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Pânã acum câþiva ani, a existat o perioadã în care, cel puþin la noi în þarã,
sistemul totalitar ar fi dorit sã transforme aceastã expresie „Biserica ºi ºcoala” în
„Biserica sau ºcoala” sau, mai grav, „Biserica împotriva ºcolii”. Lumea biseri-
ceascã ºi cea laicã erau nevoite sã evolueze oarecum paralel. Delimitarea clarã
dintre cele douã instituþii a devenit un scop explicit al comuniºtilor; se dorea
crearea a douã lumi separate care sã se ghideze dupã reguli distincte, dupã norme
valorice diferite. Biserica a fost toleratã, marginalizatã sau vizatã cel mult ca
un „rãu” necesar . Aceastã separare a fost desigur forþatã ºi total artificialã, im-1

pusã de un sistem pentru care omul trebuia sã renunþe la dimensiunea spiritualã
din viaþa sa, sã îndepãrteze din trãirea sa ceea ce-l fãcea cu adevãrat nobil.

Dupã 1990, lucrurile s-au schimbat în mare mãsurã, dar tocmai aceastã schim-
bare bruscã ne-a gãsit cumva nepregãtiþi în a restabili raporturile naturale ºi
normale dintre Bisericã ºi ºcoalã. Situaþia nou creatã a dat ºi continuã sã dea
naºtere multor întrebãri: Ce legãturã existã între Bisericã ºi ºcoalã? Poate exista
colaborare? Nu cumva Biserica încearcã sã monopolizeze ºi sã ideologizeze un
domeniu care nu-i aparþine? Are Biserica ceva de spus în privinþa ºcolii, are
dreptul sau datoria de a-ºi spune cuvântul atunci când e vorba de probleme care
privesc ºcoala? Biserica ºi ºcoala se pot ajuta reciproc în formarea copiilor ºi
a tinerilor? 

În pofida tuturor controverselor create pe marginea acestor întrebãri, trebuie
sã recunoaºtem cã existã, cel puþin, câteva aspecte esenþiale care leagã aceste
douã instituþii într-un mod fundamental. 

1. Rolul Bisericii în educaþie

Alãturi de familie, care deþine întâietatea în ceea ce priveºte educaþia copiilor,
ºi de alþi factori cu un rol mai mult sau mai puþin pronunþat în educaþie (mass-
media, diferite asociaþii, societãþi, organizaþii etc.), Biserica ºi ºcoala au fost
considerate dintotdeauna ca fiind instituþiile cu un rol determinant în acest sec-
tor. Misiunea Bisericii este aceea de a proclama tuturor Vestea cea bunã a mân-
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tuirii, de a genera prin botez fãpturi noi ºi de a le educa sã trãiascã în mod
conºtient ca fii ai lui Dumnezeu. Biserica a primit de la însuºi Capul ºi Înteme-
ietorul ei, Isus Cristos, aceastã misiune de a educa, de a învãþa: „Mi s-a dat
toatã puterea în cer ºi pe pãmânt. Drept aceea, mergând, învãþaþi toate neamu-
rile, botezându-le în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, învãþân-
du-le sã pãzeascã toate câte v-am poruncit vouã, ºi iatã eu cu voi sunt în toate
zilele, pânã la sfârºitul veacului. Amin” (Mt 28,19-20). 

Analizând pe scurt aceste cuvinte, ne putem da seama cã autoritatea Bisericii
de a învãþa ºi de a face cunoscutã Vestea cea bunã se întemeiazã pe însãºi voinþa
Învãþãtorului ºi pe puterea pe care el a primit-o, putere cu care i-a investit ºi pe
ucenicii sãi: „Mi s-a dat toatã puterea... drept aceea,... învãþaþi...”. Pe de altã
parte, aceste cuvinte ale lui Isus sunt ultimele pe care el le pronunþã în Evan-
ghelia dupã sfântul Matei ºi, de aceea, Biserica le-a considerat totdeauna ca pe
un fel de testament pe care Isus i l-a lãsat. Oare ce poate avea un caracter mai
„obligatoriu” decât cuvintele lãsate în testament? Deci, Biserica a trãit totdea-
una cu aceastã conºtiinþã cã este învãþãtoare, iar doctrina pe care ea o propune
nu este alta decât cea lãsatã de însuºi Învãþãtorul Cristos. 

Conºtiinþa Bisericii cã trebuie sã înveþe reiese ºi din modul în care se com-
portã apostolii încã de la început. În Faptele Apostolilor, atât Petru (cf. Fap
3,17-25), cât ºi Paul (cf. Fap 13,16-52) au învãþat cum lucreazã Dumnezeu în
istorie ºi cum s-a împlinit istoria Vechiului Testament în persoana lui Isus
Cristos. Paul a stat la Antiohia, la Corint ºi la Efes lungi perioade de timp, în-
vãþându-i pe oameni Cuvântul lui Dumnezeu: „Un an întreg l-au petrecut în
aceastã Bisericã, ºi au învãþat o mare mulþime, astfel cã la Antiohia li se dãdu
discipolilor pentru întâia oarã numele de creºtini” (Fap 11,26); „ªi rãmase la
Corint un an ºi ºase luni, învãþând în mijlocul lor cuvântul lui Dumnezeu” (Fap
18,11); „Paul... luã la o parte discipolii ºi învãþã zi de zi în ºcoala lui Tiranos.
Aceasta a durat timp de doi ani, aºa cã toþi locuitorii Asiei au auzit cuvântul lui
Dumnezeu, fie iudei, fie greci.” (Fap 19,9-10). 

De-a lungul secolelor, pânã în zilele noastre, Biserica a continuat sã trans-
mitã întotdeauna învãþãtura lui Cristos nealteratã ºi nu a încetat sã formeze
învãþãtori pentru ca mesajul lui Cristos sã fie dus mai departe. Biserica este
convinsã cã trebuie sã se preocupe de întreaga viaþã a omului, chiar ºi de cea
pãmânteascã, în mãsura în care este legatã de chemarea cereascã ºi, de aceea,
ea are un rol specific în progresul ºi dezvoltarea educaþiei. Noi ne naºtem crea-
turi ale lui Dumnezeu, dar fii ai sãi devenim tot printr-un dar gratuit al lui
Dumnezeu ºi prin colaborarea maternã a Bisericii. A educa în Bisericã înseamnã
a orienta orice persoanã botezatã spre a se recunoaºte fiu adoptiv al lui Dum-
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nezeu ºi a trãi acest dar, astfel încât sã creascã pânã la desãvârºire, aducând
roade bogate. A educa înseamnã a înconjura viaþa cu iubire. Aceasta aºteaptã
lumea de la Bisericã.

În acest sens, se poate spune cã Biserica este o comunitate care educã pentru
cã: 

a) este o comunitate care primeºte pe toþi, fãrã deosebire, unul câte unul; are
o atenþie deosebitã pentru viaþa fiecãrui om, depãºind ispita de a reduce per-
soana umanã la o masã anonimã. Se alãturã fiecãruia cu respect, oferind înþe-
legere ºi ºtiind sã respecte ºi sã promoveze originalitatea fiecãruia;

b) este o comunitate care trãieºte mãrturia. Faptul de a fi primit în Bisericã
îl ajutã pe cel care era singur sã se simtã în armonie cu viaþa comunitãþii, gata
de a recepta mesajele pe care acestea i le oferã, iar mesajul cel mai convingãtor
ºi credibil este acela al mãrturiei propriei vieþi;

c) este o comunitate care evanghelizeazã. Biserica dãruieºte tuturor Cuvântul
lui Dumnezeu, din a cãrui ascultare se naºte ºi se hrãneºte credinþa (cf. Rom
10,17). Prin aceastã credinþã, noi suntem chemaþi sã luãm atitudine faþã de
viaþã, istorie ºi, în general, realitãþile acestei lumi, dupã înþelepciunea ºi jude-
cata lui Dumnezeu însuºi. Acest lucru ne ajutã sã mergem ºi sã trãim în luminã;

d) este o comunitate care celebreazã. Liturgia îl face prezent pe Cristos în
mijlocul nostru ºi opereazã în noi acea transformare profundã care dã naºtere
„omului nou”. Este Cristos însuºi cel care, prin acþiunea liturgicã, se face edu-
cator suprem al Bisericii ºi în Bisericã.

În sintezã, o Bisericã ce primeºte, dã mãrturie, evanghelizeazã ºi celebreazã
este o Bisericã ce educã. 

În altã ordine de idei, Biserica s-a considerat totdeauna ca o mamã care tre-
buie sã educe ºi sã creascã fiii lui Dumnezeu. Aºa cum o bunã mamã se îngri-
jeºte sã-ºi educe copiii cu multã afecþiune, cu multã gingãºie, la fel Biserica
vrea ca sã inunde viaþa copiilor ei în oceanul iubirii infinite a lui Dumnezeu. În
cartea sa Partir avant le jour, Julien Green, într-o paginã admirabilã, o evocã
pe mama sa care îl conducea la primele întâlniri cu Dumnezeu:

Când ea venea sã-mi ureze „noapte bunã”, mã ridicam în picioare în pãtuþul meu
ºi-mi întindeam mânuþele în jurul gâtului ei. În acele momente când eu abia dacã
reuºeam sã articulez unele cuvinte, mã ajuta sã recit împreunã cu ea Tatãl nostru.
Cu capul pe umerii ei, eu repetam cuvintele pe care ea le spunea grav ºi lent în
camera luminatã puþin de o razã de luminã ce venea din salon: „Tatãl nostru...” –
Tatãl nostru – „care eºti în ceruri...” – care eºti în ceruri. Eu mutilam aceste
cuvinte pe care nu le înþelegeam ºi, totuºi, ceva trecea de la mama în mine prin
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acest murmur. Esenþialul a ceea ce cred astãzi mi-a fost transmis atunci, în
penumbra în care vorbea cea mai mare iubire .2

Cred cã, în acest sens, Biserica intenþioneazã sã se considere mamã. O mamã
care educã pe fiii ei cu privire la ceea ce este esenþial, care vrea sã facã cunos-
cute adevãrurile veºnice, care vrea sã înconjoare viaþa cotidianã cu iubire. Refe-
rindu-se la acelaºi rol al Bisericii, Conciliul al II-lea din Vatican afirma:

Biserica are, aºadar, obligaþia, ca Mamã, de a da fiilor sãi o educaþie prin care
întreaga lor viaþã sã fie pãtrunsã de spiritul lui Cristos; în acelaºi timp, ea oferã
tuturor popoarelor contribuþia sa la promovarea desãvârºirii integrale a persoanei
umane precum ºi la binele societãþii pãmânteºti ºi pentru a construi o lume mai
umanã (GE 3).

Însã, rolul Bisericii în ºcoalã constã în faptul cã ea, pe lângã scopurile cultu-
rale ºi formarea umanã a tinerilor pe care le urmãresc, în general, ºcolile, intro-
duce un element caracteristic ei ºi anume: creeazã în comunitatea ºcolarã o
atmosferã însufleþitã de spiritul evanghelic al libertãþii ºi al iubirii, ajutã copiii
ºi tinerii pentru ca, o datã cu dezvoltarea personalitãþii proprii, sã creascã ºi
conform cu fãptura cea nouã în care au fost transformaþi prin Botez ºi, în sfârºit,
orienteazã întreaga culturã umanã spre vestea mântuirii, astfel încât cunoaºterea
pe care elevii o dobândesc treptat despre lume, viaþã ºi om sã fie luminatã de
credinþã (cf. GE 8). Biserica, aºadar, poate fi consideratã o comunitate care
educã în comuniune, adicã o comunitate care pãtrunde viaþa tinerilor de o dra-
goste revãrsatã de Cristos prin Duh, pentru ca planul iubirii Tatãlui sã se reverse
în fiecare ºi în întreaga lume. 

2. Rolul ºcolii în educaþie

Este poate un non-sens sã vorbim despre rolul ºcolii în educaþie, pentru cã
ºcoala a luat naºtere tocmai din necesitatea de a fi creatã o instituþie care sã aibã
un scop educativ, formativ, pe care sã-l atingã în cadrul unui sistem bine struc-
turat ºi organizat. Deci, ºcoala, prin definiþie, are acest rol. ªi totuºi, privind la
„rezultatele” pe care le are uneori ºcoala, nu putem sã nu ne întrebãm dacã ea
este totdeauna pe deplin conºtientã de menirea ei. Dacã se þine cont de exigen-
þele cele mai profunde ale unei societãþi caracterizate de dezvoltarea ºtiinþificã
ºi tehnologicã, care ar putea duce la depersonalizarea ºi la considerarea omului
ca un numãr într-o masã de oameni ºi dacã se doreºte sã se ofere un rãspuns

 J. GREEN , Partir avant le jour, Paris 1973, 21.2
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adecvat acestei situaþii, rezultã clar cã este necesar ca ºcoala sã fie cu adevãrat
educativã, adicã în mãsurã sã formeze personalitãþi mature ºi responsabile,
capabile sã facã alegeri libere ºi corecte. Tinerii trebuie sã devinã capabili sã
se deschidã în mod progresiv realitãþilor acestei lumi ºi sã-ºi formeze o
concepþie corectã despre viaþã. Configuratã astfel, ºcoala nu implicã numai o
alegere a unor valori culturale, ci, în acelaºi timp, o alegere a valorilor vieþii
care trebuie puse în practicã. De aceea, ea trebuie sã se constituie ca o comu-
nitate în care valorile sunt mijlocite de raporturi interpersonale autentice între
diferiþii membri care o compun. Toate „valorile” care sunt prezentate în ºcoalã
(inclusiv cele religioase), trebuie sã fie explicate ºi propuse spre a se adera la
ele, nu impuse.

O analizã atentã a mai multor definiþii care s-au dat despre ºcoalã  ºi a ten-3

dinþelor inovatoare prezente în mediul ºcolar la diferite niveluri ne permite sã
înþelegem ºcoala ca fiind locul de formare integralã a omului prin asimilarea
sistematicã ºi criticã a culturii. ªcoala, într-adevãr, este locul privilegiat de pro-
movare integralã printr-o întâlnire vitalã cu patrimoniul cultural. Cultura, însã,
pentru a fi educativã, trebuie sã se insereze în problematicile, în situaþiile con-
crete în care se desfãºoarã viaþa copilului ºi a tânãrului. 

Conciliul al II-lea din Vatican descrie astfel rolul ºcolii: 

Între toate mijloacele de educaþie, o importanþã deosebitã o are ºcoala, care, în vir-
tutea misiunii sale, cultivã cu grijã statornicã facultãþile intelectuale, dezvoltã jude-
cata, pune copilul în contact cu patrimoniul cultural moºtenit de la generaþiile
trecute, promoveazã simþul valorilor, pregãteºte pentru viaþa profesionalã ºi, gene-
rând relaþii de prietenie între elevi de firi ºi condiþii diferite, favorizeazã spiritul
de bunã înþelegere (GE 5).

O ºcoalã care nu priveºte astfel lucrurile, poate deveni chiar un obstacol în
dezvoltarea personalitãþii elevului. Din cele scrise pânã acum, reiese necesitatea
ca ºcoala sã-ºi confrunte propriul program de formare, conþinuturile ºi metodele
cu percepþia realitãþii din care se inspirã ºi de care depinde totul în ºcoalã. Orice
persoanã implicatã în ºcoalã trebuie sã cunoascã foarte bine natura ºi scopul
ºcolii, adicã viziunea ºi filozofia ºcolii în care lucreazã. Orice viziune despre
viaþã se fundamenteazã pe o anumitã scarã de valori în care se crede ºi care
conferã dascãlilor autoritatea de a educa. Nu trebuie uitat, apoi, faptul cã ºcoala
lucreazã pentru a construi omul din interior, pentru a-l elibera de toate
obstacolele ce l-ar putea împiedica sã trãiascã pe deplin ca om. De aceea, ea

 Cf. S. CRISTEA, Dicþionar de termeni pedagogici, Bucureºti 1998, 429.3
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trebuie sã porneascã de la un proiect educativ orientat în mod intenþionat spre
promovarea integralã a persoanei.

Este, apoi, datoria ºcolii, în calitatea ei de instituþie educativã, sã scoatã în
evidenþã dimensiunea eticã ºi religioasã a culturii, tocmai în scopul de a activa
dinamismul spiritual al elevului ºi a-l ajuta sã ajungã la acea libertate eticã ce
o presupune ºi o perfecþioneazã pe cea psihologicã. Însã nu se ajunge la aceastã
libertate eticã decât prin confruntarea cu valorile absolute de care depinde sensul
ºi valoarea vieþii umane. Acest lucru trebuie spus deoarece, ºi pe tãrâmul edu-
caþiei, se manifestã tendinþa de a asuma ca parametru al valorilor actualitatea:
abordând astfel lucrurile, existã riscul de a da rãspuns aspiraþiilor trecãtoare ºi
superficiale ºi de a pierde din vedere exigenþele cele mai profunde ale lumii
contemporane. 

În ºcoalã e necesar sã se realizeze prin educaþie acea sintezã dintre credinþã
ºi culturã, care nu trebuie nici pe departe sã îndepãrteze învãþãmântul de la
obiectivul care îi este specific, dar care ajutã, cu siguranþã, elevul sã gãseascã
acel echilibru între axa orizontalã ºi cea verticalã a existenþei, adicã „sã cãlã-
toreascã” în aceastã lume cu picioarele pe pãmânt ºi cu ochii îndreptaþi spre cer.
În mãsura în care materia de la diferitele discipline este prezentatã ca expresie
a spiritului uman care, în deplinã libertate ºi responsabilitate, cautã adevãrul,
aceste discipline devin, într-o oarecare mãsurã, „religioase”, deoarece desco-
perirea ºi recunoaºterea adevãrului de cãtre o disciplinã orienteazã omul spre
cãutarea adevãrului total. Profesorul, pregãtit la propria disciplinã, dacã posedã
ºi înþelepciunea creºtinã, poate transmite elevului sensul lucrurilor pe care le
învaþã ºi-l conduce, astfel, dincolo de cuvinte, spre inima adevãrului integral. 

La nivelul ºcolii, educaþia ajunge într-un stadiu de maximã dezvoltare prin
caracterul programat, planificat ºi metodic al activitãþilor instructiv educative.
Informaþiile care se transmit sunt selectate cu grijã dupã criterii psihopedago-
gice, activitãþile educative se cer a fi structurate respectându-se principiile di-
dactice, sunt folosite metode de predare-învãþare eficiente, sunt propuse valori
ºi atitudini care trebuie apreciate ºi evaluate . Dacã a educa înseamnã a îndruma,4

a forma atitudini ºi dispoziþii ºi a da formã ideilor, se poate spune cã educaþia
este întotdeauna „religioasã”, în sensul cã ea orienteazã totdeauna omul spre
viitor, oferã omului o speranþã, îl ajutã sã gãseascã scopul ºi sensul vieþii, sã
atingã idealurile pe care ºi le-a propus pentru sine ºi pentru societate. 

 C. CUCOª, Educaþia religioasã, repere teoretice ºi metodice, Iaºi 1999, 26-27.4
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ªcolile creºtine, în mod cu totul special, îi pregãtesc pe copii sã devinã cetã-
þeni ai împãrãþiei cerului care, pe de o parte, a fost deja întemeiatã de Cristos,
iar, pe de altã parte, nu-ºi va avea desãvârºirea în aceastã viaþã (cf. Lc 4,18-21;
17,21).

Luând în considerare aceste elemente, rolul deosebit al educaþiei pentru
orice om, accentuãm faptul cã cei care o realizeazã trebuie sã fie persoane cali-
ficate ce posedã, pe lângã cunoºtinþele de specialitate la o disciplinã sau alta,
competenþe psihologice, pedagogice ºi metodice prin care, pe de o parte, sã a-
dopte o atitudine corectã faþã de actul educativ, iar, pe de alta, sã trateze fiecare
copil ca pe o persoanã distinctã, cu specificul sãu, cu ritmul sãu de creºtere ºi
cu personalitatea sa. În acest sens, credem cã unele dintre principiile educaþiei
pe care le foloseºte Biserica (iubirea, dãruirea etc.) pot ºi trebuie sã fie aplicate
ºi în ºcoalã. Toþi dascãlii trebuie sã înþeleagã faptul cã, dacã catedra de la care
ei învaþã nu se transformã în „altar de jertfã”, educaþia nu-ºi atinge scopul. Aºa
cum, la altarul din Bisericã, Cristos - Învãþãtorul se jertfeºte ºi se consumã, la
fel, la „altarul - catedrã” dascãlul trebuie sã se jertfeascã ºi sã se consume, sã
„rupã” din ceea ce ºtie ºi ce este el pentru a oferi cu dragoste ºi generozitate
celor care au venit „sã se împãrtãºeascã” din el. Numai atunci educaþia îºi atinge
scopul. Reversul medaliei se poate aplica ºi la altarul din bisericã, care trebuie
sã devinã catedrã de la care Cristos, prin intermediul preotului, învaþã ºi predicã. 

Iatã cã Biserica ºi ºcoala, împreunã cu familia ºi ceilalþi factori amintiþi la
început, sunt datoare sã colaboreze într-un mod armonios, fiecare cu mijloacele
proprii, la educarea ºi creºterea tinerei generaþii, la pregãtirea viitorului împã-
rãþiei lui Dumnezeu ºi a societãþii.

Riassunto

La relazione tra Chiesa e scuola si fonda particolarmente sulla finalità che am-
bedue seguono: formare l’uomo integrale con una personalità matura e responsabile.
Dopo una piccola introduzione dove è descritta brevemente la situazione locale dopo
’90 per quanto riguarda il rapporto tra Chiesa e scuola, viene messo in risalto il ruolo
fondamentale della Chiesa nell’educazione. La Chiesa è una comunità che educa
perché: è una comunità che accoglie tutti, è una comunità che vive e offre una testi-
monianza, è una comunità che evangelizza ed è una comunità che celebra la liturgia.

La scuola dalla sua parte deve contribuire con i suoi metodi e mezzi alla crescita
della persona umana, essendo responsabile e tenendo conto del fatto che l’uomo inte-
grale e costituito non solo da corpo ma anche dallo spirito e, per capire il mondo con
la sua dinamica, dovrà capire prima il senso della propria vita. Alla fine si è mostrato
come tutte e due queste istituzioni devono e possono collaborare per il bene della so-
cietà e del mondo intero. 



INTERVIURI: Ce spune lumea despre Bisericã?

BISERICA ESTE „BISERICA DE LÂNGÃ CASÃ”

Interviuri cu câþiva oameni de pe stradã,
realizate de S. Lucaciu

Întrebare: Pentru început, aº dori sã vã întreb dacã mergeþi la bisericã?
Rãspuns: Merg.
Î.: Des?
R.: De câte ori am posibilitatea. Mai des.
Î.: De ce mergeþi la bisericã? 
R.: Fiindcã îmi place, fiindcã mã simt mai uºoarã, vin mai uºuratã de la bise-

ricã.
Î.: Mergeþi de micã la bisericã? 
R.: Pãrinþii m-au învãþat sã merg la bisericã ºi, când veneam de la bisericã,

mã simþeam mult mai uºoarã, mult mai fericitã, nu ºtiu cum sã vã spun.
Î.: Dar viaþa, cu necazurile, cu problemele ei, nu v-a împiedicat?
R.: Ba da, m-a împiedicat, dar, oricum, trebuia sã trec obstacolele ºi sã merg

mai departe.
Î.: Ce faceþi când mergeþi la bisericã?
R.: În primul rând, întâi stau la Sfânta Liturghie, mã rog, aºtept sã vinã cu

Sfintele Daruri, sã ne sfinþeascã pãrintele pentru cã ºtie Sfinþia lui foarte bine,
aºtept sã iau Sfânta Anaforã, ºi dupã aceea merg acasã cu ea.

Î.: Staþi la toatã Liturghia?
R.: Da. 
Î.: Vã spovediþi des?
R.: Mãcar de patru ori pe an, mãcar de patru ori.
Î.: Sunteþi mulþumitã de pãrintele paroh?
R.: Da, foarte mulþumitã. Fac parte din parohia C.U.G.-ului. Pãrintele Ouatu

ºi pãrintele Vicovan Vasile sunt niºte pãrinþi, chiar niºte pãrinþi foarte de treabã,
niºte oameni de la care într-adevãr ai ce învãþa.

Î.: Simþiþi prezenþa Bisericii în viaþa generalã a þãrii, din câte se poate vedea
la televizor, din câte se poate citi în ziare? Biserica este prezentã, e absentã,
vorbeºte?

R.: Da! Chiar imediat dupã Revoluþie, am observat cã multã lume vine la bi-
sericã. Înainte, toate bisericile erau goale, toatã lumea se ferea, dar acum vãd
cã toate bisericile sunt pline ºi simt o prezenþã mai activã. E mai multã lume ºi
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se simte totuºi. Scria în Biblie cã, dacã nu ne întoarcem la credinþã, vine sfârºitul
lumii... 

Î.: Aþi avea de reproºat Bisericii? Este ceva ce nu vã place la Bisericã, ceva
ce aþi dori sã se îndrepte?

R.: Nu-mi place de cei care vin ºi cerºesc prin bisericã ºi stau la poarta bise-
ricii. Asta, în primul rând, nu-mi place. În rest, nu am nimic de reproºat.

Î.: Sunteþi de acord cu deschiderea Bisericii Ortodoxe faþã de celelalte Bise-
ricii, în special, dialogul cu Biserica Catolicã? Mai ales în contextul vizitei
Sfântului Pãrinte în România?

R.: Aici ar fi bine ca odatã ºi odatã sã avem sãrbãtorile o datã. De exemplu,
ortodocºii cu catolicii. Sã nu mai fie deosebirea asta. Sunt unii care nu cred ºi
spun cã dacã poate sã învie Isus pentru toþi, sã învie o datã. De ce diferenþa asta
între religii?

Î.: V-a plãcut vizita papei în România?
R.: Da. A fost frumoasã.
Î.: Credeþi cã ar fi bine ca acest lucru sã se repete?
R.: Da’ de ce sã nu se repete?! Poate sã vie în fiecare lunã, din partea noastrã!

E un pelerinaj frumos!
Î.: Ce ne puteþi spune despre tineret? Faþã de când eraþi dumneavoastrã mai

tânãrã, tinerii merg mai mult la bisericã, sunt mai credincioºi?
R.: O parte da, o parte nu. La unii se vede pe feþele lor cã s-au mai dat la

obiceiurile din strãbuni, o parte sunt mai rãi, o parte cu muzica asta, care e în
ultimul rãcnet (sic!), care nu poate s-o suporte nimeni, nu ºtiu!

Un cãlãtor, în garã
Î.: Prima întrebare ar fi dacã mergeþi la bisericã?
R.: Cam rar.
Î.: Mergeþi de mult sau de o bucatã de vreme?
R.: De mult, de când eram tânãr.
Î.: Vã place sã mergeþi?
R.: Îmi place, sigur cã da, dar nu merg aºa de des.
Î.: Ce vã place la bisericã atunci când mergeþi?
R.: Îmi plac, mai cu seamã, Liturghiile.
Î.: Participaþi la întreaga Liturghie sau doar la o parte, în funcþie de timpul

când ajungeþi la bisericã?
R.: La Liturghia întreagã.
Î.: Spuneaþi cã mergeþi rar, cam când ajungeþi pe la bisericã? 
R.: Cam o datã pe lunã, cam aºa.
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Î.: Mergeþi ºi la sãrbãtori?
R.: Da, în special de sãrbãtori.
Î.: ªi ce faceþi când mergeþi la bisericã?
R.: Aprind o lumânare, mã aºez la slujbele care au loc acolo...
Î.: ªtiþi sã daþi rãspunsurile la Liturghie, cu corul?
R.: Nu.
Î.: Vã plac predicile þinute de preot?
R.: Îmi plac.
Î.: Aveþi o bisericã anume unde mergeþi sau intraþi în prima care vã iese în

cale.
R.: Merg în special la biserica care e lângã casã.
Î.: Preotul este om de treabã?
R.: Eu zic cã da, având în vedere cã e intelectual. Regãsesc în bisericã disci-

plina riguroasã pe care o vedeam la mine la serviciu, am lucrat în domeniul
bancar.

Î.: ªi vedeþi aceastã disciplinã în bisericã?
R.: Desigur, deºi sunt ºi credincioºi care sunt numai de faþadã.
Î.: Aveþi o rugãciune preferatã?
R.: Tatãl nostru, pe care o cunosc de mic copil.
Î.: Aþi avea ceva de reproºat Bisericii ca instituþie?
R.: Bisericii nu, dar preoþilor da.
Î.: De exemplu?
R.: Eu consider cã a fi preot care propovãduieºti credinþa ºi milostivenia, nu

ar trebui sã facã abuzuri cu credincioºii. Am avut ocazia sã vãd cum un credin-
cios îl plãtea pe preot pentru o slujbã oarecare ºi acesta din urmã îi spunea „Mai
pune!”. Mai ales în ziua de astãzi, când preoþii sunt, oricum, salarizaþi.

Î.: Credeþi cã aceastã situaþie este generalã sau este o excepþie?
R.: Este generalã, sunt foarte rare cazurile care fac excepþie.
Î.: Credeþi cã mãnãstirile sunt o altã faþã, mai curatã, a Bisericii? 
R.: Da.
Î.: Aþi fost la vreo mãnãstire, într-un pelerinaj?
R.: Nu am fost în mod special, ci în excursii.
Î.: Ce vã place la o mãnãstire?
R.: Îmi place în special faptul cã acolo credinþa este mai profundã.
Î.: De ce?
R.: Poate pentru faptul cã sunt mai izolaþi sau pentru faptul cã îºi trãiesc mai

bine credinþa, e o mentalitate care în lume nu se regãseºte.
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Î.: Din experienþa de viaþã pe care o aveþi, credeþi cã, dupã 1989, credinþa a
început sã fie la modã, faþã de perioada de dinainte?

R.: Eu cred cã da, unii o fac de faþadã acuma. Toþi cei care înainte nu cre-
deau ºi erau împotriva Bisericii acum vãd cã tot îºi fac cruce ºi toate celelalte,
ca sã aparã în faþa lumii cã sunt credincioºi.

Î.: ªi ce-ar fi de fãcut, în acest caz?
R.: N-ai ce sã-i faci! Asta e! Îi laºi în plata lui Dumnezeu! 
Î.: Ce pãrere aveþi despre relaþiile dintre Biserici, despre ecumenism? E ºi

aceasta un lucru la modã?!
R.: E ºi asta o modã, care riscã sã rãmânã ceva doar de faþadã. Deºi, cu tim-

pul, se va mai atenua aceastã separare a Bisericilor, pentru cã, din câte am putut
constata din mass-media ºi din ce am vãzut la televizor cã aceste restituiri,
despre care am auzit, nu le-am trãit, cã înainte în Transilvania, catolicii au luat
de la ortodocºi. Înainte de 1989 s-a luat înapoi, iar acum sunt solicitãri pentru
retrocedãri. Sunt discuþii care cred cã vor avea un rezultat, pânã la urmã.

Î.: Ce pãrere aveþi despre vizita papei în România? ªtiþi cã, în 1999, a venit
la Bucureºti?

R.: Da, ºtiu. Eu cred cã papa a avut iniþiativa, în sensul cã vrea sã mai ate-
nueze distanþele care sunt între Biserici.

Î.: Credeþi cã e sincer în aceastã iniþiativã de a ºterge distanþele dintre Biserici? 
R.: Nu ºtiu ce sã cred, dacã el personal face acest lucru sau e pus de alþii.
Î.: Credeþi cã e bine ca Bisericile sã se uneascã într-o zi?
R.: Ar fi cazul, pentru cã, în fond, la baza lor, e aceeaºi dogmã.
Î.: Credeþi cã existã deosebiri importante între Biserici?
R.: Nu ºtiu ce sã spun. Eu am lucrat cu catolicii ºi m-am înþeles foarte bine

cu ei. Nu am avut ce împãrþi. Clerul, poate.
Î.: Credeþi cã unitatea s-ar putea face mai degrabã de jos în sus decât de sus

în jos?
R.: Cred cã da! Nu se poate realiza prin impunere. Toþi odatã dacã ar dori,

s-ar putea sã se unifice.
Î.: Cum comentaþi proverbul „Sã faci ce zice popa, nu ce face popa”?
R.: E un proverb care este ºi va rãmâne de actualitate, pentru cã, de multe

ori, preoþii spun una ºi fac alta. Cunosc, de exemplu, cazul unui preot care a
fost prins cu o femeie pe care tocmai o cununase. Aºa cã, ce sã mai discutãm...
Dacã stai bine sã te gândeºti, omul este fãcut din acelaºi aluat, fie cã-i popã, fie
cã nu.
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În faþa Universitãþii din Iaºi, o studentã la Litere
Î.: Mergeþi la bisericã?
R.: Da, dar nu destul de des.
Î.: De sãrbãtori?
R.: Da, cu ocazia celor patru mari posturi.
Î.: Ce faceþi când mergeþi la bisericã?
R.: Ce face toatã lumea. Mã închin, mã duc sã mã rog pentru sãnãtate, pentru

ce se roagã fiecare om.
Î.: Aveþi o rugãciune specialã pe care aþi învãþat-o sau vã rugaþi din inimã?
R.: Mã rog pentru ziua care urmeazã, pentru ce am nevoie sau ca sã mã sus-

þinã Dumnezeu. 
Î.: Cui vã rugaþi?
R.: Lui Dumnezeu! 
Î.: Aºa, în general?
R.: Da. Nu numesc pe cineva, pur ºi simplu, spun ceea ce vreau ºi mã închin.

Atât.
Î.: Aveþi vreo relaþie mai specialã cu vreun sfânt, de exemplu, Maica Dom-

nului?
R.: Nu. Doar cu sfânta cãreia îi port numele: Elena.
Î.: Simþiþi cã vã ajutã?
R.: Chiar nu m-am gândit la asta! Pur ºi simplu, era ziua mea ºi o respect

pentru cã îi port numele, dar niciodatã nu m-am închinat ei, nici n-am rugat-o
sã mã ajute. Aºa ceva, nu.

Î.: Vã spovediþi?
R.: Da, cel puþin în cele douã posturi mari, de Paºti ºi de Crãciun. Dacã se

poate ºi la celelalte douã..., dacã nu, pe acestea douã le respect în fiecare an.
Î.: Ce simþiþi când mergeþi în bisericã?
R.: Poate puþin mai multã liniºte. Este un loc în care, pur ºi simplu, te simþi

mai bine, cel puþin în cazul meu. Stau liniºtitã, nu trebuie sã-mi fac griji pentru
nimic, stau mai calmã.

Î.: Preferaþi biserica plinã de lume, la Liturghie, sau biserica goalã, liniºtitã?
R.: Mediu, sã nu fie foarte aglomeratã, dar nici goalã. Nu-mi place, de

exemplu, la sãrbãtorile mari, când este foarte multã lume. Îmi place aºa cum e
într-o duminicã obiºnuitã.

Î.: Aveþi o preferinþã pentru o bisericã oarecare sau vã e indiferent, intraþi în
prima bisericã ce vã iese înainte?

R.: Este biserica din localitatea mea natalã, pe care o frecventez, ºi în Iaºi
merg la Cuvioasa Parascheva, la Catedrala Mitropolitanã. Cu excepþia bisericii
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din localitatea mea, nu conteazã, pot sã intru în orice bisericã, bineînþeles, de
cult ortodox.

Î.: N-aþi intra într-o bisericã de altã confesiune?
R.: Ba da, pentru arhitecturã, picturi ºi din curiozitate, pur ºi simplu.
Î.: Aþi intrat?
R.: Nu, chiar n-am intrat, de exemplu, într-o bisericã catolicã.
Î.: Ce vã place într-o bisericã, pe lângã liniºtea ºi pacea pe care v-o aduce?

Ascultaþi predica sau o consideraþi un moment plictisitor al slujbei peste care
se sare?

R.: Nu, ascult predica. Îmi plac pildele care se spun cu aceastã ocazie. De-
pinde ºi de preot, acum. Îmi place cum încearcã sã foloseascã pildele pentru
situaþia de astãzi. Depinde de preot, dacã are darul sã mã atragã, sã-mi placã,
pur ºi simplu, predica lui sau pilda pe care o spune.

Î.: Credeþi cã limbajul preoþilor este învechit, colbuit, arhaic? Trebuie actua-
lizat, adus la zi?

R.: Preotul care este la mine în sat este tânãr. El citeºte din cãrþile sfinte, la
slujbã, dar te poþi înþelege cu el, când vorbeºte în afara bisericii, sau în bisericã,
la spovedanie. Bineînþeles cã trebuie sã respecþi canoanele, dar nu este genul
care sã te punã la zid. Nu cred cã trebuie sã se schimbe. Fiecare interpreteazã
cum vrea Biblia ºi tot ce se spune în bisericã. Depinde, într-adevãr, de preot,
dar, cu toate cã se foloseºte de un anumit limbaj, depinde de modul în care reu-
ºeºte sã-l implementeze ºi sã te facã sã te gândeºti la ceea ce a spus.

Î.: Credeþi cã tinerii sunt atraºi de Bisericã sau e doar o modã?
R.: În general, bãtrânii se duc mai mult la bisericã, dar nu cred cã, dacã ti-

nerii nu se duc la bisericã, cred mai puþin decât cei bãtrâni. Am vãzut cã oame-
nii se duc la bisericã atunci când cer ceva; dupã ce toate celelalte îi dezamã-
gesc, Biserica este ultima la care se recurge. Cred cã tinerii sunt credincioºi, dar
existã alte atracþii în ziua de azi care sunt mai puternice, unde te duci mai de-
grabã decât sã te duci într-o bisericã sã te rogi sau sã stai zece minute. Existã
credinþã, dar poate cã mai intervine ºi ruºinea de a merge la bisericã ºi de a fi
catalogat drept credincios, lucru care nu mai e la modã.

Î.: Ce spuneþi despre vorba „Sã faci ce zice popa, nu ce face popa”?
R.: Cred cã este adevãratã. Cel puþin, ºi eu o respect, o cred.
Vã mulþumesc!


