
Început de an școlar 2020 
 
Doamnelor profesoare și învățătoare, 
Cucernici părinți, Domnilor profesori, 
Stimați părinți și bunici, 
Dragi elevi, 
 
 Psalmistul David exclama „Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești 
Dumnezeu, care faci minuni ” (Ps. 76, 13) și „în Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme: Ce-
mi va face mie omul?” (Ps. 55, 4). Cuvinte pline de adevăr și speranță, versuri ce devin 
rugăciune într-o rostire smerită și pioasă, mai ales în aceste timpuri. Mi-am început mesajul 
cu textul psalmistului pentru că e un început de an școlar înnourat și doar cuvinte puternice și 
pline de har pot aduce raze calde de lumină. În fapt inimile noastre sunt posomorâte pentru 
că ne-a fost luat din bucuria reîntâlnirii, am fost scoși dintr-o zonă a predictibilității și aruncați 
într-un hău al incertitudinii. Dar va trece! 
 Nici școala noastră nu a fost absolvită de precizările legislative emise în ultimele luni 
cu privire la măsurile potrivite pentru evitarea răspândirii virusului. Cu toate acestea, în buna 
tradiție a Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți, acum în lumina Sfintei Cruci, pentru că acest 
început de an coincide cu Înălțarea Sfintei Cruci, privim cu optimism și mai ales răbdare spre 
viitor.  
 Acest început de an ar trebui pus sub semnul răbdării. De răbdare avem nevoie noi 
profesorii, de răbdare aveți nevoie dumneavoastră, părinți și elevi deopotrivă. Eclesiasticul 
(Iisus Sirah) încuraja: „ până la o vreme va suferi cel îndelung-răbdător, după aceea îi va răsări 
veselia” (Eccl.1, 22). Cu alte cuvinte, cel care rabdă cu nădejde în Dumnezeu dobândește în 
cele din urmă bucuria și împăcarea. Așa ne dorim și noi! 
 Timpurile nu sunt deloc simple, motiv pentru care îndemnul nostru este să ne tratăm 
cu înțelegere unii pe alții, pentru că, mai devreme sau mai târziu, se va sfârși această grea 
încercare. Vor rămâne doar amintirile lăsate în sufletele noastre și ale copiilor. Să ne străduim 
să fie amintiri așezate, înțelepte și omenoase. 
 Doamnele învățătoare și profesorii diriginți v-au transmis formatul și grupele în care 
ne vom întâlni, cel puțin pentru acest început de an școlar. Nu este formula ideală pentru 
nimeni, nici pentru învățătoare, a căror normă se dublează (fără a fi remunerată), nici pentru 
profesori, a căror atenție trebuie împărțită între elevii prezenți fizic și cei din clasa on-line. Ca 
părinți, vă concentrați asupra copiilor și e firesc să fie așa, dar nu uitați nicio clipă că bunul 
mers al orelor depinde și de sănătatea dascălilor. Să fim alături de ei! 
 Cea mai potrivită formă de a ne sprijini este să insistați ca elevii, copiii dumneavoastră, 
să respecte regulile acestei perioade, dar mai ales să se obișnuiască să se roage. Rugăciunea 
este oxigenul sufletului și scutul trupului. Responsabilitatea și rugăciunea se adaugă răbdării 
și empatiei. 
 Vă dorim un an binecuvântat și, nu uitați, un creștin autentic folosește cuvintele 
Psalmistului David în momentele dificile, anume: „Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul 
nostru? Tu ești Dumnezeu, care faci minuni ” (Ps. 76, 13) și „în Dumnezeu am nădăjduit, nu 
mă voi teme: Ce-mi va face mie omul?” (Ps. 55, 4). 
 Cu nădejdea că vom ieși cât mai repede din această încercare, să aveți un an școlar așa 
cum vi-l doriți! 
 Cu cele mai alese gânduri,  
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