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Anima humana naturaliter christiana

Influenþele religioase din lumea modernã asupra persoanei sunt cunoscute
destul de fragmentar. Pânã în momentul apariþiei bolii, persoana gândeºte rar
sau deloc asupra semnificaþiei vieþii sale ºi credinþei spirituale. În prezenþa unei
boli grave, omul se simte vulnerabil ºi nu ºtie ce-i rezervã viitorul, are nevoie
de consolare, de mângâiere ºi de speranþã; toate acestea îi pot fi aduse prin
credinþa sa religioasã.

Secularizarea a dus la rãspândirea unei atitudini scientiste, dupã care ºtiinþa
(medicalã) este superioarã religiei.

Prin ateism se fundamenteazã spiritul scientist, raþionalismul,
evoluþionismul ºi cel mai consecvent – materialismul.

Una din cele mai înfricoºãtoare aserþiuni materialiste a fost cea dupã care
totul se sfârºeºte implacabil o datã cu moartea fizicã.

Agnosticii sunt incapabili sã cunoascã faptul cã Dumnezeu existã. Din
nefericire, contextele sociale actuale favorizeazã crizele existenþiale ºi
spirituale ale persoanei.

Autonomia persoanei se referã la capacitatea umanã de independenþã ºi
autodeterminare. Pe aceasta se bazeazã ºi etica contemporanã a îngrijirii
sãnãtãþii, eticã ale cãrei principii se referã la: binefacere, refuzul rãului, dreptate
ºi, dupã unii autori, se adaugã ºi utilitatea ºi autodezvoltarea.

Autonomia a evoluat de la paternalismul medical spre drepturile pacientului
pentru consimþãmânt sau refuz informat al terapiei ºi confidenþialitate.

Existã douã modele filozofice privind înþelesul acestora: J. Kant crede cã
autonomia trebuie sã fie guvernatã de o alegere raþionalã, ºi nu de dorinþe
oarbe, în timp ce J.S. Mills considerã cã persoana are dreptul la
autodeterminare, dar ºi la „autonomie consumistã” bazatã pe sistemul social.
Pe aceste modele raþionaliste se bazeazã evoluþia actualã a eticii medicale care
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a evoluat spre decizia „end of life” ºi cererile de PAS (Physician Assisted
Suicide).

Astãzi, medicii au oportunitatea ºi obligaþia de a studia credinþele religioase
ºi de a þine cont de cea a pacienþilor, indiferent de grupul religios din care face
parte.

Religia este definitã în moduri diferite: credinþa într-o forþã supranaturalã
sau divinã, care are putere asupra universului ºi impune veneraþie sau supunere;
un sistem de credinþe; un cod de eticã sau filozofie; urmãrirea conºtientã a
oricãrui scop pe care persoana îl considerã suprem (cf. R. Murray, J. Zetner).

Totuºi, în fiecare om existã o multitudine de semnificaþii care desfid orice
definiþie ºi care þin de inspiraþie, respect, admiraþie ºi teamã.

În concepþia eticã fundamentalã ºi universalã, definitã de Albert Schweitzer,
fiinþa este caracterizatã prin respectul pentru viaþã („Reverence for life”), dar
viaþa este legatã ea însãºi inexorabil de moarte.

În faþa crizei existenþiale provocate de diagnosticul unei boli grave, uneori,
încã incurabilã, apar probleme majore, atât pentru pacient ºi familie, cât ºi
pentru cei chemaþi sã-i îngrijeascã din punct de vedere biologic, psiho-social
ºi spiritual.

Incurabil nu înseamnã netratabil, prelungirea vieþii fiind posibilã uneori pe
o duratã deosebit de lungã cu mijloacele actuale.

Un model conceptual al naturii umane cuprinde trei niveluri concentrice:
nivelul exterior biologic, organo-funcþional ºi al simþurilor, nivelul intermediar
psiho-social ºi cel al conºtiinþei proprii.

Pentru fiecare dintre noi, realitatea primarã este conºtiinþa noastrã. Pentru
Sir Charles Sherrington, ca ºi pentru J.C. Eccles, laureaþi ai premiului Nobel,
„singura realitate este sufletul omenesc”. Conºtiinþa noastrã cuprinde voinþa,
intelectul emoþiilor ºi spiritul moral. Nucleul central este constituit din spirit,
care, pentru creºtin este conºtiinþa lui Dumnezeu receptatã prin intelect, emoþii,
voinþã ºi spirit moral.

Ca o profesiune de credinþã, J.C. Eccles încheie una dintre prelegerile sale:
„Eu cred cã în existenþa mea este un mister fundamental, mister care transcende
orice explicaþie biologicã a dezvoltãrii corpului meu, inclusiv a creierului. ªi
dupã cum nu sunt în stare sã dau o explicaþie ºtiinþificã originii mele, tot astfel
nu pot sã cred cã un dar atât de minunat cum este o existenþã conºtientã nu are
viitor, nu are posibilitatea unei existenþe viitoare în alte condiþii inimaginabile”.

Pentru medicul creºtin, natura este privitã ca o creaþie a lui Dumnezeu, ea
trebuie respectatã; oamenii sunt o parte a naturii cu care trebuie sã trãim în
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armonie ºi echilibru – moartea este cuprinsã în ritmul natural ºi trebuie
acceptatã cu înþelegere de om.

Viaþa, sãnãtatea ºi toate activitãþile temporale sunt, de fapt, subordonate
unor scopuri spirituale. În mentalitatea Bisericii privind lumea modernã,
credinþa aruncã o nouã luminã asupra fiecãrei manifestãri a proiectului lui
Dumnezeu pentru dãruirea totalã a omului ºi astfel conduce mintea la soluþii
care sunt în întregime omeneºti. Documentele Bisericii stau la baza activitãþii
umane (cf. Donum vitae).

Tendinþele medicale oscileazã între un optimism medico-moral: prezervarea
vieþii cu toate mijloacele ºi un pesimism medico-moral care ucide activ, când
considerã cã viaþa devine disfuncþionalã, împovãrãtoare, plictisitoare ºi inutilã.

Chiar dacã credinþele personale sunt limitate sau chiar absente, multe grupãri
etnice se definesc ca grupãri religioase, având concepþii particulare în privinþa
naºterii, cãsãtoriei sau morþii.

Este important de a þine cont de variaþiile religioase privind atitudinea în faþa
unei boli grave, în fazã terminalã, apãrând probleme individuale privind
tratamentul bolii în sine, al durerii în perspectiva morþii. Frica de moarte este
generatã cultural ºi începe prin a fi o fricã de morþi în sine.

Discernerea nevoilor spirituale pentru fiecare pacient este o sarcinã dificilã.
Religiozitatea individualã este perceputã ca o credinþã–comportament care

exprimã sensul relaþiei cu dimensiunea spiritualã sau cu ceva mai mare decât
sinele.

Spiritualitatea nu este egalã cu religiozitatea; spiritualitatea, în sens comun,
are o corelaþie pozitivã cu starea extrinsecã de bine. Orientarea intrinsecã a
persoanei legatã de religiozitate este asociatã cu caracteristici psihologice
sãnãtoase.

Orientarea extrinsecã se asociazã cu niveluri ridicate de anxietate ºi depresie
în caz de boalã. Suferinþa spiritualã duce la o angoasã interpersonalã ºi
intrapsihicã, la care se adaugã lipsa de capacitate conºtientã a sistemului
personal de înþelegere a vieþii ºi a morþii.

Trecutul, pentru pacient, poate însemna sentimente de vinovãþie, prezentul,
suferinþa, iar viitorul, speranþa de vindecare, de reconciliere ºi, pentru unii,
speranþa în credinþa privind viaþa dupã moarte.

Se impun, pentru cei care îngrijesc bolnavi, o serie de necesitãþi spirituale
privind conduita de viaþã personalã, controlul emoþiilor personale, având
curajul de a da faþã cu acestea; deseori, acest lucru nu este posibil decât prin
credinþã, susþinutã de generozitatea iubirii (the self-gift of agape).
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În biopatografia bolnavului de cancer apar stresuri neurogene la care se
adaugã mecanismele de apãrare ale egoului de negare ºi represie. Psihicul sãu
se fereºte de luciditãþi traumatizante, chiar dacã rezultatul tardiv este fatal prin
întârzierea diagnosticului.

Boala este o crizã situaþionalã definitã ca o situaþie tranzitorie care necesitã
reorganizarea structurii ºi comportamentului propriu.

Problema adevãrului asupra stãrii de boalã a impus comunicarea reciprocã
ºi liberã, 80-90% dintre bolnavi dorind sã ºtie adevãrul.

Problema este însã ce semnificaþie are boala pentru pacient: autoblamare,
sau proiecþia acesteia asupra mediului familial ºi social ºi depinde mult de
valoarea simbolicã atribuitã organului bolnav.

Reacþia poate fi însã indiferentã sau nevroticã sau de angajare sau de totalã
pasivitate. Evoluþia stadialã pleacã de la revoltã spre o atitudine de acceptare
ºi adaptare.

Acelaºi lucru este valabil ºi pentru medici care, în majoritatea cazurilor, sunt
îngroziþi de acest diagnostic, considerându-l o fatalitate.

Medicul, ca pacient, are tendinþa de a se neglija, nu judecã corect propria
boalã, nu este cooperant, îºi permite sugestii ºi recurge la medicina alternativã.

În fond, sunt douã mari probleme: care este reacþia psihologicã individualã
în faþa morþii? Ce ajutor poate fi acordat pentru a o întâmpina cu demnitate?

Aspectele psihologice ale pacientului individual sunt incluse în prezent în
noþiunea de „distress” care se defineºte ca o experienþã neplãcutã de naturã
emoþionalã, psihologicã, socialã, spiritualã care interfereazã cu capacitatea de
a accepta boala ºi tratamentul (Webster’s New Revised Ed. 1994). El se extinde
continuu, de la sentimente normale pânã la modificãri severe psihopatologice.

Distress în limite normale Distress sever
Fricã Depresie (uneori larvatã)
Îngrijorare Anxietate
Tristeþe Izolare familialã

Crizã spiritualã

Simptomele sunt legate de structura personalitãþii:
– tipul hiperactiv competitiv;
– tipul pasiv;
– tipul ambivalent;
– tipul instabil.
Simptomele psiho-vegetative pot fi:
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– tulburãri psihosomatice vegetative funcþionale:
– tulburãri de somn;
– tulburãri de apetit;
– pseudoangor;

– tulburãri psihopatologice propriu-zise:
– de tip depresiv;
– de tip hipohondriac – ambivalenþa ºi agresivitatea;

– tulburãri somatice obiectivabile:
– hipertensiune arterialã labilã, tulburãri de ritm;
– hiperaciditate gastricã.

Aceste modificãri trebuie recunoscute, monitorizate, documentate ºi tratate
prompt în toate stadiile bolii.

În procesul de comunicare apar numeroase probleme prohibitive legate de
limbaj, culturã, educaþie. Cele trei faze ale relaþiei medic-pacient au fost
schematizate de M. Balint.

Pacient Medic Proces intuitiv
I. Faza apelului
uman

vã caut sunt aici Necontrolat

II. Faza de
obiectivare

trebuie sã
ºtie

este un caz
clinic (obiect)

diagnosticul ºi terapia
precise în funcþie de
organ

III. Faza de
personalizare

mã înþelege,
mã va ajuta

suferã, pot sã-l
ajut, este
pacientul meu

diagnostic ºi tratament
holist cu afectivitate
controlatã ºi integralã

În procesul de îngrijire, prezenþa clericului este deosebit de importantã în
echipa de tratament ºi decizie. Este documentat cã mai mult de 85% din
pacienþi utilizeazã rugãciunea ºi credinþele ºi practicile religioase pentru a putea
convieþui cu boala.

Bolnavii acordã o valoare deosebitã serviciilor ºi vizitelor pastorale, mai
mult decât avocaþilor personali ºi asistentelor sociale.

Existã totuºi riscul ca „preotul sã fie un membru marginal ºi un þap
ispãºitor”. Trebuie depãºit stereotipul mintal uzual: cleric = funeralii = moarte.

Clericul trebuie sã aibã abilitatea:
– de a înþelege problemele spirituale ºi existenþiale ale pacientului în

termenii relaþiei personale proprii ºi înþelegerea lui Dumnezeu;
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– sã caute prin dialog sã discearnã nevoile spirituale, iar când este necesar,
sã ofere sfaturi pastorale ºi sacramente bolnavului, familiei, medicilor ºi
instituþiei;

– sã fie alãturi de cei ce se apropie de suferinþã ºi moarte;
– sã fie alãturi de cei care sunt subiectul unor dispute etice privind decizia

terapeuticã.
Fazele astfel clasificate ale distressului reprezintã faþete ale procesului de

îngrijire (nursing):
– de identificare a nevoilor prin observaþie, cunoaºtere ºi comunicare;
– de administrare a nevoilor prin intervenþia activã;
– de evaluare ºi validare a eficacitãþii intervenþiei acordate.
Pentru aprecierea nivelului distressului în SUA, se utilizeazã o scarã

numericã de la 1 la 10, asemãnãtoare cu cea pentru mãsurarea durerii. Ea
cuprinde mai multe serii de probleme:

Probleme 
fizice

Probleme
practice

Probleme
familiale

Probleme
emoþionale

Probleme
spiritual/
religioase

– durere;
– greaþã;
– obosealã;
– tulburãri de
somn;
– tulburãri
digestive;
– tulburãri
urinare;
– tulburãri
cutanate;
– tulburãri de
respiraþie;
– tulburãri
neurologice;
– febrã

– locuinþã;
– asigurare:
– de muncã;
– de transport;

– partener;
– copii;

– fricã;
– anxietate;
– depresiune;
– nervozitate;

– legate de
Dumnezeu;
– pierderea
credinþei

Scoruri de peste 5 indicã un nivel de distress semnificativ, care impune
tratament direcþionat, specializat în funcþie de diagnostic (5).

Cele mai importante diagnostice întâlnite în practicã sunt:
– depresiune majorã;
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– delir (encefalopatie);
– tulburãri de comportament;
– tulburãri de personalitate;
– demenþã;
– abuz de medicamente.

În privinþa problemelor care impun evaluarea pastoralã ºi servicii pastorale
corespunzãtoare, s-au identificat urmãtoarele probleme:

– tristeþe;
– probleme privind moartea/viaþa dupã moarte;
– sistem de credinþã conflictual, cu probleme;
– pierderea credinþei;
– probleme privind scopul ºi înþelesul vieþii;
– probleme privind relaþia cu dumnezeirea;
– izolarea de comunitatea religioasã;
– vinovãþia;
– lipsa de speranþã;
– conflict între credinþele religioase ºi tratamentul recomandat;
– nevoi rituale.
Este deosebit de importantã cunoaºterea religiei de care aparþine bolnavul,

a ansamblului de credinþe ºi dogme proprii, a relaþiilor acestora cu cerinþele
îngrijirii bolnavilor de cãtre medicina actualã.

1. Creºtinismul

Deºi creºtinismul s-a divizat în 1054 d.C. în Biserica Ortodoxã ºi Biserica
Romano-Catolicã, iar Reforma protestantã a dus la altã divizare, în mediile
medico-sanitare se considerã creºtini, indiferent de apartenenþã, cei care au
credinþa de bazã dupã care Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu; viaþa sa este
înregistratã în Noul Testament.

Simbolul creºtinismului este crucea, care simbolizeazã învierea din morþi a
Mântuitorului, înãlþarea la Tatãl ºi care acordã sprijinul sãu celor care-l
urmeazã.

Pentru creºtini, Crãciunul este naºterea lui Cristos, postul Paºtelui o
perioadã de penitenþã ºi autoexaminare ce precede Vinerea Mare, iar Paºtele,
ziua învierii lui Isus Cristos.

Credincioºii celor douã Biserici cred cã Isus a fost Dumnezeu ºi Om în
acelaºi timp, cã pãcatul originar poate fi iertat datoritã jertfei lui Isus Cristos.
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Cred în Sfânta Treime: Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt.

Biserica Romano-Catolicã. Este o religie bazatã pe demnitatea ºi
responsabilitatea omului ca fiinþã socialã, intelectualã ºi spiritualã fãcutã dupã
imaginea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis Fiul sãu sã fondeze Biserica; Isus
a ales apostolii sã predice învãþãtura sa, l-a numit pe sfântul Petru drept cap al
Bisericii care sã prezerve unitatea acesteia, misiunea sa continuând în prezent
prin Sanctitatea sa Papa. Cele ºapte sacramente sunt rituri care îi ajutã pe
creºtini sã urmeze exemplul lui Cristos. Sacramentele acordate o datã în viaþã
sunt Botezul, Mirul ºi Preoþia. Sacramentele care se repetã sunt Spovada,
Euharistia, Cãsãtoria ºi Ungerea bolnavilor. În fiecare duminicã, la sfânta
Liturghie, creºtinii intrã în comuniune cu Dumnezeu. Ungerea bolnavilor
simbolizeazã iubirea lui Cristos ºi credinþa în comuniunea creºtinã care aduce
întãrire spiritualã celor bolnavi.

Catolicii cred cã suferinþa este o parte integrantã a vieþii ºi are o valoare
deosebitã pentru mântuire. Se opun avortului ºi eutanasiei, precum ºi
manipulãrilor genetice. Permit donarea sau transplantarea de organe, dacã
beneficiul pentru primitor este proporþional cu leziunea donatorului. În spital,
romano-catolicii ascultã sfânta Liturghie ºi primesc Euharistia la pat.
Simbolurile care îi ajutã sunt: cartea de rugãciune, apa sfinþitã, statuia sfintei
Fecioare, rozariul, crucifixul, candela.

Botezarea copiilor este obligatorie, chiar ºi a fãtului avortat, dacã nu este
clinic decedat. Acest botez poate fi fãcut în caz de forþã majorã ºi de cãtre orice
creºtin. Se impune postul ºi abstinenþa de la carne în Miercurea Cenuºii ºi
Vinerea Mare. Nu existã conflict între Bisericã ºi medicinã.

Biserica Ortodoxã Greacã. Nu existã conflict între Bisericã ºi medicinã.
Existã deosebiri mici faþã de Biserica Romano-Catolicã. Botezul se face prin
triplã imersie în primele 40 de zile. Spovada ºi Împãrtãºania se acordã ºi ca
ultim rit. Se opune avortului ºi eutanasiei. Postul de la carne ºi produse din
lapte, ouã este obligatoriu miercuri, vineri, în postul Paºtelui ºi înaintea
Crãciunului. Postul nu este necesar când persoana este bolnavã. Simbolurile
care ajutã bolnavii sunt icoanele care reprezintã pe Isus Cristos, sfânta Maria
sau ceilalþi sfinþi, apa sfinþitã, cãrþile de rugãciune, candele.

Biserica Ortodoxã Rusã. Impune ca botezul sã fie fãcut numai de preot, nu
permite autopsia, îmbãlsãmarea ºi incinerarea; de asemenea, trebuie ca
îmbrãcãmintea decedatului sã fie din materiale naturale. Lanþul cu cruce de la
gât se lasã pe loc, nu se rade barba mortului.
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Biserica Armeanã. Botezul se face prin imersie la opt zile de la naºtere.
Împãrtãºania este ritul ultim; se posteºte cu 6 ore înainte de împãrtãºanie ºi în
Postul Mare.

Protestantismul. S-a divizat în multe secte sau grupãri independente, în
SUA existând aproximativ 200 de astfel de grupãri ce utilizeazã denumirea de
„Biserica lui Cristos Dumnezeu” în titulatura lor. Una din principalele
caracteristici ale protestantismului este insistenþa cu care afirmã cã Dumnezeu
nu a dat nici unei persoane sau grupe de persoane autoritatea unicã de a
interpreta adevãrul sau altora, foloseºte libertatea cãutãrii spirituale ºi
reinterpretarea, care are ca ultim scop discernerea voinþei lui Dumnezeu pentru
viaþa proprie individualã ºi urmarea acesteia ca unic scop religios.

Spectrul de credinþe ºi practici care definesc protestantismul sunt aproape
imposibil de definit. Denumirea Bisericã Evanghelicã denumeºte Bisericile
creºtine care accentueazã învãþãtura ºi autoritatea Scripturilor în opoziþie cu
autoritatea instituþionalã a Bisericii însãºi. Biserica Anglicanã cuprinde, în afara
Bisericii Angliei, pe cea a Irlandei, Biserica Episcopalã a Scoþiei, de Wales ºi
Biserica Protestantã Episcopalã din SUA. Biserica Reformatã din America a
avut denumirea iniþialã de Biserica Reformatã Olandezã cu doctrina calvinistã
care pune accentul pe predestinare. Principalele Biserici legate mai formal
liturgic sunt Bisericile luterane ºi protestante episcopale. În zona mijlocie, se
gãsesc Prezbiterienii, Metodiºtii Uniþi, Biserica Unitã a lui Cristos ºi Discipolii
lui Cristos. Cei mai liberi din punct de vedere liturgic ºi sacramental sunt
Baptiºtii ºi Penticostalii.

Luteranismul. Nu este conflict între Bisericã ºi medicinã. Botezul se face la
6-9 sãptãmâni de la naºtere prin imersie sau stropire. Ultimele rituri sunt
opþionale; ungerea cu ulei sfinþit poate fi cerutã.

Biserica Episcopalã. Nu este conflict între Bisericã ºi medicinã. Se boteazã
urgent dacã nou-nãscutul este în pericol de moarte; ultimele rituri nu sunt
obligatorii; unii se abþin de la carne vinerea ºi postesc înainte de împãrtãºanie.

Biserica Prezbiterianã. ªtiinþa e recunoscutã ca un dar de la Dumnezeu,
pentru ameliorarea suferinþei, iertarea deplinã poate fi obþinutã prin pocãinþã.
Se boteazã copiii. Ritul final se referã la citirea Scripturii ºi rugãciune; poate
fi cerutã ºi împãrtãºania.

Metodiºtii. Cred în judecata divinã; nu existã spovadã. Practicã botezul la
copii ºi adulþi; împãrtãºania poate fi cerutã.

Adventiºtii de Ziua a VII-a. Botezul se face prin imersie, la adulþi.
Sãrbãtoresc sabatul. Pot refuza tratamentul ºi mijloacele audio-vizuale. Dieta
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este restrictivã pentru carnea de porc sau unii sunt numai lacto-vegetarieni. Nu
utilizeazã alcool, cafea, ceai, narcotice sau stimulente.

Baptiºtii. Biblia este suprema autoritate. Botezul se face prin imersiune la
adulþi. Cei mai mulþi practicã abstinenþa de la alcool, cafea, ceai. Rugãciunea
se face împreunã cu pastorul când moartea este iminentã. Cred în impunerea
mâinilor.

Moravieni. Boteazã copiii, nu au rituri finale; împãrtãºania ºi impunerea
mâinilor poate fi cerutã.

Nazarenii. Cred în vindecarea prin intervenþia divinã, dar nu exclud
tratamentul. Botezul este opþional, nu au rituri finale, nu utilizeazã alcool ºi
tutun; admit impunerea mâinilor de cãtre pastor, permit incinerarea.

Unitarienii (Universaliºtii). Îºi asumã responsabilitatea pentru ei înºiºi,
fiecare are dreptul sã aprecieze individual valorile; nu au sacramente, se
boteazã la cerere, preferã incinerarea.

Menoniþii. Continuã doctrina anabaptistã, pacifistã, cred în autodeterminare
ºi evitã tratamentul care poate influenþa voinþa sau personalitatea. Nu existã
sacramente.

Mormonii (Biserica lui Isus Cristos a Sfinþilor Ultimei Zile). Se inspirã din
cartea lui Mormon tradusã de Joseph Smith. Fiecare mormon este oficial
misionar. Sunt prohibite tutunul, alcoolul, ceaiul ºi cafeaua ºi se recomandã
dieta vegetarianã. Botezul se efectueazã la 8 ani, prin imersie. Mortul trebuie
sã asculte evanghelia „The Gospel”. Acceptã practicile medicale moderne.

Biserica lui Dumnezeu. Vindecarea divinã se poate produce prin rugãciune,
dar grupãri mai liberale nu exclud tratamentul medical concomitent. Nu se
boteazã, nu au rituri finale, nu se incinereazã.

Grace Brethren. Botezul prin imersie se face la cei suficient de în vârstã
pentru a profesa credinþa. Nu au rituri finale. Practicã ungerea cu ulei pentru
vindecarea fizicã ºi spiritualã. Se abþin de la cafea, alcool, tutun, droguri.

Martorii lui Iehova. Refuzã transfuziile de sânge ºi derivate, se opun
învãþãturii altor religii. Nu practicã botezul ºi riturile.

Neo-penticostalismul. Are implicaþii ultrafundamentale; pretind cã sunt
dirijaþi de Spiritul Sfânt, vorbesc în limbi necunoscute, danseazã, cad în transã.
Boala este consideratã ca intruziunea diavolului. Se boteazã prin imersiune
când sunt la vârsta înþelegerii. Nu au rituri finale, nu mãnâncã animale
strangulate, carne de porc, produse cu sânge; nu folosesc alcool ºi tutun.

Scientiºtii Creºtini. Au ca ghid cartea lui Mary Baker Eddy Science and
Health with Key to the Scriptures. Neagã existenþa bolii, refuzã medicaþia,
perfuziile intravenoase, transfuziile. Boala poate fi eliminatã prin credinþã ºi,
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de aceea, au proprii practicieni ºi personal de îngrijire, vindecarea fiind
consecinþa unei legi spirituale naturale. Acceptã vaccinarea numai dacã este
impusã de lege. Nu se fac biopsii, nu se face autopsie decât în caz de moarte
violentã, nu se boteazã, nu au rituri finale. Acceptã înhumarea sau incinerarea.

ªcoala Unitã a Creºtinismului ºi Prietenii (Quakerii). Considerã starea de
sãnãtate ca fiind naturalã, boala este nenaturalã ºi poate fi depãºitã prin
concentrarea pe scopuri spirituale. Se supun luminii din interior sau
principiului divin. Sunt pacifiºti, nu se boteazã. Nu cred în viaþa dupã moarte,
lasã decizia pe seama individului; unii evitã alcoolul ºi medicamentele.

2. Indienii americani

Pentru aproximativ 300 de triburi existente, boala are douã forme: prezenþa
unui obiect material în corp ºi absenþa sufletului din corp. Protecþia împotriva
bolii necesitã puteri supranaturale. Elementele magice sunt ritualizate simbolic
de cãtre ºamani (medecine man).

3. Bahai

Este o miºcare religioasã sincreticã fondatã de Baha’Allah (1817-1892).
Cred cã sãnãtatea spiritualã ºi fizicã sunt legate între ele, iar rugãciunea ºi
postul sunt adjuvantele tratamentelor; alcoolul ºi medicamentele sunt permise
numai dupã prescripþia medicului. Nu se boteazã ºi nu au rituri finale.

4. Budismul ºi Shintoismul

Identificã durerea cu însãºi existenþa, este necesarã eliberarea de cauza
suferinþei, adicã de dorinþa care este legatã de însãºi viaþa. Au o viziune
fatalistã care poate influenþa complianþa la tratament. Boala este consideratã o
încercare pentru a ajuta dezvoltarea sufletului. Sunt descurajate folosirea
alcoolului, tutunului, drogurilor, uciderea de orice fel. Incantaþia ultimului rit
este practicatã imediat dupã moarte. Corpul este incinerat. Aceastã doctrinã
recomandã cele trei valori ale fericirii: bunãtatea, frumuseþea ºi recompensa.

Originea budismului se bazeazã pe învãþãtura lui Siddharta Gautama. Cele
patru adevãruri nobile ale lui Buddha sunt:

– viaþa omului constã în întreruperea echilibrului prin naºtere, bãtrâneþe,
boalã ºi moarte;

– cauza acestui dezechilibru este ignoranþa omului privind adevãrata sa
naturã;
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– eliminarea acestei ignoranþe se atinge prin Nirvana, starea divinã de
eliberare,

– cunoaºterea perfectã, ultima realitate, via – cele opt drumuri (spiþele roþii
vieþii). Acestea sunt: dreapta cunoaºtere, dreapta intenþie, dreapta vorbire,
dreapta purtare, mijloace drepte de întreþinere, efort drept, dreapta împlinire a
minþii ºi concentrarea.

În Japonia, shintoiºtii cred în Amitabha Buddha, mai mult un zeu decât o
figurã istoricã, el fiind un izbãvitor împreunã cu Kwannon, zeiþa compasiunii.

O miºcare austerã din ramura Mahayana este secta Zen; ei contempleazã,
mediteazã în onestitate ºi adevãr, în acte simple cum ar fi grãdinãritul sau
bãutul ceaiului, sperând sã experimenteze iluminarea.

Cei care urmeazã shintoismul au o intensã loialitate pentru spiritele
ancestrale ale strãbunilor, familia oferindu-le ofrande în fiecare zi. În situaþia
de boalã, alt membru al familiei va sta la spital sã aducã suport emoþional, fizic
ºi ritual bolnavului.

5. Hinduismul

Cred în reîncarnãri succesive, defectele fizice reprezintã pãcate sãvârºite în
vieþile anterioare. Rama (Rama Krishna), întemeietorul religiei, afirmã cã cel
mai expresiv ºi universal cuvânt al lui Dumnezeu este Om (Aum) care
reprezintã cel mai important simbol audio-vizual. Cel mai important text
religios al Vedelor sunt Upaniºadele. Trinitatea celor mai familiare zeitãþi sunt
Brahma, Creatorul, Vishnu, zeul iubirii, ºi Shiva, distrugãtorul.

Rama crede într-un concept universal – Brahman, inteligenþa divinã,
realitatea supremã. Întregul concept spiritual trece prin mai multe stadii: de
dorinþã, plãcere, putere, avere, faimã ºi umanitarism, ultimul stadiu fiind
dorinþa de libertate pentru atingerea scopului final – infinitul. El considerã ca
principiu universal numai Atman-ul, sinele interior ºi real ca fiind etern, corpul
fiind un vehicul finit care-l transportã.

Cei care sunt devotaþi lui Dumnezeu urmeazã un curs de antrenament care
se numeºte yoga; acesta impune autocontrol, autodisciplinã, curãþenie ºi
mulþumire. Au rituri speciale dupã moarte, corpul este incinerat. Existã multe
restricþii de dietã în funcþie de grup. Dacã hinduºii sunt bolnavi, privesc boala
cu resemnare.

6. Iudaismul
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Evreii studiazã ºi trãiesc intens legea, aºa cum este datã în Tora, primele
cinci cãrþi din Biblie, ºi în Talmud. Pictograma simbolicã este Menora. Existã
grupuri ultraconservatoare, ortodoxe, care cred cã Dumnezeu a dat Legea, ea
a fost scrisã exact ºi trebuie urmatã întocmai. Evreii reformaþi cred cã Legea a
fost scrisã de oameni inspiraþi, la diferite epoci, ºi poate fi reinterpretatã.
Grupãrile conservatoare se gãsesc la mijloc ºi au o atitudine intermediarã.

Credinþa despre rolul istoric al poporului ales al lui Dumnezeu ºi speranþa
pentru zile mai bune a dus la supravieþuirea poporului evreu. Fiecare evreu
trebuie sã þinã Sabatul ca un moment de reînnoire spiritualã; în aceastã
perioadã, evreii ortodocºi nu gãtesc, refuzã medicamentele, tratamentul de orice
fel, mijloacele audio-vizuale, poartã yarmulke pe cap, filacterele ºi utilizeazã
o cãrticicã de rugãciuni – sidur.

În dieta corect ritualã – Kosher, alimentele interzise sunt carnea de porc, cal,
crab, scoici, homar, crustacei ºi pãsãri de pradã. Peºtele trebuie sã aibã solzi;
nu amestecã ºi nu preparã produse din carne ºi lapte.

De mare importanþã sunt sãrbãtorile: Rosh Hashanah (anul nou evreiesc),
urmatã de Yom Kippur, când se posteºte ºi se cere iertare; Pesach (Paºtele),
când se înlocuieºte pâinea dospitã cu cea nedospitã (Matzo).

Circumcizia are loc a 8-a zi dupã naºtere; fetuºii avortaþi, organele sau pãrþi
de corp extirpate se îngroapã o datã cu decedatul. Se opune autopsiei sau
incinerãrii. În caz de moarte apropiatã, se recitã psalmii 23, 103, 139, iar
ultimele cuvinte trebuie sã fie: „Ascultã, o, Israele! Stãpânul Dumnezeul
nostru, Stãpânul este Unic”. Înhumarea se face în 24 de ore, dar nu sâmbãta.
Muribunzii nu trebuie lãsaþi singuri, sufletul trebuie sã plece în prezenþa
oamenilor.

7. Islamul

Mahomed a descris revelaþiile sale în Coran, care confirmã adevãrurile
Bibliei iudeo-creºtine. Aceastã religie monoteistã reprezintã o punte între
religiile estice ºi vestice. Musulmanul trebuie sã spunã ºi sã repete „Nu este alt
Dumnezeu decât Allah, iar Mahomed este profetul sãu”.

Prin Coran ºi tradiþie (Charia) se specificã obligaþiile ºi sociale ºi
devoþionale. Individul este unic, cu un suflet etern, crede în paradis ºi iad ºi
trebuie sã urmeze un drum drept. Pentru aceasta sunt necesare curãþenia ritualã
înainte de fiecare rugãciune, care are loc de cinci ori pe zi. Altã obligaþie este
pelerinajul la Mecca. Nu acceptã imagini sau picturi. Nu existã botez; fãtul
avortat dupã 130 de zile trebuie înhumat. Credinciosul trebuie sã-ºi declare
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pãcatele ºi sã cearã iertare în faþa familiei înainte de moarte. Numai familia ºi
prietenii ating corpul mortului, îl spalã ºi îl întorc spre Mecca, dupã ce îl pun
pe pãmânt. Nu se admite autopsia sau extirparea de pãrþi în afara cazului când
impune legea.

Postesc complet în timpul zilei în luna Ramadan. Mulþi dintre bolnavi sunt
scuzaþi de regulile religioase, dar trebuie sã se roage, sã recite primele capitole
din Coran. Familia sau rugãciunea în grup sunt importante. Unii bolnavi sunt
complet resemnaþi în faþa morþii, în timp ce unii sperã cã este voinþa lui
Dumnezeu sã trãiascã, cooperând cu tratamentul medical.

8. Confucianismul ºi Taoismul

Aceste doctrine reprezintã modul chinez de gândire.
Confucianismul a fost teoretizat de cãtre discipolii lui Confucius într-o

culegere de scurte proverbe care cuprindeau învãþãturile sale practice ºi
pragmatice. Templul constant în memoria sa este un loc de studiu, meditaþie,
nu de rugãciune. Cei cinci importanþi termeni din învãþãtura sa sunt: Jen
(strãduinþa pentru bunãtatea interioarã), Chun-sui (stabilirea unui mod de
abordare aristocratic), Li (cunoaºterea, respectul pentru vârstã în relaþiile de
familie), Te (caracter virtuos), Ven (folosirea artelor ca un adjuvant pentru
moralã).

Taoismul, o concepþie mai romanticã ºi mai misticã, fondatã de Lao-Tze, are
drept simbol un cerc care reprezintã Tao, calea sau absolutul, principiul suprem
al ordinii ºi unitãþii cosmosului în care sunt introduse, prin întrepãtrundere,
yang (cel luminos) ºi yin (întunecat). Fiecare reprezintã un grup de calitãþi:
yang-ul este pozitiv, masculin, cald, uscat, activ, miºcãtor ºi luminos; yin-ul
este negativ, feminin, umed, rece, pasiv, staþionar ºi gol. Combinaþiile de yang
ºi yin reprezintã toate dualitãþile: zi-noapte; frumos-urât; boalã-sãnãtate; viaþã-
moarte. Ele sunt complementare ºi dacã sunt în armonie sunt bune. Moartea
este consideratã o parte naturalã a vieþii. Dupã moarte se þine corpul 40 de zile,
în care preotul executã o ceremonie specialã la fiecare ºapte zile. Au o dorinþã
puternicã sã-ºi obþinã ºi sã menþinã starea de bine, eventual, prin acupuncturã.
Au mare respect pentru membrii mai în vârstã ai echipei de tratament.

Concluzii

Îngrijirile spirituale se bazeazã pe credinþele proprii, legi privind dieta ºi
ritualuri specifice, legãturile familiale, dar ºi pe elemente de misticism ºi mai
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ales pe ideile proprii sau/ºi culturale proprii poporului privind boala, sãnãtatea,
corpul ºi spiritul uman, moartea ºi viaþa, durerea.

Unii pacienþi nu sunt maturi din punct de vedere religios, ei aºteaptã
vindecãri magice de la Dumnezeu, spre deosebire de cei cu adevãrat creºtini,
care îºi trãiesc credinþa ºi considerã cã Dumnezeul iubirii poate aduce alinare
oricãrei suferinþe în mod particular ºi individual.

Ei coopereazã fizic ºi emoþional cu echipa de tratament pânã la sfârºit. În
mod ideal, religia aduce putere, calm interior ºi credinþã în problemele vieþii,
dar uneori, la unii poate apãrea vinovãþia, depresia ºi confuzia. „Ce am fãcut
eu, sã merit aceasta?”

Pentru a aduce uºurare fiecãrui bolnav în parte, trebuie avut în vedere
calendarul religios propriu, sãrbãtorile religioase proprii. Se impune pregãtirea
ambientului pentru primirea preotului, crearea unui ambient cât mai curat,
liniºtit, iar personalul medical ar trebui sã participe cel puþin la început.

Utilizarea terapeuticã a mijloacelor spirituale se bazeazã pe cunoaºterea
profundã a condiþiei umane, a valorilor spirituale, a filozofiei privind viaþa,
boala ºi suferinþa ºi a unei sensibilitãþi particulare a propriului comportament
în faþa omului în suferinþã.

Medicii sau lucrãtorii sanitari indiferenþi, atei, agnostici sau fundamentaliºti
nu aduc nici o alinare bolnavului, mai ales în stadiul terminal.
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COMENTARII, DISCUÞII, ÎNTREBÃRI

Seria I (8-9 martie 2002)
Vineri 8 martie 2002
Pr. Marcel Blaj (moderator – Atelier I):
Primul punct de pornire a reflecþiei noastre a fost conferinþa pãrintelui Alois

Bulai, mai exact de la misiunea tatãlui de a-i educa pe copii. În comunitãþile
noastre, mulþi pãrinþi se aflã departe de copii, din motive de muncã; în sensul
acesta, ceea ce nu reuºesc sã facã taþii ºi mamele ar trebui sã facã profesorul de
religie?

În al doilea rând, ne-am oprit asupra rolului pe care îl are Sfânta Scripturã
în activitatea profesorului de religie, dar ºi în viaþa lui obiºnuitã. Pornind de la
o situaþie de fapt din Bucovina, unde se constatã un succes al sectelor ºi un fel
de handicap al creºtinilor catolici faþã de cuvântul Scripturii, profesorii de
religie au subliniat necesitatea de a avea mai multe materiale didactice pe
aceastã temã, pentru a rãspunde la provocãrile sectanþilor.

În al treilea rând, s-a subliniat necesitatea deschiderii faþã de celãlalt, a
profesorului faþã de elev, a elevului faþã de profesor, a elevilor unii faþã de alþii.

S-au formulat mai multe întrebãri. 
Prima este adresatã preasfinþitului Aurel Percã: pot profesorii de religie sã-i

înlocuiascã pe pãrinþii copiilor care au plecat din þarã?
A doua întrebare este adresatã pãrintelui Vladimir Petercã: problemele cu

care s-a confruntat Isus sunt sau nu sunt acelaºi cu care ne confruntãm noi
astãzi? În ce mãsurã pot fi folosite parabolele lui Isus de cãtre profesorii de
religie pentru elevii de astãzi? Pot fi ele adaptate? De ce discipolii lui Isus nu
au folosit ºi ei metode inspirate din parabolele evanghelice? 

Altã întrebare adresatã pãrintelui ªtefan Lupu: Unde ºi cum pot fi gãsite
materialele didactice adecvate studiului religiei în ºcoalã: cãrþi, hãrþi,
dicþionare, atlase etc.? Nu ar fi bine sã fie în bibliotecile parohiale de unde sã
fie împrumutate pentru lecturã ºi informare?

O întrebare adresatã pãrintelui Wili Dancã: În ce constã dialogul Bisericii
Catolice cu religiile necreºtine?

O întrebare provocatoare adresatã pãrintelui Alois Bulai: Cine este
fondatorul creºtinismului? Isus sau sfântul Paul?

P.S. Aurel Percã:
Nici profesorii de religie, nici pãrintele paroh, nici pãrintele vicar nu pot sã-i

înlocuiascã pe pãrinþi în misiunea lor de a-i educa pe copii. Doar într-o anumitã
mãsurã pot interveni în direcþia aceasta. Totuºi, problema necesitã o colaborare
din partea tuturor, iar profesorul de religie poate sã facã un pas mai mare în
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sensul acelei apropieri despre care s-a vorbit. Dar aceastã apropiere trebuie
extinsã la toate familiile, chiar ºi la cele care au rãmas aici; în sensul acesta, ora
de religie poate deveni o scândurã de salvare. De asemenea, apropierea ºi
colaborarea cu familiile trebuie vãzutã de la caz la caz. De exemplu, se poate
interveni cu sugestii ºi iniþiative concrete în petrecerea timpului liber, în
selectarea anturajelor în care cresc copii.

Pr. Vladimir Petercã:
Cuvântul lui Dumnezeu trebuie exploatat ºi interpretat mereu; lucrul acesta

revine atât preoþilor care au misiunea de a predica, cât ºi dumneavoastrã, care
vã ocupaþi cu educaþia generaþiei de mâine. Cuvântul lui Dumnezeu este un
cuvânt pentru viaþã; de aici înþelegem cã se adreseazã tuturor generaþiilor, deci
ºi nouã astãzi.

A intra în lumea parabolelor înseamnã sã înþelegem ideile ºi realitãþile la
care ele se referã. Într-adevãr, cel care citeºte pentru prima datã parabolele nu
poate sã înþeleagã toate lucrurile la care m-am referit în conferinþã. De aceea,
consider cã în faþa parabolelor este necesarã o atitudine de deschidere spre a
înþelege mesajul ºi metoda lor.

Întrebarea referitoare la discipolii lui Isus: dacã au folosit ºi ei metoda
parabolelor? Sigur cã da. ªtim cã evangheliºtii, o parte dintre ei, au fost
discipoli ai lui Isus ºi, în aceastã calitate, au cules parabolele evanghelice ºi le-
au dat forma care a ajuns pânã la noi astãzi. Dar ºi la sfântul Paul observãm
cum metodele de lucru prezente în parabole se aprofundeazã.

Vreau sã adaug ceva. Am aici un articol despre vocaþia profesorului catolic,
care, aºa cum spune autorul articolului, se bazeazã pe trei principii esenþiale:
unitatea adevãrului – fie dogmatic, fie moral; fidelitatea faþã de magisteriul
Bisericii – pentru aceasta trebuie sã-l cunoaºtem mai întâi (magisteriul Bisericii
universale ºi locale); punerea inteligenþei în slujba lui Cristos – care mi se pare
esenþial pentru profesorul de religie. În concluzie, vã îndemn sã vã dãruiþi cu
totul cauzei Bisericii noastre.

Pr. ªtefan Lupu:
În ce priveºte posibilitãþile de editare, vreau sã spun cã Editura Sapientia

vine în întâmpinarea acestor necesitãþi cu caracter didactic. În viziunea globalã
a Editurii Sapientia se aflã publicarea tuturor acelor materialele de care au
nevoie preoþii, cateheþii, profesorii de religie în misiunea lor, dar ºi credincioºii
obiºnuiþi în viaþa lor spiritualã. Nu pot fi publicate dintr-odatã toate materialele;
numãrul celor care se ocupã de ea este mic, la fel ºi fondurile financiare sunt
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reduse. Dupã primul an de existenþã, am reuºit sã publicãm peste 25 de titluri,
cu gândul de a acoperi diferite sectoare: Sfânta Scripturã, teologie,
spiritualitate, istorie etc. Urmeazã ºi alte colecþii de lucrãri.

În ce priveºte bibliotecile parohiale ºi decanale, vã mãrturisesc cã am avut
o iniþiativã anul trecut. Am trimis la fiecare parohie un pachet cu cãrþile pe care
le-am publicat la Editura Sapientia; cãrþile erau în dublu exemplar, urmând ca
unul sã fie pentru preot ºi altul pentru biblioteca parohialã. Deocamdatã,
acþiunea aceasta este suspendatã, dar mã gândesc cã grupul preoþilor
responsabili cu profesorii de religie va face mai mult în direcþia înfiinþãrii
acestor biblioteci. Biblioteca este ca o farmacie. În ce sens? În sensul cã de la
farmacie iei un medicament pentru a te face sãnãtos, dar acolo trebuie sã gãseºti
medicamentul necesar bolii de care suferi. La fel stau lucrurile ºi cu cãrþile. Dar
ce te faci dacã „medicamentul” este scump?

Este adevãrat cã preþurile de vânzare a cãrþilor sunt mari, dar ele nu vin de
la cei care lucreazã, fiindcã nu se intenþioneazã câºtigul. Preþurile reprezintã
costul producerii cãrþii la tipografie. Dacã vreþi cãrþi mai ieftine decât la
librãrie, vã rog sã vã adresaþi direct la seminar, unde sunt lucrate aceste cãrþi.

În ce priveºte mulþimea de materiale didactice de care este nevoie, mã
gândesc cã ar fi bunã ºi participarea dumneavoastrã. Se poate întâmpla ca
materialul gândit de alþii sã nu se potriveascã cu ceea ce vã confruntaþi
dumneavoastrã pe teren. De aceea spun cã este necesarã aceastã colaborare
între responsabilii editurii ºi profesorii de religie ºi cateheþi. Cine a fãcut ceva
în aceºti de ani ºi doreºte sã publice materialul respectiv sã ia legãtura cu
Editura Sapientia, care îºi propune sã publice atât manualele necesare predãrii
religiei de la clasa I-a la clasa a XII-a, cât ºi materiale suplimentare, cum este
cartea Sunt copil, Isuse pentru clasele I-IV. Dacã ne adunãm forþele ºi ideile,
cred cã putem face mai mult în acest domeniu.

Pr. Wili Dancã:
Dialogul cu religiile necreºtine face parte din teologia religiilor, pe care am

putea sã o vedem ca un fel „work in progress”, în sensul cã nu prezintã reþete
ºi soluþii gata fãcute la toate problemele, ci doar principii generale ºi linii de
orientare. Dar ºtim din experienþã cã nu principiile dialogheazã, ci oamenii, de
aici frumuseþea ºi limitele dialogului. Istoria dialogului dintre creºtini ºi
necreºtini înregistreazã trei atitudini posibile, la care am fãcut referinþã în
conferinþa prezentatã, dar nu le-am analizat din motive de spaþiu ºi de timp.
Prima atitudine este aceea de includere arogantã (ignorantã) a valorilor
spirituale ºi umane din celelalte religii, adicã se recunosc anumite elemente
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comune – credinþa în Dumnezeu creator, providenþã, destinul etern al omului
etc. – dar sunt tratate fãrã respect. A doua atitudine este aceea de excludere
totalã, de condamnare în bloc a tuturor elementelor religioase din religiile
necreºtine. Din pãcate, asemenea atitudini le putem gãsi la unii misionari din
trecut, care nu erau suficient de bine pregãtiþi pentru întâlnirea cu alte popoare
ºi religii.

Dezvoltarea mijloacelor tehnice ºi de comunicare socialã a dus la apropierea
dintre oameni ºi la cunoaºterea reciprocã a religiilor lor. În acest context al
globalizãrii, cu toate pãcatele ei, s-au dezvoltat studiile de istorie a religiilor,
de teologie a religiilor, care au pus în luminã existenþa a numeroase elemente
de adevãr ºi de frumuseþe în religiile necreºtine. Aceste descoperiri ºi
maturizãri ale spiritului uman stau la baza celei de a treia atitudini, ºi anume
de dialog, care presupune cultivarea unui respect reciproc din partea
partenerilor. Aceastã atitudine este recomandatã de magisteriul Bisericii de la
Conciliul al II-lea din Vatican încoace, dar ºi de câþiva teologi mari din secolul
al XX-lea: H. de Lubac, K. Rahner, J. Daniélou ºi alþii.

Avantajul dialogului este faptul cã partenerii parcurg o bucatã de drum
împreunã, chiar dacã pentru scurtã vreme, ºi se pot îmbogãþi reciproc prin
comunicarea valorilor proprii. În sensul acesta, Sfântul Pãrinte actual ne
încurajeazã ºi ne îndeamnã sã parcurgem aceastã cale prin convocarea
celebrelor întâlniri de la Assisi din octombrie 1986 ºi 24 ianuarie 2002. Dupã
exemplul dat de papa Ioan Paul al II-lea, dialogul cu necreºtinii trebuie sã fie
animat de „spiritul de la Assisi” – sentimentul viu de frãþietate cu toþi oamenii,
cu toate fãpturile de sub cer ºi cu cosmosul întreg, pe care l-a ilustrat atât de
frumos sfântul Francisc din Assisi.

Dar dialogul cu religiile necreºtine nu trebuie sã conducã la convingerea cã
toate religiile sunt la fel de bune. În general, religiile sunt un rãspuns al omului
la vorbirea lui Dumnezeu prin creaþie, cu excepþia religiilor istorice sau/ºi a
religiilor Cãrþii – religia ebraicã, creºtinã ºi musulmanã. La rândul lor, religiile
au dat naºtere unor culturi specifice. Din acest punct de vedere, pentru cã existã
culturi mari ºi culturi mici, putem aprecia o religie, adicã dupã roadele produse:
roade culturale, spirituale. Fãrã sã intrãm prea mult în problemã, sã spunem cã
religia creºtinã în raport cu celelalte religii are ca rod principal cultura omului
ca suveran peste întreaga creaþie, deci în picioare, demn, nu culcat cu faþa la
pãmânt ºi cu spatele în sus sau cu picioarele împleticite sub ºezut.

Totuºi, nu trebuie sã uitãm specificul religiei creºtine, care este credinþa în
întruparea Fiului lui Dumnezeu în Isus din Nazaret – unicul mântuitor al lumii
– ºi credinþa în Sfânta Treime. Întrebarea care se pune aici este urmãtoarea: în
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dialogul cu necreºtinii mai trebuie sã pomenim despre Cristos sau mai degrabã
sã tãcem? Sigur cã da, însã în vestirea noastrã sã þinem cont de valorile
celorlalþi ºi, înainte de a trece la cuvinte, sã trãim noi înºine evanghelia, aºa
cum spune Sfântul Pãrinte Ioan Paul al II-lea în scrisoarea enciclicã Veritatis
splendor (Strãlucirea Adevãrului), sã facem „apologia” lui Cristos trãind
comuniunea cu Adevãrul care s-a fãcut Persoanã, Cale ºi Viaþã. Oricum,
chemarea la credinþa în Cristos ºi în Sfânta Treime vine de la Dumnezeu, nu de
la noi; misiunea noastrã este aceea de a nu împiedica manifestarea acestei
chemãri printr-un comportament inadecvat. Reproºul lui Mahatma Gandhi este
valabil ºi astãzi: „Îmi place Cristos, dar nu-mi plac creºtinii!”.

Pr. Alois Bulai:
Rãspund la aceastã provocare cu mãrturia sfântului Paul. Din prima

scrisoare cãtre Corinteni, aflãm cã el a rãmas cu credincioºi din Corint un an
ºi jumãtate. A format o comunitate relativ numeroasã, însã compozitã.
Populaþia din Corint era foarte variatã; oraºul Corint era pe atunci cel mai mare
port al Greciei. Ca în orice port, oamenii provin din multe locuri ºi cu multe
formaþii. La scurt timp dupã plecarea sfântului Paul din Corint, comunitatea se
confruntã cu o sumedenie de probleme. De aceea sfântul Paul le trimite aceastã
scrisoare ºi îi dojeneºte: „Cu lacrimi v-am hrãnit, nu cu bucate, cãci încã nu
puteaþi mânca, ºi încã nici acum nu puteþi, fiindcã sunteþi tot trupeºti. Câtã
vreme este între voi pizmã ºi ceartã ºi rãzbunãri, nu sunteþi oare trupeºti ºi nu
dupã firea omeneascã umblaþi? Cãci când zice unul: eu sunt al lui Paul, iar
altul: eu sunt al lui Apolo, oare nu sunteþi oameni trupeºti? Dar ce este Apolo
ºi ce este Paul? Slujitori prin care aþi crezut voi ºi dupã cum i-a dat Domnul
fiecãruia. Eu am sãdit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a fãcut sã creascã”.
Argumentul continuã ºi ajunge la afirmaþia fundamentalã: „Cãci nimeni nu
poate pune altã temelie, decât cea pusã, care este Isus Cristos”.

Dacã îl luãm pe sfântul apostol Paul în mãreþia operei lui de evanghelizare,
putem spune cã el a fost primul care a sistematizat teologia, dar în nici într-un
caz cã este fondatorul creºtinismului. Credinþa noastrã este fundamentatã pe
moartea ºi învierea lui Isus Cristos, fiindcã prin botez noi am fost înmormântaþi
cu Cristos în moartea lui ºi aºteptãm sã înviem o datã cu el.

ªi mai spune sfântul Paul în aceeaºi Scrisoare cãtre Corinteni, în capitolul
15: „Vã aduc aminte, fraþilor, evanghelia pe care v-am binevestit-o ºi pe care
aþi ºi bineprimit-o ºi întru care ºi staþi, prin care ºi sunteþi mântuiþi. Cu ce
cuvânt v-am binevestit-o, dacã o þineþi cu tãrie, afarã numai dacã n-aþi crezut
în zadar? Cãci v-am dat întâi de toate ceea ce ºi eu am primit, cã Isus Cristos
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a murit pentru pãcatele noastre dupã Scripturi ºi cã a fost îngropat ºi cã a înviat
a treia zi dupã Scripturi. ªi cã s-a arãtat lui Chefa, apoi celor doisprezece...”.
Dar sfântul Paul se vede pe sine ca o verigã din tradiþia care porneºte de la
misterul morþii ºi învierii lui Isus Cristos, care este începutul creºtinismului. El
este un personaj proeminent, strãlucitor, un personaj cu totul unic în istoria
rãscumpãrãrii. Dar rãscumpãrarea nu pleacã de la sfântul Paul, ci de la Cristos;
aceastã veste bunã este propovãduitã de sfântul Paul.

Pr. Marius Stanislav Bucevski (moderator – Atelier II):
Am avut ca temã de discuþie „Religia în Bisericã ºi viaþa”.
Tema principalã a discuþiilor a fost faptul cã ora de religie în ºcoalã trebuie

sã-i pregãteascã pe copii ºi pe tineri în general pentru viaþa de zi cu zi. Din
acest punct de vedere, am sesizat cã de multe ori religia este trecutã într-un plan
secundar. Alte obiecte, ca limba românã, matematica, sunt mai importante în
ochii copiilor fiindcã se cer la bacalaureat ºi mai târziu în viaþã, pe când cu
religia nu mergi nici la bacalaureat ºi la nici un examen.

De aici lipsa de atracþie faþã de acest obiect de studiu.
O altã problemã este concurenþa ortodoxã, mai exact modul diferit pe care

îl adoptã profesorii ortodocºi în notarea elevilor. Dacã profesorii catolici sunt
exigenþi ºi dau note dupã ºtiinþa elevilor, profesorii ortodocºi sunt prea
indulgenþi cu elevii: pentru un simplu „Tatãl nostru” dau nota zece. Fapt este
cã elevii catolici se pot duce la profesorii ortodocºi, dacã nu sunt mulþumiþi cu
notele pe care le dau profesorii catolici, ºi primesc de la ei note foarte mari pe
nimic.

De asemenea, s-a discutat faptul cã prezenþa la ora de religie nu este totuna
cu participarea la viaþa Bisericii: nu toþi elevii participã la sfânta Liturghie ºi
la alte sacramente. Aici se pune întrebarea: ce pot face profesorii de religie ca
prezenþa de la ºcoalã sã fie efectivã ºi la Bisericã, la sfânta Liturghie? În urma
discuþiilor, s-a ajuns la concluzia cã ar fi bine ca ºi pãrintele, preotul, sã fie ºi
el prezent din când în când în ºcoalã, pentru ca raportul dintre elev ºi preot sã
fie cât mai strâns.

Se întâmplã de multe ori ca absenþele de la ora de religie sã fie foarte
numeroase. Pentru a preveni asemenea aspecte se pare cã este necesarã nu doar
informaþia, ci ºi trãirea vocaþiei de profesor, în sensul de a manifesta dragoste
faþã de elevi. Totodatã, orele de religie nu trebuie sã fie la fel cu cele de
matematicã sau fizicã, la care profesorul spune ceva fãrã sentimente, iar elevii
scriu ºi ei fãrã dragoste de acele ºtiinþe. Orele de religie trebuie sã fie foarte
atractive, pentru ca elevii sã vinã la ele din plãcere; trebuie sã-i angajeze sã
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lucreze în echipã ºi elementele noi care se învaþã sã poatã fi puse în practicã.
De exemplu, adevãrurile de credinþã care se învaþã sã fie asimilate prin anumite
jocuri împreunã.

O altã problemã provine din faptul cã profesorii nu pot cunoaºte pe fiecare
elev în parte. Explicaþiile care s-au dat: ora de religie este una singurã pe
sãptãmânã, instabilitatea socialã, multe greutãþi de ordin material afecteazã ºi
comportamentul afectiv al elevilor. Pentru a rezolva problema s-a spus cã este
necesarã o schimbare a valorilor începând cu clasa a I-a. În acest sens, ora de
religie trebuie sã ia în serios mesajele mass-mediei, sã le critice, sã le purifice
ºi sã prezinte adevãrata scarã a valorilor. Dacã acest lucru se amânã pentru mai
târziu, sã spunem pentru elevii din clasa a VIII-a sau din clasele de liceu, se
pare cã nu se mai poate face nimic, fiindcã aici e vorba de o schimbare a
mentalitãþii. Din acest punct de vedere, s-a constat faptul cã lipsesc manualele
necesare, cã temele nu sunt adaptate la problemele actuale cu care se confruntã
copiii ºi familiile lor. Ce se poate face în sensul acesta? De exemplu, unele
teme inspirate din magisteriul Bisericii sunt foarte dificile chiar pentru
profesorii de religie. Ce se poate face pentru ca aceste teme sã fie înþelese ºi
asimilate de copii?

Nu trebuie neglijatã o altã problemã: mulþi profesori de religie predau ceea
ce pot, cum pot ºi unde se poate. De multe ori nu existã spaþiu pentru ora de
religie în ºcoalã, nu existã materiale bune de pregãtire a orei de religie; unor
profesori li se pare cã ºi programa ºcolarã este prea încãrcatã ºi prea grea.

În ce priveºte pregãtirea profesorilor, s-a remarcat faptul cã, pentru
definitivat ºi grad, exigenþele sunt prea mari. Din cunoºtinþele cerute la aceste
examene, profesorii au spus cã nu pot lua mai nimic pentru ora de religie în
ºcoalã, unde se cer lucruri mai simple ºi pe înþelesul copiilor. Limbajul
examenelor este la nivel de doctorat, or în viaþã se cer lucruri mai concrete.
Ceea ce trebuie sã ºtie profesorii este corect, însã modul în care se propun
examenele este prea elevat.

Pentru a schimba starea de lucruri cu care se confruntã profesorii ºi elevii
la ora de religie este necesar sã schimbãm mentalitatea pãrinþilor printr-o
catehezã adecvatã. De asemenea, trebuie sã fie mai multe ºedinþe cu pãrinþii ca
sã trezim mai întâi în ei interesul pentru ora de religie ºi apoi în elevi. Sub acest
aspect, putem recupera frecvenþa la ora de religie, fiindcã de multe ori copiii
lipsesc de la ºcoalã, iar pãrinþilor nu le spun adevãrul.

Câteva întrebãri.
Pentru pãrintele Petercã Vladimir: Ce parabole am putea folosi astãzi la ora

de religie cu tinerii, pentru a-i putea convinge de faptul cã Isus Cristos are ceva
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de spus societãþii ºi lumii de astãzi? Tinerii spun cã degeaba se merge la
Bisericã; de la ea nu se primeºte nici salariu, nici îndreptare moralã. De
exemplu, în societatea de astãzi existã multã corupþie ºi mulþi corupþi, unii
dintre ei frecventeazã Biserica ºi totuºi în viaþa lor nu se schimbã nimic, sunt
la fel ca ºi cei care nu merg la Bisericã.

Pentru pãrintele Wili Dancã: Cum sã impunem modelul catolic în faþa
modelului ortodox de a face ºcoalã, pentru cã primul este mai exigent, iar al
doilea este mai puþin exigent?

Pentru pãrintele ªtefan Lupu: Cum putem traduce învãþãtura magisteriului
în limbajul copiilor? Se pare cã temele de la orele de religie sunt prezentate la
un nivel înalt, fãrã legãturã cu viaþa de zi cu zi. Cum sã facem ca învãþãtura
despre sacramente sã devinã viaþã pentru elevi?

Pentru P.S. Aurel Percã: Cum s-ar putea ca doar într-o singurã orã de religie
sã se schimbe mentalitatea ºi sã se ajungã la cunoaºterea situaþiei concrete în
care trãiesc copii? Oare în formarea profesorilor nu se cer prea multe lucruri,
dacã ne gândim la situaþia obiectului de studiu pe care îl predau ei?

Pr. Vladimir Petercã:
Parabolele lui Isus sunt valabile întotdeauna, nu numai atunci când Isus le-a

pronunþat sau pentru o anumitã perioadã din istoria Bisericii. Noi le interpretãm
în maniera noastrã, þinând cont de ce spun cãrþile biblice ºi de ceea ce întâlnim
în viaþã. Parabolele se aflã în inima mesajului evanghelic. Parabolele ascund
în spatele lor o lume de idei diversificate; în interpretarea acestora este
importantã atât fantezia, cât ºi maniera noastrã de trãire a parabolelor. Pentru
interpretarea parabolelor în mod convingãtor, profesorul de religie trebuie sã
aibã cunoºtinþe de naturã istoricã, filologicã, arheologicã, dar ºi de viaþã.

Parabolele sunt valabile oricând, ºi ieri ºi astãzi, pentru cã prin ele ne
vorbeºte Isus Cristos însuºi.

Pr. Alois Bulai:
Referitor la dificultatea examenelor de definitivat ºi de grad. Faptul cã noi

ºtim „mult” nu ne împiedicã sã spunem „cât trebuie”. Este foarte important ca
noi sã fim undeva sus pentru ca sã pricepem lucrurile mici. Într-adevãr, este un
mare efort sã transpunem în simplitate ceea ce în sine este complex. Când e
vorba de mister, este foarte important ca noi sã pãtrundem misterul pentru ca,
apoi, sã-l prezentãm celor pe care îi avem în faþã.

Referitor la parabolele lui Isus ºi lumea noastrã. Nu e deloc greu sã apelãm
la parabole. Lumea noastrã, în general, a renunþat la logica raþionalã; acum se



209

vorbeºte despre o logicã simbolicã. Citiþi poezia care se scrie la ora actualã! Nu
are nici un fel de ordine logicã, apeleazã numai la simbol, semn, gesturi. Lucrul
acesta trebuie sã-l facem. Este foarte uºor de aplicat la lumea de astãzi. Eu
rãmân foarte surprins de un cântec, de exemplu, care la prima vedere nu are
nici o legãturã cu ceva unde vrea sã ajungã. Cântecul apeleazã tocmai la aceastã
logicã a simbolului, ºi acest lucru trebuie sã-l facem ºi noi. Nu putem prelua un
material prefabricat. Materialul pe care îl primim este fabricat, este fãcut
standard, dar noi trebuie sã-l aplicãm la cei pe care îi avem în faþa noastrã.

Pr. Wili Dancã:
În legãturã cu aceste douã modele de a prezenta învãþãtura creºtinã este mult

de spus. Dar ceea ce mi se pare important e faptul cã ortodocºii se uitã cu
admiraþie la catolici, chiar dacã nu o spun întotdeauna în cuvinte plãcute. Sunt
convins cã ºi profesorii ortodocºi apreciazã modul de a fi mai exigent ºi în
studiu ºi în viaþã. Din acest punct de vedere, nu trebuie sã fim descurajaþi cã nu
toþi sunt de acord cu felul nostru de a fi. Rigoarea ºi exigenþa te ridicã într-un
plan mai înalt ºi, dacã eºti acolo, fãrã îndoialã cã eºti vãzut de mai mulþi: unii
te aprobã, alþii te criticã etc. Important e sã nu ne descurajãm ºi sã convingem
ºi pe alþii de roadele acestei atitudini, care se vor vedea nu imediat, ci pe termen
lung. Din acest punct de vedere, meritã atenþie parabola semãnãtorului –
sãmânþa care cade în pãmânt bun, pãmântul este bun dacã e „lucrat” bine.

De asemenea, mi se pare util sã aflãm cauzele descurajãrii ºi ale delãsãrii în
acest sector.

Prima cauzã a acestui fenomen are ceva în comun cu societatea în care
trãim, ea influenþând cumva ºi modul nostru de a fi ca profesori, desigur, nu în
totalitate. Astfel, culoarea moralã a societãþii noastre are multã nuanþã de gri,
adicã nu e nici prea albã, nici prea neagrã. În termeni filozofici, adevãrul nu
este la fel pentru toþi, oricând, oriunde. Societatea este în schimbare, se
schimbã modurile de trai, relaþiile dintre oameni, mentalitãþile inspirate din
viaþa de tip patriarhal dispar, mijloacele de comunicare în masã având aici un
rol important în promovarea relativismului etic ºi religios. Cum sã ne raportãm
la valoarea integritãþii vieþii umane în aceastã lume în schimbare, pentru cã în
cele din urmã despre aºa ceva este vorba? Profesorul de religie nu poate sã
rãmânã indiferent la aceste schimbãri ºi la pericolele pe care le comportã ea.
Ataºamentul faþã de anumite valori nu trebuie sã conducã la fundamentalism.
Mi se pare cã profesorul de religie trebuie sã fie ca zeul Ianus din mitologia
romanã: cu o faþã cãtre trecut ºi una cãtre viitor. În faþa elevilor încredinþaþi lui,
profesorul de religie trebuie sã fie ca o sintezã vie a trecutului, prezentului ºi
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viitorului. Dacã este aºa, atunci cu siguranþã faþa ascunsã a exigenþei
profesorului este înþelegerea faþã de problemele cu care se confruntã elevul.
Oricum, ceea ce deranjeazã ºi contravine misiunii profesorului în contextul
societãþii de astãzi este „datul la pace” cu elevii, cu familia, de dragul banilor,
popularitãþii, prestigiului cu orice preþ.

A doua cauzã a înþelegerii exagerate faþã de elevi pe care o practicã unii
profesori ortodocºi se explicã prin faptul cã ei sunt reprezentanþii religiei
ortodoxe majoritare. Tensiunea dintre cel care este în minoritate ºi cel care este
în majoritate conduce inevitabil la urmãtoarea stare de lucruri: în afirmarea
propriei identitãþi, minoritatea strânge rândurile ºi luptã mai eficient – ceea ce
deranjeazã ºi atrage dupã sine suspiciune, iar majoritatea este mai relaxatã ºi
arogantã. Aceastã tensiune se simte ºi în felul nostru de a fi ca Bisericã sau
ºcoalã. Sub acest aspect, pericolul care îi ameninþã pe catolici este tendinþa de
a transforma Biserica ºi ora de religie într-un spaþiu de revendicãri permanente
– de exemplu, faptul cã suntem ignoraþi de mass-media se este cauzat de
„politica” dusã de Biserica majoritarã, iar pericolul care îi paºte pe ortodocºi
este convingerea cã dreptatea este întotdeauna de partea lor ºi soluþia tuturor
problemelor este ortodoxismul.

Fãrã îndoialã, existã mulþi profesori vrednici ºi la catolici ºi la ortodocºi. Sã
încercãm sã nu generalizãm excepþiile ºi sã ne apropiem unii de alþii prin
„politica paºilor mici”, cãci avem destule lucruri bune sã ne spunem.

Pr. ªtefan Lupu:
Rãspunsul pe care îl dau porneºte de la „ceea ce vrem”: care este motivaþia

fundamentalã a misiunii noastre de profesor? Îmi amintesc cã la începutul
Facultãþii de Teologie pentru laici, condiþiile de ºcolarizare erau destul de
precare; cu toate acestea, dorinþa celor care voiau sã studieze teologia ºi sã
predea în ºcoalã era mare. Ei nu-ºi puteau imagina greutãþile pe care aveau sã
le întâmpine, cãci, dacã ar fi ºtiut, poate s-ar fi descurajat. Persoanele care
studiau teologia atunci aveau problemele lor de familie, dar, cu toate acestea,
au mers mai departe.

Important este ceea ce spunea sfântul Toma: contemplata aliis tradere, adicã
„ceea ce tu ai contemplat sã dai altora”. Ceea ce vrem sã dãm elevilor este
credinþa noastrã în Isus Cristos. Scopul nostru nu este acela de a transforma
lumea întreagã, nici Isus Cristos nu a fãcut-o ºi nici apostolii. Profesorul de
religie este un martor, dã mãrturie despre ceva sau cineva din interiorul lui.
Când face acest lucru, îl face cu bucurie ºi, în felul acesta, iradiazã, transmite
ceva. Poate cã vreunul dintre elevii pe care îi are în clasã se va schimba, va
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rãmâne cu ceva bun din ceea ce a primit. Aceasta mi se pare cã trebuie sã fie
motivaþia ce ne îndeamnã la acþiune.

În ce priveºte dificultatea adaptãrii ºi a trecerii de la un nivel mai înalt la
unul mai de jos, mã gândesc cã dumneavoastrã, care aveþi familie ºi copii, aveþi
deja o importantã experienþã, pe care aº ilustra-o cu o parabolã. Când un copil
vã cere ceva de mâncare ºi dumneavoastrã îi oferiþi, de exemplu, cartofi pai, el
vede doar mâncarea, însã nu ºtie tot efortul care s-a fãcut de la plantarea
cartofului pânã la pregãtirea lui pentru masã. Efortul acesta seamãnã cu trecerea
dumneavoastrã prin toate etapele formãrii teologice ºi spirituale, pedagogice
ºi metodologice. Acum vã aflaþi în momentul de a oferi unui copil cartofii pai:
probabil farfuria nu este plinã, cartoful nu este bine curãþat etc. Important este
cã acel copil are cu ce sã se hrãneascã. În acest sens, ceea ce face magisteriul
Bisericii este sã planteze cartofii în pãmânt; teologii îi prãºesc ºi îi recolteazã,
iar profesorii de religie îi pregãtesc. Toþi fac câte ceva; important este cã toþi
colaboreazã la realizarea aceluiaºi scop: mântuirea omului. O satisfacþie mai
mare decât aceasta nu poate sã fie, iar efortul de la semãnat, de la cules ºi de la
curãþat se uitã.

P.S. Aurel Percã:
Nu trebuie sã uitãm care este finalitatea orei de religie; ar fi frumos ca într-o

singurã orã sã facem multe lucruri, însã finalitatea ei este interesantã, ºi anume
sã punem o cãrãmidã la formarea unui elev. Bineînþeles cã este greu sã-i
cunoaºtem pe toþi, sã avem un raport personal cu fiecare dintre ei, dar prezenþa
profesorului poate contribui cu ceva la formarea copiilor. Poate nu observãm
lucrul acesta imediat, însã, mai târziu, unii îºi vor aminti de profesorul de
religie care i-a înþeles ºi i-a ajutat. Nu trebuie renunþat la ideea cã chiar într-o
singurã orã se poate face ceva bun. Deocamdatã, nu avem condiþii demne în
ºcoalã pentru aceastã orã de religie, totuºi eforturile meritã pentru cã ele pot
contribui la o anumitã schimbare în bine.

Referitor la problema cã religia este pusã pe locul al doilea în programa de
învãþãmânt, vreau sã spun cã nu putem pretinde de la o ºcoalã, care sã ofere
elevului un orizont cât mai complet, sã insiste asupra religiei. Cred cã
finalitatea ºcolii este sã ofere ceva elevului, dar nu se poate totul. În sensul
acesta avem alte ºcoli de profil în care se poate studia mai multã religie ºi
teologie. Ceea ce trebuie sã ºtim e faptul cã nu formãm teologi din clasa I ºi,
prin urmare, religia nu poate fi pusã în acelaºi plan cu alte materii. Din punctul
nostru de vedere, este o orã importantã, fiindcã oferã o contribuþie la formarea
umanã ºi creºtinã a copilului.
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În ce priveºte lipsa de atracþie faþã de acest obiect, trebuie sã recunoaºtem
cã nu putem face din toþi copiii practicanþi activi, totuºi, ora de religie trebuie
sã fie atractivã printr-o pregãtire corespunzãtoare, printr-o prezenþã ºi o þinutã
moralã a profesorului, care sã-i facã pe copii sã aºtepte ora de religie.

Lipsa de la sfânta Liturghie a copiilor care frecventeazã ora de religie poate
fi corijatã prin colaborarea cu preoþii din parohie. Nu trebuie sã-i ducem pe
copii cu forþa la sfânta Liturghie, pentru cã lucrul acesta poate cultiva antipatia
faþã de Bisericã. Ceea ce putem face este sã dãm un exemplu bun în sensul
acesta ºi sã fim deschiºi faþã de întrebãrile ºi problemele copiilor.

Prezenþa preotului în ºcoalã este necesarã, pentru cã fiecare paroh este
responsabil de predarea religiei în ºcolile din teritoriul parohiei sale; el face
recomandarea pentru profesorul de religie ºi este de dorit ca între profesori ºi
parohi sã existe o colaborare permanentã, nu doar în luna august a fiecãrui an
când trebuie sã obþinã missio canonica pentru predarea religiei în ºcoalã.

Absenþele de la ora de religie trebuie vãzute în context; unii poate lipsesc de
la toate disciplinele, nu doar de la ora de religie.

Misiunea profesorului nu se reduce la comunicarea unor date cu caracter
informativ, ci trebuie sã dea ºi un exemplu bun prin care se va impune mai mult
în faþa elevilor.

Lucrul în echipã pentru a face ora de religie mai eficientã se recomandã
acolo unde sunt mai mulþi profesori de religie într-o localitate. Sunt convins cã
prin aceastã colaborare între profesori, orele de religie vor deveni mai atractive.

Scara valorilor în formarea elevilor trebuie sã fie clarã pentru fiecare
profesor în parte ºi sã þinã cont de formarea integralã a elevului. Apoi, nu
trebuie uitat ceea ce este esenþial, acel ceva cu care elevul trebuie sã rãmânã
dupã ce terminã ºcoala sau ora de religie. În acest sens, selecþia o face
profesorul de religie.

Lipsa manualelor este o problemã destul de greu de rezolvat. Elaborarea
unui material impune satisfacerea unor exigenþe; nu putem face manuale doar
pentru dieceza noastrã, ele ar trebui elaborate la nivel de þarã ºi sã cuprindã o
tematicã generalã ºi specificã în acelaºi timp. Acum se încearcã o colaborare
la nivel de þarã cu cei din Ardeal, din Bucureºti ºi din Timiºoara. În toamna
trecutã, am avut o întâlnire cu directorii de ºcoalã din fiecare diecezã ºi am aflat
cã peste tot este aceeaºi problemã a manualelor. Atunci s-a hotãrât sã lansãm
câte un manual în fiecare an, însã aici este importantã ºi experienþa
dumneavoastrã, cum spunea pãrintele Lupu, pentru a putea propune manuale
mai bune ºi mai bogate decât cele actuale. Sper sã putem face ceva în privinþa
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aceasta, dar aºa ceva nu se poate realiza doar cu o echipã care se aflã la Iaºi ºi
care nu s-a întâlnit niciodatã cu o clasã de copii.

Exigenþele mari la examenele de grad ºi definitivat nu sunt prea mari dacã
le raportãm la profesorii de religie. Cu cât acestea sunt mai ridicate, cu atât
creºte calitatea profesorilor. De asemenea, temele propuse sunt cerute de o
programã comunã; noi nu putem sã le schimbãm ºi sã venim cu altele la aceste
examene. Trebuie sã fim orientaþi în funcþie de ceea ce se întâmplã peste tot,
fiindcã diploma ca atare este recunoscutã peste tot, nu doar în dieceza de Iaºi.
Deci trebuie sã ne supunem rigorii examenelor, conºtienþi fiind cã ea ridicã
nivelul prestaþiei profesorilor de religie.

Cateheza adulþilor pentru a-i ajuta pe copii este o problemã frecventã astãzi
în parohiile ºi bisericile noastre. Existã obligaþia de a face catehezã cu toþi
membrii unei comunitãþi, însã de multe ori sunt preferaþi copii ºi tinerii. Acum
propunem catehezele pentru sinodul diecezan, care se fac cum se fac; este de
dorit ca sã fie gãsit un timp special pentru catehezã, nu în locul predicii
obiºnuite.

ªedinþele cu pãrinþii sunt un prilej bun de a întãri colaborarea cu familia
elevului ºi de a afla problemele cu care se confruntã elevul.

Referitor la bibliotecile parohiale, vreau sã spun cã Preasfinþitul Petru
Gherghel a cerut acest lucru ºi eu am recomandat de multe ori confraþilor preoþi
ca fiecare parohie sã aibã o bibliotecã. În unele locuri încã nu avem biblioteci
parohiale mari, dar important e cã existã. De exemplu, într-o searã mã aflam
la Sãbãoani, în biroul parohial, ºi am vãzut acolo vreo 15 copii la birou pe care
i-am întrebat: „Ce cãutaþi aici la birou? Aþi venit sã plãtiþi Liturghii?” Ei au
rãspuns: „Am venit sã împrumutãm cãrþi”. Cred cã mai existã ºi alte parohii cu
biblioteci parohiale. Grija care se impune acum este ca preoþii sã adune toate
cãrþile ce apar atât la editura „Sapientia”, cât ºi la editura „Presa Bunã” sau la
alte edituri ºi trateazã probleme de interes creºtin.

În aceste zile voi întâlni preoþii din diecezã la ºedinþele decanale ºi voi
transmite mai departe aceste probleme care vizeazã mai buna colaborare cu
profesorii de religie. Bineînþeles, nu totul depinde de noi ºi nu putem garanta
acel cadru care este sub conducerea altor instanþe; ceea ce putem face este sã
rãmânem orientaþi spre acel bine integral al copiilor, care, în viitor, va aduce
roade.

Sâmbãtã, 9 martie 2002
Pr. Marcel Mititelu (moderator – Atelier I):
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Dacã ne gândim la problemele cu care se confruntã profesorul ºi elevii la ora
de religie, conferinþele de astãzi au fost binevenite. Plecând de la tema primitã
– cadrul legislativ civil ºi bisericesc al orei de religie –, ne-am oprit atenþia mai
mult asupra aspectului civil, pentru cã am avut-o între noi ºi pe d-na avocat
Mihaela Ciobanu, care ne-a dat multe lãmuriri în aceastã privinþã. Am ajuns la
chestiuni practice, care se leagã indirect cu tema de discuþie.

Prima problemã discutatã a fost cazul judeþului Neamþ, unde ora de religie
la clasele I-IV nu este plãtitã de Inspectoratul ªcolar Neamþ. Unii profesori au
perceput cã autoritatea bisericeascã, într-un anumit fel, n-ar fi intervenit
suficient pentru rezolvarea problemei. Totuºi, am înþeles cã intervenþiile au fost
serioase, iar profesorii n-au fost informaþi despre aceste intervenþii. Aspectul
este important pentru profesori, fiindcã intrã în joc remuneraþia de la stat ºi alte
drepturi ale profesorilor, care sunt încãlcate prin mãsura luatã în ºcolile din
judeþul Neamþ.

O altã problemã se referã la numãrul elevilor la ora de religie. Art. 158 din
Legea învãþãmântului spune cã numãrul elevilor la ora de religie este de
maximum 30 de elevi. Dar sunt situaþii în care numãrul lor ajunge la 40,
profesorii nu pot face faþã ºi, totuºi, pentru a salva situaþia din punct de vedere
pedagogic, împart grupa de 40 în douã ºi fac o orã benevol, pentru care iarãºi
nu sunt plãtiþi. Ce se poate face în privinþa aceasta?

Altã problemã este legatã de cazurile în care directorul ºcolii intervine cu
mãsuri care ies din cadrul legislativ. Ce se poate face? Poate interveni parohul
sau preotul responsabil pe zonã?

Referitor la evaluarea elevilor, atunci când elevii nu se prezintã la ora de
religie, ce se face? Se poate încheia media sau nu?

Domnul profesor Cucoº este rugat sã clarifice mai bine conceptul de
integrare interdisciplinarã.

S-a propus ca aceste întâlniri sã fie mai frecvente ºi constante.
De asemenea, s-a propus ca, în predicile lor, preoþii sã abordeze ºi problema

orei de religie.

Pr. Mihai Patraºcu:
Datoria de a veghea asupra desfãºurãrii orei de religie ºi a activitãþii

profesorilor de religie revine autoritãþii ecleziastice competente, în cazul nostru
episcopului diecezan, care a delegat aceastã datorie pãrintelui Dumitru Gabor.

Pr. Dumitru Gabor:
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În ce priveºte cazul judeþului Neamþ, s-a luat o atitudine destul de fermã.
Preasfinþitul Petru Gherghel a trimis o scrisoare Inspectoratului ªcolar Neamþ;
rãspunsul nu a venit repede; am avut discuþii telefonice ºi mi s-a spus cã ori de
câte ori vor fi probleme sã se telefoneze la inspectorul general; am luat legãtura
cu pãrinþii decani de la Roman, Adjudeni ºi Piatra Neamþ pentru a discuta
posibilitãþile de rezolvare. Mai târziu, am primit o scrisoare adresatã Episcopiei
Catolice de Iaºi din partea inspectorului general Creangã ºi a pãrintelui ortodox
Oprea, prin care s-a acceptat propunerea Preasfinþitului Gherghel, ºi anume ca
profesorii sã fie acceptaþi în ºcoalã, ora de religie sã nu fie fãcutã de cãtre
învãþãtor decât dacã are atestat ºi missio canonica. Acelaºi lucru s-a propus ºi
de cãtre Mitropolia Ortodoxã de Iaºi, adicã la clasele I-IV, orele de religie sã
fie fãcute în ºcoalã dar voluntar. Problema remuneraþiei revine pãrinþilor
parohi, care sunt rugaþi sã-i ajute pe aceºti profesori.

Noi cãutãm sã cerem de la Inspectoratul ªcolar Neamþ ca drepturile care
decurg din contractul pe care îl aveþi cu inspectoratul sã nu fie pierdute. De
exemplu, cine are ºase luni de profesorat ºi are dreptul la definitivat am cerut
ca timpul acesta sã-i fie recunoscut de cãtre Inspectorat. Sau alte drepturi:
concediul de boalã, de maternitate etc. Singura problemã este „semestrul II” în
judeþul Neamþ, pe care încercãm sã o rezolvãm cât mai bine.

P.S. Petru Gherghel:
Noi am vrut sã facem un protest puternic, însã, dupã ce l-am întâlnit pe

domnul inspector general de la Bucureºti, ne-am rãzgândit pentru cã el a
promis cã va rezolva problema. Voiam sã ºtim de ce s-a ajuns în judeþul Neamþ
la o asemenea situaþie, de ce s-a oprit finanþarea numai la religie, ºi nu la desen,
muzicã ºi educaþie fizicã. Ei au spus cã nu e cazul sã facem o furtunã într-un
pahar cu apã, pentru cã vor rezolva problema. Am primit un telefon de la
Inspectoratul ªcolar Neamþ cã profesorii nu vor fi daþi afarã din ºcoalã, chiar
dacã unele ºcoli au scris: „nu veþi mai continua ora de religie la clasele I-IV”.
Totuºi, a rãmas problema salarizãrii. Le-am cerut sã accepte cartea de muncã
ºi sã meargã mai departe cu angajarea. Mi s-a spus cã în judeþul Neamþ se
confruntã cu o dificultate specialã, ºi anume n-au ºtiut sã distribuie bine
fondurile financiare. Nemaiavând cu ce sã acopere plata salariilor, au hotãrât
suspendarea orei de religie ºi sã o facã cei care sunt învãþãtori. Noi nu am fost
de acord, nu acceptãm ca cei care sunt de confesiune ortodoxã sã predea religia
în ºcolile cu copii catolici. Fiecare cult sã-ºi foloseascã potenþialul personal pe
care îl are. Aceasta este rezolvarea pentru semestrul II. Dacã au de gând sã
meargã mai departe tot la fel, atunci vom cãuta o altã soluþie. Mitropolia
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ortodoxã a spus cã preoþii predau religia ºi îi pun pe preoþi sã predea religia în
mod gratuit, sau soþiile preoþilor.

Nu ºtiu cum s-a rezolvat pânã la urmã aceastã problemã, dar iatã cã aici în
salã nu este nimeni care sã fi rãmas fãrã serviciu la clasele I-IV. Dacã vor fi
probleme în continuare, va trebui sã protestãm împreunã cu ortodocºii, pentru
cã se aflã în aceeaºi situaþie ca ºi noi. Deocamdatã, cei care au rãmas fãrã platã
pentru orele predate vor fi înscriºi la parohiile noastre ºi vor fi rãsplãtiþi. ªtiu
cã sunt deja câteva cazuri în care profesorii de religie sunt plãtiþi de noi într-o
formã sau alta, poate nu cu cât erau plãtiþi mai înainte, dar ºtiu cã sunt
remuneraþi.

Pr. Dumitru Gabor:
Grupele de elevi nu ar trebui sã fie o problemã. Dacã într-o clasã sunt 30 de

elevi, luãm clasa aºa cum este. Pentru clasele I-IV, grupa putea fi formatã din
10 elevi; pentru clasele V-VIII, grupa trebuia formatã din 15 elevi. Acum sunt
informat cã se va modifica ceva în privinþa aceasta. Deocamdatã, normele
pentru o clasã prevãd 30 de elevi, ºi nu 40. Cred cã nici un director nu poate sã
oblige pe cineva sã lucreze cu 40 de elevi; printre altele, nici clasele nu sunt
pregãtite pentru aºa ceva. Dupã pãrerea mea, grupele ar trebui sã fie formate
din 20 de elevi. Unde sunt cazuri de grupe mai mari de 30, vã rog sã-mi faceþi
o adresã pentru a le rezolva.

În privinþa problemei directorului care depãºeºte cadrul legal prin
intervenþiile sale, doresc sã ºtiu punctual despre cine ºi despre ce este vorba.
Ceea ce trebuie ºtiut ca sigur este faptul cã ora de religie face parte din
trunchiul comun, iar directorii nu pot trece peste aceastã prevedere legalã. Dacã
un pãrinte vine ºi spune: „eu nu vreau ca fiul meu sã facã ora de religie”, sã ºtiþi
cã are dreptul sã cearã aºa ceva, dar în scris. Dacã nu face o cerere în scris, se
considerã ca ºi cum ar fi de acord. Cu toate acestea, dacã un copil nu participã
la ore, acesta rãmâne cu media neîncheiatã; dacã nu vine la corijare, rãmâne
repetent. Oricum, trebuie luatã legãtura cu familia; dacã directorul insistã ca
media sã fie încheiatã, vã recomand sã fim cinstiþi ºi cu noi ºi cu copiii. Chiar
dacã e greu, cu bunãvoinþã totuºi trebuie sã dãm dovadã de verticalitate în
comportarea noastrã, dacã nu pentru altceva, cel puþin pentru faptul cã ora de
religie face parte din trunchiul comun.

Aþi vorbit de repetarea acestui gen de întâlniri; vreau sã vã spun cã nu sunt
de acord ca aceste întâlniri sã fie prea dese, dar dacã ar avea loc de douã ori pe
semestru mi se pare cã nu e rãu ºi împovãrãtor pentru organizatori ºi
participanþi. Referitor la întâlnirile profesorilor cu caracter spiritual, adaug
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observaþia cã posibilitatea de a organiza aºa ceva într-o vacanþã de Crãciun sau
de Paºti, ori în vacanþa mare, deci o datã pe an, este de luat în seamã, asemenea
întâlniri fiind mai mult decât utile, chiar necesare. În acest sens, propunerea
dumneavoastrã este binevenitã.

P.S. Petru Gherghel:
Vreau sã completez ceea ce s-a spus aici prin a vã prezenta programul Casei

Verbiþilor, care cuprinde zile de reculegere destinate în special profesorilor de
religie. Ele fac parte din formarea permanentã a profesorilor de religie. Eu am
cerut sã fie fixate asemenea perioade de exerciþii spirituale, pentru a veni în
întâmpinarea dorinþei deja exprimatã de dumneavoastrã.

Pr. Wili Dancã:
În legãturã cu aceastã propunere de a face exerciþii spirituale cu profesorii

de religie, am stat de vorbã ºi cu P.S. Petru Gherghel ºi cu P.S. Aurel Percã ºi
am ajuns la concluzia cã este necesar ca preoþii vicari din centrele reºedinþã de
judeþ sã se implice mai mult în formarea spiritualã a profesorilor de religie.
Sunt de pãrere cã, în funcþie de limita unui judeþ, se pot organiza mai repede ºi
mai bine asemenea întâlniri cu caracter spiritual, care sã dureze o singurã zi ºi
sã cuprindã douã meditaþii, o sfântã Liturghie ºi împãrtãºirea experienþelor
proprii. Ideea de a organiza o datã pe an o întâlnire spiritualã cu toþi profesorii
de religie este bunã, dar trebuie lucrat mai mult pentru ca ea sã fie încununatã
cu roade reale. Dar ceea ce se poate face mai uºor mi se pare cã este întâlnirea
cu profesorii din cadrul unui judeþ, iar aici pãrinþii vicari ar putea sã aibã mai
multã iniþiativã, bineînþeles, cu sprijinul pãrinþilor decani respectivi.

Pr. Marius Bucevski (moderator – Atelier II):
Tema noastrã a fost „Lecþia ºi evaluarea în cadrul orei de religie”. Pornind

de la referatele prezentate am ajuns la anumite concluzii.
Subiectivismul omului poate altera coerenþa dintre obiectele de studiu

propuse elevilor, iar ora de religie ar putea pierde mult din originalitate.
Prezenþa copiilor care provin din familiile mixte; în timpul vacanþelor, aceºti

copii participã la sacramente în Biserica Ortodoxã, iar când se întorc la ºcoalã,
în capul lor este o confuzie generalã.

De aceea îl întrebãm pe domnul profesor Cucoº: Din ce moment începe
„interconfesionalitatea” despre care ne-a vorbit?

Pe P.S. Gherghel îl întrebãm: Dacã se ajunge la interconfesionalism, nu
riscãm sã cãdem în relativismul religios, despre care se vorbeºte în documentul
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Dominus Iesus? Dacã se renunþã la ceea ce propune credinþa catolicã, educaþia
religioasã devine educaþie pur civicã sau moralã, sau ora de religie se poate
confunda cu ora de dirigenþie. Cum rãmânem cu elementul catolic în cadrul
orei de religie?

De multe ori, între profesorii de religie ºi ceilalþi profesori de alte discipline
lipsesc punctele comune ºi o cale de înþelegere. Trebuie sã þinem cont ºi de
faptul cã mulþi dintre ei au avut contacte cu filozofia marxistã, au fost educaþi
în spiritul materialismului dialectic. Profesorii de religie sunt primii care iau
contactul cu ei, nouã revenindu-ne datoria de a-i deschide spre Bisericã,
credinþa în Dumnezeu ºi spre prezenþa orei de religie în ºcoalã. În felul acesta,
putem sã ajungem la o anumitã coerenþã între conþinuturile disciplinelor
predate în ºcoalã.

S-a spus aici cã, în unele ºcoli, copii de altã religie doresc sã participe la
orele de religie catolicã. Cum procedãm în acest caz?

Absenþele de la ore pot fi diminuate prin sporirea atractivitãþii orei de
religie.

În ce priveºte evaluarea, s-au subliniat aceste aspecte. Dacã se recomandã
ca notele sã fie cât mai exigente, se pare cã vom rãmâne fãrã elevi în clasã.
Care ar fi scara evaluãrii? S-a spus cã este necesar sã propunem baremul la care
trebuie sã ajungã toþi elevii, pentru a nu ajunge în situaþia de a avea note foarte
slabe sau sã nu încheiem media. Evaluarea are ca scop ºi autoverificarea
profesorului: dacã elevul nu ºtie mai nimic, profesorul trebuie sã se întrebe cum
a predat ora de religie? Din nou s-a pus problema manualelor ºi a materialelor
ajutãtoare.

Cum reuºim sã-i învãþãm pe copii o anumitã conduitã? Nu cumva evaluarea
se concentreazã doar asupra informaþiilor asumate? S-a ajuns la concluzia cã
una dintre cele mai bune metode de evaluare ar fi „portofoliul”, dar, totodatã,
s-a constatat ºi lipsa mass-mediei catolice care sã-i ajute pe copii ºi tineri în
sensul acesta. Deci s-a pus problema schimbãrii comportamentului elevilor prin
conþinutul orei de religie ºi evaluarea lor în funcþie de prezenþa la sacramente.

S-a spus cã ar fi bine sã se acorde mai multã importanþã orei de religie prin
legislaþie. Din importanþa care i se acordã derivã ºi evaluarea corespunzãtoare.
De exemplu, dacã se spune cã religia nu se cere la bacalaureat, evaluarea nu
poate fi corespunzãtoare. Aici s-a mai spus cã fiecare se pregãteºte pentru
evaluarea finalã pe care o face Dumnezeu la sfârºitul fiecãruia ºi al lumii.

De asemenea, interesant este faptul cã, de multe ori, evaluarea nu reflectã
mediul natural în care trãiesc copiii, situaþia lor realã. La întrebãrile noastre,
copiii rãspund ceea ce vrem noi, dar nu ceea ce ei gândesc cu adevãrat. În
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sensul acesta, copiii ar trebui ajutaþi sã descopere ºi singuri ceea ce este bine
ºi ceea ce este rãu, ºi numai aºa comportamentul lor se poate schimba efectiv.

La liceu, se pare cã metoda autoevaluãrii are un efect negativ, pentru cã
fiecare încearcã sã se supraestimeze. Mai bunã ar fi evaluarea reciprocã. În
cazul copiilor, s-a spus cã ar fi mai bunã întrecerea pe grupe, pentru a se
stimula unul pe altul. Evaluarea practicã se poate face ºi prin apropierea faþã de
elevi, printr-o cunoaºtere mai bunã, printr-o prietenie realã cu ei.

S-a subliniat necesitatea ca profesorii de religie sã fie un model pentru elevi,
sã gãseascã în noi rãspunsurile la întrebãrile pe care ºi le pun. Evaluarea trebuie
sã fie în funcþie de capacitatea elevilor; totuºi nu credem cã se pot verifica toate
metodele de evaluare. Evaluarea trebuie sã semene cu actul Creatorului, adicã
sã îmbinãm educarea ºi corijarea elevului pentru a forma din el un om adevãrat,
un creºtin bun.

Prof. Constantin Cucoº:
Conceptul de integrare este problematic, eu am încercat sã-l delimitez din

punctul meu de vedere ºi i-am dat o interpretare pedagogicã. În nici un caz nu
m-am referit la religie, la dimensiunea teologicã. Conceptul trebuie procesat,
ca sã spun aºa, dupã repere metodice ºi deontologice ºi aºa mai departe.

Dacã visez la o integrare, mã refer la cunoºtinþele predate ºi nicidecum la
ceea ce se aflã în spatele lor, deci la valorile transmise prin ºcoalã. Faptul cã
existã o legãturã între cele douã planuri este adevãrat, dar în ºcoalã se opereazã
cu altfel de cunoºtinþe care sunt organizate, selectate, conexate în aºa fel încât
sã fie comprehensibile ºi centrate pe trunchiul comun ºcolar. Existã în
pedagogie aceastã metodã de predare integratã din blocul de cunoºtinþe ºi valori
ºi la acest aspect m-am referit, dar nu am vizat confesiunile ºi religiile.

Nu am intrat în prea multe detalii, aceste blocuri de cunoºtinþe pot fi
organizate, structurate dupã criterii generale, particulare, non-specifice ºi aºa
mai departe. Putem sã predãm religia în mod integrat, în sensul cã identificãm
un bloc comun de valori pentru mai multe religii.

În ce moment trebuie servit acest model integrat? Mai întâi, predarea trebuie
sã se facã monoconfesional, deci individul trebuie educat în valorile specifice,
ºi apoi urmeazã sã se facã o deschidere progresivã spre alte informaþii
spirituale. Existã o condiþie deontologicã ce trebuie respectatã, ºi anume
raportarea corectã faþã de alteritatea confesionalã, în sensul de a organiza în aºa
fel conþinutul predãrii încât sã nu-i deranjeze pe alþii. Sunt situaþii, nu e cazul
la dumneavoastrã, când se structureazã un conþinut religios în mod maniheist:
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eu sunt bun, celãlalt e rãu ºi se urmeazã aceastã linie de comparaþie negativã
pânã mai târziu.

Predarea integratã se poate face la un moment dat ºi printr-o altã metodã,
prin predarea în echipe de profesori. Sã nu vã sperie gândul acesta: se poate ca
la o anumitã orã, la liceu de pildã, sã chemaþi ºi un reprezentant al alteritãþii
confesionale pentru a dezlega aceeaºi problemã din unghiuri diferite. Dar
pentru aceasta, elevul trebuie sã fie destul de matur ca sã poatã sã discearnã
anumite aspecte ale unei probleme. Metoda aceasta poate fi prezentã în practica
didacticã.

Nu cumva modul de a privi integrat conþinuturile dã naºtere la confuzie?
Din moment ce publicul este avertizat, cred cã nu poate genera confuzie. În nici
un caz, integrarea valoricã nu înseamnã sincretism, relativism religios. Dacã
integrarea este fãcutã cu pricepere, profesionalism, cu o conlucrare sincerã între
pãrþi, nu conduce la concurenþã între valorile unor confesiuni. Având în vedere
practicile recente de structurare a programei, trebuie spus cã integrarea este
dificilã. Proiectul pe care eu l-am prezentat are un caracter vizionar; el nu se
referã la prezent, ci mai mult la viitor. Însã e bine sã fim avertizaþi în legãturã
cu aceste exigenþe încã de pe acum. În mãsura în care putem sã netezim terenul
e bine sã integrãm ceea ce poate fi integrat în acest moment. Deci nu e vorba
de cumulare mecanicã, simplã a unor elemente, ci de o sintezã mult mai
sofisticatã, pe care noi putem sã o realizãm la un moment dat.

Prof. Mariana Purþuc:
Vorbeaþi despre evaluare la ora de religie ca ºi cum ar fi o problemã

artificialã. Nu cred. Problema este foarte importantã, dar în primul rând trebuie
sã ne impunem noi strada de urmat, trebuie sã fim pregãtiþi de a concepe ºi a
aplica metode de identificare a atitudinilor ºi comportamentelor elevilor, pentru
cã ora de religie se adreseazã atât vieþii, în ideea de achiziþie de cunoºtinþe, dar
ºi sufletului, în ideea de acþionare în spiritul celor asumate.

Este normal ca la ora de religie sã þinem seama ºi de comportament, de
observarea sistematicã a elevului, de ancheta cu privire la calitãþile personale.
Este important, în schimb, sã stabilim ponderea acestor comportamente ºi
ponderea cunoºtinþelor dobândite. Dar nu putem spune cã putem da o notã
numai pentru comportament, atâta vreme cât ora de religie este integratã în
sistemul de învãþãmânt.

Când Ministerul Educaþiei Naþionale, în urmã cu câþiva ani, a pus problema
calificativului ca stimulativ pentru profesorul de religie, din toate pãrþile au fost
proteste, afirmându-se cã în felul acesta profesorul de religie este marginalizat.
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Deci trebuie sã fim coerenþi cu ceea ce gândim. Atâta vreme cât sistemul actual
de învãþãmânt ne-a permis o metodã de notare de la 1 la 10, sã o adaptãm
specificului obiectului nostru: sã þinem seama atât de cunoºtinþe, cât ºi de valori
ºi comportamente.

Exemplele de evaluare care pot fi date încearcã sã rãspundã problemelor pe
care le ridicã sistemul naþional de evaluare. Iar religia, ca parte integrantã a
trunchiului comun, trebuie sã se adapteze acestui sistem naþional de evaluare.
Dar este de competenþa profesorului sã aleagã un tip de evaluare care convine
conþinutului instructiv-educativ. Aici trebuie fãcutã diferenþa între învãþãmântul
obiºnuit ºi învãþãmântul cu profil teologic. De exemplu, referatul se poate
folosi în cazul învãþãmântului cu profil teologic, dar nu în învãþãmântul
obiºnuit. De asemenea, portofoliul este cel mai la îndemnã ca tip de evaluare
sumativã, este rezultatul unei activitãþi îndelungate. Dar portofoliul trebuie în
aºa fel gândit încât elevii sã-ºi punã în valoare tot ceea ce ei ºtiu ºi sã fie
sensibilizaþi cu privire la problema propusã la ora de religie, sã devinã parte
activã în realizarea acestor portofolii. Deci portofoliul este o formã prin care
elevul este sensibilizat ºi activat pentru asumarea cunoºtinþelor ºi punerea lor
în practicã prin comportament ºi atitudini.

Problema autoevaluãrii nu trebuie vãzutã ca ocazie de laudã; autoevaluarea
este o primã fazã prin care copilul învaþã sã se cunoascã pe sine, sã se evalueze
corect ºi responsabil. Aceasta este meseria profesorului, ºi mai ales a
profesorului de religie. Deci nu trebuie pusã problema în termeni cã
autoevaluarea este un mod de a încuraja lauda de sine; se poate sã fie aºa ceva
într-o primã fazã, þine de tendinþa copilului, dar el trebuie ajutat sã se cunoascã
ºi sã se autoevalueze corect.

P.S. Petru Gherghel:
Aud aici niºte lucruri minunate.
S-a vorbit de tendinþa unora de a pune problema religiei în termeni de „noi

suntem buni, ceilalþi sunt rãi”. Vreau sã subliniez cã noi trebuie sã ne pregãtim
sã sesizãm lucrurile comune Bisericii Catolice, Bisericii Ortodoxe ºi
comunitãþilor protestante. Dar, în acelaºi timp, fiecare trebuie sã lucreze serios
pentru a-ºi cunoaºte propria confesiune, religie, pentru a putea sã cunoascã,
apoi, religia celuilalt. Noi am avut o perioadã, ºi încã o mai avem, în care ne-
am deschis puþin faþã de ceilalþi. Cum spunea domnul profesor, „eu sunt bun
pentru cã celãlalt e rãu”. Cu alte cuvinte, nu primesc un copil la lecþie pentru
cã nu e catolic sau pentru cã e dintre cei „rãi”, eretici. Astfel de copii trebuie
vãzuþi în viziunea creºtinã a celor douã mii de ani de creºtinism; diferenþierile
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ºi specificitãþile pe care le aduc ne pot face sã înþelegem mai bine frumuseþea
adevãrului. Oricum, în problema aceasta mai sunt multe de fãcut ºi rãmâne de
perspectivã. Dacã vreþi sã ºtiþi, dialogul ecumenic merge pe acest schelet al
problemelor comune, pe când cele mai diferenþiate ºi mai sensibile sunt lãsate
pentru mai târziu. Dar, între timp, toþi sunt invitaþi sã-l cunoascã pe celãlalt.

Aici ne lovim de o dificultate mare, pentru cã suntem consideraþi strãini, eu
însumi sunt considerat strãin, deºi sunt episcop al unei Biserici de atâtea sute
de ani, pentru cã nu sunt ortodox. Aceastã mentalitate trebuie încet-încet
purificatã. Celãlalt trebuie vãzut aºa cum este el, ortodox sau catolic, cu
credinþa lui creºtinã, care este lucrul cel mai important. Aºadar, între noi ºi
ceilalþi existã mai multe asemãnãri decât deosebiri, iar deosebirile, vom
înþelege mai târziu, fac parte din întreg.

În ce priveºte pericolul relativismului religios, el nu se referã la religia
creºtinã ºi la creºtini, ci la religiile orientale. Aici, pãrintele Wili ar putea sã vã
spunã mai mult. Când religiile orientale sunt puse la acelaºi nivel cu religia
creºtinã, cu revelaþia creºtinã, atunci se ajunge la relativism. Sunt unii care
afirmã cã ºi religiile orientale îl mântuiesc pe om. Desigur cã în toate existã
semina Verbi (seminþele Cuvântului), dar nu toate religiile sunt egale între ele.
ªi la Assisi s-au auzit asemenea glasuri. Cu toate cã existã diferenþe mari,
apropierea ºi cunoaºterea este foarte importantã ºi de promovat. Mesajul nostru
creºtin trebuie transmis ºi prin acest dialog, aceastã obligaþie rãmâne pe mai
departe, dar sã-l vestim cu respect, lãsând celorlalþi libertatea de a-l accepta.
Deci nu e vorba de relativism, ci trebuie luptat pentru pãstrarea propriei
identitãþi, pentru a o face cunoscutã ºi, totodatã, pentru a accepta identitatea
celuilalt ºi pentru a cãuta elementele care sunt comune. Poate se va ajunge
odatã sã existe un buchet de exprimãri comune, valabile pentru toþi, ºi câteva
diferenþe specifice.

Vã mulþumesc cã vã ocupaþi de aºa ceva ºi vã încurajãm ca sã vã cunoaºteþi
ºi mai mult identitatea proprie pentru a o face cunoscutã ºi celorlalþi. Atunci
când veþi prezenta învãþãtura creºtinã catolicã, sã nu vã feriþi de prezenþa altora;
sã ascultaþi cu interes ºi acea învãþãturã pe care o prezintã alþii. Important e sã
prezentaþi bine învãþãtura creºtinã ºi atunci îi veþi atrage ºi pe alþii. Cu alte
cuvinte, cei care vin la ora de religie sã se bucure ºi sã înveþe ceva, dar cu atâta
respect încât nimeni sã nu fie acuzat cã e altul ºi cã nu trebuie sã-l acceptãm.
Trebuie sã gãsim acele valori comune ºi pe acest teren sã ne întâlnim unii cu
alþii. Vã mulþumesc.

Seria II (15-16 martie 2002)
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Vineri 15 martie 2002
Pr. Felician Tiba (moderator – Atelier I):
În atelierul nostru, am discutat tema „Religia în Sfânta Scripturã ºi

creºtinismul”, urmând o schemã întocmitã dupã conferinþele din cursul
dimineþii. Am încercat sã cuprindem toate cele trei conferinþe. Am pornit de la
Sfânta Scripturã, ca bazã pentru ora de religie, ºi am ajuns la profesorul de
religie ºi la destinatarul orei de religie, elevul. Profesorul se hrãneºte din Sfânta
Scripturã, iar elevul din ceea ce îi spune profesorul.

De la Sfânta Scripturã la creºtinism. Pentru a înþelege creºtinismul, ne
folosim de parabole, de modul cum era înþeleasã religia în Vechiul Testament,
cu adaosurile ºi originalitãþile religiei creºtine.

Ce transmit profesorii elevilor? Date privitoare la religie, izvoare, parcursul
istoric ºi concretizãri de-a lungul istoriei.

S-a pornit de la acceptarea parabolelor, ca un mod uºor de a ne adresa
auditoriului din faþa noastrã, elevilor. Aºa cum Isus, Învãþãtorul prin excelenþã,
s-a folosit de parabole pentru a se face mai uºor înþeles de cei din jurul sãu, la
fel ºi noi, ca profesori, trebuie sã cãutãm acele modalitãþi de a vorbi pe înþelesul
copiilor. Prin urmare, ca ºi Isus, trebuie sã folosim exemple în cadrul orei de
religie, care sã porneascã de la realitatea concretã, adicã din viaþa copiilor.
Parabolele sunt un mod de a ne înãlþa mai uºor la alte realitãþi, de a percepe un
anumit adevãr. Din parabole desprindem necesitatea de a folosi un limbaj
adecvat capacitãþii elevilor.

Pornind de la parabole, am fãcut cale întoarsã în Vechiul Testament, unde
am cãutat modalitãþi asemãnãtoare parabolelor prin care Dumnezeu s-a adresat
poporului ales. ªi ne-am oprit la cele 10 porunci.

Aici s-au pus douã întrebãri.
În Vechiul Testament, Dumnezeu se adreseazã poporului prin intermediari.

De exemplu, Moise care prezintã poporului cele 10 porunci. Întrebarea care se
pune este urmãtoarea: cum putea sã convingã Moise pe poporul ales de faptul
cã aceste porunci veneau de la Dumnezeu?

A doua întrebare: Isus Cristos a înfiinþat personal creºtinismul sau a dat
altora aceastã misiune?

Am discutat apoi relaþia dintre profesor ºi elev. Cum ne adresãm elevilor,
þinând cont de limbajul parabolelor? Dacã vorbim despre Sfânta Scripturã, ce
trebuie sã facem? S-a ajuns la concluzia cã, mai întâi, trebuie sã concretizãm
învãþãtura biblicã în viaþa noastrã, adicã sã dãm un exemplu personal, pentru
cã profesorul devine credibil prin exemplul lui de viaþã ºi, apoi, sã-i ajutãm pe
copii sã treacã de la o credinþã teoreticã la o credinþã practicã.
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Pr. Vladimir Petercã:
Isus Cristos nu a înfiinþat o religie aºa cum ne-am aºtepta noi astãzi, ci, prin

tot ceea ce a fãcut ºi ne-a învãþat, el a pus bazele religiei creºtine. Putem spune
cã doctrina lui Isus Cristos este prezentã în creºtinism. Noul Testament ne
vorbeºte despre Isus ca despre Cineva care avea putere, care primise de la
Dumnezeu misiunea de a prezenta noua învãþãturã. Apostolii au înþeles cã
trebuie sã predice aceastã învãþãturã nouã ºi, înainte de a o predica, trebuie sã
o trãiascã.

În ce priveºte problema intermediarilor între Dumnezeu ºi popor, trebuie sã
ºtim ceea ce spune Noul Testament, ºi anume cã nimeni nu l-a vãzut pe
Dumnezeu. Vechiul Testament ne spune cã Dumnezeu este Fiinþa de care
nimeni nu se poate apropia, omul neputând sã o înþeleagã. Vechiul Testament
spune undeva cã „cine îl vede pe Dumnezeu moare!”. În lumina acestor
convingeri, se înþelege uºor cã Dumnezeu nu avea cum sã se adreseze
poporului în mod direct, ci prin intermediari. Aceºtia au fost Moise, profeþii,
cei drepþi ºi înþelepþi etc. Putem spune cã toatã revelaþia Vechiului Testament
s-a concretizat în aceastã manierã.

Pr. Alois Bulai:
Despre felul în care a vorbit Dumnezeu, gãsim la începutul Scrisorii cãtre

Evrei o sintezã a acestui aspect: „Dupã ce, în repetate rânduri ºi în multe feluri,
Dumnezeu le-a vorbit odinioarã pãrinþilor noºtri prin profeþi, în aceste vremuri
de pe urmã, ne-a vorbit nouã prin Fiul, pe care l-a pus moºtenitor a toate, prin
care ºi lumea a creat-o. El este rãsfrângerea luminoasã a mãreþiei ºi icoana
fiinþei lui ºi el le susþine toate prin cuvântul sãu puternic. Dupã ce a înfãptuit
curãþirea de pãcate, el s-a aºezat la dreapta mãririi în înalturi, ajuns cu atât mai
presus de îngeri, cu cât a moºtenit un nume neasemuit cu al lor” (Evr 1,1-4).

Deci, Dumnezeu a vorbit în multe rânduri ºi în multe chipuri pãrinþilor
noºtri prin profeþi pânã la venirea lui Isus Cristos, care este Cuvântul definitiv
al Tatãlui. Sunt multe chipuri ale vorbirii lui Dumnezeu, de exemplu, faptele
creaþiei, care vorbesc omului despre Dumnezeu. În mod normal, omul, pornind
de la contemplarea celor create, ar putea sã ajungã la existenþa lui Dumnezeu
ºi sã justifice legea moralã naturalã. A vorbit prin Moise ºi prin profeþi, a vorbit
prin toate celelalte persoane pe care Sfânta Scripturã le numeºte mal’ak, adicã
mesager, trimis al lui Dumnezeu, cel care vorbeºte în numele lui Dumnezeu.

Problema transmiterii credinþei este deosebit de importantã, ea
caracterizeazã poporul alianþei, poporul ales al lui Dumnezeu. Acest popor a
dat mãrturie din persoanã în persoanã, din tatã în fiu, din generaþie în generaþie
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despre faptele minunate pe care le-a realizat Dumnezeu. Textul Sfintei
Scripturi pe care îl avem acum vine la sfârºitul unor tradiþii care s-au format în
diferite locuri, atingând diferite nuanþe, pentru ca, în cele din urmã, acest
cuvânt inspirat de Duhul Sfânt sã fie istoria intervenþiei lui Dumnezeu în viaþa
oamenilor.

Pr. Wili Dancã:
Isus Cristos este întemeietorul creºtinismului. Sã ne amintim ce spune Isus

în sinagoga din Nazaret, reluând cuvintele profetului Isaia: „Duhul Domnului
este asupra mea: pentru aceasta m-a uns sã duc sãracilor vestea cea bunã; m-a
trimis sã proclam celor închiºi eliberarea ºi celor orbi recãpãtarea vederii; sã
redau libertatea celor asupriþi; sã vestesc un an de îndurare al Domnului”. Iar
ceva mai departe adaugã: „Astãzi s-a împlinit Scriptura aceasta pe care aþi
ascultat-o cu urechile voastre” (Lc 4,18.21-22).

Când analizãm un lucru oarecare, privirea noastrã porneºte în mod obiºnuit
din afarã ºi, încet-încet, pãtrunde în esenþa interioarã a lucrului respectiv. În
legãturã cu creºtinismul, noi suntem impresionaþi, în primul rând, de formele
exterioare prin care se manifestã esenþa acestuia, credinþa în Dumnezeu unul
ºi întreit. De fapt, nu existã credinþã creºtinã ruptã de un context uman, cultural
etc. Credinþa creºtinã este mereu întrupatã în formele culturale ºi spirituale
specifice unei zone, unei mentalitãþi. Isus Cristos ne aratã calea unei noi
legãturi cu Dumnezeu, care schimbã nu atât formele religioase existente pânã
atunci ºi pânã astãzi, fiindcã unele dintre ele persistã încã, ci inima omului. În
raport cu formele religioase ale Vechiului Testament, Isus inaugureazã o
dialecticã de tipul prevestire-împlinire, semn-semnificaþie, arãtând prin aceasta
cã semnificaþia rãmâne mereu aceeaºi, pe când semnele, formele de exprimare
a credinþei în cazul nostru, se pot schimba în funcþie de timp ºi de spaþiu.

Sã luãm exemplul unui creºtin dintr-un sat oarecare din Moldova. Spunem
cã este creºtin atât pentru credinþa, cât ºi pentru modul lui de a fi în lume.
Desigur cã nu putem identifica credinþa creºtinã cu felul în care el o trãieºte,
deºi aceasta este prima ispitã care ne iese în cale când vrem sã aflãm ce este
credinþa creºtinã. Fãrã aceastã distincþie între revelaþia creºtinã ºi formele ei de
exprimare în timp ºi spaþiu nu putem înþelege exact ce este religia creºtinã.
Pentru mai multã claritate, sã spun cã protestantismul, ortodoxismul,
catolicismul sunt forme de manifestare ale creºtinismului, care, înainte de toate,
este o învãþãturã spiritualã cu roade deosebite în planul culturii ºi al civilizaþiei
umane. Pe aceeaºi linie de înþelegere, gãsim diferenþe între creºtinismul
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românesc, francez, german, italian, sârbesc, deºi rãdãcina din care provin aceste
filoane spirituale este aceeaºi, adicã Isus Cristos ºi evanghelia sa.

Aºadar, Isus Cristos inaugureazã un fel cu totul nou de intra în legãturã cu
Dumnezeu cel nevãzut, subliniind importanþa trãirii în viaþa omului, a inimii
ca expresie a omului întreg în relaþia cu Dumnezeu. Dar modalitatea punerii în
practicã a mesajului lui Isus diferã de la om la om. Chiar dacã, în cazul lui Isus,
mesajul se confundã cu mesagerul, în cazul oamenilor rãmâne o diferenþã.
Oricum, creºtinismul cuprinde toate aceste aspecte: mesajul, mesagerul ºi
modalitãþile umane de acceptare ºi punere în practicã a mesajului divin revelat
nouã în persoana lui Isus din Nazaret.

De multe ori se întâmplã cã la ora de religie se fac exagerãri de perspectivã,
prezentând doar o formã a creºtinismului ca fiind cea mai bunã, de exemplu cea
catolicã italianã sau cea ortodoxã româneascã. Din punctul de vedere al ºtiinþei
religiei, asemenea abordãri sunt eronate. La ora de religie nu trebuie sã
intervenim sentimental ºi personal, amestecând prezentarea obiectivã a religiei
creºtine cu frustrãrile sau convingerile noastre. Sã nu uitãm cã formele de
manifestare ale credinþei creºtine apar în istorie ºi tot în istorie dispar. Sã nu le
dãm statut de ceva în sine absolut! Existã forme care dureazã mai mult, altele
mai puþin, ca frunzele copacilor toamna, dupã prima brumã. De exemplu,
creºtinismul catolic în forma popularã din satele noastre cu greu se întâlneºte
la oraºe sau în Occident. Duhul suflã unde vrea ºi cum vrea: în cele din urmã,
dispariþia unor forme religioase ºi apariþia altora noi este un semn al
supremaþiei sau victoriei Spiritului.

P.S. Petru Gherghel:
Creºtinii astãzi intrã în contact cu oameni care aparþin sau trãiesc o altã

religie decât cea creºtinã. De aceea poate e bine sã mai auzim încã o datã ce
înseamnã expresia semina Verbi (seminþele Cuvântului), care se gãsesc în alte
religii?

Pr. Wili Dancã:
Încã de la începutul drumului ei în istorie, Biserica creºtinã s-a confruntat

cu problema raportãrii la religiile pãgâne sau necreºtine. Sfinþii Pãrinþi sunt
primii care teoretizeazã acest raport, vorbind despre anumite elemente pozitive
din punct de vedere creºtin pe care celelalte religii le conþin. Astfel cã, în timp,
vestirea evangheliei la popoarele pãgâne a valorificat elementele care erau
compatibile cu noua învãþãturã a lui Isus Cristos, mort ºi înviat pentru
rãscumpãrarea tuturor oamenilor, purificându-le ºi înãlþându-le la o nouã
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demnitate. Într-un anumit fel, putem spune cã, ºi prin religiile pãgâne,
Dumnezeu a vorbit oamenilor ºi i-a pregãtit pentru primirea evangheliei, pentru
cã ºi în aceste religii gãsim elemente valide de adevãr ºi de bine, aºa cum sunt
ºi în creºtinism. De aceea, K. Rahner spune cã nu doar mãgãriþa lui Balaam
putea sã profeþeascã ºi sã intre astfel în planul lui Dumnezeu de mântuire a
oamenilor, ci ºi oamenii înºiºi din afara poporului ales ºi din afara comunitãþii
primordiale de creºtini de la Ierusalim.

Ce ar fi adevãrat ºi ce ar fi bun în religiile necreºtine astãzi? De exemplu,
convingerea cã omul este creat de un Creator, cã destinul omului nu se terminã
aici pe pãmânt, cã viaþa omului nu se reduce la lumea materialã, cã prin jertfã
ºi rugãciune omul se ridicã la o treaptã superioarã de existenþã etc. Dacã ar fi
sã exprimãm printr-o imagine raportul dintre creºtinism ºi celelalte religii,
atunci în centrul mai multor cercuri concentrice se aflã Isus Cristos ºi, în jurul
lui, celelalte religii, care, în mãsura în care trãiesc învãþãtura, evanghelia sa, se
apropie sau se distanþeazã unele de altele ºi de centrul de gravitaþie al mântuirii,
adicã de Isus Cristos. Oricum, nu trebuie sã înþelegem cã toate religiile sunt la
fel de bune; relativismul ºi indiferentismul sunt douã atitudini periculoase în
acest sector. Noi rãmânem pe mai departe creºtini, adicã martori ai învierii cu
un mandat de a vorbi despre Domnul înviat pânã la marginile lumii, dar cu
umilinþã, rãbdare ºi respect faþã de libertatea celuilalt, care, numai miºcat de
harul lui Dumnezeu, va accepta în cele din urmã evanghelia.

Cum am spus ºi în conferinþã, credinþa creºtinã are sãditã în inima ei dorinþa
de dialog – fie pentru cã Domnul ne trimite în lume, fie pentru cã Originea
fundamentalã a identitãþii noastre de creºtini este absentã ºi, de aceea, îl cãutãm
cu ºi în ceilalþi –, dar dialogul înseamnã respectarea celuilalt, pentru cã ºi el
este o valoare demnã de atenþie: este creat de Dumnezeu, este chemat la
mântuire, poate chiar îl cautã cu ardoare pe Dumnezeu etc. În aceastã cheie
dialogalã, vestirea evangheliei þine cont de libertatea celuilalt ºi se realizeazã
printr-o mãrturie respectuoasã a celuialt.

Sfântul Pãrinte Ioan Paul al II-lea vorbeºte despre dialogul interreligios într-
o carte numitã Sã trecem pragul speranþei. Printre altele, papa spune cã, înainte
de a ne opri la diferenþele dintre religii, trebuie sã vedem ceea ce uneºte. Un
element fundamental în existenþa lui homo religiosus este nostalgia dupã
Dumnezeu, cãutarea serioasã a lui Dumnezeu. Ei bine, aceastã nostalgie dupã
Dumnezeu este una dintre acele semina Verbi (seminþe ale Cuvântului), despre
care era vorba la început. 

Profesoarã (din salã):
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Ce raport existã între limbajul abstract ºi limbajul parabolelor?

Pr. Vladimir Petercã:
Parabolele folosesc un limbaj simplu, direct. Isus voia sã aibã un contact cu

toatã lumea, fie cã erau oameni învãþaþi, fie cã erau oameni simpli. Am spus cã
lui Isus nu-i plac argumentele abstracte, pentru cã ele se referã la o lume
dincolo de cea realã. Adevãrurile lui Isus nu sunt rezervate câtorva iniþiaþi, ci
sunt destinate tuturor oamenilor, de aici ºi limbajul simplu al parabolelor. Chiar
dacã aceste adevãruri sunt profunde, Isus le prezintã într-un mod pe înþelesul
tuturor, pânã ºi al copiilor, pentru cã mesajul lui are un caracter universal, nu
se adreseazã doar câtorva iniþiaþi.

Pr. Iacob Stolnicu (moderator – Atelier II):
Atelierul al II-lea a avut ca temã de discuþie „Religia în ºcoalã ºi cateheza

în Bisericã”. S-au discutat multe lucruri; unul pare sã fi fost central: mesajul lui
Dumnezeu ne face pe toþi, în special pe profesorii de religie, mesageri. Ei sunt
asemenea Mariei Magdalena care, deºi venea de la mormânt, mãrturia ei cã
Domnul a înviat nu era crezutã de nimeni. Cu astfel de probleme se confruntã
ei în ºcoalã.

O primã întrebare pentru pãrintele ªtefan Lupu: Ce înseamnã a preda religia
în ºcoalã? Profesorii au dat rãspunsuri diferite, în funcþie de problemele pe care
le întâlnesc în ºcoalã de astãzi. Lucrurile frumoase se fac din pasiune, iar
pasiunea se transformã în artã. Profesorii s-au regãsit în portretul fãcut de
Preasfinþitul Gherghel: punctualitate, þinutã vestimentarã, moralã, verbalã;
profesionalism în pregãtire, pasiune, mãiestrie ºi tact pedagogic; participare ºi
integrare în viaþa colectivului profesoral din ºcoalã; disponibilitate ºi
solidaritate cu ceilalþi profesori ºi cu întreaga comunitate parohialã; organizarea
unor acþiuni bine gândite ºi proiectate, cu sarcini precise pentru elevi; stabilirea
etapelor ºi desfãºurarea lor.

Probleme discutate în legãturã cu ºcoala.
Copiii catolici întâmpinã probleme unde sunt ºi ortodocºi.
A revenit problema manualelor de religie, lipsa unui material didactic pentru

profesori, stabilirea unui cabinet de religie în ºcoalã, acolo unde este posibil,
chiar împreunã cu fraþii ortodocºi. S-a vorbit la un moment dat de un cabinet
ambulant prin diecezã; dacã nu este posibil, acum se poate prin internet. Ar fi
bine sã existe un site într-o comunitate pe care profesorii sã-l foloseascã.

Consumul de droguri, fenomen care apare la cei mai tineri în liceu, este un
element care are o influenþã negativã asupra tuturor elevilor.
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Olimpiadele de religie – profesorii muncesc, elevii muncesc, stimularea
elevilor.

Materia care se predã la clasele a IV-a este greoaie, trebuie cãutate alte cãi
de uºurare a predãrii materialelor.

Conºtiinþa confuzã a tinerilor conduce la amânarea responsabilitãþii ºi
prelungirea adolescenþei. Toþi se plâng cã nu au timp ºi sacrificiul este greu de
acceptat. Indiferenþa religioasã contribuie la rãspândirea ateismului în masã.
Conºtiinþa confuzã îmbinã elemente tradiþionale primite în familie ºi elemente
dobândite în ºcoalã, din relaþiile cu alþi copii.

Pr. ªtefan Lupu:
Problema materialelor didactice apare mereu.
Fac o parantezã publicitarã pentru editura Sapientia, prin care încercãm sã

venim în întâmpinarea acestor cerinþe cu materiale consistente într-o societate
pluralistã, cum începe sã se configureze societatea româneascã. Trebuie sã
cunoaºtem bine propria noastrã identitate ºi ceea ce vrem sã propunem trebuie
sã fie corespunzãtor cu necesitãþile timpului. În economia de piaþã în care trãim
acum, vrem sã propunem prin editura Sapientia cãrþi care sã aibã ºi un conþinut
bun ºi o formã adecvatã. Suntem la început, avem un an de existenþã, dar, încet-
încet, ne strãduim sã acoperim cât mai multe sectoare.

Manualele de religie sunt, într-adevãr, o problemã. Existã iniþiative izolate,
dar ele ar trebui sã se întâlneascã. Mai multe iniþiative ar trebui sã vinã din
partea dumneavoastrã, pentru cã sunteþi direct implicaþi în acest domeniu ºi,
deci, aveþi competenþa necesarã. Noi putem colabora cu dumneavoastrã, dar
fiecare cu specificul priceperii lui. De exemplu, problema termenilor, care nu
sunt înþeleºi mereu. Noi suntem familiarizaþi cu un anumit limbaj, pe care
copiii nu-l înþeleg mereu. Problema este cine face aceastã mediere, între
învãþãtura, magisteriul Bisericii ºi copiii care sunt la ºcoalã? Dupã mine, cred
cã sunt profesorii de religie, de aceea e bine sã veniþi ºi dumneavoastrã cu
iniþiative la editura Sapientia; ele vor fi analizate ºi propuse tuturor, aºa cum
s-a întâmplat cu cãrþulia Sunt copil, Isuse. Lucrând împreunã, putem realiza
mai multe lucruri ºi mai pe mãsura aºteptãrilor.

Trebuie sã avem în vedere ºi costurile ridicate care se practicã pe piaþã. Dacã
se tipãresc în mai multe exemplare, atunci cãrþile devin mai ieftine.

Cred cã în sensul acesta e nevoie de stimulare ºi de colaborare.

P.S. Petru Gherghel:
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Voiam sã încep ºi eu cu o întrebare: oare Dumnezeu mai vorbeºte astãzi,
direct sau prin alþii? Iatã o problemã actualã. Fãrã îndoialã, Dumnezeu continuã
sã vorbeascã, dar astãzi vorbeºte prin noi. Episcopul, preoþii, poporul
credincios, dar aici profesorii de religie trebuie sã se descopere ca
„instrumente” prin care Dumnezeu vorbeºte. Dacã analizãm bine misiunea
noastrã, vom descoperi cã ea este extraordinarã ºi constã într-o imensã iubire,
în descoperirea lui Dumnezeu în acþiunile altora, în rãmânerea Cuvântului lui
Dumnezeu cu noi. Dumnezeu a pus Cuvântul lui în mâinile noastre ca sã-l
putem anunþa. Responsabilitatea noastrã este foarte mare; profilul profesorului
se poate rezuma la vrednicia de a se face ascultat. Pentru aceasta, profesorul
trebuie sã fie un om de credinþã. În legãturã cu profilul profesorului de religie,
se vorbeºte, de asemenea, despre þinutã, profesionalism, dar credinþa care se
transformã în iubire ni se pare a fi lucrul cel mai important astãzi în viaþa
profesorului de religie. Astfel, profesorul poate deveni un profet adevãrat în
lumea de astãzi, chemare adresatã, de fapt, tuturor creºtinilor prin botez.
Recunoaºtem faptul cã a fi credibili ºi a vorbi convingãtor despre Dumnezeu
este ceva deosebit de greu în zilele noastre, dar nu numai. Omul este supus
mereu slãbiciunilor, de aceea trebuie sã ne „încãrcãm” permanent bateriile
spirituale prin participarea la sacramente ºi în special la sfânta Liturghie.

Mi-a plãcut faptul cã s-a scos în evidenþã pasiunea profesorului ca rezultat
al credinþei; mi-a plãcut cã strigaþi dupã materiale – e adevãrat cã suntem într-o
crizã, ºi mã refer aici la istoria manualelor alternative care a pus în evidenþã
interesele strãine de ºcoalã ºi de copii. Nu trebuie sã ne dãm în spatele unor
asemenea greºeli ºi sã nu facem manuale; avem câteva manuale deja fãcute, iar
comisia noastrã responsabilã cu manualele de religie lucreazã în sensul acesta.
Aºa cum spunea ºi pãrintele profesor, cred cã sunt binevenite ºi iniþiativele
dumneavoastrã, dupã cum am vãzut cã sunt la Bacãu.

Toate iniþiativele trebuie valorificate, însã ideea cu tehnicizarea orei de
religie prin crearea unui atelier ambulatoriu nu mi se pare cea mai bunã:
credinþa, religia este un raport între persoane ºi pe acest aspect trebuie sã
insistãm. Legãtura profesorului cu Dumnezeu, cu elevii trebuie sã fie un raport
personal. Nu trebuie sã dãm prea multã atenþie tehnicii, s-ar putea sã fiu
contrazis, însã tehnica ne îndepãrteazã de legãtura personalã presupusã de
credinþã ºi de religie. Fãrã îndoialã, nu trebuie sã renunþãm la mijloacele
tehnice pe care le avem astãzi; lucrul care mi se pare important este tocmai
aceastã aprofundare a „tehnicii” spirituale. Se spune cã pânã ºi Isus s-ar fi
folosit de mijloacele pe care le avem noi astãzi. Totuºi, în acest domeniu existã
exagerãri ºi exemple negative, mã refer aici la atitudinile unor sectanþi, care
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abuzeazã de aceste instrumente ºi tulburã foarte mult. Dau impresia cã suntem
într-un fel de piaþã a concurenþei. Rãspunsul nostru trebuie sã fie altul, ºi
anume pe linia mijloacelor umane ºi simple, aºa cum a fãcut Isus în parabolele
sale, ºi despre care ne-a vorbit pãrintele Vladimir Petercã. Isus a ales în
preajma lui oameni simpli, apostolii, deºi erau ºi oameni mai luminaþi ºi
înzestraþi. În concluzie, trebuie sã þinem mult la acest raport interpersonal.

S-a mai vorbit aici despre o nouã evanghelizare. Sfântul Pãrinte Ioan Paul
al II-lea vorbeºte mult despre necesitatea unei noi evanghelizãri. Dupã cum se
vede, ceea ce Isus ne-a vestit, iar Biserica a pus în practicã timp de veacuri, iatã
cã acum s-a cam ºters, de aceea e nevoie de o reîmprospãtare. Mesajul este
acelaºi, dar sunt necesitãþi, zel, instrumente ºi atitudini noi pe care trebuie sã
le aprofundãm. În încheiere, vreau sã spun cã datoria noastrã este sã vestim ºi,
aºa cum spunea pãrintele rector, aceastã vestire trebuie sã fie annuncio
rispettoso, plinã de respect faþã de ceea ce prezentãm ºi faþã de ceilalþi, lãsându-
le libertatea sã aleagã, pentru cã ºi Dumnezeu procedeazã la fel cu oamenii.

Mã bucur cã pot sã vã încurajez, chiar în situaþiile de astãzi în care ne lovim
de atâta opoziþie, confuzie, greutãþi, lipsuri materiale. Sã rãmâneþi ancoraþi în
credinþã, cu pasiune pentru a împlini misiunea dumneavoastrã. Consider cã
acest simpozion teologico-pedagogic va reîmprospãta în dumneavoastrã
menirea pe care o aveþi faþã de Dumnezeu, familia proprie ºi faþã de copiii pe
care îi aveþi în faþã. Vã doresc mult succes în activitãþile dumneavoastrã.

Sâmbãtã, 16 martie 2002
Pr. Marcel Mititelu (moderator – Atelier I):
În ce priveºte aspectul legislativ al orei de religie, sunt multe de discutat.

Am grupat concluziile noastre în câteva întrebãri.
Întrebãri: Care e raportul dintre legislaþie ºi statutul orei de religie? Ce

trebuie sã facem cu elevii catolici care sunt notaþi sau evaluaþi la sfârºitul anului
ºcolar de cãtre preoþii ortodocºi? – menþionez cã elevul catolic nu a fãcut cerere
la începutul anului ºcolar în care sã specifice opþiunea lui cu privire la ora de
religie. Cum sã ne comportãm faþã de acei directori de ºcoalã care depãºesc
cadrul legislativ în privinþa programelor de învãþãmânt?

Pr. Dumitru Gabor:
Programele de învãþãmânt sunt aprobate de cãtre Ministerul Educaþiei, iar

directorii de ºcoalã trebuie sã cunoascã ºi sã se conformeze acestei hotãrâri
luate de cãtre Ministerul Educaþiei.
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Ora de religie nu este facultativã, ci face parte din trunchiul comun.
Opþiunea pentru ora de religie o fac pãrinþii sau tutorii legali la începutul anului
ºcolar, dacã aceasta nu se specificã, atunci, din principiu, elevul urmeazã ora
de religie. Deci, numai dacã nu vrea, se face cererea scrisã de cãtre pãrinþi sau
tutorii autorizaþi. Religia ortodoxã se face numai cu aprobarea pãrinþilor, dar,
în general, nu se doreºte aºa ceva, pentru a evita probleme inutile.

Pr. Benone Lucaci:
În momentul de faþã, educaþia religioasã este legatã de confesiune; dacã este

catolic, participã la orele de religie pentru catolici, dacã este ortodox, la orele
de religie ortodoxã, cu excepþia cazului în care existã o cerere în alt sens: dacã
nu doreºte sã participe la ora de religie, trebuie sã participe la un alt curs
opþional. Dacã nu face aceastã cerere scrisã la începutul anului, atunci este
obligat sã participe la orele de religie, iar profesorul ortodox nu are voie sã
încheie media pentru elevul catolic. Ar fi ca ºi cum dumneavoastrã aþi încheia
media la românã sau matematicã. Educaþia religioasã este legatã de o anumitã
confesiune ºi existã profesori pentru confesiunea respectivã.

Pr. Marcel Mititelu:
Cum trebuie procedat în cazul elevilor care vin cu document de la paroh cã

au fãcut catehezã la Bisericã ºi cã trebuie sã primeascã nota 10 la religie?

Pr. Dumitru Gabor:
Acolo unde nu sunt posibilitãþi de lucru în ºcoalã se fac ore de religie la

parohie, dar cu acordul directorilor de ºcoalã. Da, cu documentul de la parohie,
elevul trebuie sã vinã la ºcoalã pentru a i se trece nota în catalog. Nota este datã
de cãtre pãrintele paroh, ºi nu de cãtre profesorul de religie. În cazul în care ora
de religie se propune în ºcoalã, documentul de la paroh nu valoreazã pentru
evaluarea din cadrul ºcolii.

Pr. Benone Lucaci:
Atât în cazul parohilor, cât ºi al directorilor care nu respectã cadrul

legislativ, nu dumneavoastrã trebuie sã rezolvaþi problema creând tensiuni în
ºcoalã, ci trebuie sã vã adresaþi forurilor competente.

Pr. Marcel Mititelu:
În judeþul Neamþ existã diferenþe cu privire la gradul didactic II: în general

se amânã. Ce trebuie fãcut aici?
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Pr. Dumitru Gabor:
Problema se rezolvã la inspectorat, unde se programeazã orele de inspecþie

dupã metodologia cunoscutã.

Pr. Marcel Mititelu:
Cum s-ar putea ridica statutul profesorului de religie catolicã din punct de

vedere legislativ?

Pr. Dumitru Gabor:
Legea este cunoscutã; dacã ar fi fost ceva modificãri, v-aº fi þinut la curent.

Profesorul de religie are acelaºi statut ca ºi profesorul de matematicã, de
românã ºi alþi profesori, atunci când are ºi pregãtirea necesarã. Este o problemã
cu titularizarea, în sensul cã trebuie negociat cu o ºcoalã sau alta care sã
accepte titularizarea.

Pr. Marcel Mititelu:
Propuneri: missio canonica sã aibã efectele titularizãrii; sã fie un inspector

catolic în fiecare judeþ; religia sã fie prevãzutã ºi în cazul preºcolarilor.

Pr. Dumitru Gabor:
Nici un profesor nu poate activa într-o ºcoalã fãrã aprobarea Bisericii; nici

inspectoratul nu plãteºte un profesor fãrã missio canonica sau „binecuvântarea”
în cazul ortodocºilor. Însã, missio canonica nu þine loc de titularizare: sunt
douã lucruri diferite.

Un inspector catolic în fiecare judeþ nu avem; eu sunt propus de Preasfinþitul
Gherghel pentru toatã dieceza ºi acceptat de Ministerul Educaþiei. Acolo unde
sunt mai multe comunitãþi catolice existã preoþi ºi persoane laice care se ocupã
de acest sector, dar nu pot fi numite inspectori. Aceste persoane þin legãtura cu
episcopia ºi cu inspectoratele locale, judeþene.

Pentru preºcolari, religia nu este propusã la nivel de Minister al Educaþiei.
Dacã se face ceva, atunci avem de-a face cu un exces de zel al educatoarei. Ar
fi bine dacã un profesor ar trece ºi pe la grãdiniþele de copii. Educaþia religioasã
pânã la vârsta ºcolarã revine familiei.


