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    Dincolo de toate teoriile – cum ar fi, descoperirea de dată recentă a unei 
stele unice de către cercetători și care este mult mai veche decât universul 
întreg și imens ce ne înconjoară și ne fascinează prin mereu noua și variata 
informație, abilitățile omului apreciative și raționale  îl orientează pe acesta  
să caute omenescul și să înțeleagă faptul că a fi uman înseamnă și faptul de a 
deveni mereu. 

   O activitate de sine stătătoare este, ca atunci, când descoperi în cuvintele
citite într-o carte sau în cele ascultate ale unui cântec, gânduri ce se țes într-un 
mod inexprimabil, în emoții ce reapar dintr-un trecut ce pare a fi înnoitor, căci 
ne reașază în acea bucurie pură și autentică, ferită de orice viciere a clipitelor 
care s-au scurs și curiozităților de tot felul. Astfel de activități ne oferă prin 
spontaneitatea lor calitatea de a fi subiecții liberi ai propriilor noastre acțiuni 
și sunt resimțite ca o ingenioasă programare a posibilităților noastre de a 
deveni.  ( Voinescu Gabriela, profesor de religie, Liceul teoretic „Jean Monnet”)



            4.                                                                               Ana Petrovici, cl. a X-a 
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“ Pasionată de scris și pictură,
eu nu încerc să devin ceva,

       eu încerc să descopăr cine sunt!”
 Popescu Maria,
   Clasa a XII-a B

Creangă Elena Teodora
Clasa a V-a B



  

Răducanu Bogdan,
cl. a IV-a B

                                             Clasa a IV-a B

Clasa a IV-a B

POIANA CU 
POVESTIRI:

           “DUMNEZEU ÎN INIMA        
   COPIILOR”
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 Mihail Sofia Andreea,         
cl. a XI-a C



  

„I - aș cere lui Dumnezeu 
să îmi dăruiască o co-

moară pentru a - mi putea
 ajuta animalele mele dragi:

vulpea și câinele.” 
(Ingrid Apostol, cl. a II-a C)

                
                
               
               
                „Comoara prin care poți
                       ajuta pe cineva, trebuie
                     căutată mult: să treci prin
                         multe aventuri și să 
                         faci multe călătorii.”
                      (Alma Vîrdol, cl. a II-a C,
                  Stere Bianca Antonia, cl. II- C)
                  
                   

                      

“Amintirea clipelor de
 pace, pe când mă rugam
 lui Dumnezeu este ca o

 adevărată mașină a tim -
 pului pe care o folosesc

  atunci când  am nevoie.”
(Ingrid Apostol, cl. a II-a C)

“Iar când mă rog lui
Dumnezeu, e ca și cum 

un înger
m-ar atinge cu aripa sa.”

(Calza Emilia, 
cl. a II-a C)

Hobincu Alexandra Crissa, cl.a XI- a C

                                            Sava - Musteață Cela, cl. a X-a C
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“Orice călătorie a 
noastră trece  printr-un 

 munte pe ca-
-re se află o cruce.”
(Căzăniștean Daria

cl. a II-a C)

“Curcubeul reprezintă culoarea 
și libertatea după o ploaie puter-

nică. După întuneric se
 pregătește lumina sub formă 

de culoare, după orice
lucru rău vine un lucru bun.”
(Voicu Teodora, cl. a XII-a B)

Stan Mara Sofia,
cl. a XI-a C

Cuțurescu Ioana Natalia, cl.. a IV-a B

Răducanu Bogdan,
cl.a IV-a B

                                             

Bălăceanu Codruț , cl. a IV- a B
                                        



  

Stan Mara Sofia, cl. a XI-a C

„A fost ziua Sfântului Andrei, 
o zi frumoasă din viața mea, 
când o întâmplare neașteptată 
s-a transformat în bucuria 
rugăciunii în lumina bisericii.” 
(Cazan Delia, cl. a II-a C) 

““Un om care  cunoaște  Un om care  cunoaște  
cuvântul lui cuvântul lui 
Dumnezeu, este Dumnezeu, este 
asemenea unei oițe asemenea unei oițe 
ascultătoare.” (Crețu ascultătoare.” (Crețu 
Tudor, cl. a IV-a B)Tudor, cl. a IV-a B)

““PPe îngeri îi înțeleg numai cei ce e îngeri îi înțeleg numai cei ce 
vorbesc cu Dumnezeu, iar vorbesc cu Dumnezeu, iar 
cuvintele Sfintei Scripturi cuvintele Sfintei Scripturi 
alcătuiesc limba în care ne alcătuiesc limba în care ne 
exprimăm cel mai bine despre exprimăm cel mai bine despre 
îngeri.” (Stan Catinca, cl. a VI-a îngeri.” (Stan Catinca, cl. a VI-a 
B, Marinoiu Tudor cl. a VI-a B)B, Marinoiu Tudor cl. a VI-a B)

●                                                                           

●                                           

●

●

●



  

Sfântul Patrick este cel mai 
cunoscut și mai iubit sfânt 

al Irlandei. El a adus la creștinism pe 
mulți irlandezi, folosindu-se de un trifoi

 -  o plantă ce are o singură tulpină iar la 
capătul ei trei frunze, pentru a îi 

ajuta pe aceștia să creadă în Sfânta 
   Treime: Un singur Dumnezeu Ce există în 

trei Persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

Melian 
Arina,

cl. a XII-a 

        

“Începutul lumii 
 are forma unui X”

  (Trofin Theodor,  c.l. a II-a C)                        

“Dumnezeu a creat
 lumea. Imaginea de

început a lumii pare a
 avea forma unui trifoi.”
(Băbuț Vlad, cl. a II-a C)
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O călătorie O călătorie 
spre Australiaspre Australia

 

Am călătorit împreună cu părinții mei
 în Australia,

unde am aflat multe noutăți 
 despre natură și am cunoscut 

       oameni noi. Această călătorie m - a 
impresionat foarte puternic.

             (Rachieru Sandra, cl. a V-a B)

CONTINENTUL 
AUSTRALIA 

OCEANUL

PACIFIC
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Călătorie în îndepărtata  Australie

  „Lumea văzută îți poate oferi o călătorie în îndepărtata și imensa Australie, cea frumos colorată, cu 
animale unice precum mamiferul „ursuleț” - koala, dar și canguri cu blănița în multe culori, ce sunt 
cunoscuți ca animale cu „piciorul mare.”
 Orașul Sydney,  ce și-a primit numele în onoarea Lordului Sydney al Marii Britanii, este o poartă de 
intrare în Australia și cel mai populat oraș al Australiei, localizat pe cel mai frumos și mai mare golf 
și port natural din lume.



  13           

Cernat Anna,  cl. a XI-a B                                                                    

 “Suvenirurile, fie doar și în forma fotografiilor
realizate în locurile prin care 

călătorim, ne aduc în memorie aerul 
acelor locuri împreună cu o aromă ce trece

parcă în sufletul nostru; locuri ce pot 
fi înalte și cafenii, joase dar verzi.
Toate aceste amintiri se întind la 

intrarea ca într-o cameră a sufletului
nostru.” (Voinescu Gabriela, profesor)



  

  14                                                                                                      



  

““

““Să cauți în orice obiect și în orice ocupație un gând care să te ducă Să cauți în orice obiect și în orice ocupație un gând care să te ducă 
la Dumnezeu!”la Dumnezeu!”

din învățăturile Sfântului Tihon de Zadonskdin învățăturile Sfântului Tihon de Zadonsk

“Învierea Domnului este cea mai mare minune căci cei mai mulți oameni s - au “Învierea Domnului este cea mai mare minune căci cei mai mulți oameni s - au 
bucurat de acest eveniment.”bucurat de acest eveniment.”

(Apafi Vlad, cl. a II-a C)(Apafi Vlad, cl. a II-a C)

““

““Să cauți în orice obiect și în orice ocupație un gând care să te ducă Să cauți în orice obiect și în orice ocupație un gând care să te ducă 
la Dumnezeu!”la Dumnezeu!”

din învățăturile Sfântului Tihon de Zadonskdin învățăturile Sfântului Tihon de Zadonsk

“Învierea Domnului este cea mai mare minune căci cei mai mulți oameni s - au “Învierea Domnului este cea mai mare minune căci cei mai mulți oameni s - au 
bucurat de acest eveniment.”bucurat de acest eveniment.”

(Apafi Vlad, cl. a II-a C)(Apafi Vlad, cl. a II-a C)
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ICOANĂ
MAICA 

DOMNULUI,
“UMILENIE”

Șapcaliu Maria - Viorica, cl. aXI-a C



  

    

“Cuvântul dumnezeiesc se aseamănă cu apa. 
El se arată ca în niște plante și răsaduri,

 ca în diferite viețuitoare, în cei ce se adapă din
 același Cuvânt, pe măsura lor, atât sub forma de 

fapte cât și de cunoaștere...”
                    (Sfântul. Maxim Mărturisitorul)

  Vartolomei Daria,cl.a XI-a A                   

Creația văzută, un manual al naturii

    16              



  

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         Scarlat Ana Riana
                   17                                                                                                                          cl. a XI-a  A



  

   

                                 Scarlat Ana Riana,
                                                     cl.a XI-a A
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       Scarlat Ana Riana,cl. A XI-a A
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                                        Scarlat Ana Riana,
                                 cl. a XI-a A

Mintea omului hrănită de 
cuvântul lui Dumnezeu,

este singura care poate să 
     înțeleagă sensuri, 

 

pe care nicio altă creație a lui
Dumnezeu nu le percepe.

 Aceasta se  înalță
compătmitoare deasupra tuturor.

                                                                  



  

          

        

Știai că “Sfântul Apostol Pavel este considerat a fi părintelele învățăturii creștine 
despre minte în?”  

(Larisa Șehovțova, Iuri Zenko, în volumul Elemente de psihologie ortodoxă)   

  

Text realizat de Butufei Matei, 
cl. a X-a E

“Saul, ( nume purtat de Pavel) s-a născut în orașul 
Tars, capitala provinciei Cilicia. A primit în familie
și în școală o bună educație după tradiția riguroasă a 
iudaismului. Trăind într-un mediu de cultură
 greacă, Saul  a cunoscut în chip firesc limba greacă și 
cultura antică, însușindu-și-le într-o măsură  în care 
nu le poseda niciunul dintre ceilalți  Apostoli. Pe lângă 
cultura elenistă el avea din familie dreptul de cetățean 
roman. Cu scrisori de împuternicire de la marele preot  
către comunitatea iudaică din Damasc și cu o gardă 
dată de sinedriu, Saul pornește spre importantul oraș 
sirian, așezat la vreo sută de kilometri, nord – vest de 
Ierusalim. Pe acest drum de persecutor, aproape de 
Damasc are loc convertirea lui la creștinism, prin 
apariția ziua în amiaza-mare, într-o lumină 
strălucitoare, a  Domnului Iisus Hristos. Astfel , din 
prigonitorul Saul, a devenit Apostolul Pavel al lui 
Hristos. Este dus în Damasc, unde va primi botezul 
creștin de la preotul Anania. El intră astfel în cadrul  
comunității creștine și începe îndată lucrul său de “vas 
ales” , de  Apostol “chemat” , mărturisind  în sinagogă 
pe Hristos “că este Fiul lui Dumnezeu.”
  

                                             Chiriță Cătălina,
     21                                      cl.a XI-a A



  

““Universul mărginit și cel apropiat ne oferă numeroase împrejurări de Universul mărginit și cel apropiat ne oferă numeroase împrejurări de 
cunoaștere ca tot atâtea experiențe reale și inteligibile despre măreția cunoaștere ca tot atâtea experiențe reale și inteligibile despre măreția 

plină de putere și înțelepciune a Creatorului nostru, ce se manifestă cu plină de putere și înțelepciune a Creatorului nostru, ce se manifestă cu 
sensibilitate și generozitate față de oameni.”sensibilitate și generozitate față de oameni.”

(Voinescu Gabriela, profesor de religie)(Voinescu Gabriela, profesor de religie)

““Universul mărginit și cel apropiat ne oferă numeroase împrejurări de Universul mărginit și cel apropiat ne oferă numeroase împrejurări de 
cunoaștere ca tot atâtea experiențe reale și inteligibile despre măreția cunoaștere ca tot atâtea experiențe reale și inteligibile despre măreția 

plină de putere și înțelepciune a Creatorului nostru, ce se manifestă cu plină de putere și înțelepciune a Creatorului nostru, ce se manifestă cu 
sensibilitate și generozitate față de oameni.”sensibilitate și generozitate față de oameni.”

(Voinescu Gabriela, profesor de religie)(Voinescu Gabriela, profesor de religie)

       UN  LOC  DE PE  TERRA,  O  EXPERIENȚĂ  REALĂ  ...



  

               

   
Lacul Baikal este casă pentru foarte multe viețuitoare dintre care peste 1000 sunt 

endemice, negăsindu-se în alte locuri pe Terra, fapt care face din lacul Baikal,  un           
 muzeu viu. Între speciile unice de aici poate fi menționată foca de Baikal, unica focă de
apă dulce pe glob. Aceasta este denumită “nerpa” și se dovedește a fi un animal foarte 

    curios. Nenumărate viețuitoare și specii foarte vechi filtrează apa, purificând undele la - 
       cului în permanență. Un rol deosebit în acest sens îl au o specie de bureți de culoare verde

 și foarte veche, cunoscută în locurile acestea sub denumirea de “gubka”.  Astfel de specii
de bureți de apă se găsesc doar în apa oceanelor. În mod just, Baikalul este considerat 

a fi “perla Siberiei.”
                                                                                                                                              23

 

      LACUL BAIKAL

   Lacul Baikal este situat în Siberia la granița cu Mongolia și este cel mai vechi și
cel mai adânc lac din lume, stocând  peste 20 % din cantitatea de apă dulce de 
pe glob.  



  

                                            
                                             

                                               
                                                    

                                                      Lacul Baikal devine în timpul iernii o
                                                  lume a gheții. Pe unele porțiuni ale

                                                    suprafeței lacului ce leagă anumite 
                                                          zone se poate circula în siguranță cu 

                                                      mașina, gheața fiind suficient de 
                                                                                                groasă și 

                                                                                              densă.

24                                                                                  
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Stratul de gheață foarte limpede, ca o oglindă, oferă o
priveliște minunată cu posibilitatea de a privi deslușit, la
 o adâncime mare în undele sale unde poți zări pietrele.

Gheața sa desenează dungi foarte lungi și groase ca niște
coridoare care se îmbină într-o adevărată arhitectură.

În timpul anumitor 
perioade din an,

( luna martie)
părți din gheață
capătă culoarea 

turcoaz.

Toate aceste 
fenomene sunt 
posibile datorită

apelor foarte 
curate ale unicului

lac Baikal.



  

 
    

              
          

                         
                                     

     
                      

                        

                       
                               

                      Adâncul transparent ca de cristal al lacului 
                              a făcut posibilă instalarea unui telescop, pentru 

                              detectarea neutrinilor, particule elementare aflate
                               într-un număr foarte răspândit în spațiul cosmic

                                   și care călătoresc din spațiu spre pământ, străbă - 
                                 -tându-l de la un capăt la celălalt, cu o viteză foarte
                                  mare. Aceștia, având o masă foarte mică, aproape  

                                                    de  zero, sunt foarte dificil de detectat și nu lasă urme. Studiul
                                                                 neutrinilor oferă cercetătorilor informații, „povestind” despre evoluția 

                                                            stelelor. Lacul Baikal este unul dintre puținele locuri de pe Terra ce
                                                                                                                                      permit o astfel de

                                                                                                                                          experiență  datorită   purității și 
                                                                                                                                               clarității deosebite ale undelor sale.
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                                Stan Alexandra
                                     cl.a VIII-a B

“Locurile de pe
Terra, sunt realități

 empirice care ne oferă
experiențe tangibile
și reale și din care 

putem mereu învăța.
Limpezimea până la

transparență a apelor 
descrise ale Baikalului,

ne poate trimite  cu
gândul la rațiunea

omenească  limpezită
și curățită prin credin-
ța creștină, autentică. 
              27            

 

                          

                                         
                                           Șerban Matei,

                                       cl.a VIII-a C

                            

          
O astfel de minte 

poate să reflecte cu 
  claritate o cunoaștere
a lui Dumnezeu Cel 

   tainic , care se oferă 
omului sub forma 

 harului divin. Pentru
oameni, harul divin 
este ca o măreție a 
  puterii lui Dum -

  - nezeu îndreptată
cu generozitate spre

     noi “.(Voinescu Gabriela
profesor de religie)

Trasparența  gheții  a-
aestui  lac  ar  putea
fi  “un simbl  al cre-

dinței creștine”, care 
face să trans-

                                           Hobincu Alexandra
                                                       Crissa,

                                                              cl. a XI-a C

 
 pară  petru  mintea

omenească “puterea lui
Dumnezeu  arătată în

minunile Sale.” 
   (Florea Gabriel cl. a XIIa D)



  

Hobincu Alexandra Crissa, cl. a XI-a C,Hobincu Alexandra Crissa, cl. a XI-a C,
Lucrare: Maica Domnului, ocrotitoarea celor aflați în suferințele din temnițele Lucrare: Maica Domnului, ocrotitoarea celor aflați în suferințele din temnițele 

comunistecomuniste

Hobincu Alexandra Crissa, cl. a XI-a C,Hobincu Alexandra Crissa, cl. a XI-a C,
Lucrare: Maica Domnului, ocrotitoarea celor aflați în suferințele din temnițele Lucrare: Maica Domnului, ocrotitoarea celor aflați în suferințele din temnițele 

comunistecomuniste
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