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Premiantul FundaÛiei Haret, Vlad, D-na Dir. MareÕ Õi Cristian 

PublicaÛia AsociaÛiei Spiru Haret 2001

~  Anul II - Nr. 7 - Decembrie, 2003 ~  Spiritul SpiriÕtilor
AsociaÛia Spiru Haret 2001 la adresa www.spiru2000.ro
Grupul AsociaÛia Spiru Haret 2001 la: http://groups.yahoo.com/group/membrii2001

Ôtiri de la sfârÕitul anului Õcolar ... 
Premiile acordate elevilor la 14 iunie 2003 de
c|tre AsociaÛia Spiru Haret 2001 

Cuvântul adresat elevilor, profesorilor Õi p|rinÛilor : 

Dragi eleve si elevi,

StimaÛi profesori Õi p|rinÛi, 

DeÕi cu majoritatea dintre dvs. am f|cut cunoÕtiinÛ| anul

trecut, totuÕi pentru generaÛia mai tan|r| doresc s| m|

recomand: numele meu este Tudor GrigoraÕ Õi sunt

absolvent al Liceului Spiru Haret promoÛia 1965.

Spuneam c| am f|cut cunoÕtiinÛ| anul trecut, deci anul

acesta pentru a doua oar| consecutiv am marea pl|cere Õi

onoare în acelaÕi timp, s| înmânez în numele asociaÛiei

SPIRU HARET 2001 diplome Õi recompense tinerilor

care au îmbog|Ûit zestrea spiritual| a Colegiului Spiru

Haret cu premii Õi menÛiuni la faza final| a olimpiadei

naÛionale. Am aceleaÕi emotii, ca Õi anul trecut, sau ca Õi

cu 50 de ani în urm| când participam pentru prima dat| în

curtea acestei Õcoli la serbarea de sfârÕit de an în calitate

de absolvent al CLASEI A I-a.

Astâzi am îns| pl|cerea s| reprezint în faÛa dumneavoastr|

AsociaÛia Spiru Haret 2001 Õi pentru c| Õtiu c| sunteÛi

ner|bd|tori s| intraÛi repede în vacanÛ| voi fi scurt. 

AÕadar, îi voi ruga pe cei chemaÛi s| vin| al|turi de mine

pentru înmânarea premiilor. Colegul meu domnul Vlad

V|leanu le va face câte o poz| individual, dup| care i-aÕ

ruga s| participe Õi la câteva poze de grup..

S| începem:

Domnul VLAD MIHAIL BICHIÔ  -clasa a XI-a G

Astâzi, AsociaÛia Spiru Haret 2001 îi acord| tân|rului

excelent vorbitor al limbii lui Dante, o diplom| Õi o

recompens| financiar| pentru obÛinerea Premiului II la

faza pe Ûar| a Olimpiadei de Limba Italian|.

Felicit|ri Vlad!

Domnul DANIEL GHEORGHE - clasa a XI-a F.

Domnul Daniel Gheorghe posibil viitor istoric îÕi va

reaminti poate peste ani, de aceast| zi în care AsociaÛia

Spiru Haret 2001 l-a premiat pentru obÛinerea unei

menÛiuni la faza final| pe Ûar| la Olimpiada de istorie.

Pentru acest frumos succes, AsociaÛia Spiru Haret 2001 îi

acord| o diplom| Õi o recompens| financiar|.

Felicit|ri Daniel!

Domnul CRISTIAN LUHOVSCHI – clasa a XI-a

Tân|rul Cristian este o persoan| norocoas| Õi veÛi vedea Õi

de ce! Domnia sa a obÛinut o menÛiune la Olimpiada pe

Ûar| la disciplina chimie. Pentru acest frumos rezultat

AsociaÛia noastr| îl premiaz| cu o diplom| Õi o

recompens| financiar|.

Norocul s|u se datoreaz| faptului c| trezorierul asociaÛiei

noastre, domnul Sorin Maftei, de acum un chimist cu

experienÛ|, a Ûinut în mod deosebit s| adauge la premiul

amintit un calculator ÕtiinÛific care s|l ajute în activitatea sa

viitoare.

Felicit|ri Cristian!

In încheiere, permiteÛi-mi s| felicit înc| o dat| acest grup

de copii merituoÕi, Õi s| adresez mulÛumirile noastre

profesorilor Õi conducerii Colegiului NaÛional Spiru Haret

pentru facilitarea prezenÛei AsociaÛiei Spiru Haret 2001 în

cadrul acestei frumoase serb|ri de sfârÕit de an.

Sper s| v| împ|rt|Õesc sentimentele, oferind mulÛumirile

noastre Õi membrilor AsociaÛiei Spiru Haret 2001 pentru

generozitate.

V| mulÛumesc pentru atenÛie.

Cred c| prezentarea de mai sus a fost destul de sugestiv

facut| Õi poate doar o poz| ar mai fi necesar| s|

completeze imaginea premierii:

Pentru detalii legate de înmânarea premiilor Õi premianÛii

v| invit|m s| vizitaÛi site-ul nostru la: www.spiru2000.ro

http://www.spiru2000.ro:
http://groups.yahoo.com/group/membrii2001
http://www.spiru2000.ro
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... Õi Õtiri mai noi ...
Ziua Absolventului la 12 decembrie 2003

Scrisorile adresate colegilor spiriÕti Õi conducerii

colegiului de c|tre doi foÕti elevi - spiriÕti sufletiÕti:

Mihaela (Georgescu) Rogalski si Mircea Rogalski -

promotia 1967:

La 17 decembrie 1912, consumat de cancer, dar împlinit

în spirit, a murit Spiru Haret. La 12 decembrie, un an mai

târziu s-a înfiinÛat liceul la care ne-am petrecut noi cei mai

miraculoÕi ani de viaÛ|. Azi e acolo s|rb|toare mare.

Nouazeci de ani. Am vorbit asear| cu doamna Lenke la

telefon Õi v| fericesc pe cei ce veÛi putea fi Õi cu trupul nu

numai cu sufletul, parte a festivit|Ûilor. Lui Mircea Õi mie

ne r|mâne s| s|rb|torim în lumea spiritului cum ne-am

obiÕnuit s| facem de atâtea ori în viaÛa noastr| dep|rtat|

de ce ne e mai drag Õi mai drag pe lume. M| refer Õi la

copiii noÕtri.

Dac| nu vorbeam cu doamna Lenke nu Õtiam. Ôi spre

ruÕinea noastr|, nu Õtiam nici ce Õtiu azi de acest mare om

al ridic|rii culturale a poporului nostru. IntraÛi pe Google,

citiÛi câte ceva despre chemarea vieÛii sale, dac| nu aÛi

f|cut-o deja, Õi fericiÛi-v| c| v| puteÛi lega destinul, într-

un fel, de un spirit atât de nobil. Pentru mine, care de câte

ori m| pierd prin probleme legate de politic|, economie,

filozofie, sau moral| ajung invariabil la chestiuni legate de

pedagogie, ce-am citit azi despre Spiru Haret mi-a dat un

nou avânt în viaÛ|.

Ne vom gândi la voi diseara Õi la multe din momentele

vieÛii noaste pe care le-aÛi umplut.

Cu drag si mult bine,

Mihaela si Mircea 

Drag| domnule Director Prof. Adrian Pascu,

Cu un an Õi câteva luni în urm|, am avut pl|cerea s| fim

d|ruiÛi cu  câteva minute din timpul dumneavoastr| când

ne-aÛi ghidat prin înc|peri Õi coridoare ce mie Õi soÛului

meu ne fuseser| un univers, poate cel mai frumos, al

anilor miraculoÕi din viaÛa noastr|. Unsprezece dintr-a

mea Õi Õapte din a lui Mircea. Pentru noi doi, întâlnirea cu

acei ani nu e rara, dar, de cele mai multe ori, daca nu chiar

mai întotdeauna, în afara acelei zile mirifice de toamn|

când  ne-aÛi fost ghid, ne mulÛumim s| o facem doar in

spirit. V| asigur|m îns| c| intensitatea emoÛiei

reculegerilor noastre creÕte direct  proporÛional cu distanÛa

spaÛial| ce s-a pus între noi Õi Ûar|. Ôi dac| pân| acum nu

am trimes nici un semn de mulÛumire înc|,  iertaÛi-ne

neglijenÛa Õi primiÛi-ne totuÕi printre celebranÛi, astâzi,  s|

s|rb|torim Õi noi împreun| cu dumneavoastr| nouazeci de

ani de  tradiÛie Õi în|lÛare cultural| ce ne place s| credem

c| s-a r|sfrânt într-un fel Õi asupra noastr|. Aici, în

Lisabona, Mircea Õi cu mine vom închina un pahar în

recunoaÕtere Õi unul în urare de succes pe mai departe, a

Õcolii ce ne-a format.

Nu puÛini sunt dasc|lii noÕtri de care ne amintim cu drag

deseori, dar Doamnei Lenke am vrea s|-i aducem un

omagiu special c|ci i-am întâlnit ochii Õi-n toamna anului

trecut când, pentru o or| în compania dânsei, am devenit

din nou elevii ce intrasera în vestiar s| se preg|teasc| de

ora de sport la fluierul Õi direcÛiile celei mai frumoase Õi

iubite profesoare. C| am fost apreciaÛi de mulÛi profesori e

mai usor de înÛeles c|ci amândoi b|gam “la cap” cu

uÕurinÛ| Õi pl|cere orice. Dar c| ne-am simÛit iubiÛi Õi

respectaÛi Õi de dânsa când “pe cap” nu puteam sta în nici

un chip, n-a r|mas uitat niciodat| nici de mine Õi nici de

Mircea. Un magic dar al sorÛii pentru cei de vârsta noastr|

s| poat| retr|i un astfel de moment. Îi dorim mult| s|n|tate

Õi o viaÛ|  lung| Õi frumoas| doamnei Lenke..

Dumneavoastr| tuturora, v| ur|m o s|rb|toare ca-n poveÕti

Õi la Õi mai bine în anii ce v| stau înainte.

Cu recunoÕtinÛ|, stim| Õi bucurie,

Mihaela (Georgescu) Rogalski Õi Mircea Rogalski

 12 decembrie 2003

Ôtiri culese din diferite publicaÛii româneÕti
Õi internaÛionale 

• Începând din ianuarie 2004 se aÕteapt| creÕterea salariului

de baz| brut cu 12%, ajungând la 2,8 milioane lei (69 i).

Aceast| m|sur| va afecta 37.000 funcÛionari de stat Õi 1,2

milioane de salariaÛi la societ|Ûi particulare.

• În afara acestor creÕteri se prevede Õi m|rirea alocaÛiilor

pentru atingerea venitului garantat minim. Pentru familiile

de 2 persoane care câÕtig| mai puÛin decât venitul minim

ajutorul va creÕte de la un maxim de 740.000 de lei la

1.480.000 lei Pentru o familie de cinci persoane cresterea

corespunz|toare va fi de la 2.728.000 la 3.041.000.

• Luna noiembrie a fost prima lun| în care fabrica de

maÕini Dacia (PiteÕti) a funcÛionat f|r| pierderi.

Evenimentul era prev|zut doar pentru mijlocul anului 2004

(o dat| cu punerea în fabricaÛie a modelului X-90) dar

rezultatele bune din ultimul timp, cum ar fi vânz|rile de

70.000 de vehicole în 2003 (cu 3.000 mai multe decât în

tot anul 2002), Õi în special dublarea exporturilor, care au

atins astfel cifra de 10.000 de maÕini în 2003, au avansat

aceast| dat| considerabil.

• Anual are loc un Concurs InternaÛional Universitar de

Programare care este considerat un adev|rat campionat

mondial în acest domeniu. În acest an, una dintre echipele

cu Õanse bune la premiu, cea a celebrului Massachusetts

Institute of Technology, include în afara americanului Reid

Barton doi studenÛi români: Victor Costan Õi Dan

Dumitran.
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Indicatori economici în Romania

SALARIILE

Salariul net mediu (iunie 2003): 4.957.108 lei 

(122 i)ü

CreÕterea în 12 luni: +27,9%

Salariul minim (ianuarie 2003): 2.500.000 lei

(66i) 

ÔOMAJUL

Rata de Õomaj: 6,6% (august 2003) ú

INFLAÚIA

Rata lunar| a inflaÛiei (noiembrie 2003): 1,4%

Rata inflaÛiei în octombrie: 1.5 %

Rata inflaÛiei de la începutul anului: 12,35 %

Rata inflaÛiei în ultimele 12 luni: 14. %  ú

RATELE DE SCHIMB (15 Decembrie 2003)

                   1i  = 40,600 lei

              1 US$ = 33,234 lei

Din publicaÛia bilunar| de limb| francez| La Roumanie au

Quotidien : www.roumanie-quotidien.org

• Legea AnticorupÛiei promulgat| de curând de c|tre

guvernul român a fost criticat| aspru de c|tre opoziÛie Õi

multe foruri internaÛionale pentru c| cerea doar declararea

averilor personale care dep|Õeau cifra de 10.000 de Euro

f|r| a declara îns| totalul valorii. Guvernul a modificat-o

printr-o ordonanÛ| de urgenÛ| - mecanism de guvernare

criticat de asemenea de c|tre comisia european| care

evalueaz| gradul de preg|tire al Û|rii pentru acceptarea in

cadrul Uniunii Europene la începutul anului 2007.

OrdonanÛa prevede raportarea totalului la care se cifreaz|

averea. Este permis îns| transferul total sau parÛial în

numele soÛului/soÛiei Õi/sau al copiilor, drept care mulÛi

dintre parlamentarii cu avere considerabil| au devenit

brusc ... s|raci.

• Raportul anual pe anul 2000 al AsociaÛiei Mondiale a

Bancherilor arat| clar c| numai în b|ncile elveÛiene exist|

depuneri româneÕti în valoare de peste opt miliarde de

dolari.

• Conform declaraÛiilor domnului Jean Pierre Vigroux,

preÕedintele Consiliului Investitorilor Str|ini în Romania,

totalul investiÛiilor celor 85 de membri ai asociaÛiei se

ridic| la peste 6 miliarde de euro.

A ContribuÛie special| de s|rb|tori
Suntem profund recunosc|tori Domnului Romulus P|tru

Bena, Consulul General al României la Marsilia pentru

urm|toarele cuvinte pline de înÛelepciune Õi erudiÛie.

O divagaÛie  asupra T i m p u l u i  pentru a

înÛelege mai bine timpurile.

Cei plecaÛi din Estul Europei (de exemplu din

România) în mult râvnitul Occident sunt de diferite religii

din cele 15 – 16 culte recunoscute  de stat, uneori de o alta,

nerecunoscut| de stat, iar adeseori de nici o religie. In cei

peste 50 de ani de regim comunist, în condiÛiile educaÛiei

ateiste omniprezente nu puÛini copii creÕteau f|r|

dimensiunea religioas| cât priveÕte îngrijirea sufletului. Nu

numai c| nu erau creÕtini practicanÛi – la drept vorbind

practicanÛi erau oricum foarte puÛini, pentru c| erau

persecutaÛi, riscau s| aib| necazuri la slujb|, ei Õi toat|

familia – dar nu erau de v|zut într-o biseric| nici m|car de

marile s|rb|tori religioase, Õi evenimentele de familie:

nunÛi, c|s|torii, botezul copiilor, decesul celor dragi. Spun

crescuÛi cu un suflet f|r| dimensiunea religioas| deoarece

ateismul lor nu era o opÛiune în cunoÕtinÛ| de cauz|, ci o

stare de ignorare a celor sfinte, decurgând din trista

necunoaÕtere. AjunÕi în Occident, basculaÛi precum

geamantanele într-o lume a libert|Ûilor de tot felul, nu

puÛini se îndreapt| spre o religie pentru a intra Õi ei în rând

cu lumea – orice locuitor statornicit în Occident trebuie s|

declare c| are o religie, este chiar de bon ton s| se declare

creÕtin – în felul acesta, nu mai pare o venitur|, frunz|

purtat| de vânt. Odat| opÛiunea f|cut|, ei încep prin a fi

creÕtini de marile s|rb|tori Õi evenimentele din viaÛa de

familie, iar unii devin chiar practicanÛi. 

CreÕtin, necreÕtin sau ateu, omul încercat Õi vl|guit de

viaÛa modern|, caut| repere, nu mai poate fugi de sine

însuÕi Õi de obsesia de a g|si un sens mirabilei sale treceri

prin lume. Astfel, instinctiv, omul se apropie de cugetarea

mistic|, de c|utarea lui Dumnezeu, pentru c| oricât de ateu

s-ar declara, dac| nu-l vede pe Dumnezeu în tiparul unei

religii anume, îl vede în ubicuitatea, nem|rginirea Õi

eternitatea Lui, precum a Timpului, odat| cu trecerea sa

prin viaÛ|, adic| prin Timp. Timpul a intrigat pe mai toÛi

gânditorii omenirii Õi exist| colecÛii întregi de reflecÛii

asupra acestui  st|pân ce ne apare mai puternic decât toÛi

zeii. Ruinele templelor sunt dovada,  iar cât priveÕte Omul,

orice realizare a sa – chiar daca prin valoarea deosebit|

str|bate o vreme Timpul – sfârÕeÕte prin a fi distrus| de

Timp. 

Referitor la Timp, chiar Õi judec|Ûile cele mai

contradictorii sunt adev|rate : Timpul întunec| Õi trimite în

uitare, dar tot El scoate la lumin| ceea ce este ascuns.

Timpul trece îngrozitor de încet când el se interpune între

prezent Õi un moment foarte dorit din viitor (ieÕirea din

http://www.roumanie-quotidien.org
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copil|rie, o întâlnire de dragoste, ziua de leaf|, etc), dar

trece îngrozitor de repede când doar îÛi amân| scadenÛe

nedorite  (înaintarea în vârst| la b|trâneÛe , apropierea

desp|rÛirii de cei dragi, achitarea unei datorii substanÛiale).

Contradictorie, derivând din aceeaÕi dedublare a

Timpului, este Õi inexplicabila bucurie ce-l încearc| pe om

la încheierea unui an ; anul ce-a trecut este « îngropat » cu

bucurie  (indiferent dac| a fost un an r|u sau bun pe

planul realiz|rilor sau împlinirilor) de ce ? Dac| exist| o

certitudine, atunci este faptul c| un an – unul din puÛinii

ce-i sunt daÛi omului s| petreac| pe acest p|mânt – s-a

dus,  diminuând astfel Õi aÕa puÛinii care au mai r|mas,

pân| la trecerea în nefiinÛ|, iar constat|rile privind

caracterul contradictoriu al Timpului pot continua cu

numeroase alte exemple.

Timpul apare în egal| m|sur| concomitentul creaÛiei,

ce se reÛine  un Timp pentru c| este ceva nou, dar Õi

trimiÛ|torul în uitare a tuturor lucrurilor create, neantul

fiind o ipostaz| a Timpului. Timpurile (secvenÛe ale

Timpului) se schimb|, oamenii se schimb| Õi ei, odata cu

El, Timpul este adeseori aliatul omului dar Õi marele lui

duÕman, c|ci în el se afl| doi monÕtrii redutabili :

b|trâneÛea Õi moartea ; nu poÛi evita pe primul decât

gr|bind intrarea în h|ul f|lcilor celui de-al doilea. 

Romanii spuneau deja « fugit irreparabile tempus »,

a fugit, s-a scurs Timpul ce nu se mai întoarce, pe care nu-

l mai putem lua de la cap|t. Dac| am putea s| d|m

Timpul înapoi, câte nu am modifica sau rectifica.  Dar

helas!  Timpul nu numai c| nu poate fi dat înapoi, dar nici

m|car nu poate fi oprit.  Faustiana formul| “clip|, eÕti atât

de frumoas|, r|mâi” se dovedeÕte lipsit| de magia ce ar

putea-o transforma în realitate. Dar oare Timpul este cel

ce trece, alearg| sau se scurge, vine de undeva (nu se Õtie

de unde) Õi se duce undeva (nu se Õtie unde), sau în ultim|

analiz| suntem noi cei care trecem ? AdepÛii filozofiilor

de sorginte materialist| sunt convinÕi c| timpul vine din

trecut în prezent Õi merge spre viitor, un viitor nebulos

faÛ| de trecutul (Õtiut) Õi prezentul (ce se face sub ochii

noÕtri). Se consider| c| modul în care se modific| Õi

evolueaz| prezentul , influenÛeaz| viitorul , altfel spus în

m|sura în care omul poate dirija prezentul, poate dirija Õi

viitorul, îÕi poate hot|rî soarta. 

IdealiÕtii sunt convinÕi îns| de contrariul, adic|

Timpul curge din viitor spre prezent Õi trecut. Viitorul este

Õi el real în m|sura în care reconstituie prezentul. Nu omul

îÕi hot|r|Õte soarta, ci soarta îi dirijeaz| viaÛa lui. Sunt

îns| înÛelepÛi care consider| c| între trecut Õi viitor este o

interacÛiune, ceea ce inseamn| c| devine credibil|

convingerea celor ce afirm| c| aÕa zisa curgere a

Timpului se produce în dou| direcÛii opuse : la nivelul

percepÛiei fizice, umane, Timpul curge « materialist » din

trecut spre viitor, în timp ce la nivelul tr|irilor Õi

presim Ûirilor, Timpul se scurge « idealist », din viitor spre

trecut, în ambele ipostaze sentimentul muritorului de rând

fiind c| Timpul se învârte oarecum în loc (precum autorul

cu aceste explicaÛii).

Dar dac| exist| un lucru de net|g|duit, acela este c|

Timpul ordoneaz|, structureaz| gândirea Õi acÛiunea

omului, graÛie Timpului orice Õi totul au o identitate, un

trecut, un prezent, un viitor, orice poate fi plasat într-o

c|suÛ| care este a sa pe pânza eternit|Ûii. Aceste

considerente odat| acceptate ne impun s| recunoaÕtem cel

puÛin adev|rul c| Timpul este etern, noi suntem cei ce

trecem prin el. Cu mintea ce o avem ast|zi, ne d|m seama

c| ceea ce numim Timp, nu are form| fizic|, nu poate fi

v|zut, a existat dintotdeauna Õi va continua s| existe,

idiferent de soarta universului Õtiut de noi Õi a noastr|,

fiinÛe cu durat| efemer| în forma p|mântean|, faÛ| de

eternitatea Timpului. Este important s| Õtii s| fii « omul

Timpului t|u », s|-Ûi tr|ieÕti viaÛa, altfel Timpul trece Õi la

b|trâneÛe constaÛi cu stupoare c| viaÛa este un bun (în sens

juridic dar Õi ca ideal) pierdut, când n-o tr|ieÕti cum ai fi

vrut. Ce s| faci sau s| nu faci în viaÛ| depinde mult de cand

îÛi propui s| faci sau s| nu faci, deoarece acelaÕ lucru

(acÛiunea sau inacÛiunea) poate avea valori Õi consecinÛe

diferite în funcÛie de plasarea în Timp. PercepÛia personal|

asupra Timpului conteaz| mult. Timpul este aÕa cum îl

vede individul, dar este si aÕa cum el nu-l vede, dar îl v|d

alÛii. In societ|Ûile occidentale în care speranÛa de viaÛ|

creÕte mereu, cât timp este în puterea vârstei Õi chiar cât

timp mai poate fi util societ|Ûii sau celor dragi, omul

modern este tot timpul în criz| de Timp, Timpul nu-i

ajunge, tr|ieÕte contra-cronometru, adic| dr|muind timpul ;

când îmb|trâneÕte, omul, de voie de nevoie, dac| vrea s|

îmb|trâneasc| frumos, trebuie s|-Õi fac| timp s|  înveÛe s|

piard| Timpul. Convingerea general| este c| exist| un timp

potrivit pentru orice Õi pentru toate, exist| o oportunitate ce

se cere respectat| ; de aceea folosim frecvent argumenta Ûia

« fiecare lucru la timpul lui », respectiv « toate la timpul

lor ». Exist| un timp « de a tr|i » Õi un timp « de a

m|rturisi », succesiunea în timp fiind important|.

Ce este viaÛa ca Timp ? Un moment efemer Õi absurd

de scurt raportat la eternitate, adic| la Timp. Marea

problem| a vieÛii, este c| nu poate evita moartea, adic|

trecerea în nefiinÛ|: viaÛa ce poate fi tr|it| plenar este astfel

în cel mai bun caz doar câteva zeci de ani, (extrem de

puÛini dac| sustragi anii copil|riei Õi ai b|trâneÛii) ; la nivel

de individ nefiin Ûa îns| este în Timp, veÕnicia dinainte Õi de

dup| viaÛa ta. ToÛi recunoaÕtem Timpului puterea de a

rezolva problemele, în felul lui ; inexorabil, ce nu rezolv|

omul, rezolv| Timpul, dar trebuie s| laÕi Timpului, timpul

s|-Õi fac| Timpul. 

Incet încet, omul descoper| un paralelism între Timp

Õi Divinitate, ambele monade fiind  atotputernice Õi atunci

unora le apare marea revelaÛie : dac| putem gândi c|

Timpul poate fi Dumnezeu, adic| una din întruchip|rile

Sale, atunci Dumnezeu poate fi Timpul, Õi cum în mod

evident pentru oricine Timpul exist|, dovada este f|cut| c|

Õi Dumnezeu exist|. Prin aceasta nu facem decât sa

redescoperim inÛelepciunea str|moÕilor nostri pre-creÕtini,
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greci si romani. (s| ne reamintim c| în mitologia grecilor

antici Cronos era…tat|l lui Zeus, iar divinitatea italic| Õi

roman| Saturn se identifica « mutatis mutandi » cu

Cronos-ul grecilor). 

Spre sfârÕitul vieÛii, chiar Õi ateii cei mai

încrâncenaÛi, se apropie de ideea c| Dumnezeu exist| în

toate, c| toate f|pturile sunt ale lui Dumnezeu, au rolul lor

în « gr|dina lui Dumnezeu » Õi c| în imensitatea bun|t|Ûii

Sale, Dumnezeu ofer| o Õans| fiec|rei vieÛi ca în

întruchiparea pe care a primit-o, s|-Õi petreac| viaÛa în

gr|dina Timpului. Ce i se întâmpl| omului în timpul

« plimb|rii », adic| în trecerea sa pe p|mânt, se împarte în

dou| : pe de o parte, în ce depinde în bun| m|sur| de om

– bune sau rele – sunt ale lui, Õi gândul , Õi cuvântul, Õi

fapta, iar pe de alt| parte ceea ce îndeobÕte numim destin

sau soart|,  adic| numele de cod a ceea ce înÛelepÛii

numesc « voia lui Dumnezeu ». Dichotomia asta este

Õtiut| de mult| vreme , dar greu acceptat|, într-atât par de

inexplicabile unele « încerc|ri » la care sunt supuÕi

oameni ce le resimt ca pedepse nemeritate, dac| sunt

judecate potrivit ierarhiei valorice p|mântene. CâÛi

nevinovaÛi, oameni meritoÕi, buni la suflet, f|c|tori de

bine, nu sunt seceraÛi înainte de vreme de boli

necruÛ|toare sau în accidente n|prasnice, f|r| nici o vin|

din partea lor, în timp ce r|uf|c|tori patentaÛi, vinovaÛi de

multe rele, duc o viaÛ| de invidiat pân| la adânci

b|trâneÛe. 

Religiile, deÕi au str|b|tut Timpul f|r| pripeal| în

schimb|ri, gr|bindu-se încet, (uneori « cu jertfelnicie în

vremelnicie », convinse c| sunt eterne, c| Timpul le este

un aliat de n|deje în faÛa pericolelor trec|toare) au fost

marcate de Timp, au evoluat în Timp, unele mai mult,

altele mai puÛin. Ortodoxismul, f|r| îndoial|, nu aparÛine 

soborului din faÛ| al religiilor ce s-au modernizat

considerabil venind în întâmpinarea aÕtept|rilor omului

contemporan, manifestând receptivitate faÛ| de

constrângerile ce încorseteaz| viaÛa acestuia. Las| uneori

– mai ales neortodocÕilor - impresia c| este un cult cu

ritualuri încremenite, începând cu faptul c| serviciul

religios duminical Õi la marile s|rb|tori dureaz| prea

multe ore în comparaÛie cu cele ale cultelor creÕtine

fr|ÛeÕti. Dar Õi omul contemporan are vina lui c| nu-Õi

face timp pentru a fi prezent în biseric| m|car la partea

final| a liturgiei, s|-Õi plece genunchiul si fruntea cu

smerenie în cât mai multe duminici din an, dac| nu poate

în toate. Este adev|rat, în Timp, civilizaÛia occidental| a

devenit prometeic|, progresul ÕtiinÛific Õi tehnologic a

devenit o forÛ| irezistibil| de înnoire permanent|, într-un

ritm vertiginos.

Dar cu ce preÛ ? Cu acela c| în Timp omul s-a

îndep|rtat de Dumnezeu Õi nu-Õi mai d| seama de

pericolul înstr|in|rii sufletului. Or, omul cu frica lui

Dumnezeu este un om treaz, ce vegheaz| urmând

îndemnul liturgic « s| st|m bine, s| st|m cu fric| » astfel

c| încerc|rile îl g|seÕte preg|tit s| le fac| faÛ|.

Dimpotriv|, omul f|r| Dumnezeu nu mai are imunologia

necesar| care s|-l apere de contamin|ri p|gâne, devine

fatalist, nu-Õi mai ap|r| civilizaÛia Õi valorile în care crede,

ci se complace în dec|dere moral|, repliat pe sine.

La toate astea nu exist| oare alt r|spuns decât

« necunoscute sunt c|ile Domnului », credinÛa în dreptatea

ce se va face la dreapta judecat| în ceruri ?, conÕtiinÛa

ubicuit|Ûii iubirii divine chiar Õi atunci când trecem prin

încerc|ri ce apar ca nemeritate ? Greu de mulÛumit etern

nemulÛumita natur| uman|. « Gâlceava înÛeleptului cu

lumea » ca Õi a omului raÛional cu iraÛionalul mistic, sunt

vechi la europeni, precum Õi p|catul de a cârti ; dar se

înÛelepÛesc odat| cu înaintarea în vârst| Õi nu mai iau

numele Domnului Dumnezeului lor în derâdere. Poc|inÛa Õi

smerenia  dublate de mult| iubire pot mântui, atât la nivel

individual (în Ûara de origine sau ca emigrant oriunde soarta

i-ar purta paÕii) cât Õi colectiv, ca popor. In preajma

cumpenei dintre ani, deveniÛi mai buni, mai generoÕi dup|

aniversarea naÕterii Domnului, din tot omul ar trebui s| se

înalÛe spre ceruri un sincer Õi smerit «  Auzi-ne Doamne Õi

ne miluieÕte » ;  un prinos de recunoÕtinÛ| poate s| aduc|

fiecare  Atotputernicului s|u, în limba  în care el se roag|.

Este sensul profund al îndemnului liturgic « IubiÛi-v| unii

pre alÛii ca într-un gând s| m|rturisiÛi ». 

Pentru c| dac| ceva începe s| lipseasc| oamenilor – Õi

acest lucru este resimÛit tot mai dur în societ|Ûile post-

industriale, informatice -  este tocmai iubirea aproapelui Õi

a Celuilalt. Lumea contemporan| este marcat| de alienare,

de indiferenÛa faÛ| de Cel|lalt Õi confruntat| cu proliferarea

forÛelor malefice care cultiv| ura faÛ| de Cel|lalt. Or, prin

ur| Õi pe ur| – tot omul Õtie – nu se poate cl|di nimic bun,

nimic durabil. 

Angajamentele de început de an helas ! … se

dovedesc Õi ele, cel mai adesea, biete dorinÛe pioase ; este

nevoie de un plus de ardoare Õi mai ales de o voinÛ| care s|

dureze în timp pentru ca promisiunea f|cut| nou| înÕine

sau altora s| devin| realitatea unui angajament respectat în

fiecare zi. Sufletul este ca un pom dintr-o livad| bine

gr|din|rit| ; nu ne r|mâne decât s| ne împ|c|m cu ideea-

constatare c| rareori fructele lui Ûin promisiunea florilor

sale atât de numeroase. Un motiv în plus pentru a nu triÕa,

pentru a fi cinstiÛi cu noi înÕine ; la început de an s| ne

înobil|m sufletul dând o Õans| iubirii.

 xvxvxvxvxvxv

KÔtiri de la AsociaÛia Spiru Haret 2001 

la încheierea anului 2003:

Din cei 20 de membri care au fondat AsociaÛia Spiru Haret

2001 la 23 noiembrie 2001, doar 12 au cotizaÛia la zi.

Fondul actual de premii este de US $ 2,111.63.

Nivelul de trai în România continu| s| creasc| Õi ar fi de

dorit ca Õi premiile noastre s| creasc| corespunz|tor.

Încuraj|m pe to Ûi cei interesaÛi |n susÛinerea scopurilor

AsociaÛiei s| îÕi pl|teasc| cotizaÛiile Õi /sau s| considere

donaÛii suplimentare.
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...Õi de la Consiliul de AdministraÛie

Ne cerem scuze dac| anul acesta v-am plictisit mai
puÛin cu mesaje, newsletters, etc dar diverse
evenimente din viaÛa de zi cu zi nu ne-au permis s|
dedic|m suficient timp activit|Ûii asociaÛiei.
Sorin Maftei a avut griji Õi probleme cu tat|l s|u, care
bolnav de cancer la pl|mâni s-a stins la 30 octombrie
2003. Dumnezeu s|-l odihneasc|!
 Michaela NiÛ| a fost ocupat| cu schimbarea
locuinÛei, vânzare, cump|rare, adunat lucruri , pus la
loc lucruri, adica tot ce implic| un astfel de
eveniment în viaÛa omului!

� De la Colegiul NaÛional Spiru Haret

AsociaÛia a premiat anul acesta trei elevi care au
câÕtigat premii la Olimpiade - faza pe Ûar|. 
Am aflat îns| de mulÛi alÛi elevi cu merite deosebite
la înv|Û|tur| sau talentaÛi la diverse alte materii . 
Printre ei este Õi eleva Oana Streinu-Cercel care are
deja doua volume de poezii publicate în limba
român| Õi englez|. Unul din volume, LACRIMA

METAMORFOZEI, ap|rut la editura Sigma în anul 2003 a
fost d|ruit AsociaÛiei la serbarea din iunie 2003  “cu
speranÛa ca realiz|rile s| întreac| mereu obstacolele”
(citat din autograful autoarei). Am ales din el poezia
de mai jos:

Sper|m ca anul ce vine publicaÛia noastr| s| apar| de cel puÛin patru ori pe an. AÕtept|m în continuare
sugestiile Õi ideile voastre !!!
Cu ocazia s|rb|torilor de iarn| v| dorim din tot sufletul mult| s|n|tate, prosperitate, bucurii Õi succese 
UN AN NOU BUN, PACE ÔI LA MULÚI ANI!!!

Michaela NiÛ| -  michaela.nita@sympatico.ca
Micky Wylie (Profeta) - wylie@interlog.com
Sorin Denis Maftei - denismaftei@sympatico.ca
Colectiv de redacÛie: Michaela NiÛ| Õi Sorin Denis Maftei              * Solicit|m contribuÛii Õi articole. 
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