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Ora de religie în ºcoalã este un serviciu educativ în favoarea noilor generaþii.
Ea este menitã sã formeze personalitãþi bogate în interioritate, înzestrate cu
forþã moralã, deschise la valorile dreptãþii, solidaritãþii ºi ale pãcii, capabile sã
foloseascã bine propria libertate. Aceastã disciplinã ºcolarã trebuie sã fie la
înãlþimea aºteptãrilor elevilor de astãzi ºi sã ofere posibilitatea cunoaºterii
acelor valori care sunt esenþiale pentru formarea lor integralã.

În þara noastrã, ºcoala a cunoscut în ultimii ani multe reforme ºi se pare cã
aceste „experienþe” încã nu au luat sfârºit, dacã e sã ne gândim la locul pe care
ea îl acordã orei de religie în procesul de formare al tinerelor generaþii. Oricum,
trebuie sã se depãºeascã acele trãsãturi ale unei ºcoli cu caracter informativ ºi
sã i se restituie ºcolii vocaþia ei nativã, de a fi o comunitate educativã, unde
informaþia devine culturã ºi cultura devine serviciu adus persoanei ºi
promovãrii valorilor umane, civile ºi spirituale.

„Ora de religie” nu este ceva marginal sau alternativ în procesul scolastic,
ci se încadreazã armonios în contextul vieþii de ºcoalã, respectându-i ºi
valorificându-i finalitãþile ºi metodele proprii. Ea are o contribuþie specificã la
dezvoltarea integralã a personalitãþii elevilor, acordând o atenþie deosebitã
dimensiunii religioase a vieþii. Într-un discurs þinut la Simpozionul
Conferinþelor Episcopale Europene (1991), care avea ca temã predarea religiei
catolice în ºcoala publicã, papa Ioan Paul al II-lea spunea: 

Predarea religiei nu se poate limita la o inventariere a datelor de ieri sau a celor de
astãzi, ci trebuie sã deschidã mintea ºi inima elevilor pentru a înþelege umanismul
creºtin, imanent viziunii catolice. Aici suntem cu adevãrat la rãdãcina culturii
religioase, care alimenteazã formarea persoanei ºi cautã sã dea Europei timpurilor
noi nu o faþã pur pragmaticã, ci un suflet capabil de adevãr ºi de frumos, de
solidaritate faþã de cei sãraci, de elan creativ original pe drumul unirii popoarelor. 

Predarea religiei, spre deosebire de alte discipline, nu se poate confunda cu
o tratare vagã a religiei în general, sau cu o simplã istorie a religiilor, cu un
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dialog ocazional asupra problemelor elevilor, chiar dacã unele dintre aceste
probleme pot intra în dialogul educativ. 

Predarea religiei nu poate fi redusã la o serie de informaþii neutre despre
elementul religios ºi nici nu poate fi legatã doar de interesele de moment ale
tinerilor. Ne însuºim invitaþia pe care Sfântul Pãrinte o fãcea profesorilor de
religie, ºi anume

de a nu reduce caracterul formativ al orei de religie, ci de a dezvolta faþã de elevi
un raport educativ bogat în prietenie ºi dialog, astfel încât sã trezeascã într-un
numãr tot mai mare de elevi... interesul ºi atenþia faþã de o disciplinã care susþine
ºi motiveazã cãutarea pasionatã a adevãrului.

Pentru realizarea acestor obiective în predarea religiei în ºcoalã, profesorul
de religie are nevoie de anumite calitãþi care sã favorizeze ºi sã uºureze acest
proces educativ.

1. Profesorul de religie – om de credinþã 

Profesorul de religie este chemat sã dea sens ºi valoare muncii sale în primul
rând pe plan educativ. O asemenea educaþie îºi gãseºte principiul ºi susþinerea
în credinþa pe care profesorul o mãrturiseºte ºi o trãieºte. Elevii au dreptul sã
întâlneascã în el o persoanã care crede, care trezeºte interes pentru ceea ce
învaþã datoritã coerenþei vieþii sale ºi convingerii sale deschise cu care îºi
îndeplineºte misiunea de profesor. Este o angajare care trebuie desfãºuratã cu
sârguinþã, fidelitate, participare interioarã ºi, nu rareori, cu rãbdarea statornicã
a celui care, susþinut de credinþã, ºtie sã-ºi realizeze misiunea proprie ca pe un
drum de sfinþenie ºi de mãrturie misionarã. 

Propunerea mesajului creºtin catolic, începând de la Sfânta Scripturã, citirea
istoriei Bisericii la lumina Cuvântului revelat, introducerea tinerilor în
cunoaºterea adevãrurilor de credinþã ºi de moralã vor fi posibile dacã profesorul
de religie nu numai cã este bine pregãtit din punct de vedere profesional, ci dã
el însuºi dovadã cã este animat de o credinþã autenticã. Este important a trezi
ºi alimenta în tineri o dorinþã puternicã de a transpune în viaþa lor aceste
„noþiuni” pe care le însuºesc. Nu este vorba de a-i determina la o participare
imediatã la sacramente sau la celebrãrile liturgice – acesta este scopul catehezei
propriu zise –, ci de a le oferi criterii de orientare în viaþã, un exemplu de
angajare, corectitudine ºi coerenþã în viaþã etc. Finalitatea ºcolii este educativã
ºi aceasta o realizeazã profesorul care îºi trãieºte propria credinþã ºi este animat
de aceste convingeri.
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Demostene, fiind întrebat într-o zi: „Cine este cel mai bun maestru?”, a
rãspuns: „Cel care cautã sã realizeze înainte de toate în sine ceea ce cautã sã
realizeze în alþii!”. 

Acesta este ºi motivul pentru care Biserica cere ca cei care se angajeazã în
predarea religiei în ºcoalã „sã se remarce printr-o doctrinã dreaptã, prin
mãrturia vieþii creºtine ºi prin abilitate pedagogicã” (CDC, can. 804). Biserica
îºi revendicã dreptul de a numi sau de a îndepãrta un profesor de la predarea
religiei în ºcoalã în funcþie de fidelitatea, respectiv infidelitatea, faþã de credinþa
adevãratã ºi de pãstrarea comuniunii ecleziale. Profesorul de religie trebuie nu
numai sã înveþe corect conþinutul religiei catolice, ci trebuie sã fie implicat în
acest conþinut. Aceastã exigenþã stã la baza nu numai a numirii sale ca profesor
de religie, ci ºi a eventualei revocãri a acestei misiuni, aºa cum prevede can.
805: „Este dreptul Ordinariului locului [episcopul] pentru dieceza proprie de
a numi ºi aproba profesori de religie ºi, de asemenea, dacã o cer motive de
religie sau de moravuri, de a-i îndepãrta sau de a cere sã fie îndepãrtaþi”. 

În plus, profesorul de religie trebuie sã ºtie cã, în predarea acestei discipline,
nu transmite propria doctrinã sau cea a vreunui alt învãþãtor, ci învãþãtura lui
Isus Cristos, adevãrul pe care el îl comunicã sau, mai exact, adevãrul care este
el însuºi. Se poate aplica aici, prin analogie, ceea ce exortaþia apostolicã
Catechesi tradendae spune despre catehezã: 

[profesorii] vor avea... înþelepciunea de a lua din domeniul cercetãrii teologice
ceea ce poate ilumina reflecþia ºi învãþãtura lor, sorbind asemenea teologilor înºiºi
din adevãratele izvoare, la lumina magisteriului. Se vor abþine de la tulburarea
copiilor ºi tinerilor... cu diferite probleme ºi discuþii sterile” (nr. 61).

2. Spiritualitatea profesorului de religie

Recunoaºtem cã nu este uºor sã realizezi aceastã sintezã ºi sã o trãieºti în
mod unitar în propria persoanã. Din cauza realizãrii sale progresive, nu este
necesar sã înmulþim angajãrile exterioare, ci sã ne îndreptãm cu o puternicã
dorinþã interioarã spre un drum de credinþã, care se poate defini ca o
spiritualitate proprie a profesorului de religie catolicã. Este vorba de o
spiritualitate bogatã în atitudini evanghelice ºi profund umane, care conduc la
descoperirea propriei împliniri ca profesor de religie în ºcoalã, care îi conferã
acestuia o identitate precisã, având conºtiinþa cã viaþa este în mod esenþial o
vocaþie. Astfel, creºterea în motivaþia angajãrii profesionale va fi tot mai
adevãratã, fiind modelatã de o continuã confruntare, ba chiar de o întâlnire
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personalã cu Cel care este primul educator al omului ºi învãþãtorul nostru
autentic, Isus Cristos. 

Prin urmare, spiritualitatea profesorului de religie trebuie sã fie o
spiritualitate creºtinã ºi eclezialã ºi, în raport cu structura civilã în care trãieºte,
o spiritualitate laicalã, fãuritoare ºi animatoare a unei noi umanitãþi în ºcoalã.
De fapt, aceasta este calea pe care Conciliul al II-lea din Vatican o indicã
tuturor creºtinilor atunci când îi invitã sã-ºi unifice eforturile umane ºi chiar
cele profesionale „într-o sintezã vitalã împreunã cu bunurile religioase, sub
direcþia cãreia totul este coordonat spre slava lui Dumnezeu” (GS 43). Aceastã
sintezã este urgentã în special pentru cei care predau religia catolicã în ºcoalã.

3. Profesionalismul ºi perfecþionarea permanentã

O puternicã motivaþie interioarã este, de altfel, necesarã fiecãrui profesor,
care ºtie cât de importante sunt pentru eficacitatea muncii sale motivaþiile
ideale ºi „pasiunea educativã” cu care îºi îndeplineºte misiunea sa în ºcoalã.

Experienþa ne spune cã aceste motivaþii ideale sunt esenþiale pentru ca
lucrarea profesorului de religie sã devinã un adevãrat ferment pozitiv pentru
întreaga ambianþã scolasticã, trezind semne de noutate, dorinþã de schimbare,
gust de pregãtire, care merg dincolo de ora de religie ºi reprezintã un avantaj
pentru întregul proiect educativ al ºcolii.

La lumina motivaþiilor ideale indispensabile, semnalãm ºi o altã trãsãturã
semnificativã a figurii ºi a misiunii profesorului de religie catolicã, ºi anume
profesionalismul. Îndeplinirea misiunii de profesor de religie cere prezenþa ºi
exercitarea unor calitãþi care sunt proprii oricãrui profesor în ºcoalã: capacitate
de proiectare ºi de evaluare, relaþie, creativitate, deschidere la inovaþie,
înclinaþie spre cercetare ºi experimentare. Toate acestea presupun o pregãtire
deosebitã: culturã biblicã ºi teologicã, formare spiritualã, capacitate didacticã
ºi de dialog cu colegii, elevii, pãrinþii. La acestea trebuie adãugatã rãbdarea care
va uºura capacitatea de ascultare, înþelegere ºi ajutare a elevilor mai slabi sau
nesiguri, care se confruntã cu probleme personale sau familiale dureroase.
Având aceste calitãþi, profesorul de religie se va putea apropia ºi de acei elevi
ºi tineri care trateazã cu uºurãtate aceastã disciplinã.

Profesionalismul de înaltã clasã este unul dintre scopurile primare ale
formãrii ºi aggiornãrii sau formãrii permanente a profesorilor de religie. Chiar
dacã suntem încã la începuturi cu predarea religiei în ºcoalã, cu o legislaþie de
stat încã ºovãitoare, Biserica noastrã se strãduieºte sã perfecþioneze aceastã
disciplinã ºi o face cu ajutorul celor care sunt rânduiþi s-o predea în ºcoalã.
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Ceea ce avem nevoie în momentul de faþã ºi aºteptãm de la profesorii de religie
este o disponibilitate generoasã nu numai în consolidarea activitãþile existente,
ci ºi în efortul de a creºte în profesionalism. În aceastã perspectivã, simþim ca
deosebit de urgentã organizarea unor cursuri de perfecþionare teologicã,
pedagogicã ºi didacticã pentru profesorii de religie, pentru ca aceºtia sã-ºi poatã
desfãºura misiunea încredinþatã în conformitate cu doctrina Bisericii ºi dupã un
plan ce corespunde cu exigenþele specifice unei discipline scolastice.
Seriozitatea profesionalã cu care mulþi profesori de religie îºi îndeplinesc
misiunea lor este un motiv legitim de satisfacþie ºi de speranþã în mai bine. 

4. Competenþã ºi comuniune cu Biserica

Un alt aspect fundamental al identitãþii profesorului de religie este relaþia sa
particularã cu Biserica, de la care primeºte recunoaºterea necesarã pentru
predarea religiei în ºcoalã.. Aceastã recunoaºtere nu se suprapune ºi, cu atât
mai puþin, nu este în contrast cu spaþiul scolastic educativ, ci îl întãreºte ºi-l
precizeazã, garantând profesorului de religie o mai mare demnitate profesionalã
ºi moralã.

Competenþa recunoscutã profesorului de religie nu se reduce la o diplomã
care îl abiliteazã la predarea religiei, ci stabileºte între profesorul de religie ºi
comunitatea eclezialã în care trãieºte, un raport permanent de comuniune ºi de
încredere, finalizat spre o slujire autenticã în ºcoalã ºi care se îmbogãþeºte prin
iniþiativele necesare de formare permanentã.

Nu ne oprim aici la criteriile care au fost stabilite pentru recunoaºterea
competenþei de a preda sau, eventual, pentru revocarea ei, ci vrem doar sã
subliniem cã este foarte important ca profesorii de religie sã urmeze o cale de
transparenþã ºi de claritate în viaþa lor, astfel încât competenþa ºi comuniunea
cu episcopul ºi parohii, cu care ei trebuie sã colaboreze pe plan local, sã aparã
în toatã valoarea lor. 

Episcopul este cel care îi recunoaºte ºi îi trimite pe profesorii de religie sã
desfãºoare o misiune care, dupã modalitãþi proprii, face parte din însãºi
misiunea Bisericii. Profesorii de religie trebuie sã aibã în mod necesar o viaþã
exemplarã acceptatã de comunitatea creºtinã, ceea ce presupune nu numai ca
ei sã fie recunoscuþi în aceastã misiune, ci ºi sã participe la viaþa creºtinã ºi la
experienþa de credinþã a parohiei.

5. Profesorul de religie, om al sintezei
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Înzestrat cu profesionalism ºi având aprobarea Bisericii pentru a preda
religia în ºcoalã, profesorul de religie se aflã ºi într-o poziþie care cere din
partea lui o continuã cãutare a sintezei ºi a unitãþii pe plan educativ.

O ºcoalã cu adevãrat educativã, care nu respinge problemele conºtiinþei ºi
ale adevãrului, devine ºi un loc în care este posibilã realizarea unei sinteze între
credinþã ºi culturã. Este vorba de a arãta cã adevãrul creºtin proiecteazã luminã,
lumineazã cu semnificaþii profunde ºi inedite fragmentele de adevãr descoperite
de om în reflecþia asupra persoanei proprii, asupra istoriei, asupra lumii. Acest
lucru presupune un schimb vital între învãþãmântul religios ºi celelalte
discipline scolastice. Îi revine profesorului de religie misiunea de a ilustra
legãtura strânsã între cãutarea umanã, specificã disciplinelor laice, ºi revelaþia
creºtinã pe plan teoretic-conceptual.

Profesorul de religie este omul sintezei, înainte de toate, pe planul medierii
culturale, proprie misiunii sale educative. El trebuie sã favorizeze sinteza între
credinþã ºi culturã, între evanghelie ºi istorie, între necesitãþile elevilor ºi
aspiraþiile lor profunde la lumina principiilor sãnãtoase ale pedagogiei.
Angajarea sa în învãþãmântul religios cere, de aceea, o capacitate continuã de
verificare ºi de armonizare a unor planuri diferite, dar ºi complementare:
teologic, cultural, pedagogic, didactic. Prin opera sa educativã, profesorul de
religie îi va ajuta pe elevi sã-ºi însuºeascã mesajele religioase, morale ºi
culturale pe care le oferã realitatea scolasticã ºi sã înþeleagã semnificaþia lor
pentru viaþã.

Ora de religie presupune ca profesorul sã favorizeze un dialog ºi o
confruntare deschisã între elevi ºi cu elevii, pentru a promova, în respectarea
conºtiinþei fiecãruia, cãutarea ºi deschiderea faþã de simþul religios; în acelaºi
timp, el trebuie sã ºtie sã propunã acele puncte de referinþã care permit elevilor
o înþelegere mai unitarã ºi sinteticã a conþinutului ºi valorilor religiei catolice,
în vederea unor alegeri libere ºi responsabile în viaþã.

Ca orice alt proces educativ, predarea religiei cere o convergenþã de atenþie
ºi de colaborare responsabilã din partea tuturor celor interesaþi: familiile, copiii
ºi tinerii, comunitatea parohialã ºi chiar societatea civilã. Comunitãþile noastre
creºtine trebuie sã considere predarea religiei în ºcoalã ca o parte integrantã a
misiunii ei pentru promovarea culturalã a omului ºi spre binele þãrii. Aºa cum
spunea ºi papa Ioan Paul al II-lea, „propunerea mesajului genuin ºi integral al
mântuirii vestit de Cristos, þinând cont de capacitãþile elevilor, este o datorie
faþã de noile generaþii ºi care nu poate sã nu ducã la creºterea religioasã ºi civilã
a societãþii noastre” (Scrisoare cãtre preºedintele CEI, 1985).
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Într-adevãr, evanghelia, prezentatã în autenticitatea ei, conþine un mesaj
profund umanizator, promoveazã demnitatea ºi libertatea persoanei umane, îi
orienteazã creºterea chiar ºi culturalã spre valori de mare angajare religioasã ºi
civilã. Toate acestea cer o strânsã colaborare a profesorului de religie cu
comunitatea creºtinã din care face parte ºi, în sens mai larg, cu societatea civilã.

Sunt convins cã dezvoltarea posibilitãþilor educative ºi culturale pe care le
prezintã ora de religie ºi aportul celor care o predau vor avea un impact pozitiv
nu numai asupra celor direct interesaþi (elevii), ci ºi asupra întregii societãþi.
Profesorul de religie poate contribui astfel ºi la o redresare moralã ºi spiritualã
a societãþii. Ora de religie nu va fi atunci proprietatea exclusivã a Bisericii, ci
un patrimoniu care aparþine ºcolii în general ºi, deci, a tuturor celor care, sub
diferite forme, sunt implicaþi în procesul educativ. 

Prezenþa profesorilor de religie este o bogãþie pentru ºcoalã, deoarece, prin
prezenþa lor, exprimã valoarea unei slujiri care cere competenþã, generozitate
ºi calitate în învãþãmânt. Le mulþumim pentru aceastã prezenþã ºi muncã ºi
suntem solidari cu ei în cãutarea unor soluþii adecvate la problemele cu care se
confruntã de foarte multe ori.


