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La început a fost Cuvântul…

În planul Divinităţii, fiecare om este un cuvânt
gânditor, aflat în dialog nu numai cu celelalte cuvinte
personale umane, ci şi cu Cuvântul dumnezeiesc. În
starea primordială, Creatorul vorbea cu omul adamic
într-un singur limbaj; omul căzut în păcat nu a mai
înţeles graiul îngerilor şi întru târziu Dumnezeu îl
trimite pe Moise, ca şi pe ceilaţi profeţi şi Apostoli, să
le transmită oamenilor cuvintele Sale. Mai apoi,
învăţătura divină a fost transpusă într-o formă scrisă
şi aşa Biblia a devenit rostirea lui Dumnezeu, anume
pentru oameni şi prin oameni.

Noul Testament arată că, "la plinirea vremii"
(Galateni 4,4), Iisus Hristos a ales să coboare în lume
şi în istorie, cu scopul de a descoperi omului pe
Dumnezeu-Cel-Nevăzut, El Însuşi înfăţişându-Se pe
Sine ca fiind din eternitate Dumnezeu Cuvântul: "La
început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi
Dumnezeu era Cuvântul" (Ioan 1,1), adică Logosul
Divin.

Dacă flosofia elenă înţelegea prin Logos raţiunea
de a exista a oricărui lucru sau puterea creatoare a
Divinităţii, în perspectiva creştină, Logosul (în limba
română, termenul grecesc logos se traduce prin
cuvânt, rostire) este Iisus Hristos, necreat şi Întrupat,
prin Care au fost făcute toate (Ioan 1,3), de aici şi
denumirea de Atotţiitor sau Pantocrator. În această
calitate, Logosul Divin, Creator, Proniator şi
Mântuitor, este Lumină, sălaş şi izvor al vieţii, Care
zămisleşte lumi, după cum mărturiseşte şi Sfântul
Evanghelist Ioan, cel numit şi "Cuvântătorul de
Dumnezeu".

Creat după chipul lui Dumnezeu Cuvântul, fiecare
om este invitat să soarbă putere din Logosul divin,
fiecare făptură este chemată, aşadar, la o regăsire, în
străfundurile sale profunde, a legăturii cu Cuvântul

dumnezeiesc. Necesitatea de a transpune în fapte
acest ideal este evidenţiată şi de etimologia
termenului cuvânt, care provine din limba latină de la
conventum, conventus, adică întâlnire, adunare, etc.

Tocmai din această întâlnire a omului cu
Dumnezeu, a dascălilor şi elevilor cu izvorul
existenţei fiecăruia dintre noi, a luat fiinţă proiectul
LOGOS-credinţă şi spiritualitate, la iniţiativa
Colectivului de Redacţie, cu valorosul sprijin atât al
conducerii Liceului, cât mai ales al colaboratorilor,
elevii şi profesorii noştri.

Revista LOGOS, dedicată, în mod special, copiilor
şi tinerilor spre publicare de articole, lecturare şi
cercetare, devine complementară cursurilor de
Religie, având un scop nobil: a şti, a înţelege şi a
cunoaşte mai multe din învăţătura dumnezeiască: "Şi
aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine,
singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe
Care L-ai trimis" (Ioan 17,3).

Mulţumim tuturor celor care au contribuit la
publicarea celui dintâi număr al revistei LOGOS,
exprimându-ne dorinţa ca următoarele apariţii să fie şi
mai provocatoare şi dăruitoare de credinţă vie, nădejde
şi dragoste faţă de Bunul Dumnezeu.

Aflându-ne în perioada premergătoare Naşterii
Domnului acest timp trebuie să fie utilizat astfel încât
Pruncul Iisus Hristos să Se nască tainic şi în sufletele
noastre,  împlinind cuvintele acest minunat colind: "Şi
acum te las, fii sănătos/Şi vesel de Crăciun/Dar nu uita
când eşti voios,/române, să fii bun".

Tuturor sărbători fericite şi la mulţi ani!

Prof. Marius-Constantin Pavel
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Interviul editiei
-prof. Gh. Ciocodeică-

Întotdeauna echilibrat în gândire, cu atitudine demnă, fără
a exclude bucuria, modest, însă sursă vie a cunoaşterii
profunde a multor domenii ale ştiinţelor sociale, domnul
profesor Gh. Ciocodeică, mi-a atras atenţia printr-o îmbinare
a unui vast bagaj de cunoştinţe teoretice cu un spirit practic
remarcabil. Ca o persoană care şi-a văzut împlinit visul de a
scrie-de altfel, cărţi cu o profundă marcă etică şi estetică-
sfaturile sale către elevi de a-şi urma propria cale, transced
nivelul comunicării interpersonale, pentru a se integra şi în
noul proiect al revistei LOGOS.
-Î.Domnule profesor, vă mulţumesc, în primul rând,
pentru amabilitatea de a contribui la realizarea
acestui proiect, Logos-revistă de credinţă şi
spiritualitate. Vă rog să ne prezentaţi câteva repere
din fişa dumneavoastră biografică. Ce v-a atras către
activitatea didactică?

R: Sunt un „fiu al oraşului”, cum se spune(a). Am
terminat Liceul Teoretic (funcţiona unde acum este
Şcoala nr.4) şi apoi, după absolvirea facultăţii am fost
coleg cu foştii mei profesori, faţă de care aveam acelaşi
respect ca şi fost elev, multă vreme considerându-mă în
continuare astfel în raport cu dânşii. Ca un amănunt, în
faţa unora nici nu aveam curaj să fumez! Nu am
„vizat” însă de la început cariera didactică, pe care o
admiram de altfel foarte mult. În clasa a X-a fiind, m-
am decis să urmez Sociologia, considerând pe atunci că
aceasta, împreună cu Psihologia şi Informatica vor
reprezenta viitorul. În anul absolvirii facultăţii, însă,
secţia Sociologie s-a desfiinţat, cu ordin „de sus”, şi
tuturor absolvenţilor ni s-au asigurat repartiţii în
învăţământ. În oraş existând un post liber, eu fiind de-
al locului, şi în funcţie şi de medie (am terminat cu
9,36, parcă) am venit aici, unde am fost primit foarte
bine. Aşa a început cariera mea didactică, continuată
apoi cu multe alte examene, cursuri de pregătire etc.
Mult de tot mi-ar fi plăcut să lucrez şi ca ziarist, dar pe
atunci cerinţele erau unele aparte, pe care nu le
îndeplineam: să provii din producţie, să fii membru de
partid etc. Repet, însă, consider meseria de profesor
una dintre cele mai frumoase, mai nobile şi mai
responsabile (alături de cea de medic, de pildă).

Î. Dacă aţi fi din nou elev, aţi alege să vă îndreptaţi
tot spre domeniul ştiinţelor socio-umane? A fost
marea dumneavoastră pasiune sau o alegere de
context?
R: De domeniul „social” m-am apropiat din timpul

liceului. Dar „uman-culturalul” m-a atras mult mai

devreme, din clasele foarte mici, chiar, când eram
„cititor fruntaş” (numele acestora era pus la un avizier
al Clubului Flacăra 1, unde aveam fişă)-desigur, pentru
literatura specifică vârstei. Adică, vreau să spun, am
citit foarte mult (sigur, acum o grămadă de cărţi îmi
apar ca maculatură, fără valoare, deci), şi chiar am
cochetat cu scrisul. Atenţie, această dragoste pentru
lectură mi-am cultivat-o singur; nu ţin minte să mă fi
îndrumat ori încurajat sistematic cineva. Revenind,
„punctual”, la întrebare, cred că domeniul socio-
umanului mi-ar fi la fel de apropiat şi dacă (imposibil,
de altfel-de aceea e
riscant răspunsul la o
întrebare de acest gen) aş
fi din nou elev. Nimic
contextual, aşadar.

Î. Luând în considerare
activitatea dumneavoas-
tră literară, deci gustul
pentru literatură, care este motivul pentru care v-aţi
îndreptaţi către predarea ştiinţelor socio-umane şi nu
chiar a literaturii?
R: Ca să ajungi ziarist, ceea ce mă fascina (să-ţi

însoţească numele un text-nu mai vorbesc, o carte! –
mi s-a părut dintotdeauna cel mai minunat lucru) într-o
vreme se putea, chiar terminând Filosofia ori Literele.
Nu am prins „vremurile”. Nu am dat la Facultatea de
limba şi literatura română pentru că aveam impresia că
trebuie să citeşti foarte, foarte mult, şi nu eram sigur că
aş fi putut face faţă. Acum n-aş mai zice acelaşi
lucru…

Î. Cum vedeţi iniţiativa noastră de publicare a unei
reviste a Liceului cu teme ce fac referire la credinţă şi
spiritualitate?
R: O aplaud cu toată sinceritatea. Am o iubire aparte
pentru reviste, iar faptul că are profilul acesta, care îmi
este foarte drag şi la care, cu toată modestia, mă pricep
binişor, având şi lecturile necesare-mă încântă o dată în
plus. De altfel şi colaborez în acest număr cu un text
despre „liberul arbitru”.

Î. Care sunt principalele capcane pe care lumea
tinerilor le ascunde, în prezent? Ca profesor,
modelator al unor minţi, dar mai ales al unor suflete,
care sunt recomandările dumneavoastră pentru elevi
cu scopul de a-i ajuta să le evite?
R: Dacă le-aş aminti, ar trebui să emit nişte truisme

(din păcate-şi spun asta pentru că ele fac deja parte din
„decorul” cotidianului). Spune Apostolul: „Sfătuiţi-
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vă!” Ei bine, tinerii nu pot accepta că au o vârstă la
care sunt încă în plin proces de formare a personalităţii.
Ei vor să fie „independenţi”, au impresia că le ştiu pe
toate, văd într-un sfat o limitare a libertăţii lor de
gândire şamd. Se lasă foarte uşor influenţaţi,
manipulaţi, nu mai sunt conectaţi la statutul lor strict
de elevi. Nu generalizez şi ştiu că mai toţi am trecut
prin această „criză de personalitate”, dar parcă se
depăşeşte prea mult măsura. Dacă atragi cuiva atenţia
că nu a făcut ceva bine, că a greşit, că a avut un
comportament incorect, va spune „mă scuzaţi”, iar în
secunda următoare va face la fel. Mă „consolează”
ideea că până la urmă cu siguranţă se vor îndrepta,
depăşind vârsta asta destul de dificilă a adolescenţei,
urmând o formă superioasă de învăţământ, apoi
desfăşurând o activitate utilă, aşezându-se la casa lor
etc. Ce aş vrea eu de la ei ar fi o maturizare… mai
rapidă, în concordanţă şi cu ritmul tot mai alert al vieţii
care nu prea mai lasă loc de multă joacă şi care va tria,
nemilos, valorile. Deci, să ceară sfatul părinţilor,
profesorilor, preotului-cu toţii persoane care nu le vor
decât binele şi numai binele.

Î. Care este elementul care particularizează cel mai
puternic activitatea cu elevii de liceu, spre deosebire
de cei mai mici? Cum pot fi îndrumaţi elevii către
formarea unei personalităţi individuale armonioase?
R: Vârsta şi atât. În ce priveşte a doua parte a

întrebării, şcoala are sarcini şi mijloace specifice prin
care să ajute la formarea personalităţii elevilor. O
condiţie minimă şi necesară este… alegerea şcolii în
„defavoarea” altor… tentaţii, anturaje dubioase etc.

Î. Copiii şi tinerii din zilele noastre simt, deseori,
prezenţa proniatoare a lui Dumnezeu în viaţa lor. Au
fost momente, vreo întâmplare, în care aţi simţit acut
prezenţa Lui?
R: Sunt convins că Dumnezeu este prezent în viaţa

noastră chiar şi atunci când… nu îi simţim prezenţa.
Poate chiar mai mult atunci.Eu chiar cred că
Dumnezeu ne încearcă într-una. Asupra unor situaţii
personale trăite în spiritul întrebării tale, dragă Marius,
aş dori să păstrez discreţia. Dar, hai să-ţi spun totuşi că
atunci când am intrat în biserica (săpată în stâncă, şi
unde se găseşte una din cele 12 icoane pictate de
Apostolul Luca la dorinţa Maicii Domului şi adusă aici
de Apostolul Andrei) de la mănăstirea Nămăieşti, am
simţit un fior aparte care mi-a străbătut tot corpul şi am
început să plâng…

Î. Ce motivaţie le putem oferi tinerilor pentru a citi,
literatură, în general şi scrieri religioase, în special?

R: De oferit o motivaţie, nu cred că putem. Din păcate,
nici chestia cu exemplul personal nu mai funcţionează.
Mai degrabă să îi ajutăm să-şi creeze o motivaţie
cognitivă, intrinsecă pentru lectură. Dar văd atâta
aversiune faţă de această activitate „inutilă” încât sunt
descurajat complet. Sunt atâţia factori implicaţi în
treaba asta… şi sunt şi atâtea obstacole… Eu îi aştept
pe cei ce au înclinaţii spre scris să vină să le dau un
sfat, o indicaţie… Am lansat de curând o carte, chiar în
liceu, dar foarte puţini s-au dovedit dornici s-o procure
şi s-o citească…Ce să mai zic?... Uneori mă simt
depăşit de tot de situaţie, şi la toate îndemnurile mele
de a citi, am impresia că mă lupt cu mori de vânt.

Î. Ne puteţi da exemple de elevi de-ai dumneavoastră
de care sunteţi mândru şi care, prin învăţarea
temeinică a unui domeniu care le-a făcut plăcere, au
ajuns la performanţe în viaţa personală şi
profesională?
R: Am fost dirigintele unei clase deosebite (au terminat
în 1989!). Isteţi, receptivi, cu simţul umorului,
deschişi, îmi făceau vizite acasă... O fată a ajuns
redactor şef la un cotidian central (am ajutat-o
personal, „punându-mă rău” cu mama ei care voia să
urmeze ASE-ul, eu zicându-i s-o lase să facă ce vrea,
adică Literele), un altul preot, alţii informaticieni,
brokeri, specialişti în diverse domenii, lucrează prin
Germania, SUA… Am avut şi elevi care au ales să
urmeze meseria de profesor pentru că, mi-au zis, eu am
fost „de vină”… Nu dau nume, evident.

Î.Ce sfaturi aveţi pentru elevii încă nehotărâţi în
alegerea carierei?
R: Pilda talanţilor, despre cum folosim darurile lui

Dumnezeu (Matei, 25, 14-30), poate fi, cu siguranţă,
un temei pentru sfaturile de care zici. În primul rând ar
trebui ca fiecare să caute îi sine pentru a vedea cu ce
daruri a fost înzestrat de Dumnezeu. În „zona” aceasta,
sigur că nu ne putem substitui părinţilor care-şi cunosc
mai bine (şi mai demult) copiii. Dar îi putem încuraja,
dacă întrezărim la ei anumite înclinaţii, pasiuni,
abilităţi, aptitudini… Înainte se vorbea de orientarea
profesională… Acum facultăţile se urmează de multe
ori la întâmplare, să fie făcute, ce-o ieşi după aceea, se
va vedea… Oricum, sintetic, sfaturile sunt acestea: Să
profite cât mai mult de timpul petrecut în şcoală pentru
a se instrui/ Să întrebe/ Să-şi descopere „darurile” şi să
le înmulţească/ Să-şi urmeze visul!...

Vă mulţumesc pentru interviul acordat.
Gh.C: Cu mult drag.

Interviu consemnat de
Prof. Marius Constantin Pavel
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Din activitatile noastre…

Pelerinajul copiilor la slujbele oficiate cu ocazia sărbătorilor
la Biserica Sfântul Pantelimon din Moreni

Momente din cadrul repetiţiilor susţinute de corul colindătorilor

Activitate concurs cu tema 2012-ANUL OMAGIAL AL TAINEI SFÂNTULUI MASLU
ŞI AL ÎNGRIJIRII BOLNAVILOR

Colindul tradiţional la Biserica Sfântul Pantelimon din Moreni
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Liberul arbitru

Liberul arbitru reprezintă, după cum se ştie de către
toţi cei care au minime cunoştinţe de religie ori
filosofie, poziţia creştinismului faţă de problema
destinului. În concepţia creştină, destinul nu există,
din cel puţin două motive.

În primul rând, pentru că dacă acesta ar exista,
atunci nimeni nu ar mai fi responsabil pentru faptele
sale (inclusive-sau mai ales-cele mai grave: crimă,
furt, minciună, etc.) pentru că… nu-i aşa? – astfel i-a
fost scris. Deci nu el, făptuitorul, este vinovat, întrucât
nu a făcut decât ceea ce îi fusese stabilit dinainte.
Întâmplător sau nu (uite, ar fi de discutat pe marginea
acestui aspect), tema destinului este subiectul predilect
al tragediilor antice (vezi cazurile lui Oedip,
Agamemnon ori Antigonei).

În al doilea rând, dacă ar exista destin, atunci toată
educaţia morală ar deveni inutilă-din aceleaşi
considerente de mai devreme: de ce să mai învăţ pe
cineva (sau să învăţ eu) ce este moral, cum e moral să
ne comportăm etc., dacă faptele noastre sunt
„programate”? Oricum, cu toată educaţia morală, dacă
ceva (imoral) e să se întâmple, se va întâmpla, aşa
că…

Problema liberului arbitru apare în scrierile
Sfinţilor Părinţi, fiind teoretizată într-un mod de-a
dreptul exemplar de Sfântul Augustin. Acesta va face
însă (şi) diferenţa dintre „liber arbitru” şi „libertate”.
Astfel, liberul arbitru reprezintă posibilitatea de a
alege între două variante (de pildă, între bine şi rău –
cel mai adesea -, ori drept şi nedrept). La rândul ei,
libertateaeste posibilitatea de a face ceea ce ai ales,
prin liber arbitru. În acest fel, libertatea devine un fel
de liber arbitru în acţiune.

Diferenţa radicală dintre concepţiile grecilor antici
şi creştinism este că primii vedeau raportul zeu-om
aidoma raportului stăpân-sclav, în timp ce creştinismul
modifică raportul dintre om şi Dumnezeu (mai ales în
Noul Testament), în sensul că omul nu mai e sclav,
după cum Dumnezeu nu e stăpân: omul e fiu, iar
Dumnezeu e părinte.

Necesitatea în viziunea anticilor exprima voinţa
zeilor.Dacă destinul putea fi prevestit (de exemplu,
prin oracole), el nu putea fi preîntâmpinat.Aşa că, o
dată declanşat, lanţul evenimenţial al destinului se
întinde până la rupere (moartea eroului, de pildă).

În schimb, Dumnezeu nu porunceşte omului, chiar
dacă are această putere. El se mulţumeşte să-l
sfătuiască pe om şi nu să-l oblige. Tocmai din această

ne-obligativitate rezultă libertatea omului. Dacă o
foloseşte sau nu, aceasta este treaba sa.

La ce ar folosi aceste considerente… teoretice
pentru viaţa noastră de zi cu zi? În cel puţin două
direcţii. În primul rând, să nu ne lăsăm dominaţi de
ideea resemnării în faţa unor greutăţi de multe ori
chiar inerente cu care ne vedem nevoiţi a ne confrunta
– sigur, toate ce ni se întâmplă, inclusiv relele pe care
le suportăm din partea altora, cu voie de la Dumnezeu
se întâmplă, dar asta nu înseamnă că nu putem (tot cu
voie de la Dumnezeu) să luptăm împotriva acestora;
apoi, nu trebuie să credem că dacă anumite răutăţi pe
care le facem noi altora (chiar acel „mic păcat” de
care vorbeşte Dan Puric), nefiind „sancţionate” acum,
înseamnă că nu ne vor fi imputate, până la urmă,
întrucât ele ne-au fost „permise” şi chiar „programate”
prin destin. Vezi cazul celor care prosperă văzând cu
ochii prin încălcarea legii de care parcă n-au habar, ori
care par a face tot timpul ce vor, pe căi imorale şi
ilegale, dar cărora, până la urmă… tot li se înfundă.

În al doilea rând, trebuie să devenim conştienţi că
viaţa noastră este rezultatul, „produsul” unui şir
neîntrerupt de alegeri pe care le facem în fiecare zi, în
fiecare clipă, chiar. Şi asta din zori de zi şi apoi pe
parcursul întregii zile; al întregii vieţi, până la urmă.
Nu zicem (sau auzim pe alţii zicând), deseori, că dacă
nu am fi făcut nu ştiu ce, altfel s-ar fi petrecut
lucrurile? Că ce neinspiraţi (e un eufemism!) am fost
când ne-am luat după cutare, şi în loc să fi făcut ceva
ce iniţial am fi voit (acum apreciem că ar fi trebuit să
facem asta!), am făcut altceva pe care acum îl
regretăm, ori ne-a adus cine ştie ce neplăceri? Uneori
mai putem îndrepta lucrurile, alteori, din păcate, nu
mai e posibil.

Atenţie, deci, la ce alegem. Să cumpănim mai mult
timp înainte de a lua o decizie. Cum se spune, să
măsurăm de şapte ori şi să tăiem o dată. Să alegem
binele în locul răului, dreptatea în locul nedreptăţii,
altruismul în locul egoismului, adevărul în locul
minciunii, cinstea în locul necinstei, cunoaşterea în
locul ignoranţei. Bine-bine, veţi întreba, dar cum vom
şti ce şi cum să alegem? Un prim răspuns: sfătuiţi-vă
cu cei care cu siguranţă nu vă vor dori niciodată răul şi
vă vor învăţa numai de bine: părinţii, profesorii,
preotul.

Prof. Gh. Ciocodeică
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Sarbatoare si distractie

Deși viața modernă tinde să contopească până la
confuzie sinonimică termenii de mai sus, ei sunt, în
fond, foarte diferiți. Pentru cei mai mulți dintre noi a
fi sărbătoare înseamnă a te distra. Adică: băutură,
mâncare, muzică, dans, eventual sex. Și a te distra cât
mai mult ar fi chiar scopul, sensul unei vieți fericite.
Mulți oameni (și nu numai tineri) ar fi uimiți dacă le-
ai spune că sărbătoarea nu are nimic de-a face cu
distracția, care este cu totul altceva. Gândiți-vă la
ceea ce simțiți când se apropie o sărbătoare personală,
aniversarea de pildă. Un fel de neliniște de emoție,
ziua respectivă este altfel decât toate celelalte, are o
altă consistență, o altă aromă, o altă lumină. Aceasta
este esența interioară a sărbătorii.Acest timp altfel.Nu
hainele noi, musafirii, cadourile, muzica, șampania,
dansul…ci această emoție puternică, starea de
indescriptibilă și inexplicabilă fericire, constituie
esența sărbătorii. La limită, poți petrece o sărbătoare
perfectă și complet singur. Dar nu te poți distra
singur. Pentru o sărbătoare trebuie să te pregătești, să
te antrenezi, aș spune că e mai plăcută uneori această
pregătire decât sărbătoarea propriu-zisă. Sărbătoare
înseamnă bucurie, și câți dintre noi mai știm să ne
bucurăm cu adevărat? La ceșcoală învățăm cum să ne
bucurăm? Sunt cele de mai sus gânduri de ajutor
pentru ceea ce înseamnă sărbătoarea/sărbătorirea
Nașterii Domnului. Atenție, nu „sărbătorile de iarnă”,
cum se spune beteag peste tot.

Sărbătoarea, creștină și populară, este una singură,și ea nu are a face cu distracția superficială, ci cu
bucuria profundă. Tot acel complex de obiceiuri și
ritualuri despre care noi mai știm azi atât de puțin(e)și de superficial nu însemna decât adecvata pregătire
pentru ceasul unic al Sărbătorii. Sufletul trebuia
curățit, purificat, pregătit, așa cum noi, azi, ne
curățăm numai trupul, din păcate. Tezaurul de
colinde, cântece de stea, plugușorul și-au pierdut
semnificațiile chiar și în zonele „folclorice”
tradiționale.Totul a devenit spectacol. Falsificate și
comercializate azi obiceiurile, colindele superbe (de la
cele ale lui Hrușcă la cele rap, de ce oare toți
cântăreții se simt obligați să scoată câte un cd cu
colinde?) nu mai au nimic din fiorul sacru al Marei
Așteptări a Nopții Sfinte. Eu unul, mă simt intoxicat
de abuzul de colinde ce încep a se face auzite încă de
pe la sfârșitul lui noiembrie, ca și de „brazii”, care de
care mai excentrici de la supermaket. Abuzul distruge
orice fior al tainei, al bucuriei.Ne gândim exclusiv la

ce punem pe masă, cu ce ne îmbrăcăm și mai deloc la
felul cum ne-am îmbogățit sufletul cu această
Sărbătoare. Unii țin chiar „post”, uitând că nu
reținerea alimentară este adevăratul post, ci curățirea
sufletului. Adică tocmai primenirea în vederea
Sărbătorii.Ne putem feri de comercializarea aceasta
invadatoare?Ce ați zice dacă
Moșul v-ar aduce în dar, ca pe
vremuri, numai nuci, mere și
colaci? Nu era aceasta o lecție
subtilă că sărbătoarea nu
înseamnă îmbuibare mate-
rială, ci înțelegerea miracolu-
lui ascuns în verbul A Dărui?

Noi așteptăm, azi, sărbă-
toarea ca să primim, nu ca să dăruim, fiecare din
puținul nostru, celor care au mai puțin decât noi. Era
mai mică bucuria piciului de pe vremea lui Creangă
care își umplea trăistuța cu plăcinte și colaci decât cea
a copilului de azi din clasa zero care țipă după tabletăși smart? Era mai puțină satisfacția unei codane care
termina de brodat după luni de muncă o ie splendidă
decât cea a puștoaicei de azi care a prins o promoție
cool la o firmă celebră de farduri? N-aș crede!
Oamenii aceia știau ceva ce noi am uitat, de aceea
suntem mult mai săraci. Știau ce înseamnă o
sărbătoare, știau să se bucure cu măsură.
Distracția….e altceva. Ați observat că după distracție
nu ești bucuros, ci obosit? Epuizat. Mahmur. Și, de
cele mai multe ori, deloc fericit. De-creștinarea
modernă a dus la înlocuirea treptată a Sărbătorii
Nașterii cu cea a lui Moș Crăciun. Care, prin alte
părți, este de fapt Nicolae. Cine, ce să mai înțeleagă?
Nu vă pot dori, în consecință, decât să vă îmbrace
lumina Sărbătorii în cel mai frumos strai de pe
pământ, cel al bucuriei depline!

Prof. dr. Christian Crăciun

Sfârsitul lumii, între discurs
mediatic si adevar biblic

Din cele mai vechi timpuri, umanitatea a fost
preocupată nu numai de originea omului şi a
cosmosului, ci mai ales de sensul istoriei sale.
Învăţătura creştină, izvorâtă din opera de mântuire a
lui Hristos Domnul, descoperă adevărul potrivit căruia
lumea, ca dar al lui Dumnezeu, are un început, dar va
avea şi un sfârşit: "Întru început, Tu, Doamne, ai
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întemeiat pământul şi lucrul mâinilor Tale sunt
cerurile. Acelea vor pieri, iar Tu vei rămâne. Toate ca
o haină se vor învechi şi ca pe un veşmânt le vei
înfăşura şi se vor schimba; iar Tu Acelaşi eşti, şi anii
Tăi nu se vor sfârşi" (Ps. 111,26-28).

În ultimii ani, tema sfârşitului eshatologic
(cuvântul eshatologie provine din termenul grecesc ta
eshata, care semnifică cunoaştere despre cele din
urmă evenimente pământeşti, despre sfârşitul istoriei
şi despre cele ce se vor întâmpla în Împărăţia lui
Dumnezeu) a generat desfăşurarea multor dezbateri,
au luat naştere studii şi documentare cu privire la
diverse ipoteze asupra drumului pe care îl urmează, în
general, umanitatea. În cele mai multe cazuri
elementele negative s-au dovedit a fi copleşitoare,
înfricoşătoare chiar, prin prezentarea, într-un viitor cât
mai apropiat, a unei date exacte a sfârşitului lumii. La
aceste frământări ale sfârşitului eshatologic, pe care le
vom trata pe scurt în cele ce urmează, Biserica
Ortodoxă ne oferă răspunsuri, care odată cunoscute,
au menirea de a se transforma în atitudini de viaţă.

Evenimentele premergătoare sfârşitului lumii.
Potrivit mărturiilor biblice, dacă Judecata particulară
va avea loc după moartea fiecărui om, Judecata
universală, numită şi Judecata de Apoi, va avea loc la
sfârşitul lumii. Judecata aceasta a tuturor oamenilor,
din orice timp şi loc, este precedată de anumite
evenimente, ce evidenţiează, cu destulă claritate,
modul în care va avea loc Parusia Domnului, adică
venirea lui Hristos a doua oară pe pământ: astfel, la
apariţia pe cer a semnului Fiului Omului (Sfânta
Cruce) şi la sunetul Arhanghelului din trâmbiţa lui
Dumnezeu, precum şi la glasul Fiului lui Dumnezeu,
Domnul Hristos va coborî din cer cu putere multă
(Matei 24,30), îmbrăcat în slavă, înconjurat de îngerii
Săi. El va veni în acelaşi trup transfigurat şi preamărit
prin Învierea şi Înălţarea Sa la ceruri. În aceeaşi clipă
va avea loc prefacerea şi înnoirea oamenilor sau
schimbarea chipului lumii acesteia ("ceruri noi şi
pământ nou" (2 Petru 3,13)), învierea morţilor
("Amin, amin, grăiesc vouă, că vine ceasul şi acum
este, când morţii vor auzi glasul Fiului Dumnezeu, şi
care vor auzi vor învia...căci vine ceasul în care toţi
cei din morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi cei ce
au făcut cele bune întru învierea vieţii, iar cei ce au
făcut cele rele întru învierea osândirii" (Ioan 5,25,28-
29)), şi schimbarea trupurilor celor vii ("...nu toţi vom
adormi, dar toţi ne vom schimba deodată" (1
Corinteni 15,51)). Revenit pe pământul transfigurat,
Judecătorul Hristos va fi înconjurat de îngeri, de
Apostoli şi de Sfinţi.

Spre deosebire de procedura Judecăţii particulare,
sentinţa Judecăţii universale, pronunţată, în mod
public, de Iisus, pe baza consecinţelor faptelor
fiecărui om asupra contemporanilor săi, va fi una
definitivă şi irevocabilă: oamenii păcătoşi vor primi
drept pedeapsă Iadul (deşi este prezentat în Biblie prin
expresii de genul, "gheena focului", "pieire", "foc
nestins", "întunericul cel mai din afară", "iezerul de
foc","loc de chin", etc., această stare este de fapt
permanentizarea maximă a vederii şi conştientizării
tuturor relelelor săvârşite, după cum afirmă Părintele
Dumitru Stăniloae), iar cei buni şi credincioşi vor
dobândi Raiul sau Împărăţia lui Dumnezeu (locul
lipsit de întristare şi suferinţă, de boli şi patimi, aflat
în imediata apropiere a Divinităţii şi a Sfinţilor, loc ce
reprezintă, în cele din urmă, prezenţa intimă a tuturor
în Dumnezeu).

Prefacerea sau transfigurarea lumii şi învierea
celor morţi pentru a fi supuşi Judecăţii universale sunt
acţiuni determinate de a doua venire a lui Hristos pe
pământ, eveniment ce poartă mai multe denumiri:
"Ziua Domnului Iisus" (1 Corinteni 5,5),"ziua cea
mare" (Iuda 11,6), "ziua mântuirii" (2 Corinteni 6,2),
etc. Revelaţia despre sfârşitul lumii este înfăţişată de
Scriptură în mod tainic, întrucât acest eveniment va
veni pe neaşteptate: "De aceea şi voi fiţi gata, că în
ceasul în care nu gândiţi Fiul Omului va veni" (Matei
24,24), "ca un fur" (2 Petru 3,10), în timp ce oamenii
îşi vor desfăşura activităţile cotidiene, aidoma zilelor
anterioare potopului din vremea lui Noe.

Semnele biblice ale sfârşitului lumii. Paradoxal,
cu toate că Biblia nu precizează cu certitudine când va
avea loc a doua venire a lui Hristos pe pământ,
eveniment cunoscut numai de Bunul Dumnezeu: "Iar
de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii
din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl" (Matei 24,36),
totuşi vor fi unele semne care vor indica, cu o
oarecare probabilitate, apropierea sfârşitului lumii:
a)predicarea Evangheliei la toate popoarele lumii:
"Şi se va propovădui această Evanghelie a Împărăţiei
în toată lumea, spre mântuire la toate neamurile şi
atunci va veni sfârşitul" (Matei 24,14); b)convertirea
poporului evreu la creştinism: "Fiii lui Israel se vor
întoarce la credinţă şi-L vor căuta pe Domnul
Dumnezeul lor şi pe David, împăratul lor, iar la
sfârşitul zilelor celor de pe urmă se vor apropia cu
înfricoşare de Domnul şi de bunătatea Lui" (Osea3,5);
"Şi aşa tot Israelul se va mântui..." (Romani11,25-
27); c)venirea lui Antihrist, care se va substitui lui
Hristos şi va prigoni pe cei aleşi ai Domnului:
"Copii, este ceasul de pe urmă, şi precum aţi auzit că
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vine antihrist, iar acum mulţi antihrişti s-au arătat-de
aici cunoaştem că este ceasul de pe urmă"(1 Ioan
2,18); d)apariţia unor prooroci mincinoşi şi
căderea multora de la credinţă, precum şi
înmulţirea fărădelegilor între oameni: "Şi mulţi
prooroci se vor scula şi vor amăgi pe mulţi şi din
pricina fărădelegii se va răci dragostea multora"
(Matei 24,11-12); e)venirea pe pământ a lui Enoh şi
a Sfântului Ilie (Apocalipsă 11,3-11); f)producerea
unor catastrofe în natură şi între oameni: foamete,
secetă, ciumă, cutremure de pământ, întunecări de
soare şi de lună, războaie şi veşti de războaie între
statele lumii (Matei 24,4; Marcu 13,7-13; Luca 21,9-
19); g)arătarea pe cer a semnului (Sfânta Cruce)
lui Iisus Hristos: "Atunci se va arăta pe cer semnul
Fiului Omului...şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe
norii cerului cu putere şi cu slavă multă" (Matei
24,30).

Tâlcuind semnele mistice ale sfârşitului, prezentate
de Iisus în mod direct sau prin Apostolii Săi, Părintele
Dumitru Stăniloae ne învaţă că acestea vor avea şi o
aparenţă lipsită de echivoc, ceea ce oferă posibilitatea
de a le indica ca fiind prezente, chiar înainte de a se
produce în mod real, în timp ce realitatea lor va putea
fi contestată de unii oameni, când se vor desfăşura de
fapt; de aceea, "...luaţi seama să nu vă speriaţi, căci
trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârşitul" (Matei
24,6).

Teoria sfârşitului lumii în cadrul istoriei. Fără a
ţine seama de caracterul supranatural şi imprevizibil
al celei de a doua veniri a lui Hristos pe pământ, în
cursul istoriei şi mai ales în ultima vreme, oamenii s-
au încumetat a prezenta, "cu exactitate", date ale
producerii sfârşitului lumii.

O analiză a vieţii Bisericii primare, prezentată în
Biblie, în cartea Faptele Apostolilor, va evidenţia
faptul că şi primii creştini dezbăteau aceste probleme
eshatologice, însă nu erau nicidecum terorizaţi, ci
plini de bucurie, exprimându-şi o dorinţă de a vedea
cât mai repede preadulcele chip al lui Hristos: "Vino,
Doamne Iisuse!" (Apocalipsa 22,20), scria admirabil
şi emoţionant Evanghelistul Ioan în finalul ultimei
cărţi a Bibliei. În calitate de păstori responsabili, Sf.
Apostoli au fost nevoiţi să îi liniştească pe creştini şi
să le explice că, într-adevăr, Împărăţia lui Dumnezeu
nu este departe (de altfel, predicile Sf. Ioan
Botezătorul şi ale lui Iisus încep cu cuvintele:
"Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat Împărăţia Cerurilor"
(Matei 4,17)), însă nu atât de aproape încât să renunţe
la activităţile cotidiene.

În zilele noastre, fenomenul predicţiilor sfârşitului

lumii reprezintă, în cele din urmă, o coordonată de
bază a învăţăturii grupărilor advento-mileniste, fapt
dovedit şi de provenienţa termenului (Biserica)
Adventistă (cuvântul latinesc adventus înseamnă
venirea(a) Domnului Hristos a doua oară pe pământ),
înfiinţată în sec. al XVIII-lea. Demersurile condu-
cătorilor acestor religii de a calcula data exactă a
Parusiei Domnului, luând ca reper diferite numere
existente în Biblie (Daniel 7,2; 9,25; Apocalipsă
12,14), etc.), fără o logică aparentă, dar alăturate prin
operaţii aritmetice complicate, aşa-zis "ştiinţifice", au
fost infirmate de trecerea timpului. Astfel, sfârşitul
lumii a fost profeţit de Wiliam Miller (conducător al
Bisericii Adventiste) în anul 1833, apoi între 1 martie
1843 şi 1 martie 1844; demersul, susţinut de mulţi
adepţi, a fost continuat de ucenicul lui Miller, Snow, şi
prezis pe data de 10 octombrie 1844, aşteptând
venirea lui Hristos în Biserică, într-o atmosferă de
cântări religioase şi îmbrăcaţi în pelerine albe, în
calitate de unici beneficiari ai Împărăţiei lui
Dumnezeu (în vreme ce toţi ceilalţi vor fi supuşi
distrugerii). Şi datele de 6 septembrie 1994, apoi anul
2000, mai 2003 şi 2008, 21 mai 2011 (ora 18:00) şi
cel mai recent, în ziua de 21 decembrie 2012, se
înscriu în aceleaşi coordonate ale falsului profetism,
despre care Iisus ne atenţiona: "Şi mulţi prooroci
mincinoşi se vor scula şi vor amăgi pe mulţi" (Matei
24,11).

Scenariul sfârşitului lumii din data de 21
decembrie 2012 a găsit un suport atât de puternic în
cadrul diferitelor grupări religioase, în minţile
oamenilor simpli şi chiar a unor creştini ortodocşi,
astfel încât a fost transformat într-o adevărată strategie
de marketing, speculată la maximum de producătorii
de filme, seriale şi documentare. Totul dobândeşte
aspecte comice: apariţia în Franţa a unei televiziuni
(La Chaîne de la Fin du Monde) are meritul de a oferi
oamenilor "o altă perspectivă asupra sfârşitului
lumii": "Sperăm că iubiţi pământul, marea şi munţii,
dar, înainte de toate, sperăm că iubiţi viaţa
(...).Potrivit profeţiilor maya, viaţa se încheie pe 21
decembrie 2012. Deci să profităm! Cu noul La Chaîne
de la Fin du Monde de la SyFy trăiţi Apocalipsa într-
un alt mod. O lună de distrugere, o lună de frisoane,
dar mai ales o lună de distracţie. Sunteţi gata? Cu
SyFy veţi adora sfârşitul lumii!".

Pe fondul acestei psihoze (după cum au numit-o
sociologii), în toată lumea, dar mai ales în America,
sunt vândute un număr impresionant de manuale de
supravieţuire în caz de cataclisme, adăposturi
prevăzute cu provizii şi instalaţii de aerisire, buncăre
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speciale, construite chiar şi în România, oferindu-le
oamenilor naivi "posibilitatea de a scăpa de
Apocalipsă". Pentru un astfel de om, care luptă zilnic
să "supravieţuiască", să scape de semenul său,
sfârşitul lumii este imaginat în termenii eliberării de
toţi ceilalţi, astfel încât doar el să stăpânească un
pământ pustiit. În aceste condiţii, nu e de mirare că cei
de la NASA s-au arătat serios îngrijoraţi faţă de
sănătatea mentală a unor oameni care au ajuns la
sinucidere sau au (avut) astfel de gânduri.

Teoria "Apocalipsei" (termenul apokálypsis
provine din limba greacă şi înseamnă de fapt acţiunea
de a dezvălui, a da la o parte vălul care acoperă tainele
lui Dumnezeu, deci, descoperire) profeţită cu
exactitate în acest an, are, după opinia adepţilor săi,
motive solide: lumea va fi distrusă total sau parţial în
urma unui cataclism generat fie de coliziunea cu o
cometă sau cu un meteorit, fie din cauza modificărilor
climatice, a unei inversări a polilor magnetici ai
pământului; de asemenea, alinierea planetelorşi a
Soarelui (potrivit cercetătorilor NASA, anual are loc o
aliniere între pământ, Soare şi centrul galaxiei Calea
Lactee), încheierea în anul 2012 a unei rotaţii perfecte
a axei pământului (proces ce are loc o dată la 26 de
mii de ani) sunt evenimente puse în legătură cu finalul

istoriei, ele fiind întărite şi de
anumiţi fizicieni, astrologi şi
cercetători. Acestor fenomene se
adaugă şi descoperirea unui
calendar mayaş, a cărui inter-
pretare (oferită fără a se cunoaşte
exact autorul ei) a condus la

ipoteza că în ziua solstiţiului de iarnă, pe 12.12.2012,
se va încheia un ciclu al omenirii (deşi aceeaşi oameni
au susţinut iniţial desfăşurarea acestui eveniment în
luna mai a anului 2003); desigur, propovăduitorii
acestei teorii nu iau în considerare faptul că sfârşitul
unui ciclu al umanităţii poate să însemne şi începerea
altuia, aşa cum, în cursul istoriei, sfârşitul unui
calendar mayaş a condus la începerea altuia sau-un alt
exemplu-după cum calendarul din anul 2012 este
urmat, după voia lui Dumnezeu, de cel din 2013.

Despre aceste "profeţii" mayaşe, Jose Funes,
Directorul Observatorului Astronomic al Vaticanului,
afirma zilele trecute: "Nu are rost să aducem în
discuţie bazele ştiinţifice ale acestor afirmaţii, evident
false", având în vedere şi capacitatea precară de
observare a cerului de care dispuneau mayaşii (pe care
J. Funes a constatat-o personal în cadrul unei
participări, în anul 2003, la un curs de astronomie
extragalactică de la Universitatea din Tegucicalpa-

Honduras). Tot ce se poate spune în momentul de faţă
pe baze ştiinţifice certe despre viitorul Universului
este că vor mai trece "miliarde şi miliarde de ani până
să se sfârşească", a conchis Jose Funes.

Condiţia lumii în momentul Parusiei Domnului.
Toate aceste ipoteze enunţate mai sus, înfricoşătoare
pentru unii oameni, pot fi infirmate cu uşurinţă şi pe
plan religios: Biserica Ortodoxă, propovăduitoare a
învăţăturii lui Hristos, fără adăugiri şi omisiuni, nu
contestă sfârşitul istoriei-întrucât o lume fără un
sfârşit este tot atât de ilogică pe cât ar fi de absurdă
viaţa noastră dacă extragem doar o zi din ea-ci
cunoaşterea cu exactitate de către oameni a timpului
în care Hristos va veni a doua oară pe pământ,
întrucât, după însuşi cuvântul lui Iisus "nu ştiţi ziua,
nici ceasul când vine Fiul Omului" (Matei 25,13).
Fundamental pentru noi, oamenii, nu este timpul în
care va avea loc Parusia Domnului, care, de altfel,se
poate produce în acest moment, peste o lună, peste
100 de ani sau într-o perioadă şi mai îndepărtată, ci
modul în care ne va afla Iisus la sfârşitul lumii: "cu
candela aprinsă", în priveghere, pregătiţi pentru a
deveni cetăţeni ai Raiului sau nepregătiţi, asemenea
fecioarelor neînţelepte din parabola biblică. Pe de altă
parte, istoria lumii nu va ajunge la un sfârşit  prin ea
însăşi, ci prin voia Divinităţii, Care, într-adevăr, poate
determina producerea unor catastrofe, de altfel
anunţate şi în Biblie, în apropierea sfârşitului lumii.

Susţinând această idee, Părintele Stăniloae afirmă
că Dumnezeu hotărăşte sfârşitul lumii după a Sa
dorinţă, dar numai în momentul în care continuarea ei
nu ar mai avea într-adevăr un rost, chiar dacă multor
oameni, dimpotrivă, li s-ar părea de folos. De aceea,
Scriptura evidenţiază inutilitatea fixării unui soroc
pentru sfârşitul lumii, accentuând necesitatea unei
pregătiri spirituale: "Drept aceea, privegheaţi..."
(Matei 25,13); "Pentru aceea, iubiţilor, aşteptând
acestea, sârguiţi-vă să fiţi aflaţi de El în pace, fără
prihană şi fără vină" (2 Petru 3,14).

În planul lui Dumnezeu, lumea se va sfârşi când
binele şi adevărul nu vor mai cunoaşte noi forme de
dezvoltare şi vor fi umbrite de răutate şi de elementele
negative. În acest sens, Simeon Tesaloniceanul afirma
că sfârşitul lumii va veni "când se va răci dragostea,
când se va înmulţi răutatea şi va pieri bunătatea",
deci în momentul în care răul va fi ajuns la o ultimă
dezvoltare, cu concursul libertăţii omului: "epuizarea
istoriei în acest rol nu va fi nici accidentală, nici silită
de providenţa divină, ci se va datora unei misterioase
convergenţe şi întâlnirii acesteia cu orânduirea
divină, care nu exclude nici libertatea umană, nici
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speciale, construite chiar şi în România, oferindu-le
oamenilor naivi "posibilitatea de a scăpa de
Apocalipsă". Pentru un astfel de om, care luptă zilnic
să "supravieţuiască", să scape de semenul său,
sfârşitul lumii este imaginat în termenii eliberării de
toţi ceilalţi, astfel încât doar el să stăpânească un
pământ pustiit. În aceste condiţii, nu e de mirare că cei
de la NASA s-au arătat serios îngrijoraţi faţă de
sănătatea mentală a unor oameni care au ajuns la
sinucidere sau au (avut) astfel de gânduri.

Teoria "Apocalipsei" (termenul apokálypsis
provine din limba greacă şi înseamnă de fapt acţiunea
de a dezvălui, a da la o parte vălul care acoperă tainele
lui Dumnezeu, deci, descoperire) profeţită cu
exactitate în acest an, are, după opinia adepţilor săi,
motive solide: lumea va fi distrusă total sau parţial în
urma unui cataclism generat fie de coliziunea cu o
cometă sau cu un meteorit, fie din cauza modificărilor
climatice, a unei inversări a polilor magnetici ai
pământului; de asemenea, alinierea planetelorşi a
Soarelui (potrivit cercetătorilor NASA, anual are loc o
aliniere între pământ, Soare şi centrul galaxiei Calea
Lactee), încheierea în anul 2012 a unei rotaţii perfecte
a axei pământului (proces ce are loc o dată la 26 de
mii de ani) sunt evenimente puse în legătură cu finalul

istoriei, ele fiind întărite şi de
anumiţi fizicieni, astrologi şi
cercetători. Acestor fenomene se
adaugă şi descoperirea unui
calendar mayaş, a cărui inter-
pretare (oferită fără a se cunoaşte
exact autorul ei) a condus la

ipoteza că în ziua solstiţiului de iarnă, pe 12.12.2012,
se va încheia un ciclu al omenirii (deşi aceeaşi oameni
au susţinut iniţial desfăşurarea acestui eveniment în
luna mai a anului 2003); desigur, propovăduitorii
acestei teorii nu iau în considerare faptul că sfârşitul
unui ciclu al umanităţii poate să însemne şi începerea
altuia, aşa cum, în cursul istoriei, sfârşitul unui
calendar mayaş a condus la începerea altuia sau-un alt
exemplu-după cum calendarul din anul 2012 este
urmat, după voia lui Dumnezeu, de cel din 2013.

Despre aceste "profeţii" mayaşe, Jose Funes,
Directorul Observatorului Astronomic al Vaticanului,
afirma zilele trecute: "Nu are rost să aducem în
discuţie bazele ştiinţifice ale acestor afirmaţii, evident
false", având în vedere şi capacitatea precară de
observare a cerului de care dispuneau mayaşii (pe care
J. Funes a constatat-o personal în cadrul unei
participări, în anul 2003, la un curs de astronomie
extragalactică de la Universitatea din Tegucicalpa-

Honduras). Tot ce se poate spune în momentul de faţă
pe baze ştiinţifice certe despre viitorul Universului
este că vor mai trece "miliarde şi miliarde de ani până
să se sfârşească", a conchis Jose Funes.

Condiţia lumii în momentul Parusiei Domnului.
Toate aceste ipoteze enunţate mai sus, înfricoşătoare
pentru unii oameni, pot fi infirmate cu uşurinţă şi pe
plan religios: Biserica Ortodoxă, propovăduitoare a
învăţăturii lui Hristos, fără adăugiri şi omisiuni, nu
contestă sfârşitul istoriei-întrucât o lume fără un
sfârşit este tot atât de ilogică pe cât ar fi de absurdă
viaţa noastră dacă extragem doar o zi din ea-ci
cunoaşterea cu exactitate de către oameni a timpului
în care Hristos va veni a doua oară pe pământ,
întrucât, după însuşi cuvântul lui Iisus "nu ştiţi ziua,
nici ceasul când vine Fiul Omului" (Matei 25,13).
Fundamental pentru noi, oamenii, nu este timpul în
care va avea loc Parusia Domnului, care, de altfel,se
poate produce în acest moment, peste o lună, peste
100 de ani sau într-o perioadă şi mai îndepărtată, ci
modul în care ne va afla Iisus la sfârşitul lumii: "cu
candela aprinsă", în priveghere, pregătiţi pentru a
deveni cetăţeni ai Raiului sau nepregătiţi, asemenea
fecioarelor neînţelepte din parabola biblică. Pe de altă
parte, istoria lumii nu va ajunge la un sfârşit  prin ea
însăşi, ci prin voia Divinităţii, Care, într-adevăr, poate
determina producerea unor catastrofe, de altfel
anunţate şi în Biblie, în apropierea sfârşitului lumii.

Susţinând această idee, Părintele Stăniloae afirmă
că Dumnezeu hotărăşte sfârşitul lumii după a Sa
dorinţă, dar numai în momentul în care continuarea ei
nu ar mai avea într-adevăr un rost, chiar dacă multor
oameni, dimpotrivă, li s-ar părea de folos. De aceea,
Scriptura evidenţiază inutilitatea fixării unui soroc
pentru sfârşitul lumii, accentuând necesitatea unei
pregătiri spirituale: "Drept aceea, privegheaţi..."
(Matei 25,13); "Pentru aceea, iubiţilor, aşteptând
acestea, sârguiţi-vă să fiţi aflaţi de El în pace, fără
prihană şi fără vină" (2 Petru 3,14).

În planul lui Dumnezeu, lumea se va sfârşi când
binele şi adevărul nu vor mai cunoaşte noi forme de
dezvoltare şi vor fi umbrite de răutate şi de elementele
negative. În acest sens, Simeon Tesaloniceanul afirma
că sfârşitul lumii va veni "când se va răci dragostea,
când se va înmulţi răutatea şi va pieri bunătatea",
deci în momentul în care răul va fi ajuns la o ultimă
dezvoltare, cu concursul libertăţii omului: "epuizarea
istoriei în acest rol nu va fi nici accidentală, nici silită
de providenţa divină, ci se va datora unei misterioase
convergenţe şi întâlnirii acesteia cu orânduirea
divină, care nu exclude nici libertatea umană, nici
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speciale, construite chiar şi în România, oferindu-le
oamenilor naivi "posibilitatea de a scăpa de
Apocalipsă". Pentru un astfel de om, care luptă zilnic
să "supravieţuiască", să scape de semenul său,
sfârşitul lumii este imaginat în termenii eliberării de
toţi ceilalţi, astfel încât doar el să stăpânească un
pământ pustiit. În aceste condiţii, nu e de mirare că cei
de la NASA s-au arătat serios îngrijoraţi faţă de
sănătatea mentală a unor oameni care au ajuns la
sinucidere sau au (avut) astfel de gânduri.

Teoria "Apocalipsei" (termenul apokálypsis
provine din limba greacă şi înseamnă de fapt acţiunea
de a dezvălui, a da la o parte vălul care acoperă tainele
lui Dumnezeu, deci, descoperire) profeţită cu
exactitate în acest an, are, după opinia adepţilor săi,
motive solide: lumea va fi distrusă total sau parţial în
urma unui cataclism generat fie de coliziunea cu o
cometă sau cu un meteorit, fie din cauza modificărilor
climatice, a unei inversări a polilor magnetici ai
pământului; de asemenea, alinierea planetelorşi a
Soarelui (potrivit cercetătorilor NASA, anual are loc o
aliniere între pământ, Soare şi centrul galaxiei Calea
Lactee), încheierea în anul 2012 a unei rotaţii perfecte
a axei pământului (proces ce are loc o dată la 26 de
mii de ani) sunt evenimente puse în legătură cu finalul

istoriei, ele fiind întărite şi de
anumiţi fizicieni, astrologi şi
cercetători. Acestor fenomene se
adaugă şi descoperirea unui
calendar mayaş, a cărui inter-
pretare (oferită fără a se cunoaşte
exact autorul ei) a condus la

ipoteza că în ziua solstiţiului de iarnă, pe 12.12.2012,
se va încheia un ciclu al omenirii (deşi aceeaşi oameni
au susţinut iniţial desfăşurarea acestui eveniment în
luna mai a anului 2003); desigur, propovăduitorii
acestei teorii nu iau în considerare faptul că sfârşitul
unui ciclu al umanităţii poate să însemne şi începerea
altuia, aşa cum, în cursul istoriei, sfârşitul unui
calendar mayaş a condus la începerea altuia sau-un alt
exemplu-după cum calendarul din anul 2012 este
urmat, după voia lui Dumnezeu, de cel din 2013.

Despre aceste "profeţii" mayaşe, Jose Funes,
Directorul Observatorului Astronomic al Vaticanului,
afirma zilele trecute: "Nu are rost să aducem în
discuţie bazele ştiinţifice ale acestor afirmaţii, evident
false", având în vedere şi capacitatea precară de
observare a cerului de care dispuneau mayaşii (pe care
J. Funes a constatat-o personal în cadrul unei
participări, în anul 2003, la un curs de astronomie
extragalactică de la Universitatea din Tegucicalpa-

Honduras). Tot ce se poate spune în momentul de faţă
pe baze ştiinţifice certe despre viitorul Universului
este că vor mai trece "miliarde şi miliarde de ani până
să se sfârşească", a conchis Jose Funes.

Condiţia lumii în momentul Parusiei Domnului.
Toate aceste ipoteze enunţate mai sus, înfricoşătoare
pentru unii oameni, pot fi infirmate cu uşurinţă şi pe
plan religios: Biserica Ortodoxă, propovăduitoare a
învăţăturii lui Hristos, fără adăugiri şi omisiuni, nu
contestă sfârşitul istoriei-întrucât o lume fără un
sfârşit este tot atât de ilogică pe cât ar fi de absurdă
viaţa noastră dacă extragem doar o zi din ea-ci
cunoaşterea cu exactitate de către oameni a timpului
în care Hristos va veni a doua oară pe pământ,
întrucât, după însuşi cuvântul lui Iisus "nu ştiţi ziua,
nici ceasul când vine Fiul Omului" (Matei 25,13).
Fundamental pentru noi, oamenii, nu este timpul în
care va avea loc Parusia Domnului, care, de altfel,se
poate produce în acest moment, peste o lună, peste
100 de ani sau într-o perioadă şi mai îndepărtată, ci
modul în care ne va afla Iisus la sfârşitul lumii: "cu
candela aprinsă", în priveghere, pregătiţi pentru a
deveni cetăţeni ai Raiului sau nepregătiţi, asemenea
fecioarelor neînţelepte din parabola biblică. Pe de altă
parte, istoria lumii nu va ajunge la un sfârşit  prin ea
însăşi, ci prin voia Divinităţii, Care, într-adevăr, poate
determina producerea unor catastrofe, de altfel
anunţate şi în Biblie, în apropierea sfârşitului lumii.

Susţinând această idee, Părintele Stăniloae afirmă
că Dumnezeu hotărăşte sfârşitul lumii după a Sa
dorinţă, dar numai în momentul în care continuarea ei
nu ar mai avea într-adevăr un rost, chiar dacă multor
oameni, dimpotrivă, li s-ar părea de folos. De aceea,
Scriptura evidenţiază inutilitatea fixării unui soroc
pentru sfârşitul lumii, accentuând necesitatea unei
pregătiri spirituale: "Drept aceea, privegheaţi..."
(Matei 25,13); "Pentru aceea, iubiţilor, aşteptând
acestea, sârguiţi-vă să fiţi aflaţi de El în pace, fără
prihană şi fără vină" (2 Petru 3,14).

În planul lui Dumnezeu, lumea se va sfârşi când
binele şi adevărul nu vor mai cunoaşte noi forme de
dezvoltare şi vor fi umbrite de răutate şi de elementele
negative. În acest sens, Simeon Tesaloniceanul afirma
că sfârşitul lumii va veni "când se va răci dragostea,
când se va înmulţi răutatea şi va pieri bunătatea",
deci în momentul în care răul va fi ajuns la o ultimă
dezvoltare, cu concursul libertăţii omului: "epuizarea
istoriei în acest rol nu va fi nici accidentală, nici silită
de providenţa divină, ci se va datora unei misterioase
convergenţe şi întâlnirii acesteia cu orânduirea
divină, care nu exclude nici libertatea umană, nici
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lucrarea dumnezeiască", conchide Părintele Stăniloae.
Împărăţia lui Dumnezeu. În multitudinea de

informaţii cu privire la eshatologie (şi de ce nu, în
aşteptarea pronunţării publice a următorului sfârşit al
lumii), Biserica Ortodoxă îi îndeamnă pe oameni la
răbdare şi încredere în Dumnezeu, la înţelepciune,
dobândind capacitatea de a deosebi duhul lui Hristos
de duhul lumii, de a face o distincţie între fantezie şi
realitate: pe de o parte, data sfârşitului istoriei este
cunoscută numai de Dumnezeu Atotştiitorul, iar pe de
altă parte, suntem atenţionaţi asupra necesităţii de a ne

pregăti spiritual, prin
asaltul credinţei şi al
faptelor bune, pentru a
doua venire a lui Iisus.

Dincolo de toate aces-
tea, finalul istoriei în-
seamnă sfârşitul răului în

lume, dar şi descoperirea sensului ultim al umanităţii;
un asemenea ideal nu constă într-un principiu abstract,
ci în Persoana Fiului lui Dumnezeu, alături de Care,
prin viaţa cotidiană, putem face, acum, în zilele
premergătoare Naşterii Domnului, un pas spre
eternitate, după cum mărturisea şi vrednicul de
pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania: "Apro-
piaţi-vă de Dumnezeu şi veţi fi din ce în ce mai
aproape de propria voastră mântuire!".
Bibliografie:
Arhimandrit Cleopa Ilie, Călăuză în credinţa ortodoxă, Ed.
Episcopiei Romanului, 2003;
Preotul Profesor Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică
Ortodoxă (III), ediţia a III-a, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2003;
Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran, Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean,
Teologia Dogmatică, Ed. Renaşterea, Cluj Napoca, 2000;

Prof. Marius-Constantin Pavel

Viata,
între  nastere  si moarte

Viaţa trebuie vânată în fiecare moment pentru a
putea pătrunde în esenţa ei, pentru a-i descoperi şi a-i
înţelege tainele, reuşind astfel să trăieşti la intensitate
maximă fiecare  moment. În opinia mea, viaţa este un
nesfârşit câmp de luptă, dintre Dumnezeu şi Diavol, în
care suntem cantonaţi cu toţii, indiferent de voinţa
noastră, în care bătăliile cele mai aprige, dar în acelaşi
timp cele mai importante, se dau cu noi înşine, în
explorarea unui alter ego, în încercarea de a ne găsi
echilibrul lăuntric şi de a ne conecta sufletele la cel al
lumii, al universului, care lucrează mereu în favoarea
noastră.

Orice om, fie el creştin sau musulman, evreu sau
budist, are o singură îndatorire în această lume,
,,Împlinirea Legendei Personale”. Dumnezeu nu
aşteaptă de la noi decât să fim fericiţi, liberi, nu uitaţi
,,libertatea este legea iubirii aproapelui” (Thomas
Mann) şi numai acela care se simte într-adevăr fericit
este îndreptăţit să-şi spună: ,,Am îndeplinit porunca lui
Dumnezeu pe acest Pământ”. Cu toţii putem fi
fericiţi...da, chiar şi eu, chiar şi tu...chiar şi ei pot fi
fericiţi, trebuie să avem permanent ceva de iubit, ceva
de făcut şi ceva de sperat. Calea spre mântuire, spre
tămăduirea sufletului şi a trupului este deschisă
fiecăruia dintre noi, ba chiar mai mult este luminată de
câţiva paşi majori ce trebuie urmaţi întocmai. Tot ceea
ce trebuie să facem este să ne dorim cu adevărat, din
toată inima acest lucru, iar fără să ne dăm seama,
poate, Dumnezeu conspiră la realizarea dorinţei
noastre, pentru că El sălăşluieşte în tot ceea ce există
şi astfel toate lucrurile de pe faţa Pământului
dobândeşte suflet.

Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a oricărui
creştin, reprezintă calea cea mai dreaptă către
mântuire, numai citind şi împlinind cele scrise în ea
vom putea beneficia de ,,darul exclusivist” de a
ajunge în Împărăţia lui Dumnezeu. Aceasta este
expresia vie a legăturii întreite dintre Tatăl, Fiul şi
Duhul Sfânt, reprezentând Sfânta Treime, în numele
Căreia ne închinăm, înălţând rugăciunile noastre.
Biblia nu este nici pe departe una dintre acele cărţi
care trebuie citite ad-literam, ea păstrează neatinse
pilde, minuni, întâmplări inedite, de-a dreptul
uimitoare menite să schimbe universul existenţial al
celui ce se cufundă în lecturarea ei.

Învăţătorul Iisus Hristos apare ca expresie a trei
identităţi îngemănate în mod miraculos. În centrul
acestora stă bineînţeles persoana, de la care pornesc
rând pe rând personajul biblic, iar mai apoi
pesonalitatea: ,,Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine;
şi Tatăl care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări
ale Lui”. Aceste cuvântări ale Mântuitorului relevă
dualitatea fiinţei Sale, modul în care personalitatea
divină se manifestă în El: ,,Cine Mă iubeşte, păzeşte
cuvintele Mele: şi cuvântul pe care-l auziţi nu este al
Meu, ci al Tatălui care M-a trimis”. Personajul biblic,
Iisus Hrisos este un Model perfect, o proiecţie a
persoanei făcătoare de minuni, tămăduitoare,
atotputernică, din planul realităţii în cel abstract al
acesteia. Domnul este muza care a dat viaţă şi a schiţat
pesonajul biblic, ce are întocmai aceleaşi atribute,
însuşiri, aptitudini şi puteri tămăduitoare, inspirate din
viaţa acesuia, El este o expresie vie a iubirii, a păcii şi
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a milosteniei.
Din aceste două identităţi, cvasiidentice, se naşte

cea de-a treia, de departe cea mai puternică şi mai
profundă: Iisus Hrisos ca personalitate. Sub acest
statut, Mântuitorul a pătruns în conştiinţa şi în inima
fiecărui creştin, căruia i se înfăţişează adesea în chip
nevăzut, dar în mod real de-a lungul vieţii.

Sfânta Scriptură este prin comparaţie un ,,jurnal”
al Mântuitorului, un cumul de întâmplări, pilde sau
minuni săvârşite de Acesta, ce păstrează undeva, în
profunzimea ei, o pagină liberă în care cititorul,
proiecţie a omului cu frică de Dumnezeu, îşi poate
aşterne propriile impresii, convingeri, fapte , dorinţe şi
cuvântări.

Oamenii sunt creaţi după chipul şi asemănarea
Bunului Dumnezeu, iar viaţa lor apare ca o expresie a
iubirii divine, fiind inspirată din învăţătura şi din
faptele lui Hrisos. De aceea, fiecare dintre noi avem o
îndatorire faţă de Dumnezeu, faţă de patrie, faţă de noi
înşine. Între naştere şi moarte suntem chemaţi să ne
regăsim Paradisul pierdut. Avem în Persoana lui
Hristos Calea, Adevărul şi Viaţa, trebuie doar să ne
purtăm crucea şi să înaintăm cu bunăvoinţă pe drumul
smereniei, al bunătăţii şi al dragostei.

Şerban Maria Cătălina, clasa a X-a A

Familia crestina

Cea dintâi familie a fost întemeiată în Rai, Adam şi
Eva având ca preot şi martor pe Însuşi Dumnezeu: "Şi
a făcut Dumnezeu pe om, după chipul Său; a făcut
bărbat şi femeie. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat,
zicând: creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul..."

(Facere 1,26-28). Familia creştină
se caracte-rizează prin următoarele
trăsături desprinse din scrierile
Bibliei şi îndrumările Bisericii
despre căsătorie:

Unitatea şi egalitatea dintre
soţi. Familia creştină trebuie să se

întemeieze pe legătura dintre un singur bărbat şi o
singură femeie în decursul întregii vieţi a acestora.
"...fiecare bărbat să-şi aibă femeia sa şi fiecare femeie
să-şi aibă bărbatul său" (1 Corinteni 7,2). Biserica
Ortodoxă nu îngăduie legătura dintre un bărbat şi mai
multe femei, deoarece această stare ar înjosi pe femeie
şi contravine, de altfel, oricăror norme morale. Astfel,
în familia creştină femeia este soţie, adică parteneră
pentru întreaga viaţă şi părtaşă a tuturor lucrurilor
bărbatului său.

Creştinismul a ridicat femeia din starea de
inegalitate, din cea de sclavie faţă de bărbat, în care se
găsea înainte, în Antichitate şi a aşezat-o în toată
vrednicia ei de fiinţă creată "după chipul lui
Dumnezeu", precum se spune în Biblie "Nu mai este
parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi
toţi una sunteţi întru Iisus Hristos" (Galateni 3,28).
Astfel, creştinismul a arătat pentru prima dată că
femeii i se cuvine aceeaşi preţuire ca şi bărbatului.
Mult mai târziu, legile omeneşti i-au recunoscut
femeii drepturi egale cu cele ale bărbatului.

Datoriile soţilor sunt: dra-
gostea şi buna înţelegere dintre
partenerii de viaţă: "Bărbatul să-i
dea femeii iubirea datorată,
asemenea şi femeia bărbatului" (1
Corinteni 7,3). Atunci când lipsa
de dragoste şi bună înţelegere, sau
alte cauze, ca de exemplu averea, duc la întemeierea
unei familii, atunci rareori traiul între soţi este fericit;
curăţenia: soţii nu trebuie să fie în apropiată înrudire
trupească şi sufletească. Prin regulile sale, Biserica a
stabilit gradele de rudenie, care interzic încheierea
căsătoriei; sfinţenia-familia trebuie să fie binecu-
vântată de Dumnezeu prin Taina Sfintei Cununii. În
Biblie, familia, reglementată prin căsătorie, este
numită "Taina mare", dar numai dacă ea este
întemeiată întru Hristos şi în Biserica Sa. Pentru
importanţa pe care familia o are în viaţa societăţii,
binecuvântarea divină este obligatorie şi indispen-
sabilă pentru primirea harului lui Dumnezeu, necesar
unei căsnicii durabile şi fericite, soţii având parte de
"viaţă paşnică, lungime de zile, înţelepciune, dragoste
unuia către altul întru legătura păcii, dar de prunci,
seminţie cu viaţă îndelungată, cununa neveştejită a
măririi" (Molitfelnic); trăinicia-căsătoria trebuie să
fie pentru toată viaţa, pentru că în Biblie se spune că:
"Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă"
(Matei 19,6) şi "Celor ce sunt căsătoriţi le poruncesc,
nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se despartă de
bărbat. Iar dacă s-a despărţit, să rămână nemăritată
sau să se împace cu bărbatul său; tot aşa, bărbatul să
nu-şi lase femeia" (1 Corinteni 7, 10-11).

În afară de moartea trupească, Biserică acceptă
desfacerea legăturii dintre soţi, prin divorţ, numai din
pricini morale asemănătoare morţii trupeşti, cum sunt:
necredinţa-adulterul, sau alte legături trupeşti neîngă-
duite. Sfânta Biserică admite recăsătorirea soţilor
văduvi: "Celor ce sunt necăsătoriţi şi văduvelor le
spun: Bine este pentru ei să rămână ca şi mine. Dacă
însă nu pot să se înfrâneze, să se căsătorească.



CREDINŢĂ ŞI SPIRITUALITATE

LOGOS, anul I, nr. 1, decembrie 2012 Pagina 14

Fiindcă mai bine este să se căsătorească decât să
ardă" (1 Corinteni 7, 8-9).

Care este scopul familiei? După învăţătura sfintei
noastre Biserici, scopul familiei este naşterea de copii
pentru înmulţirea neamului omenesc şi a credincio-
şilor sfintei Biserici: "Creşteţi şi vă înmulţiţi, umpleţi
pământul şi îl stăpâniţi..." (Facere 1,28); ajutorarea
între soţi pentru uşurarea vieţii: "...nu este bine să fie
omul singur; să îi facem ajutor potrivit pentru el"
(Facere 2,18); ocrotirea moralităţii soţilor: "Iată fiilor
duhovniceşti, prin punerea mâinilor pe Sfânta
Evanghelie şi pe Sfânta Cruce, aţi săvârşit jurământ
înaintea sfântului altar că veţi păzi legătura dragostei
şi a unirii între voi până la mormânt, curată,
neîntreruptă, dreaptă şi cinstită, şi că nu vă veţi abate
de la datoriile voastre nici unul, nici altul, urmând ce
este plăcut lui Dumnezeu şi oamenilor" (Molitfelnic).
Mai mult, Sf. Ioan Gură de Aur învaţă că "soţii trebuie
să fie unul altuia sprijin şi liman şi adăpost şi
îmbărbătare împotriva tuturor relelor care-i asaltează
din toate părţile".

Care este importanţa familiei pentru viaţă? S-a
mai spus că omul este creat pentru viaţa în societate,
adică pentru a trăi împreună cu semenii săi.  Cea
dintâi formă a vieţii de obşte este tocmai familia. Pe
familie se întemeiază apoi toate celelalte forme de
viaţă obştească. Dar familia nu este numai celula din
care creşte obştea, societatea omenească, ci ea este şi
cel dintâi aşezământ de creştere morală a omului,
indispensabil pentru bunăstarea societăţii.

Familia este sursă de virtuţi şi izvor de întărire
morală, deoarece în sânul ei îşi primeşte copilul
primele îndrumări de viaţă, care îi rămân întipărite în
suflet pentru totdeauna. Aşadar, dacă temelia bunei
creşteri a copilului este dragostea şi înţelegerea firii
sale, lucrul acesta se face mai întâi şi cel mai bine în
familie, unde doar părinţii au dragoste faţă de copiii
lor în măsura cea mai mare şi numai ei au prilej
potrivit şi îndelungat să înţeleagă şi să îndrepte, acolo
unde este cazul, firea fiecărui copil al lor.

Toma Petru Vlad, clasa a X-a A

Parinti vs. copii

O să încep prin a vorbi despre conflictul dintre
generaţii, care a existat, există şi va exista în
continuare, despre înţelegerea cu părinţii, cu
profesorii, în general, cu oamenii mai în vârstă. Con-
flictele acestea nu pot fi aplanate, de multe ori
ajungând să fie chiar mai grave. Este adevărat şi

faptul că, pe măsură ce înaintează în viaţă, unii
oameni uită anumite lucruri; cum că şi ei au fost
adolescenţi ca noi, că şi pentru ei erau mai importante
ieşirile în oraş decât notele mari de la şcoală, că toţi
au făcut măcar o nebunie, doar că în treccut nu se
puteau bucura de libertate, de modernitate, de o
societate deschisă la oportunităţi şi provocări, toate
acestea fără scopul de a-i supăra sau de ale face rău
părinţilor. Este urât faptul că tinerii din zilele noastre
nu se mai respectă unii pe alţii, nu îi mai respectă pe
cei mai în vârstă, pe părinţi, nu îi mai înţeleg că nu pot
mereu să ne accepte ifosele noastre, că nu mai ştiu
cum să îşi împartă banii, ca noi să nu simţim că sunt
probleme.

Conflictele se manifestă diferit în fiecare familie,
cu toţii suntem oameni, fiecare avem o viaţă, fiecare
avem momente fericite sau triste. Respectul reciproc
este cheia pentru a nu se mai ajunge la conflicte, la
drame. Cei mai derutaţi şi lipsiţi de repere sunt tinerii.
Ei au la dispoziţie toate condiţiile să îşi dea viaţa peste
cap. Părinţii sunt datori să îi înveţe pe copii obiceiuri
bune şi să îi ferească de anturaje rele. Aşa-zisul
anturaj provoacă în cele mai multe cazuri probleme
cu părinţii. Sunt cazuri în care anturajul a distrus
persoane conştiincioase şi le-a transformat în oameni
care şi-au pierdut valoarea, dar nu trebuie să
exagerăm, deoarece depinde de fiecare dintre noi pe
ce drum vrem să mergem, mai ales că avem fiecare
perspective şi idealuri în viaţă. Noi trebuie să fim mai
toleranţi şi să ascultăm mai multe puncte de vedere.
Cu toţii avem probleme cu părinţii în perioada
adolescentă.

Ca şi stadiu de dezvoltare, adolescenţa reprezintă o
perioadă furtunoasă din punct de vedere biologic, cât
şi psihologic. Este o perioadă confuză, de căutare,
prin care fiecare vrea să ştie cine este el. Există o
luptă permanentă între două tabere. Imediat
conflictele, şi problemele apar. De exemplu, ţie ca
adolescent ţi se pare normal ca părinţii tăi să nu te lase
să petreci o noapte în club, alături de prieteni şi să nu
ştii la ce ori vii. E perioada aceea în care părinţii ţi se
par insuportabili, cicălitori, răi. Ceea ce nu făceam noi
este faptul că nu gândim că şi ei au motivele lor
pentru acest nu, pentru acest comportament neliniştit,
pentru miile de griji, de temeri şi sincer, în cea mai
mare parte, justificate şi la care contribuie consi-
derabil şi ştirile din zilele noastre. Este de ajuns doar
să deschizi televizorul ca să vezi: delicvenţă, creşterea
ratei prostituţiei, abandonul şcolar, avorturi în rândul
tinerelor sau nebunia drogurilor. E uşor ca părinte să
arunci ochii spre televizor, la emisiuni ce transmit
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imagini din cluburi, ca să înţelegi dezlănţuiala
tinerilor din discoteci şi să vezi ce înţeleg ei prin
distracţie.

Atunci vine momentul când tu te simţi neînţeles şi
începi să cauţi asta în altă parte, la grupul de prieteni.
Dar mai repede ai învăţa cum să comunici cu părinţii
tăi. Cum? Povestindu-le ce ai făcut pe parcursul zilei,
spunându-ţi părerile, dorinţele, implică-te în deciziile
lor, vorbeşte şi consultă-te cu părinţii tăi despre toate
problemele tale personale, negociaţi, faceţi reguli
împreună şi nu în ultimul rând, ascultă-i şi tu pe ei!
De ce? Pentru că noi vrem să fim înţeleşi înainte de a
fi judecaţi şi vrem să ni se acorde mai multă libertate.
Dar cum să primim când încrederea nu există?
Încrederea o câştigăm prin felul nostru de a fi, prin
fapte, prin lucruri bune, iar odată câştigată, încrederea
trebuie menţinută.

Şi eu am trecut prin aceste probleme. În urmă cu
ceva timp, simţeam că nu vor să mă lase să trăiesc, că
nu au încredere în mine, că mă tratează ca pe un copil
când învaţă primii paşi. Nu aveau răbdare să vor-
bească cu mine, să creem între noi o prietenie, îmi
închideau mereu gura. Cu timpul, mi-am dat seama că
aveam şi eu partea mea de vină, că încrederea trebuie
să o câştig prin fapte. Deodată m-am simţit ca o
povară pentru ei. Îi compătimesc şi îmi pare rău.
Important e că acum între noi, după multe conflicte şi
probleme există o relaţie de prietenie, le-am câştigat
încrederea, le-am arătat că sunt responsabilă pentru
lucrurile pe care le fac şi le voi demonstra mereu că
pot să fiu aşa cum ei îşi doresc.

Din nou apar conflictele când vine vorba de
aşteptările părinţilor...Cred că suntem permanent
stresaţi de viitorul nostru. Părinţii fac presiuni asupra
noastră să ne hotărâm ce liceu urmăm, ce facultate
urmăm şi parcă nu ne mai putem îndrepta spre nici o
meserie posibilă sau imposibilă. Şi aşa, eterna
problemă: ce te faci când vei fi mare? Nici un
părinte nu se mulţumeşte să audă doctor, avocat,
economist. Nu! Ei ne vor preşedintele lumii, geniul,
super-specialist în tot! Dacă alegi să fii un simplu
artist, designer, nici să nu crezi că scapi fără predica
care se rezumă la: "nu o să ai bani". Însă eu sunt de
părere că dacă facem ceea ce zic părinţii înseamnă că
ne neglijăm propriile noastre vise, cele mai multe
dintre ele fiind cele cu care ne hrănim seară de seară.
Nu vreau să îmi supăr părinţii, dar aşa cum ei şi-au
trăit viaţa, aşa cum au dorit, cred că trebuie să îmi
trăiesc şi eu viaţa aşa cum vreau. Important este ca noi
să ne respectăm părinţii pentru că ne oferă educaţia,
însă nu trebuie să trăim visele lor, ci propriile noastre

vise.
Concluzia este simplă! Nu cred că pentru a fi feriţi

de rele, adolescenţii trebuie să fie ţinuţi în casă.
Trebuie să fim sinceri cu noi înşine, să mergem pe
premisa că părinţii sunt singurii care ne vor binele.
Trebuie să ne acceptăm unii pe alţii şi să căutăm cele
mai bune moduri de comunicare pentru a diminua
conflictele şi pentru ca respectul şi bunul simţ să nu
îşi piardă valoarea. Sunt sigură că dacă noi am arăta
părinţilor şi am dovedi că mergem pe drumul cel bun,
ei nu ne-ar mai controla atât, şi dacă am găsi o cale de
mijloc să ne mulţumim şi pe noi, dar, în acelaşi timp,
să nu îi deranjăm nici pe cei din jur, totul ar fi mai
bine.

Trebuie să îi respectăm pe ceilalţi, nu prin forţă,
agresivitate sau vulgaritate, ci prin a le dovedi că noi
suntem cei valoroşi. Puterea este în noi, cei tineri!

Enache Alexandra, clasa a XI-a B

De ce nu vin tinerii
la Biserica?

Copiii şi tinerii nu vin la sfintele slujbe, în
primul rând pentru că nu-i cheamă nimeni la Biserică.
În al doilea rând, tinerii nu văd rostul acestui
lucru.Majoritatea gândesc că pot trăi fără a participa la
sfintele slujbe.

Un motiv important a acestei cauze sunt părinţii
care ar trebui să-i conducă
pe copii de mici la
locaşurile sfinte. De aceea,
bunicii  noştrii merg la
Biserică pentru că părinţii
lor i-au dus de mici la
Biserică şi i-au pus să facă
rugăciuni, ceea ce în zilele noastre un tînăr mai rar sau
deloc face aceste lucruri.

Tinerii au problema de a nu ştii să-şi aleagă un
model în viaţă. Majoritatea îşi aleg ca model în viaţă
vipurile muzicii, iar un tânăr ataşat de Biserică îşi
alege ca model un Sfânt, de exemplu, cei care poartă
numele unui Sfânt sunt ajutati în viaţă de acel personaj
sfânt.

Anturajul este o cauză a îndepărtării tânărului de
Biserică, mulţi tineri fac parte din diferite grupuri şi
devin captivi acestora. Decât să meargă la locaşurile
sfinte mai bine se duc la o ţigară sau la un bar.

În această luptă cu tentaţiile şi provocările care
apar la orice colţ, tinerii trebuie ajutaţi de către familie
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şi de către Biserică, dar la rândul lor ei trebuie să facă
rugăciuni, să participe la slujbe şi să aibă multă voinţă.

Să fie cât mai aproape de Dumnezeu, căci El îi
ajută să fie mai buni şi să reuşească în viaţă mai
uşor.

Bucuroiu Vlad Constantin, clasa a-XI-a C

Taina Sfantului Maslu

În contextul omagierii în anul 2012 a Tainei
Sfântului şi a îngrijirii bolnavilor, această temă dobân-
deşte valenţe profunde. Taina Sfântului Maslu
cuprinde rânduiala specială de sfinţire a untdelem-
nului prin care credincioşii, ungându-se, primesc harul
vindecării de bolile trupeşti şi sufleteşti. Această
Sfântă Taină a fost săvârşită din vremea Sfinţilor
Apostoli, căci Sfântul Apostol Iacov îndeamnă: "De
este cineva bolnav între voi, să cheme preoţii Bisericii
şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn întru
numele Domnului" (Iacob 5,14). De aici rezultă clar
îndemnul de participare a mai multor preoţi la
sfinţirea uleiului pentru bolnavi.

Chiar dacă nu se spune numărul slujitorilor în mod
exact, întreaga slujbă are în centru numă-rul şapte:
şapte citiri din Sfânta Evanghe-lie şi din scrierile

Sfinţilor Apostoli,
sfinţirea uleiului se
face prin rugăciunea
specială, rostită tot
de şapte ori, ungerea
celui bolnav se face
de şapte ori; numărul
şapte având multe

conotaţii ca simbol, în special, ca simbol al darurilor
deosebite ale Sfântului Duh. Sfânta Scriptură, în
special, Vechiul Testament, oferă numeroase exemple
de ritualuri săvârşite de câte şapte ori: Sfântul Ilie s-a
rugat de şapte ori ca Dumnezeu să coboare ploaia,
Elisei a înviat un mort culcându-se peste el tot de
şapte ori. La fel, se recomandă ca slujitorii participanţi
la săvârşirea Sfântului Maslu să fie tot în număr de
şapte. În practică, se constată că Taina Sfântului
Maslu se săvârşeşte şi de către mai mulţi  puţini
preoţi. Acest lucru este acceptat de către Biserică,
pentru că, la nevoie, se pot aduna pentru săvârşirea
acestei Taine cel puţin doi sau trei preoţi, după cum
recomandă Sfântul Simeon al Tesalonicului, precum şi
învăţătura din Molitfelnic.

Grecii numesc această slujbă "Taina celor şapte
preoţi", iar ruşii-"Soboravanie", adică slujba adunării

preoţilor arătându-se, astfel că Taina Sfântului Maslu
se săvârşeşte în Bisericile Ortodoxe de către mai mulţi
preoţi. Dincolo de rânduiala obişnuită, înţelesurile
teologice ale slujbei şi învăţăturile Părinţilor pentru un
singur preot, slujba Sfântului Maslu ar fi extrem de
complexă şi greoaie. Un preot singur poate săvârşi
această Taină numai în caz de mare nevoie, în vreme
de război, în locuri îndepărtate în munte sau pustie,
acestea fiind situaţii cu totul speciale, Biserica
acceptând în mod tradiţional numărul de şapte preoţi
slujitori ai Tainei Maslului. Acest lucru nu înseamnă
că nu pot sluji mai mult de şaptepreoţi.

Nicolae Ioana Bianca, clasa a XI-a B

Ceremonia nuptiala

Destinul fiecăruia dintre noi este este călăuzit de
trei paşi majori, între care se află două certitudini,
viaţa şi moartea, cărora li se suprapune şi nunta.
Ceremonia nupţială este bineînţeles unul dintre acele
momente mirifice descrise de o stare profundă de
exaltare, de multă pasiune, este acel amestec inedit de
plăcut şi neplăcut, de real sau neprevăzut.

În spatele nunţii se află o întreagă tradiţie, care din
cauza schimbărilor puternice de mentalitate, a lipsei
de cultură, a dispariţiei celor mai de preţ valori sau
norme morale, a tendinţei acesteia sufocante a omului
de a-şi supune totul, a suferit tragice şi ireversibile
schimbări. În genere, Nunta este una din cele şapte
Sfinte Taine care izvorăşte din cele mai pure şi
profunde sentimente, apare ca o minune dumnezeiască
care sfinţeşte şi înalţă legătura naturală dintre un
bărbat şi o femeie. Prin această taină, cei doi miri
primesc harul lui Dumnezeu, iubirea dintre ei şi
naşterea de copii devin astfel expresie a iubirii aduse
lui Dumnezeu.

Apăsată de un regret uriaş, trebuie să spun că sunt
tot mai puţini cei care merg la altar cu inima curată,
ghidaţi de cele mai frumoase sentimente şi se
căsătoresc pentru a se împlini în plan personal, afectiv
sau emoţional, pentru a împlini porunca lui
Dumnezeu, alcătuind astfel o familie creştină. Din ce
în ce mai puţini îşi cunosc valorile, pentru a ţine cont
de ele oriunde, oricând sau oricum, astfel că
demnitatea, spiritualitatea, credinţa par desuete în
ochii tinerei generaţii.

Geană Adriana, clasa a X-a A
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Rolul sfintilor în viata noastra

Conform doctrinei creştine, sfinţii sunt credincioşii
care şi-au consacrat viaţa religiei, iar după moarte, au
făcut minuni.Sfinţii sunt aleşii şi trăitorii vieţii după
porunca lui Hristos: “Oricine voieşte să vină după
Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi
urmeze Mie” (Marcu 8, 34).

Biserica îi cinsteşte pe sfinţi întrucât Însuşi
Dumnezeu Îşi arată puterea Sa, Îşi descoperă
bunătatea, dreptatea, iubirea şi frumuseţea Sa în sfinţi.
Aceştia sunt prezenţi nu numai în Biserică, ci şi în
viaţa, ocupaţiile şi greutăţile creştinilor de astăzi.În
primul rând, sfinţii din toate timpurile şi din toate
locurile sunt modele desăvârşite de vieţuire creştină.
Sfinţii sunt creştinii autentici. Virtuţiile sfinţilor
reprezintă căi de urmare a lui Hristos, de purtare a
Crucii şi de împlinire a destinului creştin.

Şi noi, creştinii de astăzi, avem menirea de a refuza
pactul cu răul, compromisurile şi de a stopa şi a
învinge, asemenea sfinţilor, răul din lume şi din viaţa
noastră.

Cu timpul, în cadrul Bisericii Ortodoxe s-a fixat o
împărţire a sfinţilor în mai multe categorii:
“Mucenicii” sau “martirii” sunt sfinţi care şi-au dat
viaţa, apărând credinţa în condiţii extreme. În general,
aceştia au trăit în perioada creştinilor din primele
secole după Hristos.“Mărturisitorii” sunt sfinţii care
în timpul vieţii au apărat în mod public credinţa în
Hristos, suferind persecuţii şi necazuri. Ei s-au
manifestat în perioada de dezvoltare a ereziilor
creştine, când au contestat concepţiile deviante de la
dogma Bisericii. Noi, oamenii, suntem cei care trebuie
să învăţăm despre faptele bune ce le-au făcut sfinţii şi
să ştim ce lucruri minunate au făcut pentru a le urma
exemplul.

“Sfinţii Ierarhi” sunt episcopii care s-au remarcat
în istoria Bisericii şi au fost canonizaţi. “Proorocii”
sau “profeţii” sunt aceia despre care Biblia scrie că au
prevăzut anumite evenimente. Predicţiile acestora s-au
desfăşurat sub îndrumarea Sfântului Duh. Sfinţii sunt
trimişii lui Iisus Hristos pe pământ, sunt cei care au
respectat poruncile lui Dumnezeu. Sfinţii sunt
persoane care fac legătura între cer şi pământ, care
reuşesc să-i facă pe credincioşi să aibă o strânsă
comunicare cu Dumnezeu.

Indiferent de rangul pe care-l au, Sfinţii sunt o
pildă de viaţă pentru noi. Sfinţii sunt mijlocitorii noştri
către Dumnezeu. Ne rugăm lor, iar ei se roagă mai
departe lui Dumnezeu, pentru noi.Sunt şi ocrotitori ai
noştri, mai ales sfinţii al căror nume îl purtăm. La

botez, primind numele unui sfânt, li se încredinţează
lor grija pentru noi.“Sfinţilor, rugaţi-vă lui Hristos
Dumnezeu pentru noi, păcătoşii!”.

Geroşanu Alexandra, clasa a X-a A

Visul meu

În visul meu văd o "lumină albă" care ar părea că
se apropie din ce în ce mai mult de mine, să îmi
şoptească ceva. Oare ce să fie?, mă întrebam eu.
Curiozitatea m-a împins să mă îndrept către lumină,
însă exista o teamă puternică ce mă oprea. "Ce
ciudată îmi pare această lumină, oare de ce mă
atrage aşa de mult? Dacă aş merge la ea, ce ar putea
să îmi facă?".

Încerc să fac un pas, dar simt cum cineva mă ţine
strâns legată de picioare şi nu mă pot mişca. Din
senin, lumina puternică începuse să prindă aripi. Un
glas se auzi lângă mine, deşi
amorţită am putut observa "cel mai
frumos ÎNGER"; era Îngerul meu
păzitor, care mă veghea şi avea
grijă de mine.

Cu toţii avem un înger al nostru,
însă trebuie să respectăm calea cea
bună, pe care acesta ne îndrumă; altfel, dintr-o lumină
albă, strălucitoare, se va transforma într-un neagră,
întunecată!Şerbănoiu Camelia Florentina,

clasa a XI-a C

Despre Îngerii si Sfintii
lui Dumnezeu

Îngerul este o fiinţă supranaturală, ce face legătura
între Divinitate şi oameni, cu circulaţie limitată în
zonele mitologice ebraice, creştine şi, prin imitaţie, în
cele musulmane, corespunzând, de fapt, fie geniilor
ocrotitoare, fie curierilor divini de importanţă
secundară. Îngerii sunt întâlniţi şi în mitolo-
gia babiloniană, de unde probabil a şi fost absorbită
noţiunea biblică.

Textele arhaice atribuite lui Moisevorbesc doar
de mesagerii sau trimişii lui Iahve, fie anonimi, fie
numindu-se Gabriel, Mihael (Gavriil, Mihail). Ini-
ţial, noţiunea nu depăşea limitele animismului pri-
mitiv şi circula în mitologia ebraică populară, desem-
nând anumite fiinţe pur spirituale, pe o treaptă inter-
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mediară între Dumnezeu şi om;teologia iudaismului
preia această noţiune abia în epoca exilului ba-
bilonian, sub influenţa mag chaldeici, compunând şi
o teorie angelologică (angelologie), după care îngerii
sunt clasificaţi în buni şi răi; abia atunci apare

şi Satanael (Satan), căpetenia îngerilor răzvrătiţi,
întrucât, nefiind din clasa propriu-zis divină, înge-
rii nu sunt fiinţe perfecte: "Dacă chiar în slujitorii
Săi, El nu se încrede şi slujitorilor Săi le găseşte
greşală!".

Iniţial, în Vechiul Testament îngerii sunt precizaţi
în număr mic (Gabriel şi Mihael, Rafael) şi se
multiplică mai târziu sub influenţa concepţiei dualiste
din zoroastrism (unde este descrisă o categorie
de spirite, comparabile cu îngerii, dar şi, cu demonii,
numiţi Fravashi), susţinând astfel scopul teologic de a
organiza "cete îngereşti" luminoase şi oştiri întunecate
sataniste (de fapt, demoni), deci şi interesul
unei ierarhii, care se constituie doctrinar abia
în creştinism.

Textele biblice vechi nu folo-
sesc mereu noţiunea de înger (deşi
de obicei termenii alternează);
astfel, "îngerul" care se lupta cu
Iacob este numit de fapt om
şi Dumnezeu (El), deoarece acolo
este prezent El, Iahve Însuşi, dar
în formă umană, spre a putea intra

în zona de percepţie senzorială a lui Iacob-
viitorul Israel. Îngerii, vestitorii dezastrului de
la Sodoma sunt numiţi şi "cei doi bărbaţi", ca şi cei ce
vestesc la mormânt Învierea lui Iisus Hristos.

Sfinţii sunt oamenii care au trăit şi trăiesc după
Legea Domnului. Cuvântul "sfânt", înseamnă nepă-
mântesc, adică ceea ce este creat şi curăţit de
Dumnezeu prin harul iubirii Sale. După cum floarea
creşte din ţărâna pământului prin vreji şi frunze, tot
aşa şi sfinţenia odrăsleste prin ţărâna pământească şi
vrejul faptelor omeneşti. Sfinţenia se dobândeşte prin
credinţă curată şi devotamentul împlinirii Legii
Domnului. În general, se numeşte sfânt orice om care
trăieşte o viaţă curată şi când este judecat prin
spovedanie, se găseşte vrednic de Împărtăşanie: "Să
luăm aminte, sfintele se dau numai celor sfinţi".
Sfinţii îşi desfăsoară viaţa evolutiv şi în aspre
contradicţii şi de aceea în această viaţă nu sunt
definitivaţi în sfinţenie, ci sunt supuşi în orice
moment ispitelor de a o pierde provizoriu, ca Sfântul
Petru, sau definitiv, ca Iuda, care a căzut din har.
Numai sfinţenia din ceasul morţii se apropie de
desăvârşire, iar după consfinţirea judecăţii ea nu se

mai poate pierde niciodată.
Maica Domnului, Prea Sfânta Născătoare de

Dumnezeu şi toţi Sfinţii sunt aceia care s-au asemănat
lui Dumnezeu, atât cât este cu putinţă, prin voinţa lor,
prin locuirea lui Dumnezeu în ei şi prin conlucrarea
lor cu Dumnezeu. Ei se numesc, cu adevărat şi
dumnezei, dar nu prin fire, ci prin poziţie, în acelaşi
fel în care fierul înroşit se numeşte foc, nu prin fire, ci
prin poziţie şi participarea la foc, adică prin harul lui
Dumnezeu. Sfânta Scriptură zice: "Fiţi sfinţi, căci şi
Eu sunt sfânt". Aceasta depinde în primul rând de
voinţă, apoi de ajutorul lui Dumnezeu: Dumnezeu îi
ajută spre bine celui care alege binele. Apoi
Dumnezeu zice: "Voi locui în ei şi Eu voi umbla întru
ei" şi "suntem biserica lui Dumnezeu" şi "Duhul lui
Dumnezeu locuieşte întru noi".Apoi: "le-a dat lor
putere peste duhurile cele necurate ca să le scoată şi
să vindece orice boală şi orice neputinţă". "Toate câte
fac Eu şi voi veţi face şi mai mari decât acestea".
Apoi: "Viu sunt Eu, zice Domnul şi Voi slăvi numai pe
cei ce Mă slăvesc" şi "fiindcă pătimim împreună cu El
este ca să fim slăviţi împreună cu El:Şi Dumnezeu a
stat în adunarea dumnezeilor, în mijloc va vedea pe
Dumnezeu"… "Deci ne închinăm sfinţilor ca unora ce
sunt slăviţi de Dumnezeu, ca unora ce sunt făcuti de
Dumnezeu temători potrivnicilor şi binefăcători celor
ce se apropie de El cu credinţă; nu ne închinăm lor ca
unora care ar fi prin fire Dumnezeu şi binefăcători, ci
ca unor robi şi slujitori lui Dumnezeu, care au
dobândit din dragoste către Dumnezeu, deplină
încredere faţă de El. Ne închinăm sfinţilor pentru că
este unora Împăratul Dumnezeu, când vede că sluga
lui iubită este închinată nu ca împărat, ci ca un
slujitor şi prieten binevoitor. Cei ce se apropie cu
credinţă primesc ceea ce au cerut, fie că sluga cere
aceasta de la împăratul (Dumnezeu), fie că Împăratul
primeşte cinstea şi credinţa celui care cere de la sluga
lui, deoarece a cerut în numele lui. Astfel, cei care s-
au apropiat, prin apostoli de Iisus au primit
vindecare.În chipul acesta umbra, năframele şi
şorţurile Apostolilor au fost izvoare tămăduitoare.
Dar toţi cei care vor, prin răzvrătire şi revoltă să fie
veneraţi ca Dumnezeu, care sunt nevrednici de
închinăciune şi vrednici de focul cel veşnic, şi toti cei
care în chip dispreţuitor şi cu îngâmfata gândire, nu
se închină slugilor lui Dumnezeu, sunt condamnaţi ca
nişte mândri şi orgolioşi şi ca nişte necredincioşi faţă
de Dumnezeu. Martori de adevărul acesta sunt copiii,
care au fost mâncaţi de urşi, pentru că au strigat cu
dispreţ lui Elisei" (Sfântul Ioan Damaschin).

Cum trebuie să cugetăm despre sfintele icoane şi
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închinarea sau venerarea sfinţilor? R: "Deoarece
există sfinţi şi ei sunt recunoscuţi ca mijlocitori de
Biserica sobornicească, după felul cum s-a zis în
capitolul (definiţia, decretul) al VIII-lea, este potrivit
a se spune că-i cinstim ca pe iubiţi ai lui Dumnezeu şi
ca rugători pentru noi Dumnezeului tuturor. Pe
aceştia îi cinstim în două chipuri. Într-un chip pe
Maica Cuvântului lui Dumnezeu, pe care-o numim şi
supravenerăm. (Iperdulia, iperdulicom). Căci, deşi
Născătoarea de Dumnezeu este o adevărată slugă a
unicului Dumnezeu, însă este şi mama lui Dumnezeu,
ea care a născut trupeşte pe unul din Treime. De
aceea, este şi preaslăvită, că fără de asemănare
întrece pe toţi îngerii şi sfinţii; pentru aceea, îi şi dăm
o închinare (venerare) supravenerată (iperdulia). Al
doilea chip îl numim venerare (dulicoa), ne închinăm
(venerăm) sau cinstim pe sfinţii îngeri, apostoli,
profeţi, martiri şi, în general, pe toti sfinţii". Pavăza
Ortodoxă, decret: "Credem că Domnul nostru Iisus
Hristos este unicul nostru mijlocitor şi că S-a dat pe
Sine preţ de răscumpărare pentru toţi şi prin Sângele
Său a refăcut împăcarea omului cu Dumnezeu, şi că
El este îngrijitorul, Mângâietorul şi curăţitorul
păcatelor noastre".

Drăgan Ştefan, clasa a XI-a B

Sfântul Apostol Andrei,
cel dintâi chemat la misiune

Sfântul Andrei (d. 30 noiembrie, anul
60, Patras, Grecia) a fost un apostol, frate cu Simon
Petru. Conform Bibliei cei doi fraţi, Petru şi Andrei,
erau originari din Betsaida, localitate situată pe malul
Lacului Ghenizaret. Numele Andrei derivă din
grecescul Andreas, care înseamnă „viteaz”, „bărbă-
tesc”. Acesta este un nume grecesc, deşi Sfântul
Apostol Andrei era iudeu.

Activitatea. Fratele lui Petru, Andrei, a fost ucenic
alSf. Ioan Botezătorul, când, la o vreme după botezul
lui Iisus, auzindu-l pe Ioan spunând despre Iisus:
„Iată, Mielul lui Dumnezeu !“ (Ioan 1,36) i-a urmat
lui Iisus, devenind astfel primul apostol. După
învierea lui Iisus şi coborârea Duhului Sfânt
(la Rusalii), Apostolii au mai rămas câţiva ani
la Ierusalim, începând formarea Bisericii. La Sinodul
Apostolic care a avut loc în jurul anilor 49-50 d.H. la
Ierusalim, Apostolii s-au întâlnit şi au tras la sorţi
pentru a decide unde va merge fiecare. Legenda spune
că Apostolului Andrei i-a revenit Scytia (la noi,

Dobrogea). Mai întâi, Andrei l-a însoţit pe fratele său
(Apostolul Petru) prin Asia Mică, apoi a trecut în
peninsula Balcanică prin teritoriul Turciei de azi,
ajungând în Scytia, unde s-a
oprit un timp. Apoi ar fi
continuat peregrinarea, ajun-
gând până în sudul Rusiei de
astăzi. După aceea, s-a întors
în Grecia, consolidând comu-
nităţile creştine înfiinţate
de Apostolul Pavel şi de alţi
Apostoli, ajungând până în
Peloponezul grecesc, în orasul Patras. Acolo a murit
ca martir, fiind răstignit pe o cruce în formă de X.
După moartea sa, moaştele s-au păstrat la Patras.

Venerarea ca sfânt. Pe la anul 350 împăratul Con-
stantiu al II-lea (fiul lui Constantin cel Mare)
aduce moaştele Sfântului Andrei la Constantinopol şi
le aşează în Biserica Apostolilor. Acestea se păstrează
întregi până în jurul anului 850, când împăratul
bizantin Vasile I Macedoneanul cedează rugăminţilor
locuitorilor din Patras si le înapoiază capul Sfântului
Andrei. În anul 1208, în timpul Cruciadei a patra,
relicvele au ajuns la Amalfi, în apropiere de Napoli,
fiind păstrate în Domul San Andrea. În anul 1462 au
fost duse la Roma, din cauza pericolului turcesc. În
secolul al XV-lea Papa Pius al II-lea a mutat relicvele
Sfântului Andrei în catedrala Basilica San Pietro din
Roma. În anul 1964 capul sfântului Andrei a fost
înapoiat Bisericii din Patras.

Sfântul Andrei este considerat de Biserica
Ortodoxă Română patronul spiritual al României. În
zilele noastre, mulţi oameni poartă numele Sfântului
Apostol Andrei, din  respect pentru credinţa, faptele şi
învăţăturile pe care acesta le-a săvârşit pe toată durata
vieţii sale.

Popescu Andrei, clasa a XI-a B,
Borţoi Oana, clasa a XI-a A

Sfantul Ierarh Nicolae

Unul dintre sfinţii cei mai iubiţi de oameni este
Sfântul Nicolae, Arhiepiscopul din Mira Lichiei.
Acesta a trăit în secolele III-IV, în vremea Împăraţilor
Maximilian şi Diocleţian; a fost un om foarte milostiv,
înţelept şi extrem de curajos. A rămas orfan din
copilărie, dar, din iubire faţă de semenii săi, şi-a
împărţit averea moştenită de la părinţi, fără a păstra
ceva pentru sine. Dumnezeu i-a oferit darul de a fi un
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bun păstor al turmei sale, de a fi ocrotitor şi apărător
al copiilor şi de a fi făcător de minuni.

Tradiţia istoriseşte faptul că Sfântul Nicolae ar fi
salvat de la naufragiu, prin rugăciune, nişte marinari,
iar de atunci aceştia îl consideră ocrotitorul lor. Poate
cea mai cunoscută minune a Sfântului este cea prin
care a salvat de la păcate mari familia unui tată ce
avea trei fiice. Acestea, deşi aflate la vremea
căsătoriei, nu se puteau mărita datorită situației

financiare precare. Aflând de
gândul tatălui lor de a vinde
pe rând câte o fată, Sfântul
Nicolae a venit noaptea la
uşa casei fetelor şi a lăsat o
pungă cu bani de aur.
Povestea s-a repetat întocmaiși când a venit vremea de
măritiş pentru cea de a doua
fată. Când i-a venit vremea şi

celei de a treia fete, tatăl a stat de pază pentru a afla
cine era cel care le-a făcut atât de mult bine fetelor
sale; aflându-l pe episcopul lor din cetate, Nicolae,
tatăl a căzut în genunchi, şi cu lacrimi în ochi i-a
multumit Sfântului pentru dărnicia sa. Părintele
Nicolae l-a rugat să păstreze secretul, însă tatăl fetelor
nu a rezistat tentației de a povesti mai departe. De
atunci, oricine primea un cadou neașteptat îi
mulțumea lui Nicolae pentru el. Cei trei săculeți cu
aur, făcuți cadou fetelor de nobil, au devenit simbolul
Sfântului Nicolae sub forma a trei bile de aur (în
iconografia apuseană).

Având în vedere toate aceste minuni nu este de
mirare că popularitatea Sfântului Nicolae a crescut
foarte mult, astfel că şi în Biserica Ortodoxă există un
cult de rugăciune dedicat ocrotitorului copiilor.

După o viaţă aspră, dar plină de credinţă Sfântul a
trecut la viaţa veşnică pe data de 6 decembrie 343.
Până astăzi, Dumnezeu, prin intermediul Sfântului
Nicolae, lucrează minuni, iar cei ce se roagă lui cu
credinţă puternică dobândesc binefaceri şi minuni
mari. Pentru a nu rămâne în mâinile musulmanilor
necreştini, din anul 1087 moaştele sale sunt păstrate
la o Biserică din Bari, în sudul Italiei, altele într-o
Biserică din nord-estul Franţei, iar mâna dreaptă a
Sfântului Nicolae se află în România, la Biserica
Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti.

De aceea şi noi, creştinii, să ne rugăm Sfântului
Nicolae prin cântările Bisericii: "Îndreptător credinţei
şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-au arătat pe
tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta
ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele

bogate. Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos
Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre" (Troparul
Sfântului Nicolae).

Prof. Marius  Vintilă

Despre religie si vietile sfintilor

Religia este o credinţă pe care fiecare dintre noi o
avem sau pe care ar trebui să o avem; ea reprezintă
credinţa în supranatural, în Dumnezeu. Cu cât credem
mai mult, cu atât înţelegem mai bine acest tip de
comportament uman, această modalitate de
cunoaştere. Cu ajutorul religiei ni se explică
caracteristicile existenţei umane. Cunoaşterea reli-
gioasă poate fi obţinută de la preoţii Bisericii, din
textele sfinte sau prin descoperire personală.

Uneori se confundă gândirea religioasă cu magia.
Ne rugăm la Dumnezeu să fim sănătoşi, să ne scape
de un necaz sau să câştigăm mai mulţi bani. Aceste
rugăminţi se caracterizează prin credinţa că putem
acţiona asupra fenomenelor naturale prin dorinţele
noastre fierbinţi. Dar Religia ne învaţă să ascultăm, să
luăm ca exemplu vieţile sfinţilor, să învăţăm din
pildele lor.

Vieţile sfinţilor, povestirile religioase despre
vieţuirea lor ne fac să înţelegem mai bine adevărata
taină a legăturii omului cu Dumnezeu. Acest dar,
izvorât din iubire, al cunoaşterii lui Dumnezeu de
către oameni, este posibil numai atât cât doreşte El şi
numai pentru că este necesar nouă pentru a ne mântui.
Uneori El se manifestă pe Sine sub forma unei fiinţe
umane pentru a ne ajuta să descoperim misterul vieţii.
Prietenii lui Dumnezeu şi ai oamenilor, Sfinţii, sunt
cei care au descoperit adevărata comuniune cu
Dumnezeu, ca unii care au trăit după Legea Domnului.
Maica Domnului, Prea Sfânta Născătoare de
Dumnezeu şi toţii sfinţii s-au asemănat lui Dumnezeu
şi au locuit cu Dumnezeu şi au trăit prin El, acest
lucru fiind dovedit, desigur, de faptele lor.

Dumitru Diana Rebeca, clasa a VI-a
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Evenimentul Nasterii Domnului
prezentat in Evanghelii

Cunoscând că neamul omenesc a căzut în păcate
multe, Dumnezeu S-a milostivit şi L-a trimis pe
Arhanghelul Gavriil să vestească Fecioarei Maria
minunata naştere, prin puterea Duhului Sfânt, a Fiului
lui Dumnezeu, făcut om, Iisus Hristos. Fiul lui
Dumnezeu S-a născut într-o peşteră din Bethleem şi a
fost pus, înfăşat, de către Născătoarea de Dumnezeu,
în ieslea dobitoacelor, El, Cel care venise să ne
mântuiască pe toţi de păcatele noastre. Naşterea unui
mare Împărat fusese proorocită de mulţi de profeţi,
care spuneau că "O Stea din Iacov va răsări şi va
zdrobi stăpâniile lui Moab". Din ţările lor, magii au
observat apariţia stelei şi au urmat-o, fiind convinşi că
o persoană deosebită s-a născut. Aşa L-au aflat pe
Hristos şi, căzând în genunchi înaintea Lui, I s-au

închinat şi I-au adus daruri,
aur, tămâie şi smirnă. Irod,
Regele iudeilor, temându-se
că va pierde tronul prin
naşterea lui Mesia, a
poruncit ca toţi pruncii din
Bethleem să fie ucişi,
crezând că între ei se va afla
şi Iisus. Aşa au murit 14.000
de copii, dar Iosif şi Maria
au reuşit să-L salveze pe Fiul

Domnului, vestiţi de un înger, fugind în Egipt.
Dumnezeu S-a făcut om pentru a nu ne mai vedea
căzuţi în rele şi nenorociri, pentru mântuirea păcatelor
noastre. De aceea, Crăciunul, ziua Naşterii Domnului
Iisus Hristos, este una dintre cele mai mari sărbători
ale creştinismului.

Ghimbaş Antonio, clasa a XI-a B

Adevarata semnificatie a
Craciunului

Uneori stau şi mă gândesc de unde vin fulgii de
zăpadă şi ce reprezintă diversitatea formelor lor. Ca de
obicei, când prezenţa iernii este din ce în ce mai
evidentă, primul fulg de nea o face specială. Astăzi
am ieşit afară bine îmbrăcată şi pregătită să întâmpin
primii fulgi, punându-mi o dorinţă, "mi-aş dori ca
unul dintre infiniţii fulgi de nea să-mi spună o
poveste" şi am continuat să privesc cerul cu aceeaşi
uimire a unui copil înăbuşit de emoţia iernii şi implicit

a ceea ce aduce cu ea, Crăciunul.
Brusc, simt cum un fulg de nea îmi atinge obrazul

îngheţat de frig şi roşu ca focul, care începe să-mi
spună revoltat
ce înseamnă cu
adevărat Cră-
ciunul: "auzi,
tu, omule, ce
pretinzi că eşti
creştin, ai idee
ce înseamnă în
adevăratul
sens al cuvântului, "Crăciun"? Bineînţeles că ai să-mi
spui că mireasma bradului, Moş Crăciun ce împarte
cadouri şi altele. De aici mi-am dat seama cu adevărat
că noi, oamenii, uităm semnificaţia Crăciunului şi ne
bucurăm doar de bunuri materiale. I-am răspuns
fulgului că da, are dreptate, trebuie să ne reamintim cu
toţii de ceea ce reprezintă Crăciunul.

La noi, în România, Crăciunul este una dintre cele
mai importante sărbători creştine. Aşa-zisa noapte de
Crăciun este momentul în care Preacurata Fecioară
Maria Îl naşte pe Iisus. Îmi amintesc că atunci când
eram mică ascultam cântecele şi poezii despre această
sărbătoare şi mă simţeam împlinită. Aşadar dorinţa pe
care mi-am pus-o s-a îndeplinit şi am avut de învăţat o
lecţie foarte importantă. Nu trebuie să-L uităm pe
Dumnezeu, ci să-L sărbătorim în fiecare an, trebuie
să-I mulţumesc pentru viaţa pe care El mi-a oferit-o,
pentru fericirea şi împlinirea dăruită, uneori simt că ar
trebui să fac ceva mai mult decât să-I mulţumesc
pentru ceea ce ne-a dat şi sunt convinsă că El ne vede
ca pe copiii Lui şi ne protejează mereu!

Ei bine, fulgule, acum voi cunoaşte mereu cum să
apreciez semnificaţia Crăciunului. Tuturor, Crăciun
fericit!

Szabo Linda Giulia, clasa a XI-a G

Povestea mea de Craciun

Crăciunul este o zi magică, în care toţi ne rugăm
lui Dumnezeu pentru sănătate, noroc şi împliniri. De
aceea, Naşterea Domnului sau Crăciunul constituie o
zi sfântă, pe care trebuie să o întâmpinăm cu multă
bucurie. De Crăciun, în fiecare an, împodobesc
bradul.Puzderii de stele şi steluţe atârnă gingaş pe
ramurile verzi. Globuri de cristal, ghirlande
colorate… parcă toate îmi îndulcesc viaţa!...

Vârful, în fiecare an, este împodobit cu un înger,
un înger superb, cu câţiva crini în mână. Întotdeauna
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m-a fermecat, poate cu lacrimile sale, precum o perlă,
sau cu zâmbetul său unic.

Dar toate aceste obiceiuri specifice zilei de 25
decembrie au şi ele un sens. Multe dintre aceste
tradiţii au început cu sute de ani, după Naşterea lui
Iisus Hristos. În fiecare familie se serveste o masă
specială şi se cântă în jurul bradului împodobit.

Îmi aduc aminte de un Crăciun, petrecut cu
familia mea în urmă cu câţiva
ani. Stăteam la fereastră şi
priveam cum fulgii de nea
cădeau pe pământ şi formau o
plapumă de argint. Chiar în acel
Ajun de Crăciun trebuia să merg
la Biserică şi să recit o poezie ce
avea să uimească pe toată

lumea. Am recitat ,,Moş Crăciun”, iar sufletul meu
plutea atunci când eram lăudată. Dar mă simţeam şi
mai bine când ştiam că Moşul trecea chiar în acel
moment pe la casa mea, lăsându-mi multe cadouri.
Apoi pleca cu sania condusă de: Rudolph, Dasher,
Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner şi
Blitzen. Ce greu îmi era să îi reţin pe toţi… De fiecare
dată, fugeam la brad să văd dacă Moşul a uitat ceva…

În această zi sfântă toţi trebuie să avem în suflet
numai pace şi iubire.

Săndulescu Andreea, clasa a X-a A

Bucuria Craciunului

Crăciunul are farmecul lui! Sunt sigură că există
un spirit al acestei sărbători şi nu e doar o vorbă
frumoasă. Cel puţin, pentru mine, spiritual, acesta
apare ca o vibraţie intens afectivă, ca o stare de bine
pe care vreau să o împărtăşesc cu toată lumea, cu cei
dragi, cu mine însămi. Simt nevoia să ofer şi să
primesc daruri, să mă regăsesc în gesturi mărunte şi
tandre de care am avut parte încă din primii ani de
viaţă. Tradiţia rămâne aceeaşi şi în acest an. Aparent
spiritual Crăciunul stă în ritualul cald al pregătirilor
din familie. Sub atenta mea supraveghere, mama
prepară cu multă îndemǎnare şi pricepere, dar, mai
presus de toate, cu multă dragoste şi dăruire,
pregăteşte cele mai bune bucate: cozonacii pufoşi ai
căror miros şi culoare nu-l voi uita niciodată,
sărmăluţele împachetate cu multă grijă şi fierte ore
întregi la foc domol, piftia tremurândă din farfurii sau
delicioasele plăcinte realizate după reţeta bunicii. Am
învăţat din bătrâni că această sărbătoare simbolizează
curăţenie atât în case, cât şi în suflete.

Vine şi vremea colindelor, momentul mult aşteptat
de mine şi de toţi copiii. Parcă nu se mai înserează
odată! Această vrajă ne  cuprinde în seara Ajunului
când batem la porţile oamenilor şi le cântăm colinde
sub ferestre cu glasul nostru curat şi cald, primind în
schimb covrigi, nuci, mere… După o seară de colindat
mă întorc acasă obosită, dar fericită şi adorm cu
gândul la Moş Crăciun. Mă trezesc  dis-de-dimineaţă
şi cu mâinile tremurânde desfac cadourile de sub brad,
bucuroasă că, şi în acest an, moşul şi-a amintit de
mine.

Apoi împreună cu întreaga familie mergem la
Biserică, pentru ca, măcar odată în an, de ziua
lucrurilor frumoase şi sfinte să ne amintim de vestea
minunată a Naşterii din Bethleem.

La prânz ne strângem cu toţii în jurul mesei,
alăturând trei generaţii. Pentru o zi redevenim o
familie adevărată, ne reamintim cine suntem învăţând
respectul vârstei şi al locului pe care trebuie să-l
dobândim în viaţă mai devreme sau mai târziu.
Redevenim mai buni unii cu alţii, ne bucurăm,
depănăm amintiri dând la o parte grijile, tristeţea sau
neîmplinirile.

Mă simt minunat în
preajma acestei sărbători,
deoarece Crăciunul mă
încarcă cu sentimente
alese de bucurie, nostal-
gie, împlinire pe care le
împărtăşesc cu cei din
jurul meu. Iubesc această
sărbătoare şi sper, ca şi de acum înainte, să o petrec la
fel de frumos: în sânul unei familii unite şi iubitoare.

Şerban Cătălina Maria, clasa a X-a A

Cum ne pregatim
pentru Nasterea lui Iisus?

E decembrie şi simţim deja fiorul sărbătorilor de
iarnă, care se apropie cu paşi repezi. Pentru unii este
doar Crăciunul, pentru alţii este Naşterea Domnului,
sărbătoarea sfântă a creştinătăţii, când Dumnezeu S-a
coborât printre oameni.

Pentru a întelege cum se cuvine această taină,
Biserica a rânduit un post premergător, ca mijloc de
curăţire a trupului şi de înnoire a sufletului. Doar
astfel vom face din inima noastră "iesle" în care să
poposească din nou Hristos.

Sfinţii Părinţi au pus un accent deosebit asupra
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laturii spirituale a postului. Astfel, postul creştin nu se
rezumă doar la abţinerea voluntară de la mâncare şi
băutură, ci şi la lupta impotriva patimilor, instinctelor
şi pornirilor păcătoase ale trupului sau sufletului.

Se poate spune că postul este măsura dragostei
noastre faţă de Dumnezeu. De aceea, postul nu trebuie
centrat pe om, pe sănătatea sa (ţinem post pentru că s-
a demonstrat ştiinţific că este benefic organismului),
ci trebuie să se îndrepte spre Dumnezeu. De aceea,
postul trupesc trebuie unit cu postul sufletesc. Sfin-

ţii au arătat foloasele postului
atât pentru suflet, cât şi pentru
trup.

Postul creştin a îmbrăcat
un important caracter religios,
devenind un act de virtute şi
de cult, o treaptă în urcuşul
duhovnicesc, un semn de
respect şi o jertfă personală

adusă lui Dumnezeu."Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi, păcătoşii! ".

Ogrezeanu Diana, clasa a X-a B

"Primiti colindul?"

Pentru mine, cea mai frumoasă sărbătoare din
cursul unui an este Crăciunul, Naşterea Domnului
Iisus Hristos. Deşi, din păcate, această sărbătoare a
început în ultimii ani să îşi piardă din adevărata
însemnătate, aceea a unei sărbători religioase al cărei
scop este de a face oamenii mai buni, mai darnici, mai
apropiaţi de Dumnezeu, devenind un prilej pentru
cumpărături exagerate şi îngrămădeală la reduceri,
mie încă îmi plac şi aştept cu drag tradiţiile frumoase
legate de această sărbătoare.

Pot spune că de un lucru mi-e dor, legat de
copilărie: mersul cu colindul. Aşteptam cu atâta
nerăbdare momentul, încât ştiam cu ceva timp înainte,
ce colind o să cântăm în acea seară. Şi ce ruşine ne era
când ne trezeam în faţa primei uşi la care trebuia să
batem. Sunam, iar apoi ne ascundeam unii în faţa
celorlalţi, roşii la faţă, nu ştiu dacă din cauza frigului
de afară, sau mai mult de ruşinea de a cânta în faţa
unor străini. Iar apoi, o voce îşi făcea puţin curaj:
"Primiţi cu colindul?".

Unii spuneau nu, alţii nici măcar nu deschideau
uşa, dar erau şi cei pe faţa cărora vedeam un zâmbet
blând, pe lângă care ieşea din casă un miros puternic
de sărmăluţe şi alte delicii culinare şi ziceau: "Ia să vă

auzim, măi copii!".
Şi uite aşa trecea o seară minunată. Uneori,

stăteam chiar şi la rând la câte o uşă, pentru că în faţa
noastră era un alt grup şi bineînţeles că nu vroiam o
"alianţă" între noi şi ei. Doar noi cântăm mai bine şi
mai frumos, nu? Trebuia să ne interpretăm momentul,
într-un mod unic.

Închei prin a spune că îmi lipseşte "traista" cu
covrigi, mere, nuci şi bomboane cu care mă
întorceam, şi faţa mamei mele la vederea mulţimii de
covrigi adunaţi, din pricina faptului că deşi devenea
din ce în ce mai grea "agoniseala" mea, nu trebuia să
renunţ că până la anul," gata cu colindul"!

Chiţu Florina Cristina, clasa a XII-a E

Semnificatia
colindelor de Craciun

Colindele de Crăciun sunt cântece tradiţionale
specifice perioadei sărbătorilor de iarnă prin care se
transmite tradiţia Bisericii cu privire la Naşterea
Mântuitorului Hristos.

Etimologie. Originea colindelor, la fel ca la
majoritatea popoarelor care au păstrat şi transmis din
generaţie în generaţie datina colindatului, provine din
epoca romană. Cuvântul "colinde" a luat naştere din
latinescul "calendae", derivat al verbului "calare", (în
traducere, a vesti), de aici provenind şi semni-ficaţia
de bunavestire a Naşteri Domnului. Teritoriului
românesc i-au fost transmise funcţiile sărbătorilor
romane, ca de pildă,
cea a calendelor lui
Ianuarie sau a Satur-
naliilor asemănătoa-
re cu Anul Nou.
Odată cu trecerea
timpului obiceiul a
fost creştinizat, tre-
cându-se la adaptarea textelor la conţinutul
religiosprin care s-a dorit reproducerea evenimentelor
prezentate în Biblie.

Simbolul colindelor. De-a lungul timpului s-a
constatat o evoluţie continuă a datinei colindatului.
Dacă la începuturile sale colindul îndeplinea o funcţie
rituală, aceea de a aduce prosperitatea celor care erau
colindaţi şi aceea de a alunga duhurile rele, odată cu
trecerea vremii s-a păstrat în tradiţia românească
numai componenta festivă, de petrecere şi urare.
Colindele din perioada contemporană au o tematică
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diversă, cuprinzând atât teme religioase, cât şi
simbolistica şi obiceiurile Crăciunului.

Tradiţia colindelor. Evocând momentul când, la
Naşterea lui Iisus s-a ivit pe cer steaua care i-a
călăuzit pe magi la locul naşterii, copiii-tot câte trei-
merg din casă în casă cântând colindul "Steaua sus
răsare", purtând cu ei o stea. Ajunul Crăciunului
începe cu colindul "Bună dimineaţa la Moş Ajun",
casele frumos împodobite îşi primesc colindătorii.
Aceştia sunt răsplătiţi de gazde cu fructe, covrigi,
dulciuri şi chiar bani. Unele cântece de colindat au
fost realizate de compozitori de muzică cultă, cum ar
fi: "Iată vin colindători", de Tiberiu Brediceanu,"O, ce
veste minunată", de D. G. Kiriac, "Domnuleţ şi Domn
din cer", de Gheorghe Cucu.

Dincolo de toate acestea, este important ca
Naşterea Pruncului Hristos să fie vestită la toate
popoarele, din generaţie în generaţie, spre slava
Domnului.

Rotaru Bogdan, clasa a X-a A
Săndulescu Andreea, clasa a X-a A

Povestea lui Mos Craciun

Mituri şi legende sunt de când lumea. Dar ştiaţi că
există şi legende care s-au creat acum, în perioada
contemporană? Unul dintre acestea este mitul lui Moş
Crăciun, care "s-a născut" la New York, în anul 1820,
din vechile legende ale Europei nordice.

Moşul cu plete albe, cu sania trasă de reni şi cu
sacul plin de daruri, a devenit personajul principal al
Ajunului Crăciunului. De ce atunci? Pentru că s-a

dorit ca impor-
tantul eveni-
ment să fie
sărbătorit ca să
absoarbă diferi-
te sărbători pă-
gâne care se
celebrau la sol-
stiţiul de iarnă,

cum ar fi renaşterea Soarelui, după cea mai lungă
noapte a anului.

Ieslea şi bradul sunt alte câteva obiecte simbolice
care însoţesc Crăciunul. Ele îşi au izvorul în anumite
obiceiuri păgâne ale popoarelor scandinave şi
germanice. În Franţa, pomul de Crăciun a fost adus în
anul 1840 de Helene de Mecklenburg-Schverin, nora
regelui Ludovic Filip. Burghezia acelor vremuri a

adoptat imediat obiceiul, simţind bucuria reunirii
familiei în jurul pomului de Crăciun.

Dacă accesoriile sunt vechi, Moşul este "nou". El a
fost precedat de Sfântul Nicolae, personaj care a
existat cu adevărat. Transformarea lui Moş Nicolae în
Moş Crăciun s-a făcut odată cu traversarea Atlan-
ticului de către imigranţii nord-europeni, majoritatea
protestanţi.

În anul 1820, fiul reverendului Clement C. Moore a
fost cel care a avut ideea de a-l transforma pe Moş
Nicolae într-un personaj mai drăguţ. Înzestrat cu
obrajii bucălaţi şi cu plete albe, Moşul venea într-o
sanie trasă de reni şi intră în casă pe coş, pentru a pune
daruri în jurul bradului. Acest personaj a fost numit
Santa Claus, deformare a numelui olandez al
Sfântului Nicolae.  Şi pentru succesul său, sosirea lui a
fost mutată de la 5-6 decembrie în noaptea de Crăciun,
sărbătoarea creştinătăţii. Biserica Romano-Catolică l-a
acceptat foarte greu pe Moş Crăciun.

În zadar! Moş Crăciun a cucerit inimile copiilor şi
adulţilor din lumea întreagă, fiind aşteptat în fiecare
an cu o dragoste deosebită.

Soare Elena Mirabela, clasa a X-a A

Legenda lui Mos Craciun

Potrivit unei legende, Maica Domnului a fost
cuprinsă de durerile naşterii în timpul călătoriei spre
Betleem, aflată împreună cu dreptul Iosif. Situaţia a
determinat-o să îl roage pe Moş Nicolae să o
găzduiască. Deoarece era sărac, el a refuzat-o, dar a
trimis-o la fratele lui mai mic şi mai bogat, Moş
Crăciun. Ajunsă la casa lui Crăciun, Maica Domnului
o găseşte acasă pe soţia acestuia, pe nume
Crăciuneasa, căreia îi cere un adăpost. Deşi era o
femeie bună, Crăciuneasa s-a temut de soţul ei, care
era rău şi necredincios, oferindu-i în cele din urmă un
loc în adăpostul animalelor. Apoi, fără să îi spună
soţului, aceasta o ajută pe Maica Domnului să Îl nască
pe Pruncul Iisus.

Aflând cele întâmplate, bătrânul Crăciun îşi
pedepseşte soţia tăindu-i mâinile. Maica Domnului,
printr-o minune, o vindecă pe femeie, rugând-o să
introducă mâinile în apa călduţă pe care i-o adusese
pentru spălare.

Văzând acestea, Crăciun se căieşte şi îi cere iertare
lui Dumnezeu, devenind astfel un bun creştin.
Povestea lui Crăciun istoriseşte faptul că bătrânul s-a
căit atât de mult de greşeala sa încât a doua zi şi-a
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împărţit întreaga avere copiilor săraci.
Trebuie spus că această legendă a lui Crăciun şi a

Crăciunesei este o poveste populară, ce nu se află
prezentată în paginile Bibliei.

Tiţa Cristina, clasa a XI-a B

Obiceiuri si simboluri
de Craciun

Pomul de Crăciun este un brad împodobit,
substitut al zeului adorat în ipostaza fitoformă, care
moare şi renaşte la sfârşit de an, în preajma solstiţiului

de iarnă, sinonim cu
Butucul de Crăciun. Împo-
dobirea bradului şi aştepta-
rea de către copii a "Moşu-
lui", numit Crăciun, care
vine cu multe daruri, este
un obicei occidental care a
pătruns de la oraş la sat,
începând din a doua
jumătate a secolului al XIX-

lea. Pomul de Crăciun s-a suprapus peste un obicei
mai vechi al incinerarii Butucului (zeul mort) în
noaptea de Crăciun, simbolizând moartea şi renaşterea
divinităţii şi a anului la solstiţiul de iarnă. Obiceiul a
fost atestat la români, aromâni, letoni şi sârbo-croaţi.

Avramescu Teodora, clasa a X-a A

Vâscul, simbol al prosperităţii

Cu 200 de ani înainte de naşterea lui Iisus Hristos,
druizii foloseau vâscul pentru a sărbători sosirea
iernii. Aceştia adunau această plantă verde, un parazit
care creşte pe alţi copaci şi o foloseau pentru a-şi
decora locuinţele. Druizii
credeau că planta avea puteri
vindecătoare speciale pentru
o gamă foarte largă de
afecţiuni, de la infertilitatea
femeilor până la ingestie cu
otravă.

De asemenea, scandinavii
considerau că planta este un
simbol al păcii şi al
armoniei. Asociau vâscul cu zeiţa lor Frigga, patroana
dragostei. Obiceiul de a tesăruta sub o crenguţă de
vâsc probabil că a derivat din această credinţă

ancestrală.
La început, Biserica a interzis utilizarea vâscului în

sărbătoririle pregătite pentru Crăciun, din cauza
originilor sale păgâne. Într-adevar, se sugerează mai
degrabă folosirea ilicelor, ca un substitut adecvat
pentru plantele Crăciunului.

Simbolul X-mas

Această abreviere pentru Crăciun, X-mas
(Christmas, în limba engleză), este de origine greacă.
Cuvântul grecesc pentru Hristos este Xristos. In
timpul secolului al XVI-lea, europenii au început să
folosească iniţiala numelui lui Hristos, "X", în locul
cuvântului "Christ" din termenul "Christmas", ca o
prescurtare a numelui acestei sărbători.

Deşi creştinii de la începuturi ştiau că X-ul din
nume înlocuia numele lui Hristos, creştinii de mai
târziu, care nu cunoşteau originea greceascăa acestui
nume, au considerat că abrevierea "X-mas" este doar
o formă de lipsă de respect, o tăgăduire a numelui lui
Hristos.

Nanu Teodora, clasa aX-a A
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Manastirea Dealu din
Târgoviste

Mănăstirea Dealu, o mănăstire de călugăriţe,
numită uneori şi Mănăstirea "Sfântul Niculae dintre
vii"; este aşezată pe un deal, situat dincolo de apa
Ialomiţei, la câţiva kilometri nord-est de oraşul
Târgovişte, vechea capitală a Ţării Româneşti.

Împreună cu întregul ansamblu arhitectural,
restaurat cu mai bine de cincizeci de ani în urmă,

Biserica Mănăstirii
Dealu se află la loc de
cinste printre monumen-
tele de seamă ale patriei
noastre. Ea îmbogăţeşte
patrimoniul cultural ro-
mânesc, numărându-se
printre cele mai vechi
ctitorii domneşti, sufe-
rind puţine modificări
de-a lungul timpului,
deşi nu a fost cruţată de

vremurile dificile ce au afectat Ţara Românească.
Prima biserică datează de la sfârşitul secolului al

XIV-lea sau începutul secolului al XV-lea, din timpul
lui Mircea cel Bătrân. Pe locul ei, domnitorul Radu
cel Mare (1495-1508) a construit o prea măreaţă
biserică din cărămidă, placată cu piatră şi împodobită
în chip deosebit.

Compexul mănăstiresc de la Dealu este compus
din: biserica mănăstirii, turnul clopotniţă, paraclisul,
corpul chiliilor. Biserica a fost jefuită şi distrusă de
habsburgi, reparată apoi de Dinisie Lupu în anul 1801,
pictată, "în vopsele şi aur", de domnitorul Ţării
Româneşti, Sfântul Voievod Neagoe Basarab.

Este în formă de treflă, constând într-un altar
heptagonal în exterior, semicircular în interior, dintr-
un naos, lărgit în părţile laterale cu câte un sân,
circular înăuntru şi pentagonal în afară; are un
pronaos dreptunghiular, "împărţit, printr-un arc dublu
transversal, în două părţi inegale". Pe dinafară,
pereţii sunt placaţi în întregime "cu piatră fătuită şi
profilată", sunt împărţiţi printr-un brîu, "în formă de
ciubuc" în două câmpuri inegale, decorate cu "arcade
oarbe". În câmpul de jos se află şase ferestre
dreptunghiulare, iar în cel de sus opt rozete rotunde
din piatră ajurată, care luminează partea de sus a
bisericii şi bolţile. Deasupra uşii se află icoana
hramului, Sfântul Nicolae, lucrată în mozaic.

Turlele pronaosului sunt bogat împodobite cu
motive sculptate, în timp ce iconostasul, din anul

1956, aflat între naos şi Sfântul Altar este din lemn de
păr sălbatic.

În prezent, pronaosul Bisericii este considerat a fi
unul dintre cele mai mari spaţii funerare din ţară, aici
dormindu-şi somnul de veci voievozi, domni şi feţe
bisericeşti. Celui care admiră pietrele de mormânt i se
dezvăluie un fragment al istoriei noastre, căci
înscrisurile de pe fiecare piatră mărturisesc câte ceva
despre cel ce şi-a găsit odihna sub ea.

Aici, la Mănăstirea Dealu, au fost înmormântaţi:
Vlad Dracul, Vladislav al II-lea, Radu cel Mare,
Jupâniţa Caplea, Vlăduţ Voievod sau Vlad cel Tânăr,
Radu Vodă Bădica, Vlad Înecatul, Pătraşcu Vodă cel
Bun;capul voievodului Mihai Viteazul (1592-1601) a
fost înmormântat în partea dreaptă a pronaosului;
Principele moldovean Mihail Movilă; călugări,
precum caligraful Mihail Rusin,egumenul Matei al
Mirelor, etc.

Mănăstirea Dealu, pentru mine, este foarte
importantă deoarece este locul în care eu am fost
creştinată şi unde mă duc foarte des. În afară de faptul
că este un locaş de cult foarte vizitat, pe mine m-au
impresionat atât peisajul, cât şi liniştea şi starea
sufletească pe care o
am încă din momentul
în care intru pe poarta
mănăstirii.

Consider că Mănăs-
tirea Dealu este deose-
bită prin florile ce o
înconjoară, îngrijite cu
multă dragoste de către
măicuţe, prin
arhitectura şi picturile
din interiorul ei.

Eu am vizitat acest loc de foarte multe ori, iar
pentru mine este, aşadar, unul important şi cu o mare
semnificaţie.

Soare Ioana Bianca, clasa a X-a E
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Pericolul drogurilor

A venit toamna, suntem în septembrie, 29,
S-a întunecat de mult afară şi a început să plouă;

E vineri seara, ştii şi tu, e plină scara,
De vagabonzi ce vor să alunge plictiseala;
Unul aprinde ţigara şi toţi se strâng în cerc,

se arde încet,
Din când în când cineva spune: "Ţine în piept";

E printre ei un puşti, care nu a pus bani,
E clasa a 9-a la liceu, are vreo 15 ani;
Fumase heroină, dar nu îl interesa ,

Părea un simplu drog, mai mult nici că ştia;
A continuat şi a doua zi la fel,

Bucuros de noul anturaj din cartier;
A trecut o lună, au trecut două, trei,

Dar într-o zi nici unul nu a mai avut lei,
Ştia, venise rândul lui să facă ceva,

Combinaţii, cumva, sau să dea măcar impresia;
Şi cum avea alocaţia pe ultimele luni,

Pentru tava, le ajungeau câteva zile banii,
au fost destui;

Băieţii lui atunci l-au îmbrăţişat,
Iar cel mai şmecher i-a zis:
"Fratele meu, tu eşti băiat,

Să-mi spui dacă se ia cineva de tine,
Vino la mine, nu îmi e frică de nimeni, ştii bine."
Şi de atunci puştiul nu ştiu cum de s-a schimbat,

Dar nu credea, zicea:
"De unde ştii tu cum e viaţa mea,

Frate, nu te mai băga, vezi-ţi de treaba ta."
Acum umbla prin farmacie să îşi ia seringa,

Pentru ca plăcerea la ţigară începuse să se stingă;
Începuse să înveţe cum să facă bani,

Şi îşi luase fiţe de când o ardea printre golani.
A fost zmeu cam un an de zile,

Avea intrare la toti traficanţii din cartier şi era bine;
Dar acum îi era rău, nu mai era la fel,

Şi pe cel mai şmecher l-a prins garda cu marfă la el;
Părinţii lui ştiau, dar nu aveau ce să-i facă,

L-au băgat la nebuni, poate aşa o să-i treacă,
Dar când a ieşit a tras din prima,

Stătea pe gard zicând:
"Doamne, ce îmi place heroina..."

Îşi ascundea în ghenă fiola, seara şi o seringă,
Dar fără să ştie, luase de mult hepatită;
Stătea singur pe gard, brigada s-a spart,

S-au certat, s-au bătut, se înjurau când se întâlneau,
Îşi mai vorbeau frumos doar atunci când se combinau;

Şi puştiul fura din casă acum, vânduse aproape tot,

Tatăl său era bolnav, maică-sa nu mai muncea deloc;
Acum se lăsase de şcoală,

Se gândea să vândă marfă sau să plece din ţară;
Stătea pe afară făcându-şi planuri ce s-au destrămat,

Într-o zi banală când totul s-a terminat;
A plecat să îşi ia tava de la altcineva,

Auzise că a rupt norma marfa, dar nu prea credea,
Cu 2 bile, a stat 2 ore până şi-a găsit o venă,
După ce şi-a făcut, a închis ochii şi a căzut,

A făcut spume şi atât acum e, pa, pierdut, caput;
L-au găsit vecinii, l-au îngropat părinţii,

Înjurand şi blestemând soarta lui şi gândirea minţii;
Iar în cartier, oricare ar fi, e la fel,

Încă unu mort, curând o să uite de el;
Aceasta este încă o poveste,

Despre un copil ce nu mai este,
Peste el s-a pus demult pământ,

La mormânt nu mai vine nimeni,
Şi tovarăşii lui nu îl mai plâng.

Niculescu Andrei, clasa a XI-a B

Alcoolul,"alimentul" toxic

Deşi efectele nocive ale consumului excesiv sunt
cunoscute, omul a avut o atractie continuă pentru
băuturile alcoolice. "Alcoolul este viaţa şi viaţa e
alcoolul", spun versurile unei cunoscute melodii…
dar nu este deloc aşa. Alcoolul este de fapt anti-viaţa.
Pentru ca suntem în luna sărbătorilor de iarnă, iar
acestea sunt legate indisolubil de o creştere a
consumului de alcool, vom încerca, în cele ce
urmează, să demontăm miturile legate de acest
subiect.

Băuturile alcoolice, sărace în substanţe
nutritive. De la început trebuie precizat că termenul
"aliment" defineşte o substanţă care contribuie la
desfăşurarea normală a proceselor metabolice, asigură
materialul necesar construcţiei de celule care le
înlocuiesc pe cele uzate şi aduce energia necesară
proceselor complexe care au loc într-un organism viu.

Se susţine că alcoolul este un aliment datorită
faptului că se metabolizează în corp, oxidându-se
până la dioxid de carbon şi apă, cu eliberarea de
energie (7 kcal/g) şi acid acetic. Unele băuturi
alcoolice, cum ar fi berea, care conţine malţ, sau unele
vinuri, care conţin zahăr, pot fi considerate alimente în
măsura în care au în componenta lor aceste substanţe
nutritive, dar cantitatea lor este atât de redusă, încât ar
trebui consumate cantităţi uriaşe pentru ca ele
săreprezinte un aport nutritiv real.

Alcoolul propriu-zis nu este un aliment, fapt
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dovedit de efectele etanolului asupra organismului
prin care trece, distrugând vitaminele şi afectând
numeroase ţesuturi şi organe, cu producerea de boli
grave (la nivelul stomacului-gastrită, ulcer; ficatului-
ciroza, cancer hepatic; pancreasului-pancreatita;
sistemului nervos-nevrita alcoolică, demenţa alcoo-
lică, scade atenţia,memoria, apar tulburări de
comportament; creşte riscul de cancer hepatic, de
pancreas, rect, san, faringe, laringe şi esofag; creşte
riscul de insuficienţă renală, etc.).

Frig? Un păhărel te-ar încălzi? Se spune că
alcoolul "încălzeşte", ne protejează de frig iarna.
Nimic mai fals! Este adevărat că alcoolul etilic, prin
arderea unui gram, produce 7 kcal (aproape similar cu
arderea unui gram de lipide). Cum într-o oră se ard
circa 6 g alcool pur, înseamna că se produc 42 kcal.
Dar ele nu pot fi reţinute de organism, deoarece
alcoolul intoxică sistemul nervos, afectând, printre
altele, activitatea centrului termoreglării (păstrarea şi
pierderea de căldură de către organism).

Desigur, cel care a consumat alcool are o
senzaţiede căldură: pielea lui este
fierbinte indiferent de temperatura
aerului şi colorată trandafiriu, dar
aceasta se datorează dilatării vaselor
de sânge din piele. Circulaţia sângelui
în piele devine mai intensă,

favorizând eliminarea unor mari cantităţi de
căldurăproduse prin arderile interne, însă pierderile de
caldură pot depăşi mult producerea lor, iar la un
moment dat senzaţia de căldură este înlocuită de frig.

Curajul dat de băutură…Alcoolul este o
substanţă psihoactivă şi un toxic celular cu efect
tranchilizant asupra sistemului nervos central. După
consumarea unei anumite cantităţi, avem senzaţia că
suntem mai puternici, mai curajoşi, creşte debitul
verbal, aparent şi capacitatea de muncă. Aceasta este
aşa-numita fază de excitaţie. Se datorează "biciuirii"
sistemului nervos şi constă într-o slăbire a proceselor
de inhibiţie, fiind unul din primele efecte ale acţiunii
toxice a alcoolului.

După această fază, randamentul celui aflat sub
acţiunea alcoolului scade. În practică s-a demonstrat
că oboseala apare de două ori mai repede la cei aflaţi
sub influenţa alcoolului, deşi, iniţial, ei lasă impresia
că au o capacitate de muncă ridicată.

Poenaru Cosmin, clasa a XI-a B

Puiul de gripa si o amica

Azi m-a vizitat o tipă!
Nici nu m-am trezit eu bine...
„Mă numesc Puiul de gripă!”

Şi-a şi tăbărât pe mine!!

Era mare matahala,
N-am putut să îi fac faţă,
Ma-ndoit de tot ea, boala,

Parcă eram fir de aţă!

Şi m-a ţintuit la pat,
N-am putut să mă mai scol...

M-a chinuit ne-ncetat,
Mai-mai să-l numesc...viol!!!

Geaba geamăt şi suspine,
O ţinea una şi bună,

Că s-a-ndrăgostit de mine
Şi-o să stea la mine-o lună!

M-a chinuit ore bune,
De şi-acum capul mă doare,

Pentru ea, clipe nebune,
Pentru mine, o teroare!

Într-un moment de reflecţie
Şi al ei de neatenţie,

Am chemat eu foarte iute,
O amică, să m-ajute.

A sosit înfierbântată
Şi s-a făcut mai fierbinte,

Şi-a-nceput gripei să-i scoată,
Rând pe rând, câte un dinte!

S-au luptat ce s-au luptat,
Nu ceda nici matahala...
Pân la urmă, m-a salvat

Şi mi-a pus pe fugă boala!

Mulţumesc amicei mele,
Ce nicio gripă nu iartă!...
Mulţumesc amicei mele,

Care este...ŢUICA FIARTĂ !!!

Prof. Ion Busuioc
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Dumnezeu din cer ne vede

Dumnezeu din cer ne vede,
Dumnezeu din cer ne-aude,

Dumnezeu este oriunde,
Fie şes, fie la munte,
În oraşe sau la ţară,
Fie iarnă, fie vară.

Dumnezeu e peste tot,
Fie casă, fie bloc.

Dumnezeu e aşa mare,
E pământ şi e şi soare,
Este cerul plin cu stele,
Având luna printre ele.
Stăpâneşte universul

Şi la toate le dă mersul,
Este apa, este vântul,

E credinţa, e şi Sfântul.
Dumnezeu este în toate,
Este viaţă,este moarte.

Lui Dumnezeu îi mulţumesc
Că am urmaşi ce mă iubesc,

O mamă fără copii
În viaţă n-are bucurii.

Doamne, eu îţi mulţumesc
Şi pentru că trăiesc…

Zilnic te voi ruga
Să ai în grija ta,
Copii şi nepoţi.
Ei sunt familia.
Eu te voi ruga

Să ai în grija ta
Întreaga familie a mea

Şi toată făptura ta!

Goran Marius, clasa a XII-a C

Îngerul meu pazitor

Când nimic nu merge bine,
Când tristeţea mă apasă,
Doar tu eşti lângă mine
Şi durerea mă mai lasă.

Nu mă laşi deloc la greu,
Tu eşti cel mai iubitor,
Lângă mine eşti mereu,

Îngerul meu păzitor.

Necazurile le ocoleşti,

Lucruri bune-mi dăruieşti,
De rele tu mă fereşti

Şi mereu cu drag zâmbeşti.

Doar tu şi cu Dumnezeu
Îmi sunteţi mereu aproape,
Nu mă lăsaţi deloc la greu,

Nimic nu ne desparte.

Gheorghiţă Iuliana, clasa a-XII-a C

Calatorii de Craciun

Sub a Ta privire sfântă,
Stăruim şi ne-închinăm,

Auzindu-ţi vocea blândă,
O colindă îţi cântăm.

Risipim omăt pe talpă,
Rătăcind printre troiene,

Până inima ne saltă,
De-o aşa dulce plăcere.

Respectăm a Ta dorinţă,
Şi al Tău prea sfânt cuvânt,

Te iubim dintr-o fiinţă,
Ne dai aripi şi avânt.

Călători sub lună plină,
Vestim o noapte de vis,
Când zăpada cădea lină

Şi când cerul s-a deschis.

Povestea naşterii Tale,
E grăită din bătrâni,

Noi acum păşim în vale,
S-o dăm şi celor păgâni.

Ne-ndreptăm plini de lumină,
Taina s-o mărturisim,
Iar păstorii va să vină,

De Crăciun să Te slăvim.

culeasă de
Istodor Ştefania Teodora, clasa a X-a A
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Închinare pentru Dumnezeu

Păstorii vin şi urează,
Noaptea iernii o veghează,
Când Iisus primeşte viaţă

Într-o iesle mărginaşă.

Cu daruri să-L întâmpinăm,
Pruncului să ne-nchinăm,

Aur, smirna şi tămâie
De acum pana-n vecie! Amin!

Grigoraş Elena Lavinia, clasa a 12-a G

Poezie de Craciun

Fulg de nea, fulg de nea,
Ce te-aşterni în calea mea,
Tu Crăciunul să-mi aduci,

Cu cadouri şi cu nuci.

Şi-n timp ce lin pluteşti,
Pământul să-mpodobeşti
În straie de sărbătoare,

La un Crăciun şi mai mare!

Cu bradul împodobit,
Moş Crăciun n-a sosit.
Eu îl aştept ca să-i urez

Bine-ai venit şi unCrăciun fericit!

Ignat Alexandra, clasa a X-a A

Mos Craciun

Dragi copii din ţara asta,
Vă miraţi voi cum se poate,
Moş Crăciun,din Cer de sus,

De le ştie pe toate!

Uite cum, vă spun îndată:
Iarna, noaptea, pe zăpadă,

El trimite câte-un înger
La fereastră să vă vadă.

Îngerii se uită-n casă,
Văd şi spun, iar moşul are
Colo-n Cer, la el în tindă,
Pe genunchi o carte mare.

Cu condei de-argint el scrie,
Ce copil şi ce purtare,
Şi de-acolo ştie Moşul,
Că-i isteţ nevoie mare.

culeasă de
Chirică Alexandru, clasa a XI-a B

De Craciun

Moş Crăciun s-a îndurat
Într-o zi pe înserat,

Pe Maica Domnului o găzdui
În grajd o pofti.

Să nască Maica se pregăti
Şi cu lacrimi de bucurie

Moşului Crăciun îi mulţumi
În staul poposi.

La miezul nopţii, Iisus Se naşte,
Magii fură îndrumaţi

De steaua cea mare călăuziţi.
Aceştia la drum porniră
Şi pe Domnul Îl slăviră.

A doua zi veste mare se răspândi
Că Iisus S-a născut.
Împăratul cum auzi

Pe loc începu a-l pizmui.

În fiecare an de Crăciun
Noi sărbătoarea o primim

În post şi rugăciuni,
Pe Domnul Îl slăvim.

culeasă de
Neguţ Eduard, clasa a 12-a G
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Din cele "322 vorbe memorabile"
ale lui Petre Tutea

Biserică
"În afara slujbelor bisericii nu există scară către

cer".
"Ştii unde poţi căpăta definiţia omului? -te întreb. În

templu. În biserică. Acolo eşti comparat cu
Dumnezeu, fiindcă exprimi chipul şi asemănarea Lui.
Dacă Biserica ar dispărea din istorie, istoria n-ar mai
avea oameni. Ar dispărea şi omul".

"În biserică afli că exişti".
"Ce pustiu ar fi spaţiul dacă n-ar fi punctat de

biserici".

Creştinism
"Creştinismul nu poate fi indentificat cu nici un sistem
filosofic, monist, dualist sau pluralist. Creştinismul
este, pur şi simplu..".
"A fi creştin înseamnă a coborî Absolutul la nivel

cotidian. Numai sfinţii sunt creştini. Altminteri,
creştinismul gândit real, e inaplicabil tocmai pentru
că e absolut".

Dumnezeu
"Un filosof care se zbate fie să găsească argumente

pentru existenţa lui Dumnezeu, fie să combată
argumentele despre inexistenţa lui Dumnezeu
reprezintă o poartă către ateism. Dumnezeul lui Moise
este neatributiv. Când îl întreabă Moise pe
Dumnezeu: Ce să le spun ălora de jos despre Tine? -
Dumnezeu îi spune: Eu sunt Cel ce sunt!".

Hristos
"Iisus Hristos este eternitatea care punctează

istoria".
Libertate
"După creştini, libertatea este vehiculul cu care poţi
să cobori în întuneric dacă eşti vicios".

Om
"Fără Dumnezeu, omul rămâne un biet animal

raţional şi vorbitor, care vine de nicăieri şi merge spre
nicăieri...".

Poporul român
"La puşcărie am demonstrat vreme de două ore că
istoria românilor dezgolită de crucile de pe scuturile
voievozilor e egală cu zero. Că doar voievozii nu s-au
bătut pentru ridicarea nivelului de trai! Istoria se face

cu Biserica".

Rugăciune
"Poarta spre Dumnezeu este credinţa, iar forma prin

care se intră la Dumnezeu e rugăciunea".
"Rugăciunea este singura manifestare a omului prin

care acesta poate lua contact cu Dumnezeu".

Sfântul
"Sfântul are forţa de coeziune a pietrei".
"Singurii oameni care nu pot fi suspectaţi că se

înfioară în faţa morţii sunt sfinţii".
"A fi sfânt înseamnă a fi

suveranul tău perfect".

Bibliografie:
"322 de vorbe memorabile ale

lui Petre Ţuţea",ediţia a-IV-a,
Editura Humanitas, Bucureşti,
2008.

Culese de Bolbotină Andreea-Elena,
clasa a-X-a C.

Stiati ca…

•… de nouă ori este amintită „ziua duminicii” în Noul
Testament? (Matei 28,1; Marcu 16,2; Marcu 16,9;
Luca 24,1; Ioan 20,1; In 20,19; Faptele Apostolilor
20,1; Faptele Apostolilor 20,7; Apocalipsa 1,10)?
•… într-un an calendaristic, din cele 365 de zile, ceva
mai mult de jumătate sunt zile de post?
•… numele celor trei Magi de la Răsărit care au adus
daruri Pruncului Iisus în Betleem sunt Gaşpar,
Melchior, Baltazar?
•… tradiţia menţionează existenţa unui al patrulea
Mag, care ar fi sosit în ziua Răstignirii Domnului Iisus
Hristos?
•… potrivit tradiţiei Domnul Hristos a murit la vârsta
de 33 de ani, 3 luni şi 20 de zile?
•… cei 7 Sfinţi Arhangheli (Îngeri) cunoscuţi în
Biserica Ortodoxă sunt Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil,
Galatiil, Egudiil, Varahiil?

Dumitru Diana Rebeca,
clasa a VI-a
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Ghicitori religioase

1.E deschisă orişicui,
Este "Casa Domnului"!

2.E trimis de Dumnezeu,
E ocrotitorul tău.

Totdeauna ţi-e aproape
Şi în zi şi-n miez de noapte;

Şi la bine şi la greu!

3.Cum Scripturile grăiesc,
A vestit-o pe Maria

Că va naste prunc ceresc,
Să-mplineasca profeţia.

4.Ce minune-a fost vestitã
De o stea în plină noapte,
Adunând păstori şi îngeri
La o peşteră ... departe?

5.Pe cine-a călăuzit
Steaua de la Răsărit,

Spre acel loc unde Maria
Îl născuse pe Mesia?

6.Cel de prooroci vestit
Şi Iisus Hristos numit

S-a născut, precum vedem,
Din Scripturi, la …

7.În ce ţară i-a trimis
Îngeru-apărut în vis
Pe Iosif şi pe Maria,

Ca să-L scape pe Mesia,
Când Irod, în grabă mare,
Voia pruncii să-i omoare?

8.Câţi Irozi cunoaştem oare
Unul fu Irod cel Mare,
Iar alţii, mai târziu…

Spune-mi tu, că nu-i mai ştiu!

9.Când Hristos Se naşte,
Bou-n iesle paşte,

Îngerii vestesc,
Magii dăruiesc,
Ce sărbătoresc?

10.În Betleem S-a născut,
În Nazaret a crescut,

La Ierusalim muri,
În Betania Se slăvi…

11.Vine-uşor, pe horn se lasă
Şi intră iute în casă,

Are plete, barbă mare,
Şi un sac pus în spinare,
Nu e hoţ. Sigur, vă spun,

Aţi ghicit?

RASPUNSURI

1.Biserica; 2.îngerul păzitor;
3.Arhanghelul Gavriil
4.Naşterea Domnului;

5.pe cei trei Magi; 6.Betleem;
7.în Egipt; 8.Irod Antipa şi Irod Agripa;
9.Crăciunul;10.Iisus Hristos;

11.Moş Crăciun.

Culese de
Dinescu Răzvan Ionuţ, clasa a X-a A

Dumitrache Vlad, clasa a X-a B
Georgescu Alexandra, clasa a XII-a E

Stan Bianca, clasa a X-a A.
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Obiceiuri culinare

în Postul Craciunului

MĂCINICI

Ingrediente:

500 mg măcinici
8 l apă,
1 linguriţă sare,
200-250 g zahăr,

1 lămâie,
500 g nucă,
1 pachet scorţişoară.

Mod de preparare:

Sunt necesare 500 mg
mucenici.
Se pun 8 l de apă la

fiertcu o linguriţă de sare.
Când apa fierbe, se pun măcenicii amestecând din
când în când.
Timpul de fierbere este de 10 minute (măcenicii sunt
fierţi când se ridică deasupra).
Se pun 200-250 de g zahăr.
Se mai fierb circa 2-3 minute.
Se iau de pe foc.
Când se consumă, se garnisesc cu nucă dată prin
maşină sau tăiată (după prefrinţă) şi cu scorţişoară.

Bucate pregatite
pentru masa de Craciun

Timp de 40 de zile înainte de sărbători, creştinii
respectă Postul Crăciu-nului, care se încheie în
noaptea de Crăciun după liturghie. Sacrifi-carea
porcului în ziua de (la 20 decembrie) este un
moment important ce anticipează Crăciunul.
Pregătirea bucatelor dobândeşte dimensiunile unui
ritual stră-vechi: cârnaţii, chişca, toba, răciturile,
sarmalele, caltaboşul şi nelipsitul cozonac se vor
aşeza pe masa de Crăciun. Unul din preparatele

culinare care se pregătesc în ziua de Crăciun sunt
sarmalele.

REŢETĂ SARMALE ÎN FOI
DE VARZĂ ACRĂ

Ingrediente:

1,5 kg varză acră,
500 g carne de porc,
200 g ceafă de porc afumată,
50-100 g orez,
100 g ceapă, piper, ienibahar,
100 ml suc de roşii,
o foaie de dafin,
cimbru,
mărar.

Mod de preparare:

Carnea de porc şi ceafa de porc se trec prin maşina de
tocat, împreună cu ceapa călită 2 minute cu 2 linguri
de untdelemn.

La tocătură, se adaugă orezul spălat şi scurs de apă
şi un vârf de cuţit cu piper sau un vârf de linguriţă cu
ienibahar. (Dacă este
carnea grasă, se adau-
gă 150 ml apă pentru
100 g orez).

Se amesteca bine
până când se încorpo-
rează în tocătură, ca
aceasta să fie pufoa-
să şi orezul să aibă lichid în care să fiarbă.
Se formează sărmălu-ţele, iar când sunt gata toate
sarmalele, frunzele rămase se taie pe lângă nervura
din mijloc, se suprapun mai multe şi se rulează, apoi
se taie subţiri, ca fideaua şi se aşează în oală.
Jumătate din cantitatea de varză tocată se aşează pe
fundul oalei, iar cealaltă jumătate deasupra
sarmalelor.

POFTĂ BUNĂ!!!
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Avramescu Teodora, clasa a X-a A
Bolbotină Andreea-Elena, clasa a-X-a C

Borţoi Oana, clasa a XI-a A
Bucuroiu Vlad Constantin, clasa a XI-a C

Chirică Alexandru, clasa a XI-a B
Chiţu Florina Cristina, clasa a XII-a E
Dinescu Răzvan Ionuţ, clasa a X-a A

Drăgan Ştefan, clasa a XI-a B
Dumitru Diana Rebeca, clasa a VI-a

Dumitrache Vlad, clasa a X-a B
Enache Alexandra, clasa a XI-a B

Geană Adriana, clasa a X-a A
Georgescu Alexandra, clasa a XII-a E

Geroşanu Alexandra, clasa a X-a A

Gheorghiţă Iuliana, clasa a-XII-a C
Ghimbaş Antonio, clasa a XI-a B

Goran Marius, clasa a XII-a C
Grigoraş Elena Lavinia, clasa a XII-a G

Ignat Alexandra, clasa a X-a A
Istodor Ştefania Teodora, clasa a X-a A

Nanu Teodora, clasa a X-a A
Neguţ Eduard, clasa a XII-a G

Nicolae Ioana Bianca,clasa a XI-a B
Niculescu Andrei, clasa a XI-a B
Ogrezeanu Diana, clasa a X-a B
Poenaru Cosmin, clasa a XI-a B
Popescu Andrei, clasa a XI-a B
Rotaru Bogdan, clasa a X-a A

Săndulescu Andreea, clasa a X-a A
Soare Elena Mirabela, clasa a X-a A

Soare Ioana Bianca, clasa a X-a E
Szabo Linda Giulia, clasa a XI-a G

Şerban Maria Cătălina, clasa a X-a A
Şerbănoiu Camelia Florentina,

clasa a XI-a C
Stan Bianca, clasa a X-a A

Tiţa Cristina, clasa a XI-a B
Toma Petru Vlad, clasa a X-a A

Dacă vrei şi tu să contribui
la elaborarea revistei

LOGOS,
te aşteptăm cu materiale

de credinţă şi spiritualitate,
care să reflecte gânduri personale

şi nu numai!
Le poţi trimite pe adresa

mariuspavel26@yahoo.com
Nu ezita!

SLAVĂ ÎNTRU CEI DE SUS, LUI DUMNEZEU ŞI PE PĂMÂNT PACE, ÎNTRE OAMENI BUNĂVOIRE!
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