

Unul dintre ei spuse: ,,când  va învia cocoșul acesta pe care îl mâncăm și ouăle se vor înroși, atunci va învia și 

Hristos”. În aceeași clipă, ouăle s-au înroșit și cocoșul dând din aripi a început să cânte.        

     * În Crișana se spune că o femeie s-ar fi dus la Pilat să-i ceară voie să-L îngroape pe Iisus. Ca să-l 

îmbuneze, i-ar fi dus un coș de ouă. Când l-a întins spre Pilat, s-au înroșit. 

   * În Banat se povestește că Maria Magdalena, venind de la târg, a așezat un coș cu ouă sub cruce și 

sângele Domnului le-a înroșit.  

 * Se mai povestește că în ziua Învierii, toŃi copiii s-au trezit cu un ou roșu în mână. 

 * În Vâlcea, se povestește că toate ouăle din lume, chiar și cele din cuiburile păsărilor, s-au înroșit în 

clipa în care în care a înviat Iisus Hristos . 

* După o tradiŃie din Crișana, ouăle roșii ar fi lacrimile mironosiŃelor care au stat pe Golgota. 

* Oricare ar fi legenda care a generat tradiŃia înroșirii ouălor cu ocazia Sfintelor Paști, copiii 

apreciază în mod deosebit acest obicei, contribuind la vopsirea și decorarea lor în Vinerea Mare.  

LEGENDA OULUI ROȘU DE PAȘTE  

Înv. Ana Hodoroabă - Școala Nr. 10 Bacău 
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 Locul de care ne simŃim cel mai apropiaŃi, de când ne naștem și până la moarte, este acela al 

familiei. Dincolo de etapele firești ale vieŃii pe care le parcurgem, în calitate de copii, părinŃi sau bunici, 
rămânem totdeauna într-un fel sau altul legaŃi de familie, de acel mediu în care ne regăsim de fiecare dată, 

fie că avem parte de bucurii, de neîmpliniri sau nefericiri. Pentru că familia ne ajută să ne împlinim atât 

material, cât și spiritual. 

 

 Din punct de vedere material, orice familie trebuie să ofere membrilor săi acel 'acasă', acel 
sentiment care îŃi oferă siguranŃă și încredere în tine însuŃi. Omul modern, care în multe cazuri lucrează 

departe sau foarte departe de restul familiei, simte foarte mult nevoia unui 'acasă', a unei locuinŃe care îl 

așteaptă, simte nevoia unui mediu de comuniune de viaŃă și iubire. Este și motivul pentru care, spun 

specialiștii în problemele familiei, compartimentarea camerelor într-o locuinŃă ar trebui făcută în jurul unui 

spaŃiu comun central, așa cum se făcea în casele noastre Ńărănești de odinioară. În acest fel, familia își 
împlinește vocaŃia sau chemarea ei de comunitate unită, de loc al întâlnirii și comuniunii. 

 

 Comuniunea de viaŃă între părinŃi și copii se exprimă cel mai bine prin ceea ce noi numim în 

general 'masa în comun'. Atunci când întreaga familie servește masa în comun, fiecare primește atât cât îi 

este necesar. Copilul, de pildă, care din punct de vedere material încă nu 'produce' sau 'câștigă' ceva, 
primește ceea ce are nevoie, fiindcă, așa cum spune Sfântul Ambrozie, e socotit de părinŃii săi un dar al lui 

Dumnezeu. În acest fel, în sufletul copilului se înfiripează sentimentul că Dumnezeu îl iubește fără ca el să 

aibă vreun merit deosebit. Aceluia care n-a trăit niciodată iubirea dezinteresată a tatălui și a mamei sale, 

de altfel, îi va fi foarte greu pe parcursul vieŃii, deloc ușoară, să creadă în iubirea veșnică a lui Dumnezeu. 

 
 La masa în familie, totdeauna mâncărurile sunt distribuite cu nădejdea în Dumnezeu; de aceea 

înainte de masă se face rugăciunea. Sfânta Scriptură numește, de altfel, bunurile materiale un dar al lui 

Dumnezeu: 'CăutaŃi mai întâi ÎmpărăŃia lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga 
vouă' (Matei 6: 33). Atunci când lipsește acest caracter de dar, familia cade pradă egoismului, zgârceniei și 

lipsei de comuniune reciprocă. 
 

 Într-o familie creștină modernă, masa în comun nu trebuie să reprezinte doar locul unde se 

mănâncă împreună, ci și locul schimburilor de idei, un mediu de comunicare și chiar de educaŃie. În 

vechime, membrii familiei discutau în jurul focului din vatră. În zilele noastre, locul acestuia a fost preluat 

de masa în familie. Din păcate, însă, în multe familii, tăcerea a luat locul comunicării. Sau, dimpotrivă, se 
discută mai tot timpul doar despre problemele profesionale, despre costurile și dificultăŃile zilnice legate 

de gospodărie. Într-o atare situaŃie, avem de-a face mai degrabă cu o stare de 'muŃenie' provocată de 

greutăŃile vieŃii, și nu cu acea 'tăcere sfântă', cu acea reculegere pe care o trăim, de pildă, atunci când ne 

rugăm împreună. 

 
 În plan spiritual, familia reprezintă mediul în care copilul născut de mamă își va contura 

personalitatea sa morală. Fără iubirea mamei și a tatălui, în ciuda unei foarte bune îngrijiri trupești, copilul 

riscă să rămână sărac sufletește, așa cum se întâmplă în multe orfelinate. Ca să primească o bună educaŃie, 

un copil are nevoie, în principal, de comuniunea dintre tată și mamă. În societatea de azi există însă de 
multe ori pericolul ca bărbatul să-și piardă menirea sa de 'părinte' și să devină un 'străin' în propria sa 

familie. Acest fapt se explică prin aceea că, pe de o parte, își petrece o mare parte a timpului în afara 

familiei, iar pe de altă parte, fiindcă din diferite motive nu-și mai asumă acest rol. De aceea, orice părinte 

creștin responsabil ar trebui să reflecteze mai atent asupra semnificaŃiei profunde a relaŃiei dintre tată și 

fiu din parabola Fiului risipitor (Luca 15: 11-32); acolo, prin 'a fi acasă' se înŃelege, de fapt, 'a fi la tatăl său' 
sau a fi împreună cu părintele său, fără ca prin aceasta să se nege, desigur, rostul mamei în viaŃa familiei.  

Rostul familiei creștine în viaŃa materială și spirituală a omului contemporan * 

Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu - Facultatea de Teologie Ortodoxă Iași  
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 Este cu mult mai grav când tatăl n-are 'timp' pentru familia sa, pentru copiii săi decât atunci când, de 

pildă, nu are 'bani' pentru ei, așa cum foarte frumos subliniază Sfântul Ioan Gură de Aur: 'Noi ne facem griji 
pentru averea copiilor noștri, nu pentru ei înșiși. Tu observi cât de absurd e acest lucru? Formează sufletul copilului, 
celelalte se vor găsi de la sine. Dacă sufletul nu e bun, atunci banii nu au nici o valoare pentru copil. Dacă sufletul e 
în ordine, atunci nici sărăcia nu-l afectează. Dacă vrei să-i lași moștenire bogăŃie, atunci deprinde-l pe copil cu obiceiul 
bun'. 
 

 Într-o familie, cea mai bună educaŃie o reprezintă o viaŃă fericită și plină de armonie, constând în 

consideraŃia reciprocă și plină de iubire, fidelitatea conjugală, împărtășirea reciprocă a necazurilor și 
bucuriilor, credinŃa și evlavia vie. 'Atunci când veniŃi acasă', spunea Sfântul Ioan Gură de Aur într-o predică 

rostită pe la sfârșitul secolului IV, 'să găsiŃi nu numai hrana materială, ci și pe cea spirituală... și astfel casa voastră 
să devină o biserică!' 
 

 La rândul lor, într-o familie, fraŃii se îmbogăŃesc spiritual reciproc. În pofida diferenŃei lor de vârstă, 
gen sau temperament, fraŃii se constituie într-o comunitate vie, plină de viaŃă, în care își comunică unii altora 

virtuŃile. De cele mai multe ori, relaŃia dintre fraŃi, dintre surori, dar mai ales dintre frate și soră devine o 

relaŃie de îmbogăŃire spirituală reciprocă. Așa cum subliniază un teolog apusean, J. Guitton, 'cel mai mare 
câștig pe care-l poate avea un tânăr este să aibă o soră, care este apropiată de el ca vârstă și mentalitate...'.  
 În cercul familiei, acolo unde feminitatea se manifestă sub forma frăŃietăŃii, ea se prezintă într-un mod 

intim, constant și curat din punct de vedere moral. 

 

 Și bunicii, la rândul lor, înseamnă un mare câștig pentru viaŃa de familie, în sensul unei îmbogăŃiri 

spirituale, unică în felul ei. Așa cum se știe, bătrâneŃea nu înseamnă neapărat doar apropierea de sfârșitul 
vieŃii, ci și împlinirea deplină a acesteia. Bătrânii sunt, în general, mai liniștiŃi, mai înŃelepŃi în cele ale vieŃii și, 

de cele mai multe ori, mai credincioși și mai apropiaŃi de Dumnezeu decât tinerii și cei aflaŃi în puterea vieŃii. 

 

*Articol  publicat în Săptămânalul “Lumina de Duminică” 
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PROIECT DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ 
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STUDIU DE CAZ: Probleme comportamentale, dificultăŃi legate de integrarea în colectivitate, rapiditate în învăŃare, nivel 
intelectual superior, o bună organizare a informaŃiilor. 

1. IDENTIFICAREA ȘI DESCRIEREA PROBLEMEI  

Tabloul familiei: S.A. este un băiat de nouă ani, provine dintr-o familie destrămată, părinŃii fiind divorŃaŃi. Tatăl s-a recăsătorit, mama a 
plecat în străinătate, copilul rămânând în grija bunicilor din partea mamei într-un apartament cu două camere din apropierea școlii. Copilul este 
adus și dus de la școală alternativ de către bunici. Aceștia manifestă afecŃiune faŃă de copil și copilul de asemenea este atașat de ei. Tatăl păstrează 
relaŃia cu băiatul, vorbesc la telefon, se interesează de situaŃia școlară a copilului, și uneori îl duce în vizită la domiciliul lui din Alba Iulia. Mama 
menŃine de asemenea relaŃia cu copilul său telefonic, însă se văd mult mai rar, de două, trei ori pe an. Copilul este afectat de absenŃa părinŃilor, 
este lipsit de afecŃiunea acestora, iar pentru a compensa lipsa lor bunicii adesea îl supraprotejează.  

Tabloul copilului. 

Copilul A. a fost înscris la noi la școală din clasa I. Încă de la început am desprins câteva caracteristici ale acestui copil care-l diferenŃiau de 
ceilalŃi elevi din clasă, de aceeași vârstă cu el. De cele mai multe ori răspunde înainte ca întrebarea să-i fie adresată, întrerupe și îi deranjează pe 
alŃii provocând probleme în clasă sau în grupul de copii în timpul pauzelor. Își deranjează colegul de bancă, îi ia rechizitele, atinge lucruri pe care 
nu ar trebui să le atingă. Datorită impulsivităŃii produce mereu accidente de tipul: răstoarnă lucrurile celorlalŃi, se ciocnește cu alŃii, etc. Întâmpină 
de asemenea dificultăŃi în a-și amâna dorinŃele și în a-și aștepta rândul.       

În clasă îi este dificil să stea liniștit. El se ridică frecvent din bancă, alunecă de pe scaun sau atârnă pe marginea lui, se joacă cu alte obiecte, 
își mișcă picioarele aproape tot timpul cât stă pe scaun, se ridică deseori din bancă în timpul orei.  

În ceea ce privește sarcinile școlare acest copil reușește  să le ducă la bun sfârșit. Acest lucru se poate observa mai ales în activităŃile care 
reclamă efort intelectual. Problemele apar în general în activităŃile impuse de alŃii, comparativ cu cele pe care le alege singur. El oscilează frecvent 
între activităŃi, pierzându-și repede interesul faŃă de activitatea în desfășurare și dedicându-se alteia 

Din punct de vedere al motricităŃii putem spune că motricitatea grosieră este relativ bine dezvoltată 

Limbajul este mai bogat, se exprimă ușor, are întotdeauna o coerenŃă verbală.  

 

2. STABILIREA ECHIPEI CARE PARTICIPĂ LA SOLUłIONAREA PROBLEMEI 

- Consilierul școlar 

- ÎnvăŃătoarea clasei 

 

 3. STABILIREA OBIECTIVELOR 

A. Obiective pe termen lung: 

- Diminuarea comportamentului impulsiv în timpul orelor și în familie; 

- ÎmbunătăŃirea productivităŃii și a performanŃelor școlare; 

- ÎmbunătăŃirea relaŃiilor sociale, accepatrea lui de către colegii de clasă; 

- ÎmbunătăŃirea interacŃiunii bunici-copil; 

- ÎmbunătăŃirea interacŃiunii învăŃătoare-elev în timpul orelor.  

B. Obiective pe termen scurt: 

- Să respecte „Regulile clasei”; 

- Să răspundă la întrebări; 

- Să ia parte la activităŃile de învăŃare în grup; 

- Să participe la discuŃii în mici grupuri informale; 

- Să respecte „Regulile familiei”; 

- Să scadă numărul comportamentelor impulsive la școală și în familie. 

 

4. STABILIREA LOCULUI DE DESFĂȘURARE 

 - Sala de clasă 

 - Cabinetul psihopedagogic 

  

 

DESCRIEREA UNEI ACTIVITĂłI DE CONSILIERE ȘCOLARĂ 
Prof. Irina LEONTE - inspector de specialitate  
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Orarul derulării programului: 

 

5. ALEGEREA MODALITATILOR SPECIFICE: 

Metode: 

- ObservaŃia copilului; 

- Analiza cazului; 

- Jocul de rol; 

- Jocul de masă și cu reguli; 

- Poveștile terapeutice. 

 

PLAN DE INTERVENłIE PERSONALIZAT 

 

 Programul de intervenŃie personalizat are la bază metode și strategii centrate pe copil, în funcŃie de particularităŃile lui, pentru a crea un 
mediu care să favorizeze și să sprijine învăŃarea, dar și centrate pe familie, prin intermediul acestor demersuri dorindu-se modificarea acelor 
condiŃii familiale care menŃin simptomatologia copilului.  

1. Terapia cognitiv-comportamentală 

În intervenŃia noastră am avut ca scop diminuarea tulburărilor de comportament ale copilului. 

Obiectivul central al trainingului de auto-educare este îmbunătăŃirea capacităŃilor de autoreglare și a strategiilor reflexive de rezolvare de 
probleme. Tehnicile de management al comportamentului sunt centrate pe respectarea anumitor reguli și pe oferirea de recompense. Astfel, au 
fost discutate cu copiii „Regulile clasei”, stabilind cu toŃii, împreună anumite reguli de comportament pentru anumite situaŃii, urmând ca ei să se 
observe și să se monitorizeze. Dacă regulile erau respectate elevul A. era recompensat prin laudă, încurajare, dar și prin oferirea de puncte, 
întărindu-se în acest fel comportamentele pozitive.  

Nu în ultimul rând am recurs la trainingul prin joc. Am utilizat diferite jocuri și activităŃi, de diferite grade de familiaritate, și diferit 
structurate prin care am urmărit îmbunătăŃirea intensităŃii și duratei jocurilor și activităŃilor. Am început cu jocuri și activităŃi simple, insistând pe 
regulile jocului și pe finalitatea lui, asigurându-mă că jocul ales poate fi dus la bun sfârșit de A., după care am crescut gradual complexitatea lui, 
crescând astfel gradual implicarea copilului în sarcină și prelungind durata concentrării atenŃiei în sarcină. Dintre activităŃile derulate amintim: 

  
Nume și prenume 

LOCUL DE DESFĂȘURARE 

Sala de clasă Cabinetul psiho-pedagogic Cabinetul logopedic 

S.A. 
  

zilnic Luni: 11-11,45 
Miercuri: 11-11,45 

MarŃi:11,15-12,00 
Joi:  11-11,45 

Bunicii Zilnic se discută evoluŃia 
copilului 

Luni: 17,00 Joi:  17,00 
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3. Consilierea familiei (Programul părinte-copil) 

Scopul programului părinte-copil este acela de a induce modificări în interacŃiunile părinte-copil, acestea constituind o premisă a reducerii 
problemelor comportamentale ale copilului în familie.  

Punctele centrale ale programului sunt modul în care caracteristicile copilului, cele ale părinŃilor și problemele familiale influenŃează: 

- comportamentul copilului, 

- percepŃia comportamentului copilului de către părinŃi și 

- reacŃiile părinŃilor la comportamentul copilului. 

 

Reducerea tensiunilor în familie poate avea o importanŃă majoră în diminuarea problemelor comportamentale ale copilului, de aceea ele 
au fost discutate în cadrul programului părinte-copil.  

Etapele terapeutice ale programului părinte-copil au urmărit: 

- îmbunătăŃirea relaŃiei părinte-copil; 

- modificarea comportamentului impulsiv în situaŃii bine definite prin utilizarea consecventă a unor tehnici pedagogice și terapeutice; 

- utilizarea de către părinŃi a întăririlor comportamentelor dezirabile; 

- folosirea unor întăriri verbale specifice (lauda sau dezaprobarea); 

- recurgerea la întăriri consistente; 

- utilizarea în primă fază a metodelor de recompensare și abia apoi a tehnicilor de pedepsire; 

- acordarea unei atenŃii deosebite la posibilele reacŃii faŃă de comportamentele indezirabile (nu certăm copilul, nu stabilim reguli 
dacă nu reușim să obŃinem cooperarea lui); 

- observarea calităŃilor copilului; 

- stabilirea de comun acord a Regulilor familiei; 

- formularea cerinŃelor într-un mod eficient; 

- utilizarea Planului de puncte atunci când lauda nu este suficientă. 

 

 

4. REALIZAREA EVALUĂRILOR 

Pentru cunoașterea obiectivă a profilului psihologic al copilului și mai ales pentru adoptarea unor măsuri pedagogice adecvate 

particularităŃilor individuale s-au folosit un set de probe psihologice care au permis identificarea unor particularităŃi ale dezvoltării. 

Probe utilizate: teste pentru stabilirea nivelului de dezvoltare intelectuală (Testul Raven Color și Binet-Simon), teste proiective de 

personalitate (OmuleŃul și Familia mea) și un chestionar pentru evaluarea tulburărilor hiperchinetice completat de părinŃi împreună cu 

învăŃătoarea (TRF – Arbeitsgruppe Deutsce Child Behavior Checklist).  

 

 

7. CONCLUZII: 

Programul de intervenŃie personalizat presupune colaborarea în echipă, formată din educatoare, psiholog, familie, toŃi cei implicaŃi în 

activitatea desfășurată de A. pe parcursul unei zile pentru a forma un cerc de susŃinere, echilibrare și integrare a lui A. în comunitate. 

În urma intervenŃiei educative am reușit să realizăm un progres favorabil prin ameliorarea tulburărilor hiperchinetice și de atenŃie. 

Activitatea noastră în școală s-a axat pe urmărirea evoluŃiei copilului implicat și pe crearea de prilejuri pentru a exersa suplimentar activităŃi 

necesare urmărind totodată dezvoltarea încrederii în forŃele proprii. Acest fapt l-am realizat prin aplicarea unor metode și procedee eficiente 

pentru integrarea copilului în colectivul clasei, relaŃionarea sa cu ceilalŃi copii și cu adulŃii, formarea deprinderilor comportamentale, motrice, 

socio-afective, practice. 
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5151  

  
 
  

“CARTE PENTRU MINTE ȘI INIMĂ” 

  

 

 La Editura REÎNTREGIREA (Alba Iulia, 2010) a apărut un un nou volum 
semnat de prof. dr. Dorin Opriș și prof. dr. Monica Opriș, intitulat 
“CURRICULUM CREȘTIN-ORTODOX PENTRU ȘCOLILE PAROHIALE 
DUMINICALE”, având binecuvântarea Sinodului mitropolitan al Mitropoliei 
Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale și a Sinodului 
mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și 
de Nord.  
            Pentru românii care și-au găsit un loc de muncă stabil în străinătate și 
preferă să-și reântregească acolo familia, Biserica rămâne cea mai importantă 
instituŃie, în primul rând religioasă, dar și culturală și educaŃională, care poate să-
i ajute să-și cunoască mai bine și să își menŃină propria identitate și diferitele 
tradiŃii și obiceiuri strămoșești. Pentru a asigura o cât mai bună educaŃie 
religioasă copiilor din diaspora europeană, Mitropolia Ortodoxă Română a 
Europei Occidentale și Meridionale, precum și Mitropolia Ortodoxă Română a 
Germaniei, Europei Centrale și de Nord au iniŃiat un proiect menit să sprijine 
cateheza parohială desfășurată în școlile parohiale duminicale. 
            ConŃinuturile propuse în această carte asigură elevilor posibilitatea de a 
progresa în cunoașterea învăŃăturii ortodoxe și a regulilor de morală 
fundamentate pe învăŃătura revelată, printr-un demers în care învăŃarea și trăirea învăŃăturii se sprijină reciproc. 
Denumirea temelor și logica după care au fost alese depășesc o abordare scolastică și transcend tratarea acestora ca 
parte distinctă a unui astfel de domeniu. Acest fapt impune o interdisciplinaritate internă în tratarea fiecărei teme, astfel 
încât să se asigure atingerea finalităŃilor din domeniul formativ și educativ, în egală măsură cu cele din domeniul 
informativ. 
 FinalităŃile prezentului curriculum creștin-ortodox se subordonează idealului educaŃiei creștine, formulat de 
Însuși Mântuitorul Hristos: cunoașterea lui Dumnezeu și dobândirea comuniunii de iubire cu El, dar și obiectivelor 
generale ale educaŃiei creștine, comune celor trei forme principale de organizare a acesteia – predica, cateheza și lecŃia 
de religie. 
           Cartea, scrisă de doi autori consacraŃi, doctori în știinŃele educaŃiei, se constituie ca un util și important 
instrument de lucru pentru preoŃi și pentru profesorii de religie. 

 Recomandăm profesorilor de religie o carte cu reale conexiuni interdisciplinare, 

având ca autor pe Crina Antip, profesoară de limba română, “cu real talent pedagogic”, 

așa cum este prezentată în PrefaŃa cărŃii “PSALMII ÎN LITERATURA ROMÂNĂ” (Bacău, 

2010). “Această carte se citește cu viu interes, deoarece prin Psalmi sufletul omenesc își 

află întotdeauna vieŃuire cerească și parfum duhovnicesc” (pr. dr. Constantin Leonte, p.5).  

 În sens pedagogic, Psaltirea este o carte elementară de învăŃătură pentru cei ce 

intră în viaŃă, creștere pentru cei ce înaintează în vârstă și întărire pentru cei maturi. 

Autoarea cărŃii demonstrează că Psalmul este un gen niciodată desuet, prin trecerea în 

revistă a tuturor psalmilor din literatura română, evidenŃiind rezistenŃa acestui gen literar 

ca și eflorescenŃa lui în mai multe epoci, între care și a noastră. 

“HRISTOS-BIRUITORUL IADULUI. Pogorârea la iad în perspectiva 

ortodoxă”, a episcopului Ilarion Alfeyev, a văzut lumina tiparului la Editura SOFIA 

(București, 2008), într-o traducere din limba engleză a lui Cristian Vâjea. Pogorârea 

la iad a Mântuitorului reprezintă unul dintre cele mai tainice, mai inexplicabile 

evenimente din istoria Noului Testament. 

 În lumea creștină contemporană acest eveniment este diferit înŃeles. Care a 

fost concepŃia Bisericii primare? Ce ne spun sursele creștine timpurii despre 

Pogorârea la iad? Care este poziŃia Bisericii Ortodoxe în această privinŃă? Care este 

semnificaŃia soteriologică a Pogorârii la iad a lui Hristos din punct de vedere 

ortodox? Acestea și alte probleme similare sunt abordate în această lucrare foarte 

bine argumentată din scrierile SfinŃilor PărinŃi.  



Clasa a VI-a  
Tipul lecŃiei: comunicare/însușire de noi cunoștinŃe 
Scopul lecŃiei: dobândirea unor cunoștinŃe despre Sfânta Taină a Cununiei și rolul  ei în viaŃa creștinului 
 
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 cunoștinŃelor religioase în propriile atitudini și comportamente; 

Cooperarea cu ceilalŃi în rezolvarea unor probleme teoretice și practice în cadrul diferitelor grupuri de referinŃă; 

Aplicarea învăŃăturii de credinŃă în viaŃa personală și a comunităŃii. 

 

CompetenŃe specifice: 
Explicarea importanŃei Sfintelor Taine în viaŃa creștinului; 

Comentarea prin cuvinte proprii a textelor din Sfanta Scriptură referitoare la Sfintele Taine; 

Prezentarea modului de pregătire a credincioșilor pentru primirea Sfintelor Taine; 

Cunoașterea învăŃăturilor de credinŃă referitoare la Sfintele Taine. 

 

CompetenŃe derivate: 
CD1 – definirea Sfintei Taine a Cununiei; 

CD2 – prezentarea momentului instituirii Cununiei; 

CD3 – precizarea săvârșitorilor și a primitorilor acestei Sfinte Taine; 

CD4 – prezentarea modului de săvârșire al Cununiei; 

CD5 – explicarea rolului nașilor; 

CD6 – precizarea efectelor Sfintei Taine pentru viaŃa creștinului; 

CD7 – prezentarea simbolisticii elementelor liturgice de la Sfânta Taină a Cununiei; 

CD8 – indicarea însușirilor esenŃiale ale Cununiei; 

CD9 – descrierea relaŃiilor dintre membrii unei familii creștine; 

CD10 –explicarea importanŃei familiei creștine pentru mântuirea și desăvârșirea credincioșilor. 

 

Metode și procedee: expunerea, conversaŃia, explicaŃia, problematizarea, observarea dirijată, povestirea, exerciŃiul, hexagonal,  

Philips 6-6. 

 
Mijloace de învăŃământ: planșa Sfintele Taine; prezentare power - point cu momentele principale ale Cununiei, fișe de lucru. 
Forme de organizare a activităŃii elevilor: activitate frontală, activitate individuală și pe echipe. 
 

 
Resurse: 
 
 
A.Oficiale: 
 

Programa școlară pentru disciplina Religie, clasa a VI-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. 
Ciobanu, Daniel, Să educăm prin pilde și povestiri, Editura „Presa Bună”, Iași 1999; 
Cucoș, Constantin, EducaŃia religioasă, Editura Polirom, Iași, 1999; 
Magdan, Leon, Cele mai frumoase pilde și povestiri creștin-ortodoxe, Editura „Aramis”, București, 1998; 
Muha Camelia, Caiet de religie creștin-ortodoxă pentru clasa a VI-a, Editura „Sf. Mina”, Iași, 2009. 
Opriș Dorin și Opriș Monica, Metode active de predare-învăŃare, Editura „Sf Mina”, Iași, 2006. 

 

PROIECT DE LECłIE: Sfânta Taină a Cununiei 
Prof. IOANA COTRIHALA – Școala cu clasele I-VIII „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 
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Nr. 
Ctr. 

Etapele lecŃiei Comp. 
Deriv. 

ConŃinutul instructiv - educativ 

Activitatea profesorului/ Activitatea elevului 

Metode și 
procedee 

Mijloace de 
învăŃământ 

Forme de 
organizare 

Evaluare 

 1. Momentul 
organizatoric 

  Crearea unui climat afectiv specific orei de religie. 
Rostirea rugăciunii „Împărate ceresc”. 
Notarea absenŃelor și pregătirea mijloacelor de învăŃământ necesare 
desfășurării optime a lecŃiei. 

    Activitate 
frontală 

  

  

2. 

  

Pregătirea 
elevilor pentru 

receptarea 
noilor 

cunoștinŃe 

  Am învăŃat anul trecut despre importanŃa Sfintelor Taine în viaŃa 
creștinilor. 

Să ne reamintim ce sunt Sfintele Taine. 

PrecizaŃi care sunt cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii.  

Precizare: 

Fiecare Sfântă Taină are în comun cu celelalte prezenŃa Duhului Sfânt, 
Cel ce sfinŃește și desăvârșește viaŃa noastră.. Dar fiecare din ele 
privește o direcŃie, o activitate a omului, în general sau a unor oameni 
în mod special. Dacă Sfânta Taina a Botezului, a Mirungerii, a 
Spovedaniei, a Euharistiei, se adresează tuturor oamenilor, cele două 
din urmă fiind și o obligaŃie continuă a fiecărui creștin, celelalte trei 
Sfinte Taine: PreoŃia, Cununia și Maslul se împărtășesc acelor creștini 
care au vocaŃia sau nevoia de a le primi. VocaŃia își are împlinirea în 
Taina Hirotoniei. Nevoia de sănătate trupească și multe neputinŃe 
sufletești își găsesc vindecare sau alinare prin Taina Mirungerii. VocaŃia 
sau nevoia angajării vieŃii omului - bărbat - femeie - pe calea vieŃii în 
familie, se împlinește dupa voia lui Dumnezeu prin Sfânta Taină a 
Cununiei. 

Astăzi vom afla mai multe despre rolul și importanŃa acestei Sfinte 
Taine pentru mântuirea și desăvârșirea credincioșilor. 

Elevii sunt atenŃi și răspund la întrebările profesorului. 

ConversaŃia 

  

  

  

  

ExplicaŃia 

Planșa cu 
Sfintele Taine 

Activitate 
frontală 

Aprecieri 
verbale 

3. AnunŃarea 
titlului și a 
obiectivelor 

lecŃiei 

  Se anunŃă și se scrie pe tablă data și titlul lecŃiei: Sfânta Taină a Cununiei 

Se precizează obiectivele/competenŃele derivate ale lecŃiei. 

Elevii sunt atenŃi la explicaŃiile profesorului. 

ExplicaŃia   Activitate 
frontală 

  

 
SCENARIU DIDACTIC 
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4. Comunicarea/
însușirea de noi 

cunoștinŃe 

  

  

  

  

  

  

  

  

CD1 

  

CD2 

  

  

CD3 

CD4 

CD6 

  

  

  

  

CD7 

Se prezintă elevilor materialul power-point cu momentele principale 
ale Sfintei Taine a Cununiei. 

După vizionarea materialului, elevii vor fi implicaŃi în desfășurarea 
lecŃiei prin folosirea unor metode de lucru – Phillips 6-6 și Hexagonul. 

Astfel, voi împărŃi clasa în șase grupe de căte șase elevi, fiecare grupă 
avănd de rezolvat o sarcină didactică timp de 6 minute – vor raspunde 
la întrebările din fișa de lucru (Anexa 1) 

Un reprezentant al fiecărui grup va prezenta punctul de vedere comun, 
apoi se va face sinteza aspectelor prezentate. 

CunoștinŃele noi desprinse în urma discuŃiilor, se vor scrie pe tablă de 
către profesor, iar elevii le vor nota în fișa de lucru: 

Cununia este Sfânta Taină prin care mirele și mireasa primesc de la 
Dumnezeu harul și binecuvântarea care sfinŃește însoŃirea lor spre a se 
iubi, a se ajuta reciproc, spre a da naștere și a crește copii buni după 
voia lui Dumnezeu. 

Instituită de Iisus Hristos la nunta din Cana Galileii. 

Este precedată de Logodnă. 

Săvârșitorii văzuŃi sunt arhiereii și preoŃii. 

Are loc în Biserică. 

Efectele Sfintei Taine a Cununiei sunt binecuvântarea lui Dumnezeu 
asupra mirilor și întemeierea familiei creștine 

Familia este pentru creștini Biserica cea mică de acasă deoarece 
legătura dintre soŃi trebuie să fie una asemănătoare celei dintre Hristos 
și Biserică. 

Precizare: 

În timpul desfășurării Cununiei sunt prezente o serie de elemente 
liturgice – lumânările de Cununie, inelele, cununiile, „paharul mântuirii” 
sau înconjurarea mesei - cu o simbolistică deosebită. 

Elevii ascultă cu atenŃie și citesc pe rând informaŃiile despre aceste 
aspecte din Anexa 2. 

  

  

  

  

Philips 6-6 

Hexagonul 

  

ConversaŃia 

  

Expunerea 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ExplicaŃia 

  

Observarea 
dirijată 

Prezentare 
power-point 

  

  

  

  

Fișe de lucru 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fișă de lucru 

  

  

  

  

Activitate 
individuală 

Activitate pe 
grupe 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Activitate 
frontală 

  

  

  

  

Aprecieri 
verbale 

5. Fixarea și 
sistematizarea 
cunoștinŃelor 

CD5 

  

  

CD8 

  

CD9 

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

Se discută cu elevii rezolvarea corectă a cerinŃelor din fișă de lucru. 

Se adresează elevilor următoarele întrebări: 

Care sunt însușirile Sfintei Taine a Cununiei? 

Ce datorii trebuie să împlinească membrii familiei pentru ca aceste 
însușiri să se menŃină întreaga viaŃă? 

Elevii răspund la întrebările profesorului. 

ExerciŃiul 

  

  

  

  

Problemati 

-zarea 

ConveraŃia 

Fișă de lucru Activitate 
individuală 

  

  

  

Activitate 
frontală 

Aprecieri 
verbale 

  

  

  

  

Aprecieri 
verbale 

6. Asocierea și 
generalizarea 

  

  

  

CD10 

Se citește elevilor o povestire morală pentru a se preciza apoi datoriile 
soŃilor unul faŃă de celălalt. – Anexa 4 

Care credeŃi că ar trebui să fie relaŃiile dintre soŃi pentru a avea o 
familie fericită? 

Într-o familie numai soŃii au datorii unul faŃă de celălalt? 

Elevii răspund la întrebările profesorului. 

Povestirea 

  

ConversaŃia 

Fișă de lucru Activitate 
frontală 

Aprecieri 
verbale 
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Anexa 2 
 
Simbolistica elementelor liturgice de la Sfânta Taină a Cununiei 
Lumânările de cununie 
Lumânarea aprinsă este, în viaŃa bisericească, simbolul purităŃii sufletești, a puterii credinŃei, focul iubirii creștine și nădejdea luminii 
dumnezeiești spre care speră cei ce le aprind, însoŃindu-le cu rugăciunea personală. Lumânările de cununie mai sunt cunoscute și ca „făclii”, 
având simbolul luminii credinŃei care trebuie să-i însoŃească în viaŃă pe miri. Ele mai simbolizează și modelul luminos al nașilor, care-i vor călăuzi 
pe drumul vieŃii.  
 
Inelele 
Inelele simbolizează autoritatea cu care sunt investiŃi mirii, de a stăpâni cu dragoste inima celuilalt și de a-și aminti în permanenŃă că au o 
datorie sfântă faŃă de familia întemeiată. Așa cum inelele nu au sfârșit și dragostea lor trebuie să fie veșnică. 
 
Cununiile 
Făcute, în mod normal, din metal preŃios, se așează pe capetele mirilor pentru a simboliza demnitatea lor împărătească, încununarea cu virtuŃile 
celuilalt, dar și semnul martiriului, adică al renunŃării și dăruirii. Punerea cununiilor îi prezintă în același timp ca împăraŃi și ca slujitori spre 
mântuire 
 
“Paharul mântuirii” 
Paharul cu vin ce se oferă mirilor împreună cu o felie de pâine sau cozonac pentru a gusta de trei ori este un obicei din viaŃa Bisericii primare 
când mirii participau mai întâi la slujba Sfintei Liturghii, se împărtășeau, apoi avea loc ceremonia Cununiei. Este și simbolul comuniunii pe care o 
vor trăi cei doi în viaŃă, dar și al bunătăŃilor de care se vor înfrupta în viaŃă.  
 
Înconjurarea mesei 
Mirii și nașii, conduși de preot, înconjoară masa pe care se află Sfânta Evanghelie, după gustarea din „paharul mântuirii”. Cartea Evangheliei, în 
Biserica Ortodoxă, este simbolul prezenŃei reale a lui Hristos, prin învăŃătura Sa, în lume. Înconjurarea Evangheliei simbolizează, pe de o parte, 
bucuria însoŃirii care are ca perspectivă nașterea de copii, întrucât se cântă „Isaie dănŃuiește, Fecioara […] a născut Fiu, pe Emanuel...” (Isaia 
7:14), iar pe de altă, parte simbolizează că viaŃa familiei nou întemeiate va pivota în jurul lui Hristos. Se mai cântă „SfinŃilor mucenici care bine v-
aŃi nevoit...” sugerând că nevoinŃa din această viaŃă aduce cununa răsplăŃii veșnice. 

7. Aprecierea 
activităŃii 
elevilor 

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

Se notează elevii care au participat la lecŃie. 

ExplicaŃia   Activitate 
frontală 

Notarea 

8. Precizarea și 
explicarea 

temei pentru 
acasă 

  Se anunŃă tema pentru acasă: AlcătuiŃi o compunere cu titlul: „Familia 
creștină astăzi”. 

Elevii ascultă explicaŃiile date de profesor și își notează cerinŃa temei. 

ExplicaŃia   Activitate 
frontală 

  

9. Încheierea 
lecŃiei 

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

ExerciŃiul   Activitate 
frontală 

  

ANEXA 1 
FIȘĂ DE LUCRU 
CUM definiŃi Sfânta Taină a Cununiei? 

CÂND a instituit Mântuitorul Iisus Hristos această Sfântă Taină? 

DE CE slujbă este precedată Cununia? 
CARE sunt săvărșitorii văzuŃi ai Sfintei Cununii? 
UNDE se săvârșește Cununia? 
CE efecte are primirea acestei Sfinte Taine de către miri? 

CUM?                CÂND?                DE CE?                         

 

 

 

 

 

 

CARE?                 UNDE?         CE?                          
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Anexa 3 
Unește ceea ce se potrivește după modelul dat: 

A instituit Sfânta Taină a Cununiei 

Simbol al iubirii veșnice dintre miri 

Ca și la Botez, îi conduc la Biserică pe fini 

Sunt săvârșitorii Sfintei Taine a Cununiei 

Se întemeiază prin Sfânta Taină a Cununiei 

Însușirile Sfintei Taine a Cununiei 

Se pun pe capul mirilor în timpul Cununiei 

 Nași 

Familia creștină 

Iisus Hristos 

Unitatea, 
indisolubilitatea 

Cununii 

Episcopii si preoŃii 

Inel 

Anexa 4 

 

CredinŃa femeii, după Limonariu 

 

         Demult era o femeie creștină căsătorită cu un necredincios. Ei aveau niște bani strânși, dar nu știau cum să facă să nu-i cheltuiască prea 

repede. Atunci soŃia l-a îndemnat pe bărbat să dea banii Dumnezeului creștinilor, că El le va da cea mai mare dobândă la bani. 

- Și unde Îl găsim pe Dumnezeul creștinilor, să-i dăm banii? a întrebat necredinciosul. Femeia l-a dus la o biserică, unde erau niște cerșetori. 

- Dacă dăm banii cerșetorilor, atunci îi primește Dumnezeul creștinilor, i-a răspuns femeia. Atunci bărbatul a dat toŃi banii acelora. 

După trei luni, soŃii au rămas fără bani în casă. Bărbatul a fost trimis de soŃie la biserică, să-i dea ceva Dumnezeul creștinilor, din dobânda la 

banii daŃi. El s-a dus și nu a găsit acolo decât pe aceiași cerșetori. Dar pe treptele bisericii a găsit un ban cu valoare mare. L-a luat și l-a adus 

femeii. 

- Dumnezeul creștinilor e nevăzut, dar El Ńi-a dat banul, i-a explicat soŃia. Din banul acela, ei au cumpărat și un pește de mâncare. Când au tăiat 

peștele, au găsit în el o piatră preŃioasă. Ei credeau că nu are o valoare prea mare. Bărbatul a plecat la un giuvaiergiu, să o vândă pe câŃiva 

bănuŃi. Giuvaiergiul i-a oferit o sumă destul de mare pe piatră, dar mult mai puŃin decât valora ea. 

- Atât vrei să-mi dai pe ea? s-a mirat omul. Giuvaiergiul, crezând că omul vrea mai mult, a ridicat preŃul oferit. Bărbatul nu spunea nimic, 

socotind că giuvaiergiul glumește. Până la urmă, cumpărătorul pietrei a ridicat preŃul până s-a făcut de șase ori suma dată de om la biserică 

cerșetorilor. Bărbatul a luat banii și i-a dus soŃiei sale. Aceasta s-a bucurat: 

- Recunoaște, bărbate, că nu este alt Dumnezeu la fel de bun, de recunoscător și de bogat ca Dumnezeul creștinilor. Atunci bărbatul a slăvit 

îndată pe Mântuitorul Hristos, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mulŃumind pentru înŃelepciunea soŃiei sale. 
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    De Paști 
 

În  noaptea aceasta-i Sfântă sărbătoare 

E rugăciune, pace și visare. 

E seara Învierii lui Iisus 

Când iubire-n suflet Dumnezeu ne-a pus. 

 

Ne-a dăruit și liniște și bunătate 

Iar relele le-am dat deoparte toate. 

Cu inima curată, luăm Lumina. 

E-o noapte magică, o noapte divină. 

 

Zâmbește soarele pe bolta azurie, 

În zilele de Paști-i bucurie. 

Iar păsările-n ciripitul lor, 

,,Hristos a înviat!’’ne spun în cor. 

 

Și ouă se ciocnesc la orice casă, 

Nici vinul nu lipsește de la masă, 

Copiii veseli zburdă și zâmbesc 

Sub ocrotirea Domnului ei cresc. 

Denisa HuŃuliac Clasa a VI-a  
Școala  „Emil RacoviŃă”Onești, Bacău 



 

        Dumnezeu este începutul și sfârșitul, făcătorul cerului, al pământului și al întregului univers. El Ńine în viaŃă tot ce 

are suflare și se mișcă, atât oamenii cât și animalele. Plantele, animalele, soarele, luna, planetele, toate sunt făcute de 

mâna Domnului. Dumnezeu L-a dăruit chiar și pe Fiul Său, Iisus Hristos, pentru a ne mântui de cel rău.  

 Datorită Lui eu mă pot bucura de toate, mă pot juca, îmi pot îmbrăŃișa mama și îmi pot ajuta tatăl. Bunicii, pe 

care îi iubesc așa de mult, există tot datorită Lui și prietenii mei de joacă, de  asemenea. Pe mine, Dumnezeu mă face 

fericită și bucuroasă în orice zi, deoarece mi-a oferit șansa să mă bucur de toate acestea. Oamenii, chiar dacă mai au 

uneori și necazuri, trebuie să fie fericiŃi, deoarece Dumnezeu se ocupă tot timpul de noi.  

 Dumnezeu este Cea mai importantă Persoană din viaŃa mea, este FiinŃa cea mai bună deoarece se gândește           

tot timpul la fericirea și bucuria noastră de zi cu zi. 

 

                                            ÎŃi mulŃumim Doamne! 

 

 

   

 

 

 

 

Premiul I Concursul naŃional ”Cine este Dumnezeu?”, organizat de Editura „Sfântul Mina”, Iași, 2011. 

 Eleva Diana ÎnsurăŃelu , clasa a IV-a, Școala cu clasele I-VIII Nr. 7 Comănești 

Îndrumător: prof. Iuliana Cozma . 

         

ESEURI 

CINE ESTE DUMNEZEU ? 

HARISMA        54HARISMA        54  



HARISMA        55HARISMA        55  

”Facă-se voia Ta, precum în cer așa  și pe pământ.” (Rugăciunea Domnească) 

 

DORINłA MEA 

 

 
 Eu cred că dincolo de nori, în ÎmpărăŃia cerurilor, este o lume de basm, cu sfinŃi și îngerași, cu grădini veșnic înflorite, cu tril 

de păsărele. Îngerașii sunt asemenea harnicelor albine, iar sfinŃii sunt prinŃii cei buni care se supun Tatălui Ceresc.  

 El are un chip blând, iubește copiii și pe toŃi oamenii buni. Se întristează când aude de răutate, războaie, suferinŃă. Pentru cei 

cu sufletul curat face adevărate minuni, iar pentru ceilalŃi luptă cu puterea minŃii lor ca să își îndrepte greșelile. De acolo din cer, El 

ne veghează. SteluŃele luminează pentru ca noi, pământenii să putem înŃelege dragostea Lui pentru noi.  

 Eu îmi doresc să cresc alături de cei dragi în pace și liniște aici, pe pământ, să mă bucur de pomii înfloriŃi și apoi de rodul lor, 

să învingem toate relele pământului. Pentru asta mă închin și mă rog Domnului din cer să ne facă mai buni pentru a ajunge în acea 

grădină minunată când va sosi timpul. 

      Mara Ruxandra Roșu, clasa a III-a C 

Școala Nr. 1, Onești 
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 Biserica a avut un rol important în viaŃa locuitorilor din satele comunei Bârsănești, unde 
sunt următoarele lăcașe de cult: Biserica “Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, ridicată în 1857 în satul 
Albele, reparată în anii 1906-1907; Biserica “Sf. Gheorghe”, ridicată la 1809 în satul Bârsănești; 

Biserica “Sf. Ilie” din Bârsănești-Glodosul; Biserica “Sf. 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 “Sf. Ierarh  Spiridon” a Mănăstirii Caraclăul; 
Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, ridicată în anul 1771 în satul Caraclăul, refăcută în 1844 , aflată azi în 
restaurare; Biserica “Sfânta Treime” din Caraclăul, construită în 1994.  

Biserica „Adormirea Maicii Domnului”din Brătești. 

 Înainte de 1737 Varlaam ieromonahul a înfiinŃat un schit. În 1814 schitul se desfiinŃează și devine 
biserică de mir.  

Printre însemnările ce amintesc de ridicarea schitului  putem citi următoarele . ,,Prin 1737 luna aprilie 
23, Varlaam - ieromonahul, dând naștere unui schit de lemn sub măgura din Brăteștii”; răzeșii au primit cu foarte 
multă bucurie ridicarea acestui sfânt lăcaș, dăruind de  obștie o bucată de loc din pădure. Unul dintre donatori 
iscălește în actul de danie: “Eu, Pricopie Jivotcă, împreună cu toŃi ai mei am dat" 1 Au rămas puŃine lucruri de la 
vechea biserică de lemn, dar nimic notabil. 

După alunecările de teren din anul 1970, biserica vechiului schit este avariată și scoasă din folosinŃă. Unele 
icoane, obiecte de cult și cărŃi de ritual sunt transferate la biserica nouă. Biserica nouă, de zid, s-a ridicat pe 
Dealul CurŃii, în anii 1937-1949. E o biserică de mici dimensiuni, cu turla pe pronaos și acoperișul în două ape. În 
anul 1937, sub conducerea preotului Eugen Macedon locuitorii satului Brătești au hotărât să-și facă biserică. Prin 
bunăvoinŃa primarului de atunci, Macedon, fratele preotului, Biserica a primit o suprafaŃă de 1 hectar, teren arabil 
din islazul satului, la locul numit Dealul CurŃii, deoarece Biserica nu avea teren pentru construcŃie. Epitropia, sub 
conducerea preotului Eugen Macedon, a hotărât exploatarea pădurii, materialul fiind vândut en-gross, și suma 
realizată fiind întrebuinŃată la construirea unei biserici monumentale, pe Dealul CurŃii. Clădirea domină și azi 
întregul sat și prin așezare și prin mărime. 

Biserica este pictată în întregime în ulei. Catapeteasma a fost lucrată din lemn de stejar. Stâlpii sunt 
sculptaŃi și posedă 5 rânduri de icoane. Datorită așezării pe culmea dealului, este supusă intemperiilor, astfel că, 
în august 1966, este trăsnită, iar în 1973 un vânt puternic îi smulge acoperișul. Este tencuită în praf de marmură. 

Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Caraclău  

Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din 
Caraclău este o ctitorie a căminarului Costachi Crupenschi, 
a fost construită în 1771 și a fost refăcută în 1884, conform 
unei inscripŃii pe o placă de lemn pictată, atârnată pe 
peretele vechii biserici de lemn: „Acest sfănt și dumnezeesc 
locaș s`a zidit (sic) în cinstea Adormirei Născătoarei de 
Dumnezeu, de dumnealui cuconu Costachi Crupenschi, 
căminariu, la anul 1771, iar acum din nou prefăcăndu-se 
catapeteasma precum și alte odoare trebuitoare în acest sf. 
locaș, s`a făcut de dumneaii Maria – vorniceasa cucoana 
Anastasia Crupenschi și fiul său Costache Crupenschi – 
căminariu spre a lor veacinica pomenire la anul 1844, 
precum ș a celor ce vor mai ajuta pe acest sf. locaș în viitor. 
Scrisu – s`au plătit de vatavu Dumitru și soŃia sa Vasălca. 
Anul 1877”. 

 Costachi Crupenschi a dăruit bisericii, la 10 februarie 1780, în zilele domnului Constantin Moruzi2 un 
Triod 3  pe care s-a și iscălit, pentru a intra în posteritate: „Ačastă carte ci s(ă) numești Triod l-am cumpărat eu 
mult păcătos(ul) cari m`am și iscălit în zilile luminatului Domnului nostru Costandin Dimitru Moruz v(oe)v(od) la 
lt. 1780 Fevr(uar) 10 și l-am dat svănt(a) bisărica ci esti la satul meu la Caraclău und(e) să prăznuiești hramul 
Adormirii Preacurat(ei) Fičo(a)ri Marii”. Pe aceiași carte e consemnat marele cutremur din 1802: „Să să știi de 
cănd s`au cutremurat pămăntul în zioa sf(intei) Prapodo(a)mna  Paraschivi la let let 1802. Și am scris să s(e) știe”.  
Pe un Antologhion de București din 1777 e consemnat un alt fapt din istoria lumească: “Să să știi di căndu au 
venit Muscalii în Ńara Moldovei 1828 Dechemvr(i) 6”. 4 Pe un Triod de NeamŃ din 1847 e consemnată epidemia de 
holeră în Caraclăul: „La anul 1849 Iulei în 6, am rămas văduvu căŃi au urmat boala holerii, cari numai în Caraclăul 
lau murit 35 oamini, bărbaŃi cu fimei, întru cari și preuteasa mea au răposat Ecaterina prea care Dumnezeu să o 
erte”. Pe un Penticostar5 de Râmnic din 7275 (= 1677): „S(ă) se știia  de cănd am fost eu Dumitrace (sic) dascălu 
la Caraclăul la dum(nealu)i căminariu Crupenschi 1796 Ap(ril)ie 29”.  

Pe o Cazanie6 din secolul al XVIII-lea o însemnare cere înŃelegere pentru tovarășii ce mai greșesc cu 
paharul: „VedeŃi cum zice Domnului să ertaŃ(i) greșalile beŃivilor cari vi-s tovaroș voao pis-am (scris)-am Radul 
grămătic let 7261 (= 1753)”. Altă inscripŃie pe aceiași Cazanie relatează un eveniment cotidian: „Să (se) știia de 
cănd ne-(a)u prădat tâlhari în postul cel mare în vinire(a) ce Mare, sara la opt ce(a)suri di noapte”.  

(va urma) 

1. Corneliu Stoica, op. cit, 
p.483.  

2. Domn al Moldovei (1777-
1782)  

3. Cartea de slujbă care se 
folosește in Biserică timp de 
zece săptămâni înainte de Paști. 
Numirea de Triod vine de la 
faptul că, în această carte de 
cult, cântarea principală sau 
canonul care, de obicei in Minei, 
Penticostar și Octoih, se 
compune din nouă ode sau 
cântări, nu are aici decât trei 
(tri odî). 

4. Carte de muzică psaltică ce 
cuprinde cele mai importante 
cântări bisericești din cadrul 
cultului divin public al Bisericii 
ortodoxe. 

5. Carte liturgică ce 
cuprinde cântările din cele 8 
săptămâni, cincizeci de zile 
citite la slujbe perioada de 
după Paști (după grecescul 
Pentikostarion)  

6. Carte religioasă care 
cuprinde predici sau povestiri 
în care se comentează texte 
evanghelice.  

LĂCAȘE DE CULT DIN COMUNA BÂRSĂNEȘTI, BACĂU (II) 

Prof. Camelia-Beatrice Savin,  

Prof. Dumitru FicuŃă – inspector de specialitate 



  

 

  

 

  

CARTE PENTRU MINTE  ȘI INIMĂ 

 La Editura Dunării de Jos (GalaŃi, 2011) a apărut, cu binecuvântarea 

ÎnaltpreasfinŃitului dr. Casian Crăciun, volumul HRISTOS. BISERICĂ. 

MISIUNE, al pr. prof. dr. acad. Dumitru Popescu. Această ultimă carte a 

eruditului teolog român este redactată sub formă de dialog, cu tematică 

teologică, apologetică, misionară și social-culturală, sub îngrijirea ucenicului 

său de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, conf. univ. dr. Cristinel 

Ioja.  

  „Cartea reprezintă o necesară sinteză a gândirii, a operei și a 

lucrării misionare a unuia dintre cei mai de seamă dascăli de teologie ai 

Bisericii noastre, un valoros mesaj teologic și apologetic, actual, viu, adresat 

deodată slujitorilor, dar și credincioșilor, cu scopul realizării comunităŃilor 

dinamice, concrete, acele oaze luminoase de oameni înnoiŃi spiritual, „sarea 

pământului și lumina lumii”, prin care Biserica să devină cum își dorea părintele profesor, „o lume nouă, 

stabilă, într-o societate instabilă!” (Din Cuvântul înainte „Pr. prof. acad. Dumitru Popescu – o viaŃă cu sens, 

închinată Bisericii” al IPS dr. Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos). 

Editura “AGATON” (Făgăraș, 2008) a publicat în colecŃia 

„Ortopraxia”-3, cartea părintelui Arsenie Boca „RIDICAREA CĂSĂTORIEI 

LA ÎNĂLłIMEA DE TAINĂ”. Această a IIa ediŃie îmbunătăŃită, prezintă în 

capitolele sale: SfinŃenia iubirii și iubirea sfinŃeniei, ÎmpărăŃia copiilor, 

Regenerarea morală a insului, familiei și neamului. Misiunea și răspunderea 

preoŃilor, Crucea-singura cale de ispășire și mântuire, sfaturi și îndrumări 

duhovnicești ale părintelui Arsenie pentru creștinii care doresc să aibă o 

familie puternică și prunci crescuŃi după preceptele biblice. Găsim răspunsuri 

la provocările societăŃii actuale privind căsătoria, viaŃa de familie, iubirea de 

Dumnezeu și iubirea de oameni, conflictul dintre generaŃii, misticismul, 

ereditatea, eutanasia, misiunea preoŃilor și răspunderea Bisericii. Scrisă într-

un limbaj accesibil, cartea este de mare folos sufletesc tuturor. 

 La Editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut, cu 

binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, volumul Cultura 

teologică românească-scurtă prezentare istorică al Pr. Prof. dr. acad. 

Mircea Păcurariu. Volumul face o prezentare generală a contribuŃiilor 

teologice românești la istoria culturii naŃionale, începând cu perioada 

„daco-romană” și continuând până în zilele noastre.  

 „Lucrarea Părintelui Preot prof. dr. acad. Mircea Păcurariu, 

Cultura teologică românească, prima de acest gen la noi, reușește să pună 

în lumină rolul Bisericii Ortodoxe Române și al slujitorilor ei în crearea 

limbii literare românești, în promovarea istoriografiei, a lingvisticii, a 

pedagogiei și a muzicii, în dezvoltarea învăŃământului românesc de toate 

gradele. Aportul masiv și determinant al Bisericii la progresul culturii 

românești, îndeosebi până la capătul epocii moderne. Considerăm că 

aceste contribuŃii substanŃiale ale Bisericii Ortodoxe Române la nașterea 

și dezvoltarea spiritualităŃii românești și la modelarea culturii naŃionale 

trebuie să fie mai bine cunoscute și apreciate astăzi, când societatea 

românească are nevoie de afirmare a propriei sale identităŃi pe plan naŃional și universal”. (Din Cuvântul înainte al 

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României)  



 

    O! Om, ce mari răspunderi ai 

     De tot ce faci pe lume 

     De tot ce spui în scris sau grai! 

     De pildă ce la alŃii dai 

    Căci ea mereu,spre  iad sau rai 

     Pe mulŃi o să-I îndrume 

                                                                                                  (Sfântul Ioan Iacob Hozevitul) 

 

 Ce înseamnă indiferenŃa? DEX-ul explică: ”un om care nu manifestă interes pentru nimeni și pentru nimic, nepăsător”. ”IndiferenŃa este 

cea mai puternică forŃă din univers. Ea face tot ce atinge lipsit de sens. Iubirea și ura nu au nici o șansă împotriva ei”. Cât este de adevărat și cât 

este de trist!  

 Mă revoltă foarte mult indiferenŃa dintre oameni. Închidem ochii sau ni-i acoperim cu palmele atunci când se întâmplă adevărate 

nenorociri chiar lângă noi. Foarte mulŃi oameni sunt indiferenŃi; cred că mulŃi dintre noi gândesc astfel: ”important e să-mi meargă mie bine”. Des 

poŃi auzi afirmaŃii de genul:”nimeni n-are dreptul să te conducă și sa-Ńi dicteze în viaŃă”, “fac ce vreau, dar știu ce fac”, “sunt independent, fac ce 

vreau”. Cei mai mulŃi merg pe principiul “if you like it, just do it!” (Dacă-Ńi place, fă-o!). Asta ne face indiferenŃi și ne duce la pierzanie cu totul. Nu 

mai știm să spunem limpede și răspicat ce gândim, suntem mai degrabă de acord decât să comunicăm unii cu alŃii. În spatele indiferenŃei se află și 

foarte multă ipocrizie.  

 Ce frumos ar fi dacă ne-am iubi unii pe alŃii, dacă ne-am ajuta reciproc! Atunci indiferenŃa ar dispărea. ViaŃa ar fi mult mai frumoasă și mai 

ușoară, dar din păcate, ăsta e doar un vis. De ce? Pentru că suferim de boala indiferenŃei (a indiferenŃei faŃă de aproapele pierdut, a indiferenŃei 

faŃă de ce ce merge pe drumul pierzării). Sunt oameni care cunosc familii în care au loc certuri și bătăi frecvente, profesori care observă la școală 

că un copil vine la ore cu vânătăi, dar nu reacŃionează în nici un fel. Preferă să nu se implice, motivând că nu e treaba lor. MulŃi oameni care ar 

putea schimba practic soarta de moment a altui om printr-un gest, printr-o vorbă bună sau printr-un sprijin material, dar rămân indiferenŃi la 

durerea semenilor. IndiferenŃa te face complice!  

 Cuvântul Scripturii ne spune: ”De veŃi iubi pe cei ce vă iubesc, oare ce plată veŃi avea?” (Matei 5: 46). Hristos ne îndeamnă să avem dragoste 

unii pentru alŃii, ne îndeamnă să suferim cu cei ce suferă… Noi însă suntem indiferenŃi la suferinŃa celor din jur și asta denotă egoismul de care 

suntem stăpâniŃi. 

 “Cei care nu se coboară la starea semenilor îndureraŃi, sunt părăsiŃi de Dumnezeu și cad atunci rău, învăŃând să compătimească, în timp ce acei 

care se întristează și se interesează de ceilalŃi, nepăsându-le de ei înșiși, sunt apăraŃi de Dumnezeu și le poartă de grijă și Dumnezeu și oamenii. Oamenii cei 

nepăsători și nemilostivi, care se gândesc numai la ei înșiși și se hrănesc cu nesimŃire, își umplu în același timp inimile lor cu multă neliniște, rozându-se de 

carii grijilor și remușcărilor, chinuindu-se și în această viaŃă, în timp ce acei milostivi totdeauna sunt îndestulaŃi de dragostea lui Dumnezeu și de îmbelșugatele 

Sale binecuvântări, deoarece mereu hrănesc pe alŃii cu dragoste” (Cuviosul Paisie Aghioritul). 

 Pentru că suntem indiferenŃi, aruncăm și cuvinte murdare. Ce înseamnă cuvântul? Înseamnă mult… Cuvântul e purtător de har. Prin 

cuvânt îŃi exprimi sentimentele, prin cuvânt poŃi să bucuri pe cineva sau îl poŃi întrista. Tot prin cuvânt poŃi salva un suflet sau îl poŃi arunca în 

deznădejde. Cuvântul îi poate apropia pe oameni, dar îi poate și îndepărta. Cuvintele pot distruge și vieŃi. Prin cuvânt poŃi manipula mase întregi. 

Cu cuvântul vom merge la Judecată și vom da seama în faŃa lui Hristos: “Vă spun că pentru orice cuvânt deșert pe care îl vor rosti oamenii, vor da la 

socoteală în ziua JudecaŃii” (Matei 12:36). ÎnŃelepciunea populară spune: ”nu arunca vorba la întâmplare cum arunci cu piatra după câine, că se poate 

întoarce împotriva ta și  să te muște ca și câinii”. Din păcate, mulŃi aruncă vorbe la întâmplare, îndemnând la violenŃă... Magnific ar fi să nu 

destrămăm visele frumoase ale aproapelui și să-i facem pe cei de lângă noi să se simtă bine în preajma noastră. Vom auzi șoptind glasul aproapelui: 

“Mai spune ceva… îmi place să te ascult, cuvintele tale sunt ca niște… daruri!”. ”Cuvintele frumoase sunt un fagure de miere, dulceaŃă pentru 

suflet și tămăduire pentru oase!” (Pildele lui Solomon 16:24). 

              Cineva spune că opusul dragostei nu este ura, ci indiferenŃa. Doamne, cât este de dureros să vezi atâta indiferenŃă în lumea asta și atât 

de puŃină dragoste! Majoritatea problemelor se nasc din indiferenŃa dintre oameni. Tolerăm cu indiferenŃă imoralitatea; nu luăm atitudine, nu 

acŃionăm și în felul acesta imoralitatea se răspândește foarte repede. Chiar dacă suntem indiferenŃi, consecinŃele nu vor întârzia să apară și chiar 

cei ignoranŃi vor suferi.  

               “Deși Bunul Dumnezeu ne dă îmbelșugate binecuvântări și lucrează totdeauna pentru binele nostru și pe toate le face să slujească 

făpturii Sale și să se jertfească pentru om, de la plante până la animale și zburătoare, mici și mari, ba chiar și El Însuși S-a jertfit ca să elibereze pe 

om din păcate, însă, mulŃi dintre noi suntem încă nepăsători faŃă de toate acestea și –L rănim prin marea noastră nemulŃumire și nesimŃire, deși 

Suntem indiferenŃi ... 
Prof. Irimia LaurenŃiu, Colegiul NaŃional “Ferdinand I” Bacău 
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ne-a dat conștiinŃa care se moștenește împreună cu toate celelalte bunuri ale Sale”,(Cuviosul Paisie Aghioritul). 

               “IndiferenŃa este esenŃa inumanului”. Să ne gândim la asta, fiindcă nu ne putem permite să fim indiferenŃi în relaŃia noastră cu Domnul 

Iisus Hristos, pentru că el se află în fiecare dintre noi… 

 “Se povestește despre un rege al perșilor că a chemat odată la curte 3 bătrâni înŃelepŃi și îi întrebă care este cea mai mare nenorocire a 

vieŃii omului. Primul răspunse că boala. Al doilea zise că bătrâneŃea. Ultimul, după câteva clipe de gândire, zise: Eu socot că cea mai mare 

nenorocire este să-Ńi dai seama pe patul morŃii că ai păgubit mântuirea sufletului. 

 “Oamenii sunt iraŃionali, ilogici și concentraŃi asupra lor înșiși. 

   Nu-i nimic , iubește-i! 

   Dacă faci ce este bine, oamenii te vor acuza că ai motivaŃii ascunse.  

   Nu-i nimic, fă bine! 

Dacă ai succes vei avea parte de prieteni falși și de inamici adevăraŃi.   

  Nu-i nimic reușește! 

 Binele pe care-l faci astăzi, va fi uitat mâine,  

 Fă binele oricum! 

 Onestitatea și sinceritatea te face vulnerabil. 

 Nu-i nimic, fi onest și cinstit! 

 Cei mai mari oameni cu cele mai mari idei pot fi daŃi jos de cei mai mici oameni cu cele mai mici spirite. 

 Nu-i nimic, gândește lucruri mari oricum!  

 Oamenilor le e milă de cei săraci, dar îi urmează pe cei bogaŃi. 

 Nu-i nimic, tu luptă-te pentru cei săraci! 

 ConstrucŃia pentru care cheltuiești ani de zile, poate fi distrusă peste noapte. 

 Nu-i nimic, construiește oricum! 

 Dă lumii tot ce ai mai bun în tine și vei primi o lovitură. 

 Nu-i nimic, dă lumii tot ce poŃi… și uită de indiferenŃă ”. 

(Maica Tereza) 

              ”La Judecata de apoi vom fi judecaŃi nu doar pentru cele rele pe care le-am făcut, ci și pentru binele pe care l-am fi putut face și nu l-am 

făcut ”(Sfântul Maxim Mărturisitorul – Filocalia). 
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Procesul Mântuitorului a avut doua faze: una religioasă și alta politică. Faza religioasă se desfășoară în faŃa 
arhiereului Caiafa, iar faza politică, în faŃa lui Pilat, procuratorul roman din timpul respectiv, pe de-o parte, iar pe de altă 
parte, în faŃa lui Irod. Este, de fapt, un singur proces, dar desfășurat în doua faze distincte. De obicei, un proces nu ajungea 
în faza a doua, la reprezentantul stăpânirii romane; era rezolvat de Sinedriu – cele mai multe procese fiind de competenŃa 
Sinedriului1; însă, dacă era vorba de pedeapsa capitală, aveau nevoie de aprobarea stăpânirii romane.  

Mântuitorul este dus, în plină noapte, spre surprinderea noastră2, nu la arhiereul Caiafa, cum normal era, ci la 
Anna, care nu era arhiereu. Acesta era socrul lui Caiafa, fiind arhiereu înaintea acestuia. PrezenŃa Mântuitorul Hristos la 
Anna a prefaŃat faza religioasă a procesului Mântuitorului. 

Motivul pentru care a fost dus Mântuitorul mai întâi la Anna, care nu era arhiereu, și nu la Caiafa, este greu de 
precizat. Totuși, unul dintre marii bibliști, M. J. Lagrange, spune: „Sinedriștii L-au dus pe Mântuitorul la Anna ca să-i satisfacă 
acestuia orgoliul propriu, cel care nu mai avea căderea să prezideze Sinedriul și nici să asiste la ședinŃe”3. 

PrezenŃa Mântuitorul Hristos la Anna este consemnată  de Ioan Evanghelistul în 18: 13-24. În faŃa lui Anna, 
Mântuitorului i se pun două întrebări: (1) despre ucenicii Lui – și aceasta pentru a se putea face o evaluare clară despre 
amploarea mișcării lui Iisus, care nu era pe placul lor și care începea, pas cu pas, să demonteze sistemul religios iudaic 
vechi; și (2) despre învăŃătura lui Iisus, care reușise să declanșeze o astfel de mișcare. 

 Mântuitorul Hristos răspunde arhiereului, care L-a interogat: „De ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă pe cei ce au 
auzit ce le-am vorbit. Aceștia știu ce am spus Eu” (Ioann 8: 21). În momentul acesta, unul dintre slujitorii care erau de faŃă, 
I-a dat lui Iisus o palmă, zicând: „Așa răspunzi tu arhiereului?”, Josnică slugă, nu numai cu starea ci și cu sufletul4. Gestul 
acesta constituie una dintre primele încălcări ale tuturor regulilor care prefaŃau un proces; este prima violenŃă faŃă de Iisus. 
Potrivit dreptul penal iudaic, cel acuzat era liber și nu se permitea lovirea lui atâta timp cât încă nu era pronunŃată sentinŃa. 
Așa s-a început șirul încălcărilor codului civil juridic ebraic. La această reacŃie, Mântuitorul răspunde: „Dacă am vorbit rău, 
dovedește ce este rău; iar dacă am vorbit bine, de ce Mă baŃi?”(Ioann 18: 23). Aici se încheie discuŃia dintre Mântuitorul 
Hristos și fostul arhiereu Anna5, sau cei care-l chestionau în faŃa lui Anna. El nu mai răspunde nimic, astfel că este legat și 
trimis la Caiafa6, arhiereul. 

 PrezenŃa Mântuitorului în faŃa arhiereului Caiafa, coincide cu începutul fazei religioase a procesului Mântuitorului 
și este consemnată de Evanghelistul Matei în 26: 57-68. În această fază a procesului, Mântuitorului i s-au adus două acuzaŃii, 
ambele de natură religioasă, și nu politică. 

Prima este aceea că El a zis că dărâmă Templul. Este adevărat că Mântuitorul Hristos a vorbit de dărâmarea 
templului într-un anumit context: „DărâmaŃi templul acesta și în trei zile Eu îl voi zidi” (Ioan 2: 19). Dar, n-a spus: „Eu voi 
dărâma”, ci „DărâmaŃi…”. Evanghelistul Ioan ne spune însă că Mântuitorul Se referea la templul trupului Sau, adică: 
„OmorâŃi / distrugeŃi acest trup, și în trei zile Eu îl voi ridica, adică îl voi aduce din nou la viaŃă, prin înviere”. Cuvintele Mântuitorului 
erau o anticipare a Învierii Sale. Astfel, prima acuzaŃie era o mărturie mincinoasă. A doua acuză este că S-a făcut pe Sine 
Fiul lui Dumnezeu, ceea ce era o blasfemie, și, prin urmare, potrivit Legii vechi, blasfemia se pedepsea cu moartea. 

Arhiereul L-a întrebat: „Te jur pe Dumnezeul Cel-Viu să ne spui nouă de ești tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu”(Matei 
26: 63). Arhiereul încearcă să scoată din gura Mântuitorului Hristos ceva care să-L poată acuza. El avea nevoie de o 
mărturie care să încheie procesul, altfel nu putea justifica, în special, doua lucruri: arestarea lui Iisus și convocarea 
Sinedriului (noaptea).  

Caiafa reușește să obŃină răspunsul de care avea nevoie pentru a-L condamna la moarte pe Iisus. În acest 
moment, Mântuitorul Hristos nu putea tăcea; tăcerea Sa, la întrebarea pusă, dacă este Fiul lui Dumnezeu, ar fi însemnat un 
compromis, o renegare a mesianităŃii Sale, a calităŃii Lui de Fiu al lui Dumnezeu. Așadar, la această întrebare 
compromiŃătoare, pusă de arhiereul Caiafa, Mântuitorul Hristos răspunde: „Tu ai zis!” (Matei 26: 64). Dar, mai adaugă 
ceva care vine să confirme răspunsul afirmativ, singurul răspuns pe care El îl putea da în acest context: „Și vă mai spun vouă: 
De acum veŃi vedea pe Fiul Omului șezând de-a dreapta Puterii și venind pe norii cerului” (Matei 26: 64). 

În acest moment, Caiafa își avea justificată atât arestarea, cât și convocarea Sinedriului. Astfel, el face gestul -  
singurul care putea fi făcut - își sfâșie hainele7, zicând: „A hulit! Ce ne mai trebuie martori? AŃi auzit acum hula Lui!”  (Matei 26: 
65),  rostirea numelui divin ca atare se socotea blasfemie. 

Toate aceste acte ale Procesului [ședinŃa Sinedriului] se petrec noaptea, când nu era permis să se Ńină ședinŃele 

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

Rolul procesului Mântuitorului în cadrul Patimilor Sale  

1. Marele Sinedriu[Sanhedrin], ca for suprem de 
judecată, alcătuit din 70 de membri conduși de 
arhiereu..., judecata se făcea în numele lui 
Dumnezeu și hotărârea era irevocabilă”, 
sentinŃa era orală. Arhiereii erau membrii de 
prim rang, veneau apoi cărturarii cu mare 
influenŃă în Sinedriu și bătrânii [preoŃi și laici, 
promovaŃi din familii de rang inferior decât ale 
celor din primele două clase]. Sinedriul avea 
proprii săi oameni înarmaŃi prin care executa 
pedepsele date. SentinŃa de condamnare la 
moarte nu putea fi aplicată fără aprobarea 
procuratorului roman. Membrii Sinedriului se 
așezau în semicerc, astfel încât se puteau vedea 
unii pe alŃii, “președintele ocupa locul din mijloc 
având la dreapta și la stânga pe cei doi 
vicepreședinŃi, dintre care unul se numea av 
bet din [tatăl casei judecăŃii], iar al doilea 
hehaham [înŃeleptul], primul îl înlocuia pe 
președinte în absenŃa acestuia”. În dreapta și în 
stânga flancului stătea doi grefieri, notând tot ce 
se spunea pentru sau împotriva acuzatului. Locul 
unde se întrunea sinedriul era o încăpere din 
vecinătatea templului, numită “lișcat gazit”, Pr. 
Prof. Dr. Dumitru Abrudan, Pr. Prof. Dr. Emilian 
CorniŃescu, Arheologie Biblică,  Ed. I.B.M.B.O.R., 
București, 1994, pp. 149-189. 

2. Regulile procedurii de desfășurare a unui proces 
prevedeau: (a) orice proces se desfășura în faŃa 
poporului; (b) trebuiau să existe martorii apărării și 
martorii acuzării. În mod deosebit, se pretindea 
sinceritatea martorilor. Martorii mincinoși 
primeau pedeapsa capitală; (c) procesele nu se 
desfășurau sâmbăta și nici noaptea, ci numai după 
răsăritul soarelui și după aducerea jertfei la 
Templu; (d) sentinŃa capitală se pronunŃa numai a 
doua zi.  Vezi Dr. Ioan Fruma, Partea juridică: Legile 
și judecătorii, în lucrarea:  Prof. Dr. Grigorie T. 
Marcu si Dr. Ioan Fruma, Procesul Mântuitorului,  
Sibiu, 1945, pp. 39-47. 

3. Cf. M.J. Lagrange, Evangile selon saint Jean, ed. 
A V-a, Paris 1936, p. 463, apud Ibidem, p. 63. 

4. Pălmuirea lui Iisus „este gestul reflex al unui 
suflet de slugă”, zice Sterie Diamandi, Fiul lui 
Dumnezeu, Fiul Omului, vol. III, București, 1943, p. 
204, apud Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, Procesul 
Mântuitorului, Teofania, Sibiu, 2001, p. 16 

5. Faptul că Iisus este dus împotriva Legii, la 
Anna, care nu mai avea nici o calitate oficială, 
este profund semnificativ. Rezultă de aici că 
adevăratul autor al condamnării lui Iisus este ex-
arhiereul Anna, Prof. Dr. Grigorie T. Marcu, 
Drama care a mântuit lumea, la Prof. Dr. Grigorie 
T. Marcu si Dr. Ioan Fruma, op. Cit., p. 283 
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Sinedriului8. Aceasta ar fi o a patra încălcare a codului penal iudaic.  

Pentru ca această sentinŃă - condamnarea la moarte a Mântuitorului Hristos - să poată fi executată, era nevoie 
de aprobarea stăpânirii politice, a reprezentantului stăpânirii romane, care era Pilat.  

 Așadar, Mântuitorul Hristos, este trimis legat la Pilat, care se afla la Ierusalim. Căpeteniile evreilor s-au prezentat 
foarte de dimineaŃă9, cu dumnezeiescul inculpat la reședinŃa procuratorului roman, situată probabil, în fortăreaŃa 
Antonia10. Astfel, începe desfășurarea fazei politice - sau faza romană, așa cum se exprimă specialiștii - a procesului 
Mântuitorului Hristos: prezenŃa lui Iisus în faŃa lui Pilat - procurator11 în acea vreme, instituit în funcŃie de Cezarul Tiberiu. 

În faza politică a procesului acuzele religioase aveau prea puŃină importanŃă în faŃa lui Pilat, dacă nu cumva, 
deloc. Ele trebuiau schimbate în acuze politice. Pe Pilat nu-l interesa că Iisus S-a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu. Pentru un 
păgân, faptul că cineva afirma despre sine că e Fiul lui Dumnezeu, adică fiul vreunui zeu, nu însemna mare lucru. La fel, 
prea puŃin îl interesa pe Pilat dacă cineva afirma că dărâmă templul. Nu este exclus ca cea din urmă acuză chiar să-l fi 
bucurat. Așadar, e cât se poate de clar că acuzele din faza religioasă a procesului nu-l interesau pe Pilat, iar sinedriștii știau 
bine acest lucru. Erau convinși că prin astfel de acuze nu vor smulge lui Pilat aprobarea executării sentinŃei de condamnare 
la moarte a lui Iisus. Astfel că, în faza politică a procesului, ei schimbă acuzaŃiile religioase în acuze politice și anume: 1. 
răzvrătește neamul; 2. împiedică să se dea dajdie cezarului; 3. s-a făcut pe Sine rege (Luca 23: 2 s.u.)12. 

La primele două acuzaŃii, Pilat nu reacŃionează, însă acuzaŃia conform căreia Iisus S-a făcut pe Sine rege era una 
politică, și cât se poate de gravă, pentru că tindea spre uzurparea tronului Cezarului de la Roma. Prin urmare, în faŃa unei 
astfel de acuză politică, Pilat nu putea rămâne insensibil. La Roma era Cezar, Tiberiu, care era foarte suspicios și care și 
pentru cea mai mică bănuială, pedepsea cu moartea. Așadar, Pilat nu putea să îngăduie ca în regatul său cineva să se 
intituleze pe sine împărat. De aceea, Pilat se retrage cu Mântuitorul Hristos în sala de judecată și discuŃia pe care o are cu 
El este concentrată pe această acuză.  

Are loc un dialog între cei doi, după care Pilat iese afară, la iudei, și le spune: „Nu găsesc în El nici o 
vină”       (Ioan 18, 38). Pilat a intuit că nu are de-a face cu un împărat, care ar putea să uzurpe, prin puterea lui politică, 
tronul Cezarului roman, și aflând că este din Galileea și că în zilele acelea la Ierusalim, cu ocazia Sărbătorilor, se găsea Irod, 
tetrarhul Galileii, este că se gândește să-L trimită la Irod, cel care avea competente teritoriale asupra Galileii, și să scape, 
astfel, de această judecată13. 

Scena întâlniri lui Iisus cu Irod este descrisă de Evanghelistul Luca în cap. 23, vers. 8 ș.u. al scrierii sale. Luca 
consemnează faptul că Irod s-a bucurat foarte văzându-L pe Iisus, pentru că de multă vreme dorea să-L cunoască, pentru 
că auzise despre El și nădăjduia să vadă vreo minune săvârșită de Iisus. Nu știm cât de sincer era Irod, sau nu, în dorinŃa lui, 
dar Evanghelistul Luca Ńine să consemneze că el s-a bucurat văzându-L pe Iisus. Irod îi pune niște întrebări Mântuitorului 
Hristos, dar nu primește nici un răspuns. 

Văzând Irod că Iisus nu-i răspunde întrebărilor, simŃindu-se probabil jignit de tăcerea Lui, de faptul că Iisus nu-l 
lua în seama, îl batjocorește dimpreună cu ostașii, Îl îmbracă cu o haină strălucitoare14 și-L trimite din nou la Pilat. 
Episodul este descris de evangheliștii Luca cap,23, vers.13-24 și Ioan cap,19, vers. 1 ș.u.. Însă Irod își dă și el seama că Iisus 
e nevinovat. Dar, nu face nimic mai mult, de teama de a nu repeta, în primul rând, ceea ce a făcut cu Ioan Botezătorul. 

Pilat a observat că nici Irod nu L-a găsit vinovat pe Iisus și a rămas surprins de acest lucru, de aceea se 
adresează din nou arhiereilor și căpeteniilor poporului spunându-le: „AŃi adus la mine pe omul acesta ca pe un răzvrătitor al 
poporului (fapt pe care Pilat nu-l putuse constata). Iată, eu cercetându-L în faŃa voastră n-am găsit în El nici o vină din cele pe care 
voi le aduceŃi acestui om. Și iată, nici Irod n-a găsit nici o vină, căci L-a trimis iarăși la noi. Așadar, iată, El n-a făcut nimic vrednic de 
moarte” (Luca 23: 14-16).  

Pilat își exprimă, din nou, convingerea sa că Iisus este nevinovat. Această exprimare a nevinovăŃiei lui Iisus este 
o nouă încercare a lui Pilat de a-L elibera pe Iisus. El spune clar mulŃimii: „Nu a făcut nimic vrednic de moarte”. Nici eu n-am 
găsit nici un motiv ca să-L condamn la moarte din cele pe care voi I le aduceŃi, nici Irod n-a găsit. De aceea, „pedepsindu-L, Îl voi 
elibera” (Luca 23: 16).  

Pilat apelează la un subterfugiu crezând că îl va elibera pe Hristos si le spune mai-marilor poporului, arhiereilor, 
căpeteniilor, cărturarilor, că există la ei obiceiul ca la Praznic să le elibereze un vinovat, un condamnat. Și pe cine alege 
Pilat? Tocmai pe unul de care era convins că n-are nici o șansă să fie cerut de popor: pe Baraba, un criminal care făcuse 
răscoală în cetate și omor, spune Sfântul Luca cap.23, vers.19. Astfel, Pilat îi întreabă: „VoiŃi să vă eliberez pe Baraba sau pe 
Iisus?” Și mulŃimea îl cere pe Baraba. Pilat este surprins, și întreabă din nou: „Dar cu Iisus ce să fac?” Poporul a strigat: 
„Răstignește-l! Răstignește-l!” Pilat întreabă a treia oară: „Dar ce rău a săvârșit acesta?” (Luca 23: 17-23).  

Când a văzut că poporul îl cere pe Baraba și că este învins și în această încercare de a-L elibera pe Iisus, la care 
el nu s-a gândit (că va eșua), întreabă a treia oară: „Dar ce rău a săvârșit acesta?” Și accentuează: „Nici o vină nu am găsit în El. 
Așadar, pedepsindu-L, Îl voi elibera!”. Poporul striga cerând cu strigate mari — spune Sfântul Luca — ca El să fie răstignit; și 
„strigătele lor au biruit” (23: 23). În clipa aceasta, Baraba este eliberat, iar Iisus rămâne, mai departe, în sala de judecată, 
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cerută fiind de popor moartea Lui.  

 Dar, în aceste momente se mai petrece ceva foarte important - o altă scenă a mărturiei nevinovăŃiei 
lui Iisus. Claudia Procula, soŃia lui Pilat, în timp ce acesta se afla în scaunul de judecată, îi trimite un bilet — fapt 
consemnat de Sfântul Evanghelist Matei cap. 27, vers. 19 — și-i spune: „Nimic să nu faci Dreptului Acestuia, că 
mult am pătimit pentru El în vis”15. Nu știm ce efect au avut aceste cuvinte în mintea lui Pilat, în orice caz, 
probabil, unul pe care nu-l putem bănui. Biletul soŃiei sale va fi constituit un argument în plus în sprijinul 
convingerii sale de faptul că Iisus este nevinovat, pentru că în momentul următor el încearcă un alt subterfugiu 
în urma căruia credea că L-ar putea elibera pe Iisus, și anume: la strigătele insistente ale poporului de a fi 
răstignit, Pilat s-a gândit: Ce-ar fi dacă aș proceda cu Iisus în modul în care dacă l-as prezenta poporului în 
această situaŃie, să-l determin pe acesta să înŃeleagă că acuzatul lor nu este, nici într-un caz, un împărat. Și iată 
ce face Pilat: poruncește ca Iisus să fie bătut, să I se împletească o cunună de spini16, care să i se pună pe cap, 
să fie îmbrăcat cu o hlamida roșie, batjocoritoare, și astfel, cu sângele curgându-i pe faŃă și pe întreg trupul lui, 
să fie înfăŃișat mulŃimii. Este curios acest procedeu al lui Pilat, dar el nu trebuie înŃeles altfel decât că a văzut ca 
o nouă încercare de a-L elibera pe Iisus. Cu această înfăŃișare, Pilat îl scoate pe Iisus în faŃa poporului, și zice: 
„Ecce homo!”, „Iată omul!” 17 (Ioan 19: 5), în sensul: „Iată un împărat! Așa arată un împărat?”  

În cele din urmă, observând poporul că Pilat mai mult a căutat să-L elibereze pe Iisus, fără să știm 
prin ce metode, nu ne spun evangheliștii, striga cu și mai mare înverșunare: „Dacă-l eliberezi pe Acesta (acum, 
se pare că Pilat a încercat să facă uz de puterea sa și să-L elibereze pe Iisus; nu știm ce metode a folosit în 
momentul respectiv, dar, în orice caz, poporul a înŃeles că vrea să-L elibereze pe Iisus), nu ești prieten al 
Cezarului. Oricine se face pe sine împărat este împotriva Cezarului” (Ioan 19: 12). Aceasta este ultima viclenie la 
care apelaseră mai-marii poporului: arhiereii, cărturarii: instigarea mulŃimii. 

Pilat mai face în final un gest care îi salvează reputaŃia: se spală pe mâini în faŃa poporului - semnul 
nevinovăŃiei, gestul prin care confirmă decizia Sinedriului, dar numai la insistentele acestuia, ale 
reprezentanŃilor poporului și că nu este vinovat cu nimic de această eroare judiciară. Se spală pe mâini în faŃa 
poporului și spune: „Nevinovat sunt de sângele Dreptului Acestuia”. Ba mai mult, avea să spună ceea ce s-a și 
împlinit peste veacuri: „Voi veŃi vedea” (Matei 27: 24); cu alte cuvinte: VeŃi vedea ce aŃi făcut! Și, după aceea, 
pronunŃă cutremurătoarele cuvinte care au răscolit lumea: „Ibis in crucem!”, adică: „Să fie răstignit!” Cu aceste 
cuvinte, Iisus Hristos este pregătit pentru drumul Calvarului, spre Golgota, unde urma să fie răstignit. 

Așadar, drumul Mântuitorului la Golgota ne cutremură și a cutremurat lumea întreagă, în jertfa, 
dar și în măreŃia lui. Patimile Domnului nu pot fi redate de noi, simpli muritori, în toată măreŃia lor sublimă. 
De aceea, aș dori să le exprim concluzionând, practic, procesul Mântuitorului, în cuvintele Evangheliștilor: 
„După ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de hlamidă și L-au îmbrăcat cu hainele Lui și L-au dus să-L 
răstignească“ (Matei 27, 31). Și ducându-și crucea, a ieșit la locul ce se cheamă al CăpăŃânii, care evreiește se 
zice Golgota, unde L-au răstignit, și împreună cu El pe alŃii doi, de o parte și de alta, iar în mijloc Iisus. 

N-au fost și n-au existat martori care să-L apere pe Iisus, așa cum ar fi trebuit să se întâmple      
într-un proces, dar au existat martorii nevinovăŃiei lui Iisus, care au însemnat în procesul și în drama Lui mai 
mult decât niște martori ai apărării.  

Aceștia au fost: Iuda, primul martor al nevinovăŃiei lui Iisus, care se întoarce la arhiereii poporului și 
spune, aruncându-le banii cu care l-a vândut pe Iisus: „Am greșit vânzând sânge nevinovat!”. Al doilea martor al 
nevinovăŃiei: Pilat — de câte ori a spus Pilat: „Nu găsesc în El nici o vină”?, iar în final: „Sunt nevinovat de sângele 
Dreptului Acestuia!” Al treilea martor e Claudia Procula, care i-a spus soŃului ei: „Să nu-i faci nici un rău Acestui 
drept, căci mult am pătimit pentru El în vis”.  Al patrulea martor: tâlharul de-a dreapta ale cărui cuvinte au fost: 
„Noi, după dreptate primim după faptele noastre, dar Acesta nici un rău n-a făcut!”. Și ultimul martor al 
nevinovăŃiei lui Iisus a fost sutașul roman, încredinŃat cu execuŃia, care, văzând cele ce s-au petrecut în clipa în 
care Iisus și-a dat duhul - cutremurul produs, catapeteasma Templului care s-a rupt în două, pietrele care s-au 
despicat, multe trupuri ale sfinŃilor care au înviat și au intrat în cetate, întunericul care s-a făcut peste tot 
pământul - a mărturisit atunci: „Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu a fost Acesta!”. 
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Desene din cadrul Proiectului educativ”Universul familiei creștine” 
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 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul acesta 2011 să fie „Anul omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii” în 
Patriarhia Română. SfinŃii Apostoli și SfinŃii PărinŃi ai Bisericii ne învaŃă că între Taina MorŃii și Învierii lui Hristos și Taina Botezului creștinilor este o 
legătură spirituală sfântă și de viaŃă făcătoare. Lumina și puterea Învierii lui Hristos sunt lumina și puterea Sfântului Botez. De aceea, în Biserica primelor 
veacuri, Botezul creștinilor adulŃi se săvârșea în noaptea de Paști, fiind numit și „luminare”, iar cei botezaŃi se numeau „luminaŃi” (Notă: Cf. A.-G. 
HAMMAN, Le Baptème d'après les Pères de l'Église, Éditions Migne, Paris 1995, p. 19-20); ei purtau haine albe în toată săptămâna de după Paști, 
numită și „Săptămâna luminată”. 
 
 Taina Botezului, în dimensiunea sa pascală, a fost prefigurată în Vechiul Testament atât prin Noe, care a fost salvat de potop folosind 
corabia-prefigurare a Bisericii (cf. Facere cap. 6-9; 1 Petru 3: 20-21), cât și prin ieșirea poporului ales din robia Egiptului, trecerea prin Marea Roșie 
(cf. Ieșirea 12: 1-51 și 13: 1-16; 1 Corinteni 10, 1-2) iar apoi trecerea prin Iordan (cf. Iosua 4: 1-10) și intrarea în łara FăgăduinŃei. (Notă: Despre 
interpretarea patristică a acestor simboluri vezi Lothar HEISER, Die Taufe in der orthodoxen Kirche, Paulinus-Verlag Trier, 1987, p. 143-199) 
 
ÎnŃelesul adânc și tainic al Botezului creștin ca moarte și înviere împreună cu Hristos este temeiul întregii vieŃi creștine. 
 
 Moartea a venit în lume ca urmare a păcatului neascultării lui Adam faŃă de Dumnezeu, izvorul vieŃii și al nemuririi (cf. Romani 5: 17-19). 
Omul însă nu a căzut în păcat din proprie iniŃiativă, ci pentru că a fost înșelat de diavolul (cf. Facere 3: 1-6, 13, 24; 2 Corinteni 11: 3; Ioan 8: 44). De 
aceea, Hristos, Noul Adam, îndată după botezul Său în Iordan, Se luptă cu ispitele lăcomiei care vin de la diavol: ispita de a înlocui pe Dumnezeu cu 
lumea materială, ca și când omul ar fi doar o fiinŃă biologică, nu și spirituală; ispita de a stăpâni lumea exterioară, pierzându-și însă libertatea 
interioară a sufletului care vine din comuniunea omului cu Dumnezeu; și ispita slavei deșarte sau a afirmării omului prin orgoliu (cf. Matei 4: 1-11; 
Marcu 1: 13; Luca 4: 2-13). 
 
 Iar în partea finală a vieŃii Sale pământești, Hristos, Noul Adam, respinge ispitele durerii, pregătite de puterile diavolești ascunse în oamenii 
care Îl urau pe nedrept pe Hristos și încercau să-L ducă la neascultare faŃă de Dumnezeu și la ură faŃă de oameni. Însă, prin smerită ascultare faŃă 
de Dumnezeu până la moarte (cf. Luca 23: 46; Filipeni 2: 4-10; Romani 5: 19) și prin iertarea greșelilor dușmanilor Săi (cf. Luca 23: 34), Hristos 
Domnul a biruit puterile demonice, și „le-a dat de ocară în văzul tuturor, biruind asupra lor prin cruce” (Coloseni 2: 15), transformând astfel 
moartea ca plată (pedeapsă) a păcatului neascultării în moarte ca iubire faŃă de Dumnezeu prin ascultare de El și iubire faŃă de 
oameni prin iertarea lor. 
 
 Iar pentru că iubirea smerită a lui Hristos ca om a fost mai tare decât păcatul și moartea, Dumnezeu L-a înviat din morŃi și I-a dăruit viaŃă 
și slavă veșnică (cf. Filipeni 2: 4-10). Iubirea aceasta smerită și preaslăvită a lui Hristos Cel Răstignit și Înviat se dăruiește omului prin harul Sfântului Botez, 
pentru ca omul care se unește cu Hristos să poată birui păcatul și răutatea demonilor și să dobândească viaŃa veșnică în slava Preasfintei Treimi. Astfel, 
Botezul este Taina prin care ne lepădăm de Satana și ne unim cu Hristos. De aceea, cel ce dorește să se boteze este întrebat: „Te lepezi de Satana?”, 
„Te unești cu Hristos?” Iar el răspunde: „Mă lepăd de Satana!” și „Mă unesc cu Hristos!” Acest legământ de la Botez sau acest vot baptismal devine 
programul duhovnicesc sau lupta creștinului cu păcatul în toată viaŃa sa pe pământ. Prin mărturisirea dreptei credinŃe și prin Sfântul Botez se iartă 
omului păcatul strămoșesc și toate păcatele făcute până la Botez, se dăruiește harul înfierii și arvuna învierii întrucât el trece de la existenŃa fără Hristos, 
la viaŃa cu Hristos și în Hristos, Care a zis: „Cel ce crede în Mine chiar dacă va muri (cu trupul) viu va fi (cu sufletul)” (Ioan 11: 25). 
 
 Întrucât la Botezul Domnului în apele Iordanului, S-a arătat Sfânta Treime, adică Tatăl a mărturisit că Iisus Hristos, Dumnezeu–Omul, este 
Fiul Său Cel iubit, iar Duhul Sfânt a întărit acest cuvânt adevărat al Tatălui (cf. Matei 3: 13-17), Botezul creștin se săvârșește în numele Tatălui și al 
Fiului și al Sfântului Duh. Astfel, prin Botezul în apă și în Duh omul credincios reface legătura sa de viaŃă și iubire eternă cu Sfânta Treime, deoarece a fost 
creat după chipul Preasfintei Treimi când Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul și asemănarea Noastră” (Facere 1: 26). 
 
 Prin Botezul în apă și în Duhul Sfânt noi ne unim cu întreaga Sfântă Treime. În acest sens, Părintele Stăniloae zice: 
„Botezul pune pe primitorul lui în relaŃie intimă nu numai cu Hristos, ci cu întreaga Sfântă Treime, căci Hristos este Fiul Tatălui și ne face și pe noi, în Sine, fii 
ai Tatălui, eliberându-ne de robia stihiilor impersonale și a patimilor”. (Notă: Preot prof. dr. Dumitru STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, 
ediŃia a II-a, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1997, vol. III, p. 42) Prin Botezul în apă și în Duhul 
Sfânt ca unire cu Hristos Cel Răstignit și Înviat, primim nu numai iertarea păcatelor, ci și harul înfierii, întrucât „celor câŃi L-au primit (pe Hristos), 
care cred în Numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci 
de la Dumnezeu s-au născut” (Ioan 1: 12-13). 
 Apa Botezului a fost numită de unii SfinŃi PărinŃi nu numai icoană a mormântului lui Hristos, ci și „sânul maternal” al Bisericii, din care se 
nasc fiii ei duhovnicești, după chipul maternităŃii Fecioarei Maria. (Notă: Vezi SFÂNTUL CHRIL AL IERUSALIMULUI, Cateheza 20, 4; DIDIM CEL 
ORB, Despre Sfânta Treime, II, 13; cf. A. HAMMAN, art. „Baptème”, în: Dictionnaire encyclopédique du Christianisme ancient, Paris, Cerf, 1990, p. 
333) „În Botez, zice Teodor de Mopsuestia, apa devine un sân pentru cel care se naște, iar harul Duhului (Sfânt) formează pe cel care este botezat 
pentru a doua naștere.” (Notă: TEODOR DE MOPSUESTIA, Omilii catehetice, 14, 9; cf. Olivier CLÉMENT, Sources. Les mystiques chrétiens des 
origines. Textes et commentaries, Paris, Stock, 1992, p. 95) 
 
 Cei care, în Biserică, lucrează prin harul Duhului Sfânt la formarea de fii și fiice duhovnicești devin părinŃi duhovnicești. Aceștia sunt în 
primul rând preoŃii însoŃiŃi de nașii care botează, precum și toŃi duhovnicii sau învăŃătorii duhovnicești care înŃeleg că înfierea baptismală are ca 
scop mântuirea omului, adică învierea omului din păcat și pregătirea lui pentru învierea cea de obște și pentru viaŃa veșnică. De aceea, la sfârșitul Simbolului 
credinŃei, rostit de trei ori înainte de Botez, se spune: „Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor și aștept învierea morŃilor și viaŃa 
veacului ce va să fie.” 
 
 Întrucât Sfântul Botez este începutul mântuirii omului și arvuna vieŃii veșnice trăite în iubirea Preasfintei Treimi, fericiŃi sunt părinŃii care 
dau naștere la copii și apoi îi botează ca să devină în Hristos fii ai lui Dumnezeu după har și fii duhovnicești ai Bisericii, pentru ca în 
  

„Nu știŃi că toŃi câŃi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a 

înviat din morŃi, prin slava Tatălui, așa să umblăm și noi întru înnoirea vieŃii.”(Romani 6: 3-4) 

 

Hristos a înviat! 

ÎNVIEREA  LUI  HRISTOS - LUMINA SFÂNTULUI BOTEZ  
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 Duhul Sfânt să poată numi Tată pe Dumnezeul Cel ceresc (cf. Romani 8: 16; Galateni 4: 6) și să trăiască pururea bucuria pascală 
de a simŃi în viaŃa lor cum lucrează „harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh” (2 Corinteni 13: 
13). 
 
 Astfel, viaŃa creștină devine o cultivare și o rodire permanentă a darurilor Duhului Sfânt primite la Botez, și pecetluite cu Sfântul și Marele 
Mir de preot zicând: „pecetea darurilor Duhului Sfânt”.  Prin mărturisirea dreptei credinŃe și prin harul Sfântului Duh primit la Sfântul Botez, Hristos 
locuiește în inimile celor botezaŃi (cf. Efeseni 3: 17-18) și îi pregătește pentru învierea cea de obște și pentru viaŃa veșnică (cf. Romani 6: 22-23; Ioan 6: 40 
și 47). 
 
 Precum odinioară, astăzi Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă zicând: „lăsaŃi copiii să vină la Mine și nu-i opriŃi” (Matei 19: 14; Marcu 10: 14; 
Luca 18: 15). CredinŃa copiilor este inspirată și susŃinută de credinŃa și iubirea părinŃilor pentru ei. CredinŃa copiilor este unită cu dorinŃa lor de a 
fi iubiŃi și de a iubi. Când Biserica le arată copiilor iubirea lui Hristos pentru ei, aceștia iubesc Biserica și devin icoane de nevinovăŃie și bunătate care îi 
orientează pe adulŃi spre ÎmpărăŃia cerurilor (cf. Matei 18: 3; 19: 14; Luca 18: 16). 
 
 PărinŃii care nu botează copiii îi lipsesc de harul înfierii duhovnicești și de bucuria de-a se împărtăși de unirea cu Hristos Cel 
Înviat și de slava Preasfintei Treimi. 
 
 De asemenea, părinŃii și nașii care botează copiii, dar nu-i cresc sau nu-i educă în credinŃă, nu-i iubesc cu adevărat, deoarece numai copiii 
botezaŃi și crescuŃi în credinŃă și vieŃuire creștină pot deveni buni cetăŃeni ai Patriei pământești și cetăŃeni ai Patriei cerești, adică ai ÎmpărăŃiei Cerurilor. 
 
 Astăzi este nevoie să cunoaștem mai mult și mai bine ce înseamnă a fi botezat, adică a fi creștin sau a purta numele lui 
Hristos, într-o lume confruntată cu fenomenul secularizării, cu pluralismul și sincretismul religios. 
 
 Slujba Sfântului Botez trebuie citită de către noi în fiecare an, ca să înŃelegem ce au spus nașii pentru noi când am fost botezaŃi, copii fiind; 
atunci când s-a rugat preotul împreună cu Biserica pentru fiecare primitor al Botezului: „ca să fie vrednic de împărăŃia cea nestricăcioasă”, „să se 
arate el fiu al luminii și moștenitor al veșnicelor bunătăŃi”, „să se facă el împreună sădit și părtaș morŃii și învierii lui Hristos”, „să-și păzească el haina 
botezului și logodirea Duhului neîntinată și fără prihană în ziua cea înfricoșătoare a lui Hristos”, „să se facă lui apa aceasta haină a nașterii de-a doua spre 
iertarea păcatelor și spre îmbrăcăminte în nestricăciune” (Notă: Slujba Sfântului Botez, ectenia mare, în: Moliftelnic, Editura Institutului Biblic și de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1998, p. 27).  
 
 Să ne rugăm, așadar, Domnului nostru Iisus Hristos cel Înviat, să ne ajute să trăim în toată viaŃa noastră bucuria Botezului ca bucurie a învierii 
sufletului nostru din moartea păcatului și să facem roditoare darurile Sfântului Duh primite în Sfântul Botez. Iar roadele Sfântului Duh sunt: „dragostea, 
bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinŃa, blândeŃea, înfrânarea, curăŃia; împotriva unora ca acestea nu este 
lege” – zice Sfântul Apostol Pavel (Galateni 5: 22). 
 
 
 Să înmulŃim prin rugăciune și fapte bune aceste roade ale Sfântului Botez! Să aducem bucurie acolo unde este întristare! Să ajutăm pe cei 
căzuŃi să se ridice! Să întărim pe cei slabi! Să hrănim pe cei flămânzi material și spiritual! Să ajutăm mai mult familiile creștine care au mulŃi copii! Să 
preŃuim pe fiecare om ca fiind o făclie de Paști, iubită de Dumnezeu Părintele luminilor, Care ne cheamă la pacea, bucuria și slava ÎmpărăŃiei 
Cerurilor.  
 
 De Sfânta și Marea Sărbătoare a Învierii Domnului, vă adresăm tuturor părintești doriri de sănătate și mântuire, de pace și bucurie, 
dimpreună cu salutul pascal: „Hristos a înviat!” 
 
     Al vostru către Hristos-Domnul rugător, 

† D A N I E L  
 

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE  

Fragment din Pastorala de Sfintele Paști - 2011 
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Sfântul Mare Mucenic Gheorghe s-a născut în Cappadocia, într-o familie creștină și a trăit în timpul 
domniei împăratului DiocleŃian. Mai multe date nu se cunosc cu certitudine, neexistând nici un document al 
epocii, care să conŃină date despre viaŃa sa. Ceea ce se știe despre el a fost scris ulterior, în Evul Mediu.  

S-a înrolat în armata romană și, parcurgând ierarhia militară, Sf. Gheorghe s-a făcut remarcat prin 
faptele de arme. În ciuda decretului împotriva creștinilor, emis de DiocleŃian în 303, Sf. Gheorghe a ales să-și 
mărturisească public credinŃa creștină. Din ordin imperial, sfântul a fost întemniŃat și supus torturii pentru a-și 
renega credinŃa. Loviri cu suliŃa, lespezile de piatră așezate pe piept, trasul pe roată, groapa cu var, 
încălŃămintea cu cuie, băutura otrăvită, bătaia cu vâna de bou și toate celelalte torturi nu au reușit să-l facă să 
renunŃe la credinŃa sa. 

Martorii suferinŃelor Sfântului Gheorghe, uimiŃi de puterea sa de a rezista la durere, au renunŃat la 
credinŃa în zeităŃi păgâne, îmbrăŃișând creștinismul. O dovadă a sfinŃeniei sale o reprezintă o minune săvârșită 
de Sf. Gheorghe în timpul întemniŃării sale. Atingând trupul unui deŃinut mort din celula sa, acesta a înviat, 
convingând-o astfel chiar pe împărăteasa Alexandra, soŃia lui DiocleŃian, să se creștineze. Întrucât Sf. Gheorghe 
a respins oferta împăratului de a-i acorda înalte onoruri în schimbul renunŃării la creștinism, DiocleŃian a 
ordonat omorârea prin decapitare a Sf. Gheorghe și a soŃiei sale. 

În conștiinŃa populară românească, Sf. Gheorghe este unul dintre cei mai prezenŃi sfinŃi, numeroase 
biserici purtând hramul său. Există numeroase orașe în România care poartă numele Sfântului Gheorghe și 
chiar unul dintre cele trei braŃe ale Dunării este denumit astfel. MulŃi creștini și creștine îi poartă numele. 
Imaginea Sf. Gheorghe ucigând balaurul este prezentă și pe steagul Moldovei din medievale trimis de Ștefan cel 
Mare la Mănăstirea Zografu de la Muntele Athos, sfântul fiind ocrotitorul armatei moldovene. 

 Sf. Gheorghe este de asemenea ocrotitorul Armatei Române (a cărei zi, 23 aprilie, coincide cu 
sărbătorirea sfântului). Este totodată patronul Angliei, al Georgiei și al Moscovei. În Lituania, Sf. Gheorghe este 
venerat ca protector al animalelor, iar în unele regiuni ale Spaniei ziua sfântului se serbează cu mese bogate și 
cu daruri. 

Legenda potrivit căreia sfântul ar fi ucis un balaur pentru a salva o fecioară este medievală. Adesea însă, 
iconografia recentă, ni-l prezintă pe sfânt călare, doborând cu suliŃa un balaur, poate simbolic. Unii comentatori 
sunt însă de părere că este vorba doar de o preluare târzie a mitului grec al lui Perseus și Andromeda. 

Datini și obiceiuri de Sfântul Gheorghe în satul românesc  

Ca semn de sărbătoare, la porŃile caselor se pun brazde cu iarbă verde sau smocuri de iarbă în stâlpi. 
La grajduri, se pun crenguŃe de leuștean. 
Cine doarme în această zi ia somnul mieilor și va fi adormit tot anul. 
Gunoiul se pune la rădăcina pomilor pentru a fi anul bogat. 
La gura vaselor în care se mulg vitele se pun flori și crenguŃe verzi pentru a avea lapte dulce, aromat și gros. 
Vitele se scot la câmp fiind lovite ușor cu ramuri verzi pentru a fi ferite de muște tot anul. 
În ziua de Sfântul Gheorghe se altoiesc pomii, rezultatul fiind sigur. 
Sfântul Gheorghe este protectorul ciobanilor și i se acordă atenŃie sporită cu ritualuri speciale. 

De Sfântul Gheorghe se aleg mieii de mame și începe tunsul oilor sau măsuratul. 
Se dă de pomană lapte, brânză și caș. 
Înainte, la orașe, de Sfântul Gheorghe se reînnoiau contractele de chirie și contractele de arendă. 
Tot de Sfântul Gheorghe se obișnuia ca orășenii să se cântărească pentru a fi sănătoși tot anul. Următoarea 
cântărire se făcea de Sfântul Dumitru. 

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 

Prof. Cristina Gorbănescu - Grup Școlar Industrial ConstrucŃii de Mașini Dărmănești 
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SINAXAR 



Paștele – 

 sărbătoarea tuturor creștinilor 

 

 În primăvara fiecărui an întâmpinăm cu sfinŃenie 

și mare bucurie cea mai importantă sărbătoare 

creștină „Paștele” sau Învierea Mântuitorului nostru 

Iisus Hristos. 

 Această sărbătoare magică aduce în sufletele 

tuturor creștinilor, maturi și copii, săraci și bogaŃi, 

sănătoși sau bolnavi, liniște, puritate, bunătate, 

iertare, milostenie și mai ales multă credinŃă. 

Lăcașurile sfinte, luminate de candelabre de cristal, 

strălucitoare, găzduiesc o mulŃime de credincioși, 

care, cu sufletul la gură, așteaptă miezul nopŃii. Bătăile 

unui orologiu îndeamnă privirile tuturor să se ridice 

spre bolta cerească, parcă așteptând să vadă cu ochii 

lor minunea, pe Hristos, Care S-a sacrificat pentru întreaga omenire. 

Atunci, la ora Sfântă a Învierii, se aud glasurile preoŃilor spunând: „VeniŃi de luaŃi lumină!”, apoi 

„Hristos a Înviat!”. ToŃi creștinii răspund cu evlavie și dulce glas: ,,Adevărat a Înviat!’’, cântă și înconjoară Sfânta 

Biserică, având în mâini lumânări aprinse, ca într-un pelerinaj. 

Noi, copiii, așteptăm cu o emoŃie care nu se poate descrie în cuvinte, cu o iubire imensă, aparte, sosirea 

Paștelui. Slujba de la Biserică, Sfânta Împărtășanie, masa festivă de sărbătoare în mijlocul căreia se află coșul cu 

ouă roșii, culoare ce simbolizează sângele vărsat de Iisus Hristos pe Cruce, toate acestea ne aduc multă fericire 

pe care o împărŃim mereu cu familiile  noastre. 

Oare îi vom putea mulŃumi vreodată lui Dumnezeu pentru toate acestea și pentru faptul că existăm ca 

să ne putem bucura de ele?  

În noaptea sacră a Învierii, stelele aurii în mișcarea lor au scris pe cerul îmbrăcat parcă și el, în straie de 

sărbătoare: 

                                          
                                            „HRISTOS A ÎNVIAT !” 
 
 
 
 
 

             Bianca Obreja , clasa a VI-a B    
       Şcoala „Emil RacoviŃă”, Oneşti 

ESEU 
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 MicuŃul Carol era un copil timid și liniștit. Într-o zi veni acasă și-i spuse mamei că de Sfântul Valentin ar 

vrea să pregătescă o felicitare pentru toŃi colegii de clasă. Instinctiv, mama exclamă: "Nu! Nu e cazul!" 

 În fiecare zi, ea se uita la copiii care se-ntorceau acasă de la școală pe jos. Carol al ei se târa mereu 

ultimul. CeilalŃi râdeau și formau o mică gașcă veselă, dar Carol nu se întovărășea niciodată cu ei. Mama se 

hotarâ să-și ajute băiatul și-i cumpără lui Carol cartoane și creioane colorate. Timp de trei săptămâni, seară 

de seară, Carol desenă meticulos treizeci și cinci de felicitări de Sfântul Valentin.  

 Sosi ziua de Sfântul Valentin, iar Carol nu mai putea de emoŃie. Strânse cu grijă toate felicitările, le puse 

în ghiozdan și fugi afară.  

 Mama se gândi să-i facă prăjitura lui preferată pe care s-o găsescă lângă o ceașcă caldă de cacao când se 

va întoarce de la școală. Știa că va fi dezamăgit și poate în felul acesta îi va alina suferinŃa. Tuturor le va da o 

felicitare, el însă, nu va primi niciuna. În acea după-amiază mama pregăti prajitura și ceașca de cacao. Când 

auzi obișnuita zarvă a copiilor, privi pe fereastră. Veneau ca de obicei râzând și povestind. Și ca întotdeauna, 

Carol era ultimul, singur. Intră aproape-n fuga în casă și-și aruncă ghiozdanul pe un scaun. Nu avea nimic în 

mâna, iar mama se aștepta să izbucnească în lacrimi. 

  "Mama Ńi-a făcut prăjitură și cacao", spuse ea cu un nod în gât.  

 Dar el aproape că n-o auzi. Trecu mai departe, cu faŃa aprinsă, spunând tare: “Niciunul măcar. Niciunul 

măcar!" Mama îl privi nesigură. Iar copilul adăugă: "N-am uitat pe niciunul măcar, pe niciunul!" 

    Pe niciunul măcar. 

 

“VoinŃa Tatălui care m-a trimis este să nu pierd pe niciunul din 
cei pe care mi i-a dat" (Ioan 6,39).  

FELICITĂRILE 
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“Hristos S-a ÎnălŃat! 

                           Adevărat S-a ÎnălŃat!” 


