La final de gimnaziu ...

Dragii noștri absolvenți de clasa a VIII-a,

Îmi revine deosebita onoare de a avea un mic mesaj și pentru voi (săptămâna trecută a fost
pentru colegii voștri mai mari, absolvenții de liceu), voi cei cu care am împărtășit anul acesta multe
lecții (inclusiv de viață), emoții, lucruri care ne vor rămâne la toți, cu siguranță, în amintire, iar
peste ani le vom extrage cu gingășie din memoria inimii noastre și vom retrăi nostalgic fiecare
clipă petrecută împreună.
De ce „la final de gimnaziu” ? ... pentru că orice final fericit presupune o emoție aparte ...
în cazul vostru, bucuria absolvirii ... absolvire încununată de o festivitate pe măsură și de clasicul
banchet, evenimente așa de normale în viața de copil și de elev, însă pe care pandemia ni le-a răpit
în ultimii ani! De aceea, să ne bucurăm de ele, să le trăim cu adevărat! O să vă amintiți, cu drag,
și de doamna dirigintă sau domnul diriginte, de micile năzbâtii din pauze, de colegi, de profesorii
voștri, chiar de banca în care ați stat sau ... de catalogul, a cărui prezență pe catedră v-a provocat
uneori atâta frământare în suflet ... o să vă amintiți de multe din gimnaziu și, în special, de lucrurile
plăcute ... acestea, dar, în primul rând, ajutorul lui Dumnezeu, vă vor da putere și imbold să depășiți
toate neplăcerile și obstacolele pe care viața vi le va scoate în cale! Așa cum se spune, trebuie să
privim în urmă cu recunoștință și mulțumire, iar înainte cu credință, nădejde și dragoste, înspre un
viitor frumos pe care nu ni-l poate umbri nici pandemia și nici războiul, pentru că Cineva deasupra
noastră veghează încontinuu și este în controlul tuturor lucrurilor! Să trăim, așadar, cu încrederea
că nimic pe pământ nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu și cu speranța că, până la urmă, totul
va fi bine!
Cum orice final presupune un nou început, din toamnă vă așteaptă liceul ... o altă etapă
frumoasă a vieții de elev, cu noi și diferite idealuri, năzuințe, ”crize de identitate” sau
”existențiale”, tumult emoțional, ”căderi” și ”ridicări”, ”lupte interioare” ... să vă bucurați mult de
ceea ce urmează, învățați, nu doar pentru a ști, ci și pentru a face și, mai ales, pentru a fi, așa
cum frumos scrie în motto-ul școlii noastre, mesaj care v-a întâmpinat în fiecare zi de școală și de
fiecare dată, cu discreție, dar într-un mod profund, când ați pășit spre sala de clasă! A fi om cu
adevărat este, poate, cea mai mare realizare pe care o putem avea în această viață și care, în mod
sigur, va rămâne și pentru dincolo! Să luptăm, prin urmare, pentru a fi oameni adevărați sau cu
adevărat oameni, persoane credincioase, de caracter și cu o inimă bună, astfel încât să fim plăcuți
atât lui Dumnezeu, cât și celor din jur!
Știm cu toții, vă așteaptă un examen deloc ușor și o admitere pe măsură! Nu există o ”rețetă
a succesului” la un examen, însă sunt câteva ”ingrediente” care pot duce la reușită: abordarea
responsabilă a examenului și a pregătirii acestuia și munca perseverentă, aceasta este partea
voastră, la care se adaugă înțelepciunea care vine de la Dumnezeu și ajutorul părinților și
dascălilor voștri! Gândiți-vă la aceste lucruri, puneți-le la inimă și va fi foarte bine!
În încheiere, atât eu, cât și colegii mei profesori și diriginți, vă dorim multă sănătate și
succes în tot ceea ce urmează pentru voi!
Cu drag și prețuire, prof. Adrian Balaș

