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În cadrul acestui simpozion îmi revine sarcina de a prezenta învãþãtura
magisteriului Bisericii în ce priveºte cateheza ºi predarea religiei în ºcoalã.
Titlul: „Cateheza în Bisericã ºi Religia în ºcoalã” ar putea sã ne facã sã credem
cã este vorba de douã lucruri diferite, fiecare având un obiectiv diferit.
Magisteriul recent , în schimb, ne învaþã cã predarea religiei în ºcoalã ºi1

cateheza, care are loc în Bisericã, nu sunt douã lucruri diferite, ci douã cãi
distincte, dar complementare, care urmãresc formarea integralã a creºtinului,
în special a copiilor ºi a tinerilor.

Þinând seama de aceste documente ale magisteriului, voi lua în consideraþie
urmãtoarele aspecte: importanþa ºi semnificaþia catehezei în Bisericã; caracterul
distinct al predãrii religiei în ºcoalã; elevii, destinatarii învãþãmântului religios
în ºcoalã; profesorii de religie, colaboratorii Bisericii în lucrarea de formare a
copiilor ºi tinerilor.

1. Importanþa ºi semnificaþia catehezei în Bisericã

Prima vestire [kerigma] este destinatã celor necredincioºi ºi celor care, practic,
trãiesc în indiferenþã religioasã. Obiectul ei îl constituie vestirea evangheliei ºi
chemarea la convertire. Cateheza, care se deosebeºte de prima vestire a
evangheliei, dezvoltã ºi duce la maturitate convertirea iniþialã, educându-l pe cel
convertit ºi înglobându-l în comunitatea creºtinã. Astfel, aceste douã forme ale
slujirii cuvântului sunt distincte ºi complementare .2

 În cele ce urmeazã voi face referinþã la urmãtoarele documente ale magisteriului:1

CONGREGAÞIA PENTRU EDUCAÞIA CATOLICÃ, Laicul catolic, martor al credinþei în ºcoalã (15

octombrie 1982): EnchVat 8, 262-341; IDEM , Dimensiunea religioasã a educaþiei în ºcoala

catolicã (7 aprilie 1988): EnchVat 11, 262-313; CONGREGAÞIA PENTRU CLER, Directoriu

general pentru catehezã (15 august 1997), ARCB, Bucureºti 2001.

 CONGREGAÞIA PENTRU CLER, Directoriu general pentru catehezã, 612
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Papa Ioan Paul al II-lea, în îndemnul apostolic Catechesi tradendae (1979),
situând cateheza în cadrul misiunii Bisericii, reaminteºte cã evanghelizarea este
o realitate bogatã, complexã ºi dinamicã, alcãtuitã din momente esenþiale ºi
diferite între ele. Cateheza este unul dintre aceste momente – ºi încã unul
deosebit de remarcabil – ale procesului global de evanghelizare. „Momentul”
catehezei este timpul pe parcursul cãruia capãtã formã convertirea la Isus
Cristos; acum se pun bazele unei prime adeziuni. Cei convertiþi, printr-o
„educare ºi ucenicie la viaþa creºtinã integralã” (AG 14), sunt iniþiaþi în misterul
mântuirii ºi la un mod de viaþã evanghelic. Este vorba, de fapt, de „iniþierea la
plinãtatea vieþii creºtine” .3

Cateheza de iniþiere este veriga ce leagã activitatea misionarã, care cheamã
la credinþã, de activitatea pastoralã, ce regenereazã comunitatea creºtinã. De
aceea, 

nu este vorba de o activitate facultativã, ci de una fundamentalã pentru dezvoltarea
atât a personalitãþii ucenicului, cât ºi a celei comunitare. Fãrã ea, activitatea
misionarã ar fi zadarnicã. La fel, în lipsa ei, activitatea pastoralã ar fi lipsitã de
fundament ºi ar fi, aºadar, superficialã, inconsistentã . 4

Moment esenþial al procesului de evanghelizare, cateheza de iniþiere are
urmãtoarele caracteristici: este o educare organicã ºi sistematicã a credinþei;
aceastã educare organicã este mai mult decât o învãþare: este o ucenicie a
întregii vieþi creºtine ce permite o trãire autenticã pe urmele lui Cristos, centratã
pe persoana lui; este o educaþie de bazã, esenþialã, centratã pe nucleul
experienþei creºtine, pe certitudinile credinþei ºi pe valorile evanghelice
fundamentale.

Dupã educaþia de bazã, urmeazã educarea permanentã. Ambele sunt forme
ale slujirii cuvântului, distincte ºi complementare, aflate în slujba procesului
permanent de convertire. În comunitatea creºtinã, ucenicii lui Isus se hrãnesc
„atât la masa cuvântului lui Dumnezeu, cât ºi la aceea a trupului lui Cristos”
(DV 21). Astfel, Evanghelia ºi Euharistia constituie hrana constantã a
pelerinului aflat în drum spre casa Tatãlui. Educarea permanentã a credinþei se
adreseazã nu doar fiecãrui creºtin, pe care îl însoþeºte pe drumul cãtre sfinþenie,
ci ºi comunitãþii creºtine, pe care o maturizeazã în viaþa intimã de iubire faþã
de Dumnezeu ºi faþã de fraþi, precum ºi în deschiderea misionarã faþã de lume.

 IOAN PAUL AL II-LEA, Catechesi tradendae, 18.3

 CONGREGAÞIA PENTRU CLER, Directoriu general pentru catehezã, 644
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În educarea permanentã a credinþei, slujirea cuvântului poate avea în vedere
numeroase forme de catehezã: 

– studierea ºi aprofundarea Sfintei Scripturi, cititã nu numai în Bisericã, ci
împreunã cu Biserica ºi cu credinþa mereu vie a acesteia; 

– interpretarea creºtinã a evenimentelor, pe care o cere vocaþia misionarã a
comunitãþii creºtine; 

– cateheza liturgicã, ce constituie o pregãtire pentru primirea sacramentelor
ºi favorizeazã o înþelegere ºi o trãire mai profundã a liturgiei; 

– cateheza ocazionalã, care ajutã la interpretarea ºi la trãirea în lumina
credinþei a anumitor împrejurãri ale vieþii personale, familiale sau sociale; 

– iniþiativele de formare spiritualã care întãresc convingerile, deschid noi
perspective ºi ajutã la perseverarea în rugãciune ºi în hotãrârea de a-l urma pe
Cristos; 

– aprofundarea sistematicã a mesajului creºtin printr-un studiu teologic care
sã educe cu adevãrat credinþa, sã ducã la o creºtere a înþelegerii credinþei ºi sã-i
confere creºtinului capacitatea de a da seama despre speranþa sa în lumea de
azi.

Dintre aceste forme, ne oprim asupra celor care sunt mai frecvente în
dieceza noastrã: cateheza ocazionalã ºi cateheza sistematicã.

Subiect al catehezei ocazionale poate fi, în general, orice botezat, dar, în
special, sunt: familia, educatorii, învãþãtorii, lucrãtorii în domeniul educativ,
în cel al culturii, al muncii, al sãnãtãþii, al timpului liber. Destinatarii acestei
forme de catehezã sunt: cei care sunt încã disponibili pentru o cãutare sincerã
a credinþei, cei care au abandonat total credinþa ºi sunt indiferenþi faþã de ea, cei
care frecventeazã în mod neregulat sau la diferite ocazii Biserica, cei care într-
un anumit mod sunt interesaþi de Cristos, dar simt o puternicã reþinere faþã de
Bisericã. Ceea ce trebuie sã fie la inima fiecãrei comunitãþi este ca evanghelia
sã ajungã la oameni ºi ca toþi credincioºii sã fie primitori în aºa fel încât fiecare
sã poatã ajunge la întâlnirea cu Domnul ºi cu Biserica sa. Ocaziile cele mai
obiºnuite ºi importante sunt: pregãtirea ºi celebrarea sacramentelor, omilia,
îngrijirea bolnavilor, liturgiile funebre, sãrbãtorile parohiale etc.

Cateheza sistematicã se referã la expunerea în mod organic a doctrinei
catolice, la educarea credinþei iniþiale a celor botezaþi ºi conducerea lor la
maturitatea deplinã a vieþii creºtine, la iniþierea lor în viaþa Bisericii ºi în
experienþa liturgico-sacramentalã, la educarea lor în spiritul mãrturiei de viaþã
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ºi în spirit misionar . Fiecare creºtin este responsabil de cuvântul lui5

Dumnezeu. Creºtinul este prin natura sa un catehet. De la cateheþi se cere o
solidã spiritualitate eclezialã, o serioasã pregãtire doctrinalã ºi metodologicã,
o constantã comuniune cu magisteriul, o profundã iubire faþã de Dumnezeu ºi
aproapele. Mai întâi sunt cateheþii ºi apoi catehismele; ba, mai mult, mai întâi
de toate, sunt comunitãþile ecleziale. La toate vârstele, creºtinul are nevoie sã
se hrãneascã în mod adecvat cu cuvântul lui Dumnezeu.

2. Caracterul distinct al predãrii religiei în ºcoalã

Între diferitele cãi de evanghelizare, o atenþie deosebitã trebuie acordatã
predãrii religiei în ºcoalã ºi relaþiei pe care aceasta o are cu cateheza copiilor
ºi a tinerilor. Între predarea religiei în ºcoalã ºi catehezã existã o strânsã
legãturã, dar ºi o distincþie clarã. Legãtura existã atunci când ºcoala, urmãrind
formarea unei culturi integrale a elevului, cautã sã integreze aceastã culturã cu
mesajul creºtin. Distincþia derivã din faptul cã activitatea cateheticã, înþeleasã
ca o traducere a mesajului evanghelic, ca o etapã a evanghelizãrii, presupune,
spre deosebire de predarea religiei în ºcoalã, acceptarea mesajului creºtin ca
realitate salvificã. În plus, locul specific al catehezei este o comunitate care îºi
trãieºte credinþa într-un spaþiu mai vast ºi pe un timp mai îndelungat decât cel
ºcolar, adicã toatã viaþa .6

Cât priveºte mesajul creºtin, cateheza urmãreºte sã promoveze maturizarea
spiritualã, liturgicã, sacramentalã a credincioºilor, maturizare care se realizeazã
în comunitatea eclezialã localã. Predarea religiei în ºcoalã, în schimb, luând în
consideraþie aceleaºi elemente ale mesajului creºtin, urmãreºte sã facã
cunoscute adevãrurile fundamentale ale creºtinismului ºi valorile pe care
creºtinii se strãduiesc sã le realizeze în viaþa lor. Trebuie notat însã cã ºi
predarea religiei în ºcoalã, când se adreseazã unor elevi credincioºi, poate sã
ducã la o întãrire a credinþei, aºa cum ºi cateheza se strãduieºte sã întãreascã
cunoaºterea mesajului creºtin. De asemenea, învãþãmântul religios în ºcoalã
cautã sã sublinieze aspectul raþional, care distinge ºi motiveazã alegerea
creºtinã a celui credincios ºi, chiar înainte de aceasta, experienþa religioasã a
omului ca atare.

 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Catechesi tradendae, 21.5

 Pentru cele ce urmeazã, cf. CONGREGAÞIA PENTRU EDUCAÞIA CATOLICÃ, Educaþia6

religioasã în ºcoala catolicã, 66-73.
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Distincþia dintre predarea religiei în ºcoalã ºi catehezã nu exclude faptul cã
ºcoala trebuie sã-ºi aducã aportul sãu specific la activitatea cateheticã, adicã sã
participe la funcþia evanghelizatoare a Bisericii, favorizând ºi promovând o
educaþie la credinþã. Iatã ce spune, în acest sens, papa Ioan Paul al II-lea:

Principiul de fond care trebuie sã conducã angajamentul în acest delicat sector al
activitãþii pastorale este cel distincþiei ºi, totodatã, al complementaritãþii dintre
predarea religiei în ºcoalã ºi catehezã. De fapt, în ºcoli se lucreazã pentru formarea
integralã a elevului. De aceea, predarea religiei trebuie sã se caracterizeze prin
referinþa la obiectivele ºi la criteriile proprii ale unei structuri ºcolare moderne .7

Le revine apoi responsabililor datoria de a þine cont de aceste directive ale
magisteriului ºi de a respecta caracteristicile distinctive ale învãþãmântului
religios în ºcoli. De exemplu: 

– ora de religie sã ocupe un loc demn în orarul unei clase, alãturi de celelalte
materii ºcolare; 

– sã se desfãºoare dupã o programã proprie, aprobatã de autoritatea
competentã; 

– sã caute sã instaureze un raport interdisciplinar cu celelalte materii, astfel
încât sã se realizeze o coordonare între ºtiinþa umanã ºi cunoaºterea religioasã; 

– sã tindã, împreunã cu celelalte discipline ºcolare, la promovarea culturalã
a elevilor; 

– sã se foloseascã de cele mai bune metode didactice în vigoare în ºcoala de
astãzi;

– sã aibã dreptul sã dea note, asemenea celorlalte materii. 
– învãþãmântul religios în ºcoalã sã fie integrat în cateheza oferitã de

parohie, de familie, de asociaþiile de tineri etc.

3. Elevii, destinatarii învãþãmântului religios în ºcoalã

Dupã ce am definit semnificaþia ºi raportul existent între catehezã ºi
predarea religiei în ºcoalã, mi se pare important sã luãm în consideraþie
destinatarii acestui învãþãmânt, adicã elevii, precum ºi pe cei care se ocupã de
predarea religiei în ºcoalã, adicã profesorii.

În ceea ce-i priveºte pe destinatari, pentru o bunã reuºitã a învãþãmântului
religios în ºcoalã, documentul Congregaþiei pentru Educaþia Catolicã, amintit

 IOAN PAUL AL II-LEA, „Alocuþiune cãtre preoþii dicezei de Roma (5 martie 1981)”, în7

Insegnamenti, IV/1, 629 º.u.
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mai sus, ne invitã sã facem o analizã realistã ºi sã þinem cont de schimbãrile
trãirii religioase ce se verificã în rândul copiilor ºi tinerilor din zilele noastre.
Fãrã a avea pretenþia de a le expune pe toate, aº dori sã subliniez câteva aspecte
principale, care caracterizeazã trãirea religioasã a tineretului de astãzi.

Notãm, mai întâi, cã numeroºi elevi frecventeazã ºcoli care se aflã în arii
urbanizate, industrializate ºi care se caracterizeazã printr-o largã disponibilitate
faþã de bunurile de consum, prin multiple posibilitãþi de studiu, prin sisteme
complexe de comunicare. Elevii vin în contact cu mass-media încã din primii
ani de viaþã. Ascultã opinii de toate felurile. Sunt informaþi de timpuriu despre
orice.

Prin toate canalele posibile, între care se numãrã ºi ºcoala, elevii sunt puºi
în contact cu informaþii foarte diferite, dar fãrã sã fie în mãsurã sã le ordoneze
ori sã le sintetizeze. De fapt, nu au sau nu au întotdeauna capacitatea criticã de
a distinge ceea ce este adevãrat ºi bun de ceea ce nu este ºi nu întotdeauna
dispun de puncte de referinþã religioase sau morale pentru a-ºi asuma o poziþie
independentã ºi corectã faþã de mentalitatea ºi moda dominante. Profilul
adevãrului, binelui ºi frumosului este atât de nuanþat, încât tinerii nu ºtiu în ce
direcþie sã se îndrepte; ºi chiar dacã cred în unele valori, totuºi sunt incapabili
sã le sistematizeze ºi, adesea, sunt înclinaþi sã urmeze o filozofie proprie, dupã
moda timpului.

În pofida diversitãþii situaþiilor ambientale, elevii manifestã caracteristici
comune, care meritã sã fie luate în consideraþie de educatori:

– mulþi dintre ei manifestã o mare instabilitate psihicã, deoarece trãiesc într-
un univers unidimensional, în care nu se ia în serios decât ceea ce este util ºi,
mai ales, ceea ce oferã rezultate practice ºi tehnice;

– alþii trãiesc într-un mediu caracterizat prin sãrãcia relaþiilor ºi, de aceea,
suferã de singurãtate ºi de lipsã de afecþiune. Astãzi, mai mult ca altãdatã, se
noteazã o situaþie depresivã în rândul tinerilor, ºi aceasta dã mãrturie în
favoarea sãrãciei relaþiilor din familie ºi din societate;

– mulþi elevi sunt neliniºtiþi din cauza nesiguranþei propriului viitor. Din
acest motiv, alunecã foarte uºor cãtre o anarhie a valorilor umane ºi aceastã
situaþie creeazã în ei o anumitã teamã legatã de marile probleme ale timpului
nostru: rãzboaiele, ºomajul, divorþul, sãrãcia etc. Teama ºi nesiguranþa în ce
priveºte viitorul implicã o tendinþã puternicã spre singurãtate ºi favorizeazã, în
acelaºi timp, acolo unde tinerii se adunã, violenþa care este nu numai verbalã;

– începe sã creascã numãrul acelor elevi care, neºtiind sã dea un sens
propriei vieþi ºi cãutând sã fugã de singurãtate, recurg la alcool, droguri,
erotism, experienþe ezoterice etc. În aceastã privinþã, educaþiei creºtine îi revine
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o importantã misiune de desfãºurat în rândul tinerilor: sã-i ajute sã dea o
semnificaþie propriei vieþi;

– instabilitatea elevilor se accentueazã în raport cu timpul; în deciziile lor,
se observã lipsa de soliditate: de la „da”-ul de azi trec cu mare uºurinþã la „nu”-
ul de mâine;

– mulþi elevi se caracterizeazã printr-o vagã generozitate. În multe locuri se
nasc miºcãri animate de mare entuziasm, dar nu întotdeauna orânduite dupã o
opticã definitã, nici iluminatã din interior. De aceea, este important sã fie
valorificate acele energii potenþiale ºi sã fie orientate cu lumina credinþei;

– în unele locuri se verificã ºi fenomenul îndepãrtãrii multor elevi de
credinþã. Adesea, fenomenul începe cu o abandonare treptatã a practicii
religioase. O datã cu trecerea timpului, apare ºi ostilitatea faþã de instituþiile
ecleziastice, însoþitã de o crizã de consens în ce priveºte adevãrurile de credinþã
ºi valorile morale legate de ele. Alteori, nu e un fenomen recent, ci se transmite
de la pãrinþi la fii. În acest caz, nu mai este vorba de o crizã personalã, ci de
criza religioasã a unei civilizaþii. Papa Paul al VI-lea vorbea despre „o rupturã
între evanghelie ºi culturã” (EN 20);

– îndepãrtarea dobândeºte adesea aspectul unei totale indiferenþe religioase.
Specialiºtii se întreabã dacã anumite comportamente ale tinerilor nu ar putea
fi interpretate ca ceva care încearcã sã umple golul religios: cultul pãgân al
trupului, recursul la droguri, „riturile de masã” care pot exploda în forme de
fanatism ºi de alienare.

Educatorii nu se vor limita sã observe aceste fenomene, ci vor cãuta cauzele.
Poate sunt carenþe la punctul de plecare, adicã în mediul familiar. Poate este
insuficientã oferta comunitãþii ecleziale. Formarea creºtinã a copilãriei ºi a
primei faze a adolescenþei nu rezistã întotdeauna în faþa loviturilor din partea
mediului.

Existã însã ºi numeroase aspecte pozitive ºi promiþãtoare:
– în clase pot fi întâlniþi elevi exemplari în ce priveºte comportamentul

religios, moral, ºcolar. Studiind motivul acestei exemplaritãþi, se observã cã la
baza ei se aflã un teren familial foarte bun, sprijinit de comunitatea eclezialã
ºi de ºcoalã;

– existã alþi tineri care cautã o religiozitate mai conºtientã, care se întreabã
despre sensul vieþii ºi descoperã în evanghelie rãspunsul la neliniºtile lor;

– alþii, în sfârºit, depãºind criza de indiferenþã ºi îndoialã, se apropie de viaþa
creºtinã. 

Aceste realitãþi pozitive sunt semne cã religiozitatea tinerilor poate sã
creascã în extensiune ºi profunzime.
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4. Profesorii de religie, colaboratorii Bisericii 
în lucrarea de formare a copiilor ºi tinerilor

Dacã ºcoala urmãreºte formarea omului în dimensiunile sale fundamentale
ºi dacã religiozitatea este una dintre acestea, atunci învãþãmântul religios nu
poate sã lipseascã din ºcoalã. Mai mult, învãþãmântul religios este un drept –
cu relativa obligaþie a ºcolii – al elevului ºi al pãrinþilor ºi, în ce priveºte
formarea omului, este un instrument foarte important, cel puþin în cazul religiei
catolice, pentru a ajunge la o sintezã adecvatã între credinþã ºi culturã. De
aceea, învãþãmântul religios, distinct ºi, în acelaºi timp, complementar
catehezei propriu-zise, ar trebui sã fie prezent în orice ºcoalã.

Învãþãmântul religios în ºcoalã este, ca ºi cateheza, „o formã prin excelenþã
a apostolatului laicilor” . Din acest motiv, dar ºi pentru faptul cã predarea8

religiei în ºcoalã are nevoie de un mare numãr de profesori, le revine laicilor
sarcina de a se angaja în acest învãþãmânt. Prin urmare, profesorii de religie
laici trebuie sã-ºi dea seama de marea sarcinã pe care o au în acest domeniu.
Fãrã colaborarea lor generoasã, învãþãmântul religios în ºcoalã nu ar putea sã
se adapteze la necesitãþile prezente .9

În calitate de colaboratori ai Bisericii în lucrarea de formare a copiilor ºi
tinerilor, profesorii de religie trebuie sã aibã în vedere cã ei „nu transmit
propria doctrinã sau a vreunui alt învãþãtor, ci învãþãtura lui Isus Cristos” . De10

aceea, în transmiterea acestei învãþãturi ºi þinând cont de auditoriul pe care îl
au în faþã, profesorii de religie „vor avea... înþelepciunea sã ia din domeniul
teologic ceea ce poate ilumina reflecþia ºi învãþãmântul lor, fãcând referinþã...
la adevãratele izvoare, în lumina magisteriului”, de care depind în exerciþiul
funcþiei lor ºi „se vor abþine de la a tulbura sufletul copiilor ºi al tinerilor... cu
teorii strãine” . 11

Este evident cã roadele învãþãmântului religios în ºcoalã depind în mare
mãsurã de profesorul de religie: de ceea ce el este ºi de ceea ce el face. El este
persoana-cheie, agentul esenþial al realizãrii proiectului educativ. Valoarea
predãrii sale este însã legatã de mãrturia vieþii sale, care actualizeazã în ochii
elevilor învãþãtura pe care o propune. De aceea, de la el se aºteaptã sã fie o
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persoanã bogatã în daruri de naturã ºi de har; sã fie capabilã sã le mãrturiseascã
în viaþã; sã fie pregãtitã cum se cuvine pentru învãþãmânt; sã fie dotatã cu o
amplã bazã culturalã ºi profesionalã, pedagogicã ºi didacticã; sã fie deschisã
dialogului.

În profesorul de religie, elevii observã mai ales calitãþile sale umane.
Învãþãtor al credinþei, el trebuie sã fie, dupã modelul lui Cristos, ºi învãþãtor al
omenitãþii. Nu numai culturã, ci ºi afecþiune, tact, înþelegere, seninãtate a
spiritului, echilibru în judecatã, rãbdare în ascultare, calm în rãspunsuri,
disponibilitate în colocviul personal. Profesorul de religie, care posedã o clarã
viziune a universului creºtin ºi trãieºte conform ei, reuºeºte sã-i conducã pe
elevi la aceeaºi viziune clarã ºi îi determinã la o acþiune coerentã.

Profesorul de religie nu trebuie sã rãmânã surprins de faptul cã elevii vin la
ºcoalã influenþaþi de ceea ce aud ºi vãd în modelele de gândire ºi de viaþã ale
oamenilor. Ei vin cu impresii preluate din „civilizaþia comunicaþiilor”. Unii,
poate, aratã indiferenþã ºi insensibilitate. Programele ºcolare nu intrã în aceste
aspecte, însã profesorul de religie trebuie sã se confrunte cu ele. De aceea, el
va trebui sã-i primeascã pe elevi cu simpatie ºi dragoste, sã-i accepte aºa cum
sunt. Le va explica apoi cã dubiul ºi indiferenþa sunt fenomene comune ºi de
înþeles. Îi va invita prieteneºte sã caute ºi sã descopere împreunã mesajul
evanghelic, izvor de bucurie ºi seninãtate. La pregãtirea terenului va ajuta
foarte mult prestigiul profesorului, dar ºi viaþa sa interioarã ºi rugãciunea
pentru cei care i-au fost încredinþaþi.

Un mod eficient pentru a intra în sintonie cu elevii este cel de a vorbi cu ei
ºi de a-i lãsa sã vorbeascã. În aceastã atmosferã de încredere ºi de cordialitate,
se vor putea ridica anumite întrebãri, în funcþie de loc ºi vârstã, dar care tind sã
devinã tot mai universale ºi mai precoce. Pentru tineri sunt întrebãri serioase,
care se ridicã în faþa unui studiu senin al credinþei. Profesorul va rãspunde cu
rãbdare ºi umilinþã, fãrã declaraþii peremptorii, care riscã de fie contrazise. Va
invita în clasã experþi în istorie ºi ºtiinþe moderne. Va pune în slujba tinerilor
pregãtirea sa culturalã. Se va inspira din rãspunsurile pe care Conciliul al II-lea
din Vatican le-a dat la aceste întrebãri. Aceastã muncã de explicaþie va trebui
sã se facã, în teorie, la începutul fiecãrui an, ºi pentru faptul cã în timpul
vacanþei elevii au avut ocazia sã experimenteze noi dificultãþi. Experienþa va
sugera sã se intervinã în orice ocazie potrivitã.

ªi în învãþãmântul religios, improvizarea este periculoasã. Trebuie fãcut tot
posibilul pentru ca în ºcoalã sã fie profesori de religie potriviþi pentru aceastã
misiune. Formarea lor este una dintre exigenþele cele mai importante. Profesorii
de religie laici trebuie sã ajungã ºi ei la acea cunoaºtere experimentalã a
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misterului lui Cristos ºi al Bisericii pe care preoþii ºi cãlugãrii o ating în timpul
formãrii lor. În plus, trebuie privit ºi la ziua de mâine, favorizând crearea unor
centre pentru formarea profesorilor de religie. Este o „investiþie” care va da
roade bune. Din partea lor, instituþiile ecleziastice trebuie sã dedice o atenþie
deosebitã ºi sã activeze cursuri de pregãtire specificã, pentru ca viitorii
profesori de religie sã-ºi poatã desfãºura activitatea lor cu competenþã ºi
eficienþã.

Riassunto

Questo studio parte dalla convinzione che la catechesi nella Chiesa e
l’insegnamento della religione nella scuola sono due vie distinte ma
complementari per la formazione integrale del cristiano e, in particolare, dei
bambini e dei giovani.
Sulla base dei contributi più recenti del magistero ecclesiastico su questo
argomento, in un primo punto viene presentata l’importanza e le varie forme di
catechesi nella Chiesa. Un secondo punto cerca di individuare i tratti distintivi
dell’insegnamento religioso nella scuola. In un terzo punto si cerca di fare
un’analisi delle condizioni socio-culturali in cui vivono i giovani di oggi in vista
di un insegnamento religioso più efficace. In fine, il quarto punto prende in
considerazione l’insegnante della religione nella scuola, quale collaboratore della
Chiesa nella formazione dei giovani.


