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EDITORIAL

PREDAREA RELIGIEI ÎN ªCOALÃ

Pr. conf. dr. Wilhelm Dancã
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

În douã serii consecutive (8-9 ºi 15-16 martie 2002), Academia Catolicã „Sf.
Augustin” din Iaºi a organizat un simpozion teologico-pedagogic pe tema
„Religia în ºcoalã la începutul mileniului al III-lea”, în Casa Misionarilor
Verbiþi din Traian (judeþul Neamþ). Au luat parte mons. Petru Gherghel,
episcop de Iaºi, mons. Aurel Percã, episcop auxiliar de Iaºi, mai mulþi pãrinþi
profesori de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaºi, câþiva profesori de
la Universitatea „Al. I. Cuza” ºi ªcoala Normalã „Vasile Lupu” din Iaºi, preoþii
responsabili cu asistenþa spiritualã a profesorilor de religie din dieceza de Iaºi
ºi profesorii de religie (peste 130) din judeþele Neamþ, Iaºi, Suceava, Botoºani,
Bacãu, Vaslui, Vrancea ºi Galaþi. Lucrãrile acestui simpozion sunt publicate în
paginile care urmeazã.

Cãutând un rãspuns la problemele materiale ºi spirituale din societatea
româneascã la început de mileniu III, organizatorii colocviului de la Traian au
considerat cã ºcoala publicã în general poate contribui la depãºirea lor,
deoarece este ºi trebuie sã rãmânã un spaþiu de formare integralã a tinerelor
generaþii. Analizând acest aspect ºi având conºtiinþa cã în zilele noastre miza
ºcolii este enormã – ºtim cu toþii cã om adevãrat este omul educat –,
participanþii la simpozion au fost de acord cu faptul cã politica educaþionalã din
þara noastrã lasã de dorit, poate nu atât la nivel teoretic, cât mai ales la nivel
practic.

Din acest punct de vedere, s-a remarcat faptul cã în privinþa educaþiei
religioase în ºcolile publice existã voinþa politicã de aliniere la standardele
europene, însã asumarea noului cadru legislativ de cãtre responsabilii
programelor de studii religioase nu este însufleþitã de valorile spiritului
european occidental – convieþuire democraticã, toleranþã, respect faþã de
diferenþa confesionalã, lingvisticã ºi culturalã, dialog intercultural etc. –, fiind
nevoiþi pe alocuri sã asistãm la manifestãri de intoleranþã, indiferenþã, uneori
chiar dispreþ faþã de ora de religie ºi faþã de profesorul de religie din ºcoalã.

În acest sens, „cazul judeþului Neamþ” este concludent ºi îngrijorãtor. Nu
intenþionãm sã facem furtunã într-un pahar cu apã, dar este destul de
simptomatic faptul cã, „atunci când nu mai sunt bani”, responsabilii
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învãþãmântului public se dispenseazã de componenta religioasã a formãrii
elevilor. Acesta este aspectul care trebuie sã dea de gândit. În spatele „cazului
Neamþ”, se pot vedea câteva fantasme pãguboase care bântuie prin ºcolile
româneºti: religia nu este consideratã o dimensiune esenþialã pentru viaþa
omului; religia este înþeleasã ca discurs ideologic de care va trebui sã scãpãm
mai devreme sau mai târziu; valorile religioase sunt asimilate unei credinþe
monoconfesionale ºi, prin urmare, pot fi lãsate în seama familiei sau a Bisericii;
raþionalitatea ºtiinþificã ºi tehnologicã sub imperialismul cãreia se aflã ºcoala
româneascã nu poate coabita cu raþionalitatea analogicã specificã acelui univers
de simboluri, rituri, comportamente care poartã numele de religie; se identificã
în mod eronat religia cu catolicismul sau cu ortodoxismul, credinþa cu
religiozitatea, crezul confesional cu spiritualitatea; statutul orei de religie ºi
formarea profesorilor de religie nu se bucurã de aceeaºi atenþie care se acordã
disciplinelor la modã în „societatea epistemologicã” ºi în „societatea
informatizãrii”; profesorii de alte discipline decât cele religioase nu sunt
capabili sã integreze fenomenul religios pe care inevitabil îl întâlnesc în drumul
lor de studiu ºi de formare, izolându-l în mod arogant în zona „preºtiinþificã”
etc.

Pentru a preveni sau a îndepãrta asemenea interpretãri ºi comportamente
reducþioniste, simpozionul ºi-a propus sã analizeze profilul moral ºi profesional
al profesorului de religie ºi statutul lecþiei de religie în ºcoalã; modul în care
religia în ºcoalã poate contribui la însãnãtoºirea societãþii româneºti în spiritul
valorilor democratice din Uniunea Europeanã la care se pregãteºte sã adere;
modalitãþile de manifestare ale unei educaþii la libertate în sensul de opþiune
pentru valori; proiectul unei formãri integrale, adicã deschisã vieþii în plinãtatea
ei; modalitãþile prin care religia poate favoriza relaþii noi între copii, între
pãrinþi, între copii ºi pãrinþi; dacã formarea religioasã îngãduie copiilor ºi
tinerilor sã dea un sens vieþii.

Fãrã îndoialã, existã o distanþã între intenþii, idealuri ºi fapte. Lucrul acesta
s-a verificat ºi în cazul simpozionului ale cãrui lucrãri le publicãm în paginile
revistei noastre.

Astfel, în prima zi simpozionului, atât în prima, cât ºi în a doua serie, pr. Vl.
Petercã a subliniat faptul cã religia creºtinã trebuie mai întâi sã fie înþeleasã ºi
apoi trãitã; pr. A. Bulai a spus cã nu trebuie uitat izvorul din care se hrãneºte
ºcoala la începuturile ei, dar ºi astãzi, ºi anume din legãtura ei intimã cu
locurile de cult, cu sanctuarele; pr. W. Dancã a fãcut diferenþa între creºtinism
ºi religiozitate, arãtând cum creºtinismul este o cale cãtre Dumnezeu, este o
religie a alteritãþii transcendente ºi, prin urmare, identitatea creºtinului se
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defineºte prin raportul lui cu celãlalt, cu cel diferit poate ca mentalitate, culturã,
credinþã etc.; pr. ªt. Lupu a arãtat cã persoana cheie a proiectului educaþional
este profesorul, de aceea este necesar sã fie înzestrat cu cele necesare
comunicãrii – capacitate de dialog, calitãþi umane – ºi sã beneficieze de o
formare permanentã; Preasfinþitul P. Gherghel ºi Preasfinþitul A. Percã spuneau
cã profesorul de religie este o bogãþie pentru ºcoalã, iar Biserica este solidarã
cu profesorul de religie, deoarece, în felul lui, participã la lucrarea ei de
evanghelizare a lumii.

În cadrul discuþiilor care au avut loc pe ateliere atât în prima, cât ºi în a doua
serie, participanþii au cerut lãmuriri asupra calitãþii raportului dintre copii ºi
pãrinþi în privinþa participãrii la ora de religie, s-au întrebat cum putem adapta
limbajul parabolelor la lumea de astãzi, cum putem dialoga cu reprezentaþii
altor confesiuni sau religii, cum putem face ca lecþia de religie sã fie mai
atractivã, cum putem rãspunde la concurenþa neloialã a profesorilor ortodocºi,
cum putem aprofunda comuniunea dintre profesor ºi elev, cum putem suplini
lipsa de manuale de religie, dacã nu ar fi necesarã cumva predarea religiei ºi la
adulþi, cum putem schimba mentalitatea copiilor ºi a familiilor doar într-o
singurã orã de religie pe sãptãmânã ºi altele asemenea.

De fiecare datã, a doua zi a simpozionului a fost consacratã unor teme
practice. Avocata M. Ciobanu a arãtat cã legislaþia civilã cu privire la ora de
religie este sãracã ºi oscilantã; pr. M. Patraºcu a spus cã legislaþia Codului de
drept canonic este sãracã în precizãri, totuºi subliniazã un principiu
fundamental, ºi anume cã pãrinþii au obligaþia de a-i educa pe copii în spiritul
valorilor creºtine; fratele A. Andueza ºi fratele A. Perera au subliniat faptul cã
ºcoala catolicã este o alternativã care se manifestã prin competenþã pedagogicã
ºi cultivã dialogul fecund între ºcoalã ºi culturã, ºcoalã ºi Bisericã, ºcoalã ºi
societate; prof. C-tin Cucoº afirma cã educaþia religioasã se deosebeºte de
învãþãmântul religios ºi a pledat cauza integrãrii religiei în ºcoala româneascã
de azi, mai exact integrarea conþinutului, ºi nu a confesiunilor; pr. B. Lucaci a
vorbit despre importanþa „proiectãrii didactice”, deci a lecþiei de religie,
subliniind strategiile ºi procedeele de evaluare; prof. M. Purþuc s-a oprit asupra
importanþei evaluãrii corecte a elevului de la ora de religie, care trebuie fãcutã
þinând cont de funcþia ei multiplã – diagnosticã, prognosticã, de certificare a
cunoºtinþelor, de selecþie a elevilor; iar la sfârºit, Preasfinþitul Petru Gherghel
a plasat simpozionul în cadrul drumului sinodal al Diecezei Romano-Catolice
de Iaºi, subliniind rolul pozitiv pe care îl pot juca profesorii de religie în
calitatea lor de luminãtori ai societãþii româneºti ºi ai Bisericii noastre locale.
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Pe scurt, simpozionul s-a desfãºurat în douã etape, una teologicã ºi alta
pedagogicã, ºi a pus în luminã importanþa asumãrii semnificaþiei valorilor pe
care le implicã religia, apoi, legatã de ea, importanþa doctrinei ºi a mãrturiei
creºtine, ca ºi competenþa pedagogicã a profesorilor de religie. Referitor la
aspectele pozitive, menþionãm faptul cã majoritatea profesorilor de religie
prezenþi la simpozion erau tineri, deci capabili sã suplineascã diferitele lipsuri
din învãþãmântul românesc prin curaj ºi generozitate, cã sunt în relaþii bune cu
Biserica, cu parohiile în special, cã sunt doritori de informare la zi în privinþa
orei de religie ºi de formare nu doar profesionalã, ci ºi spiritualã. Cât priveºte
aspectele negative, care aºteaptã o rezolvare prin unirea eforturilor profesorilor,
elevilor, familiilor ºi a comunitãþilor spirituale de bazã, s-a vorbit despre faptul
cã mulþi copii sunt fãrã pãrinþi de facto, aceºtia fiind plecaþi în alte þãri din
motive de muncã, cã ºcoala româneascã este lovitã de sãrãcie materialã, din
care izvorãsc alte tensiuni artificiale sau reale, cã lipsesc manualele de bazã în
predarea orei de religie.

Punând în balanþã toate aspectele relevate în cadrul discuþiilor ºi
conferinþelor, putem accepta ca ºi concluzie faptul cã ora de religie poate
contribui în mod eficient, dacã este bine înþeleasã ºi susþinutã de factorii
decizionali din ºcoli, la cunoaºterea patrimoniului cultural ºi spiritual nu doar
al þãrii, ci al Europei ºi al lumii, poate fi creatoare de sens în lumea noastrã
postideologicã ºi din ce în ce tot mai fragmentatã în ciuda globalizãrii
economice ºi informaþionale, poate crea premisele unei convieþuiri civile în
respectul diferenþei culturale ºi confesionale, în sfârºit, poate îndeplini un rol
etic în formarea integralã a tinerelor generaþii.

În spiritul dialogului cu alte instanþe decât cele locale, acest numãr al revistei
noastre gãzduieºte patru intervenþii importante în legãturã cu tema în discuþie,
semnate de cunoscutul publicist de la Timiºoara R. Lazu, de C. Simut de la
Universitatea Emanuel din Oradea, de prof. dr. C. Bild de la Universitatea de
Medicinã din Iaºi ºi de prof. F. Pajer de la Universitatea „Maria Assunta” din
Roma. Recomandãm în mod deosebit intervenþia semnatã de prof. Pajer, atât
pentru competenþa de care dã dovadã în tratarea unei teme complexe, cum este
studiul ºtiinþelor religiei în Europa pluriculturalã, cât ºi pentru faptul cã ne
introduce în experienþa europeanã cu privire la ora de religie ºi statutul
profesorului de religie, care ne poate ajuta sã înþelegem mai bine provocãrile
umane, sociale ºi culturale din zilele noastre ºi la care familia, Biserica ºi
ºcoala româneascã trebuie sã caute un rãspuns adecvat.



PROFILUL SPIRITUAL ªI MORAL
AL PROFESORULUI DE RELIGIE

Episcop Petru Gherghel
Episcop auxiliar Aurel Percã

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



14

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.



PEDAGOGIA  LUI ISUS1

ÎN PARABOLELE EVANGHELICE

Mons. prof. Vladimir Petercã
Institutul Teologic Romano-Catolic, Bucureºti

Creºtinismul a însemnat, încã de la început, o învãþãturã transmisã altora
spre a fi cunoscutã, învãþatã, memorizatã ºi trãitã pânã la martiriu. Creºtinismul
nu a fost niciodatã o învãþãturã la care sã aibã acces numai cei iniþiaþi sau cei
aleºi pentru acest scop. Dimpotrivã, toþii apostoli au primit de la Isus cel înviat
aceastã poruncã: „Aºadar, mergeþi, învãþaþi toate neamurile, botezându-le în
numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, învãþându-le sã þinã toate câte
v-am poruncit” (Mt 28,19). 

Ne reþin atenþia douã expresii din cuvintele de adio pronunþate de Isus cu
prilejul înãlþãrii la cer ºi pe care doar Matei le-a reþinut: învãþaþi toate
neamurile ºi învãþându-le sã þinã toate câte v-am poruncit. Aceste douã
expresii exprimã voinþa ultimã a Mântuitorului. Prin urmare, creºtinismul nu
a însemnat nicicând o învãþãturã ezotericã la care sã aibã acces doar câþiva
iniþiaþi pregãtiþi special pentru aceasta. Creºtinismul a însemnat o carte vie,
deschisã tuturor acelora care voiau sã cunoascã noua învãþãturã predicatã de
Isus. Aºa au înþeles ºi sfinþii Pãrinþi creºtinismul când au organizat primele
ºcoli de învãþãturã în Orient ºi în Occident. La aceste ºcoli s-au format
generaþiile de predicatori, învãþând temeinic doctrina creºtinã ºi devenind buni
cunoscãtori ºi predicatori neînfricaþi ai religiei creºtine.

Creºtinismul a însemnat înainte de toate o învãþãturã desãvârºitã. Un
exemplu în acest sens ne oferã Predica de pe munte. Avea atâta dreptate
evanghelistul Marcu când scria, referindu-se la modul de a învãþa al
Mântuitorului: „o învãþãturã nouã ºi plinã de autoritate” (Mc 1,27).
Creºtinismul este o învãþãturã care se adreseazã în egalã mãsurã inimii ºi minþii
omului, adicã omului în totalitatea sa.

 Termenul pedagogie, la care se referã studiul prezent, vine din limba greacã (ðáéäáãïãéá1

adicã, ðáéò, ðáéäïò = copil ºi áãïãå = conducere) ºi înseamnã ºtiinþa care studiazã metodele de

educaþie ºi de instruire a oamenilor sau a tineretului în special. Cf. Dicþionar de neologisme,

Bucureºti 1978 .3
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1. Ce sunt parabolele?

Termenul parabolã vine din limba greacã ðáñáâïëç ºi înseamnã comparaþie
sau discurs pe bazã de asemãnare. Acest termen, aºa cum este el folosit în
Evanghelii, poate fi definit în felul urmãtor: o povestire fictivã, dar verosimilã,
care ilustreazã o învãþãturã moralã sau un adevãr doctrinar prin intermediul
unei comparaþii sau asemãnãri. 

Este necesar sã facem din capul locului o clarificare între parabolã ºi
alegorie. În timp ce alegoria este formatã dintr-o serie de metafore, în care
fiecare element constitutiv are o semnificaþie precisã (cf., de exemplu, viþa ºi
mlãdiþele din alegoria cu acelaºi nume din In 15,1-17), în parabolã, în schimb,
ceea ce conteazã este substanþa învãþãturii, pe când cuvintele au o funcþie mai
curând ornamentalã. De asemenea, parabola are ca scop în sine clarificarea unei
probleme; alegoria, în schimb, ascunde adevãrul. Atât parabolele, cât ºi
alegoriile sunt genuri literare foarte apropiate între ele ºi tocmai de aceea este
logic ca elemente alegorice sã se infiltreze deseori în textele parabolelor.

Ca formã literarã, parabolele sunt poate cele mai potrivite cu modul dialogal
de care se folosea Isus pentru a intra în contact direct cu ascultãtorii sãi. De
aceea, parabolele sunt, în primul rând, o modalitate de a intra în dialog cu
masele eterogene de oameni. Isus nu se mulþumeºte numai sã se prezinte în faþa
ascultãtorilor sãi cu un punct de vedere personal, ci vrea sã se confrunte ºi cu
alte puncte de vedere. Pentru aceasta, Isus este direct interesat sã se adreseze
ºi inimii ascultãtorilor sãi, înainte de a le vorbi minþii. 

Creºtinismul vrea sã fie mai întâi înþeles, apoi trãit ºi, în cele din urmã,
predicat. Din acest motiv, putem presupune cã Isus Cristos a adoptat o
pedagogie de la care nu fãcut niciodatã rabat. Lui Isus nu i-a fost fricã sã
asculte punctul de vedere al ascultãtorilor sãi ori sã-ºi confrunte propriile idei
cu cele ale altora. Dimpotrivã, s-a angajat de fiecare datã la un dialog rodnic ºi
eficace cu interlocutori sãi, a procedat la un schimb de idei sau a împãrtãºit cu
ei o nouã experienþã de viaþã. De aceea, mulþi exegeþi înclinã sã creadã cã
parabolele nu au o simplã funcþie cu caracter pedagogic, ci, dimpotrivã, sunt
un instrument didactic destinat sã comunice idei ºi, implicit, experienþe de
viaþã. Isus, fiind un bun pedagog ºi psiholog, ºtia perfect sã se adapteze
interlocutorilor sãi, mentalitãþilor lor, modului lor de a gândi, de a fi sau de a
concepe viaþa. 

Au fost unii exegeþi care au considerat parabolele drept simple modalitãþi
„de a povesti glume sau de a evoca situaþii familiare ascultãtorilor” ºi, prin
urmare, ca fiind destinate unor „persoane care aveau nevoie de a fi distrate, ºi
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nu atât de a li se comunica un mesaj anume” . Un alt exeget definea parabolele2

ca fiind pur ºi simplu „o armã de controversã... al cãrei scop era cel de a se
apãra sau de a ataca” . În sfârºit, Joachim Jeremias, un exeget german bun3

cunoscãtor ºi un pasionat al lumii parabolelor, împãrtãºeºte întrutotul punctul
de vedere exprimat mai sus: „parabolele sunt, în primul rând, o armã de luptã” .4

Primul exeget care le-a definit ca „o situaþie de dialog” a fost tot unul
german, E. Linnemann . Dupã pãrerea lui, parabolele erau destinate nu atât sã5

comunice idei ori sã-ºi informeze ascultãtorii, ci, în primul rând, sã obþinã
consensul lor ºi, apoi, sã-i determine sã facã o alegere personalã ºi conºtientã.
Plecând de la aceastã premisã, se poate spune cã multe dintre parabolele lui
Isus propun o situaþie specialã în care Isus este chemat sã intre în dialog cu
ascultãtorii sãi, care împãrtãºesc puncte de vedere diferite de ale lui. O simplã
discuþie cu aceºti ascultãtori ar fi trezit doar curiozitatea lor, însã Isus vrea mult
mai mult, pune în joc întreaga sa pedagogie. De aceea, fãrã sã jigneascã sau,
mai bine zis, fãrã ca cineva sã se simtã cumva jignit, Isus preferã sã istoriseascã
un crâmpei din viaþa obiºnuitã, cunoscutã ºi trãitã de toþi în viaþa de zi cu zi. În
felul acesta, discuþia lui Isus cu masele cãpãtã un ton realist, este transpusã pe
un alt teren, cel al experienþei acumulate în viaþa de fiecare zi. Astfel, pentru
Isus, parabolele devin un instrument eficace de a conduce un dialog pe multiple
planuri cu ascultãtori sãi ºi, deci, de-a evita acele împotmoliri care sunt inerente
controverselor.

Prin urmare, marea artã pedagogicã a lui Isus se aratã, în primul rând, în
parabolele sale. Acestea nu sunt contestate de nimeni, ci, dimpotrivã, mulþi
dintre ascultãtori se recunosc în ele. Dovadã a acestui fapt sunt expresiile
introductive cu funcþie interogativã, de exemplu, „Care dintre voi?” (Lc
11,5.11; 12,25; 14,5.28; 15,4; 17,7) sau „Ce þi/vi se pare?” (Lc 17,25; 18,12;
21,28) sau prezenþa particulei „oare?” (Mt 7,16; Mc 4,21 ºi Lc 6,39). 

Aºa cum ºtiþi cu toþii, parabolele ocupã cea mai mare parte din textul
evanghelic, în special la sinoptici. Prin parabole sale, Isus ne-a fãcut cunoscutã
experienþa sa cu adevãrat unicã, trãitã în precedenþã în sânul Tatãlui sãu ceresc,
exprimatã prin formula teologicã in sinu Patris. Semnificativã, în parabole lui
Isus, este acþiunea lor. Ne impresioneazã, de exemplu, caritatea samariteanului

 Cf. E. TROCM É, Jésus de Nazareth vu par les témoins de sa vie, Neuchâtel 1971, 94-110.2

 Cf. T. CADOUX, The Parables of Jesus – Their Art and Use, New York 1931.3

 Cf. Die Gleichniße Jesu, Göttingen 1962 , 17 º.u.4 6

 Cf. Gleichniße Jesu – Einführung und Auslegung, Göttingen 1971, 27-31.5
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milostiv din parabola cu acelaºi nume sau viclenia administratorului necinstit.
De aceea, cred cã aceastã definiþie a parabolelor lui Isus este cea mai potrivitã: 

Parabolele lui Isus sunt unul dintre elementele narative de bazã ale Noului
Testament. Nu ajunge sã spui cã Isus foloseºte parabolele pur ºi simplu pentru cã
este un bun pedagog. Nu numai pentru a-i face atenþi pe ascultãtorii sãi relateazã
Isus istorii sau, mai bine zis, istorisiri care fac referinþã la situaþii concrete de viaþã.
Faptul de a apela la aceastã formã oratoricã este cuprinsã în însãºi natura
evangheliei. Pe scurt, acþiunea este semnificativã .6

Exegeþii sunt unanimi în a afirma cã, dintre toate textele neotestamentare,
parabolele sunt elementul caracteristic al învãþãturii lui Isus din Nazaret. De
aceea, prin parabole noi intrãm în dialog direct cu Mântuitorul, care ne vorbeºte
ºi nouã astãzi, la timpul prezent, cu aceeaºi vigoare ºi cu acelaºi spirit de
convingere ca odinioarã, când vorbea mulþimilor. Vorbirea prin imagini
concrete ºi vii este ceva caracteristic limbajului lui Isus. 

Modul de a enunþa adevãruri, plecând de la situaþii concrete de viaþã,
presupune adoptarea unei logici simple ca formã de argumentaþie, uºor de
memorizat ºi valabilã peste timp. În forma cea mai simplã, parabola este o
metaforã sau o asemãnare luatã din natura înconjurãtoare, din viaþa cotidianã.
Este vorba de exemple sau întâmplãri cunoscute de toþi ºi care impresioneazã
prin culoarea, vivacitatea ºi originalitatea logicii. 

Unii exegeþii definesc parabolele ca fiind adevãrate tratate de teologie
conþinând adevãruri de negrãit, care, în spatele unor imagini obiºnuite sau al
unor comparaþii simple, ascund adevãruri teologice profunde, cu implicaþii
hotãrâtoare pentru trãirea creºtinã de fiecare zi. Pentru acest motiv, pedagogia
lui Isus din Nazaret este unicã ºi impresionantã. Lui Isus nu-i plac adevãrurile
abstracte, înþelese doar de câþiva. El cunoaºte sufletul omului ºi tocmai de
aceea doreºte sã se adapteze modulului sãu de a fi ºi de a gândi. 

Este evident cã tehnica de interpretare a parabolelor ºi aplicaþiile imediate
ce decurg din respectivele interpretãri ne dezvãluie pedagogia unicã a
Maestrului din Nazaret. Graþie bogãþiei inepuizabile a parabolelor ce þâºneºte
ca dintr-un izvor de munte, limpede ºi zglobiu, ne aflãm pe terenul solid al
înþelegerii ºi al aplicaþiilor ce decurg din respectivele parabole. Sã luãm ca
exemplu parabolele împãrãþiei din capitolul 13 al Evangheliei dupã sfântul
Matei, în care autorul prezintã, rând pe rând, realitãþi cunoscute ºi dragi

 Cf. A.N. W ILDER, Early Christian Rhetoric. The language of the Gospel, London 1964–6

Cambridge Mass. 1971, 71. 
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ascultãtorilor lui Isus. Astfel, avem parabola semãnãtorului, a neghinei, a
grãuntelui de muºtar ºi a aluatului, a comoarei ascunse ºi a mãrgãritarului
preþios ºi, în sfârºit, a nãvodului. 

Nu ºtim ce sã admirãm mai întâi în acest capitol dedicat în întregime
parabolelor. Pedagogia lui Isus este unicã ºi inepuizabilã. El analizeazã cu
aceeaºi uºurinþã ºi dibãcie teme legate de agriculturã, cum ar fi parabola
semãnãtorului sau cea a neghinei, sau teme bazate pe un adânc spirit de
observaþie, cum este parabola grãuntelui de muºtar sau a aluatului ºi, în sfârºit,
teme legate de viaþa tãinuitã a evreilor, cum ar fi parabola comoarei ascunsã
sau a mãrgãritarului preþios. Felul lui Isus de a pune problema ºi de a trage
concluziile nu poate fi pus nici un moment la îndoialã. În aceste parabole, Isus
expune, din diferite perspective, misterul împãrãþiei lui Dumnezeu, mister de
credinþã, care cere din partea discipolilor acceptarea plinã de bucurie, dar ºi
misterul necredinþei cauzat de refuzul continuu din partea poporului ales. Prin
urmare, parabola este unul dintre mijloacele expresive caracteristice folosite de
Isus pentru a-ºi expune învãþãtura cu adevãrat divinã.

2. De ce vorbeºte Isus în parabole?

Parabola îºi trage originile, în primul rând, din necesitatea atât de dragã
orientalilor de a vedea un adevãr prin imagini. Adevãrul este îmbrãcat în
elemente pitoreºti, care îl fac mai viu, mai direct ºi mai accesibil. În limbajul
figurat al parabolei intervine un alt factor decisiv, care pare sã fie în contrast cu
scopul deja afirmat. Omul oriental simþea o adevãratã plãcere în a acoperi pânã
la a ascunde adevãrul, fãcând recurs la tot felul de ziceri enigmatice, care
stimulau curiozitatea ascultãtorilor ºi-i determinau la cãutarea adevãrului. 

Toate aceste aspecte sunt prezente în parabolele lui Isus. Trebuind sã
prezinte ºi sã reprezinte misterul împãrãþiei lui Dumnezeu ºi, implicit, misterul
persoanei sale unui public eterogen ºi, în parte, nepregãtit, Isus a folosit, în
scop pedagogic ºi didactic, parabolele, care, oferind o idee oarecum vagã
despre adevãr, îl constrângeau pe ascultãtor sã reflecteze ºi mai mult asupra
acestuia, pentru a descoperi noi ºi inedite interpretãri. Aºa se explicã întrebarea
fireascã a discipolilor lui Isus: „De ce le vorbeºti în parabole?” (Mt 13,10). 

Isus nu face nici un secret din faptul cã parabolele împãrãþiei, pe lângã
funcþia pedagogico-didacticã, au ºi un scop teologic. Parabolele trebuia sã
ascundã de ochiul rãuvoitorilor misterul profund al împãrãþiei, adicã „de privit
sã priveascã, dar sã nu vadã, de ascultat sã asculte, dar sã nu înþeleagã; ca nu
cumva sã se întoarcã ºi sã fie iertaþi” (Mc 4,12, care parafrazeazã Is 6,9-10).
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Împãrãþia cerurilor, promisã de Dumnezeu ºi vestitã de Isus, este acum
concretizatã în persoana sa. Împãrãþia cerurilor este, înainte de toate, un dar
divin. Acest mister, prin intermediul credinþei, îi împarte pe oameni în douã
categorii. Pe de o parte, sunt cei care vãd ºi cãrora lor le este dat sã înþeleagã
„misterele împãrãþiei lui Dumnezeu” (Mt 13,11); pe de altã parte, sunt „cei de
afarã” (Mc 4,11), cei care îºi închid inima ºi mintea în faþa harului divin. Primii
sunt numiþi de Isus însuºi „fericiþi” (Mt 13,16); ceilalþi, în schimb, sunt vrednici
de pedeapsa cea veºnicã (Mt 13,42).

Drumul cel mai direct pentru a cunoaºte marea personalitate a lui Isus din
Nazaret, este câmpul vast al parabolelor. În ele se ascunde viaþa de fiecare zi
cu problemele ºi tensiunile ei, cu conflictele ºi bucuriile ei, aºa cum a trãit-o
Isus odinioarã în Palestina ºi care i-a oferit, din abundenþã, teme ºi imagini
pentru conþinutul parabolelor. 

Isus a fost cu adevãrat un Maestru în a relata la momentul potrivit o
parabolã. Se poate spune cã Isus a fost un mare cunoscãtor al sufletului uman.
El a ºtiut sã vorbeascã simplu ºi pe înþelesul tuturor, adicã cu exemple luate din
viaþa de fiecare zi a evreilor. Parabolele lui Isus nu sunt opere de artã literarã,
ele nu au ca scop sã ne transmitã principii de naturã generalã, dimpotrivã,
fiecare dintre parabole a fost pronunþatã într-un anumit moment din viaþa lui
Isus, în împrejurãri cu adevãrat imprevizibile. 

Parabolele sunt modul cel mai lesne, dar ºi cel mai simplu prin care Isus îºi
expune învãþãtura. Prin parabole, cunoaºtem mãrinimia lui Dumnezeu ºi
dragostea lui Isus Cristos faþã de noi, oamenii, conform principiului: „nu cei
sãnãtoºi au nevoie de medic, ci cei bolnavi” (Mc 2,17). Isus se adresa unei
mase de oameni care cuprindea toate categoriile: bãrbaþi ºi femei, tineri ºi
vârstnici, bogaþi ºi sãraci, evrei ºi greci, pentru cã toþi aveau nevoie de medic,
adicã de Dumnezeu. 

Din modul în care Isus se adreseazã acestor oameni aflaþi în cãutarea
adevãrului, din modul în care îºi selecteazã temele ce urmeazã sã le supunã
atenþiei interlocutorilor sãi, din modul în care concepe conþinutul respectivelor
parabole, adicã forma, limbajul ºi implicaþiile lor, avem astãzi tot atâtea
domenii de cercetare ºi analizã. De asemenea, tonul cu care Isus pronunþã
parabolele, blândeþea ºi bunãtatea sa fãrã margini, spiritul de îngãduinþã ºi
toleranþã dus pânã la limita posibilului au fãcut din parabole adevãrate bijuterii,
care cer sã fie studiate ºi azi cu aceeaºi pasiune. 

Pe drept cuvânt, în parabole, noi auzim ºi astãzi cuvintele lui Isus, aºa cum
le-a pronunþat el odinioarã, fãrã nici o modificare sau schimbare de sens. În
parabolele lui Isus, noi ascultãm acum, ca ºi odinioarã, sua ipsissima vox. Prin
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urmare, este firesc sã învãþãm din parabole pedagogia extraordinarã a lui Isus,
pentru cã prin intermediul lor ne aflãm la sursã, la origini.

3. Parabolele, o armã de luptã?

Isus a folosit parabolele ca o adevãratã armã de luptã, pentru a ataca, dar fãrã
a jena, pentru a provoca conºtiinþele, dar fãrã a le sufoca, pentru a crea o stare
conflictualã, dar fãrã a se folosi de ea. Fiecare parabolã cere o explicaþie, dar
ºi un rãspuns. Din acest motiv, ele îi deranjeazã pe ascultãtorii sãi, produc o
crizã în comoditatea lor sau o ciocnire de idei, dar, în acelaºi timp, provoacã ºi
o verificare a propriilor idei ºi gânduri. Isus a vorbit oamenilor de odinioarã,
dar ni se adreseazã în egalã mãsurã ºi nouã astãzi. Isus a vorbit oamenilor fãcuþi
din carne ºi sânge, ca ºi noi. El s-a adaptat situaþiei ºi mentalitãþii lor. 

Fiecãrei parabole îi corespunde un moment precis din viaþa ºi activitatea lui
Isus. Exegeþii numesc acest prilej unic în care parabolele au luat fiinþã Sitz im
Leben. Or, tocmai acest moment cu totul special, acest Sitz im Leben, este
necesar pentru noi astãzi, pentru a putea înþelege ºi aprecia adevãratul sens al
parabolelor din Noul Testament.

Ce anume intenþiona Isus sã transmitã ascultãtorilor, prin intermediul
parabolelor, în acel moment al vieþii sale? Care era efectul parabolelor asupra
ascultãtorilor sãi? Astãzi, exegeþii sunt de acord asupra urmãtorului fapt: Isus
avea un mod foarte personal de a se folosi de parabole. Cea mai bunã metodã
de analizã ºi interpretare a parabolelor va fi aceea care corespunde cel mai bine
cu însãºi metoda lui Isus de a se adresa mulþimilor în parabole. De asemenea,
urmãrind atent parabolele, noi individualizãm care sunt cerinþele lui Isus faþã
de ucenicii lui de astãzi.

În parabolele sale, Isus se ocupã cel mai mult de probleme practice, ºi nu de
terorii vagi sau de argumente abstracte. Parabolele lui Isus se referã la moduri
de a fi ºi de a acþiona, la comportamente sau atitudini concrete de viaþã, ºi mai
puþin la idei abstracte sau gândire filozoficã. Pe Isus nu-l intereseazã cine
suntem ºi cu ce ne lãudãm. 

Isus foloseºte parabolele în situaþii concrete de dialog ºi, deci, ca un mijloc
de a dialoga cu mulþimile, ºi mai puþin ca un mijloc pedagogic sau ca un
instrument didactic sau polemic.

Forþa de convingere a parabolelor lui Isus izvorãºte din experienþa de fiecare
zi la care ele fac apel. În înþelegerea parabolelor, decisivã este experienþa, ºi nu
forþa unei logici pur conceptuale sau cerebrale.
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O trãsãturã esenþialã parabolelor sau, altfel spus, numitorul comun al
parabolelor este acþiunea. Parabolele nu se mulþumesc sã arate cum sunt
anumite lucruri sau persoane, ci modul în care acþioneazã ºi se comportã ele în
realitate. În funcþie de acþiunile lor, parabolele se împart în douã mari grupe:

– parabole care se referã la comportamentul ascultãtorilor lui Isus. Aceste
parabole recomandã de obicei o anumitã conduitã sau îndeplinesc funcþia de
avertisment; 

– parabole care vor sã explice comportamentul lui Isus Cristos ºi, implicit,
cel al lui Dumnezeu faþã de noi oamenii. 

O dovadã în acest sens vine din faptul cã parabolele evanghelice nu se
prezintã niciodatã ca simple fabule care atribuie plantelor sau animalelor
acþiuni sau sentimente specifice oamenilor. Nici o parabolã nu face apologia
copacilor, care îºi doresc un rege, aºa cum este cazul în Jud 9,8-15. În ceea ce
priveºte referinþele la animale, trebuie sã semnalãm urmãtoarele:

– avertismentul dat de a-i evita pe „profeþii mincinoºi, care vin în piei de
oaie, iar pe dinãuntru sunt lupi rãpitori”(Mt 7,15);

– invitaþia de a imita prudenþa „ºerpilor” ºi simplitatea „porumbeilor” (Mt
10,16b).

4. Parabole care se referã la comportamentul ascultãtorilor lui Isus

Parabolele din aceastã categorie sunt foarte numeroase, iar caracterul lor este
evident. Unele dintre ele recomandã un comportament determinat; altele, în
schimb, îi avertizeazã pe ascultãtori împotriva unui anumit comportament care
ar avea urmãri de nedorit. 

Din prima categorie avem, de exemplu, patru parabole care prezintã aºa
numitele relatãri exemplare ºi care, evident, nu au nevoie de explicaþii
suplimentare pentru a le înþelege lecþia: samariteanul milostiv (Lc 10,30-37);
bogatul fãrã minte (Lc 12,16-20); bogatul nemilostiv ºi Lazãr cel sãrac (Lc
16,19-31); fariseul ºi vameºul (Lc 18,9-14). În alte parabole, ascultãtorul este
invitat sã ia exemplu de la economul necinstit (Lc 16,1-8) sau de la muncitorul
care descoperã o comoarã în pãmânt sau de la negustorul care gãseºte un
mãrgãritar ales (Mt 13,44-46). ªirul acestor exemple ar putea fi completat ºi cu
alte parabole, cum ar fi cea a omului care, înainte de a pleca la rãzboi,
chibzuieºte bine forþa armatelor sale (Lc 14,28-32).

Alte parabole, în schimb, conþin exemple ce nu trebuie în nici un caz
urmate. Aceste parabole sunt: servitorul neîndurãtor (Mt 18,23-34); arendaºii
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ucigaºi (Mc 12,1-9); fecioarele neînþelepte (Mt 25,1-12); servitorul ºi talanþii
încredinþaþi (Mt 25,14-30).

În sfârºit, întâlnim alte parabole, care ne oferã simultan douã alternative, una
de ales, iar cealaltã de evitat. De exemplu, în Mt 7,24-27 se cere imitarea
omului prudent, care ºi-a construit casa pe stâncã, ºi nu a omului care ºi-a
construit casa pe nisip. În alt caz, ascultãtorii sunt îndemnaþi sã acþioneze luând
exemplu de la portarul care aºteaptã întoarcerea stãpânului (Mc 13,34-36), ºi
nicidecum sã se lase influenþaþi de exemplul proprietarului, care a neglijat pur
ºi simplu paza casei (Mt 24,43).

Pe aceeaºi linie trebuie interpretate ºi alte parabole, chiar dacã ele prezintã
uneori caracteristicile unor simple asemãnãri. În acest context, trebuie evocate
urmãtoarele exemple: „nimeni nu coase un petic nou la o hainã veche” sau
„depoziteazã vin nou în burdufuri vechi” (Mc 2,21-22); cazul copiilor care
doresc un joc diferit de cel la care sunt de fapt invitaþi (Lc 7,31-32); omul care
pretinde sã fie îndepãrtat paiul din ochiul vecinului, în timp ce nu-i pasã de
bârna din propriul ochi (Mt 7,3-5); orbul care doreºte sã fie ghid altui orb (Mt
15,14).

De fapt, paginile Noului Testament abundã în astfel de parabole care se
referã la tipul de comportament ce trebuie adoptat sau, respectiv, evitat de
ascultãtorii lui Isus. De asemenea, trebuie subliniat din nou faptul cã nicãieri
Isus nu-ºi aratã dibãcia de a umbla cu masele ca în parabolele sale, „deoarece
el învãþa ca unul care are autoritate, ºi nu în felul cãrturarilor” (Mt 7,29). 

5. Parabole care se referã la comportamentul lui Isus 
sau la cel al lui Dumnezeu

Acest al doilea tip de parabole, care nu sunt cu nimic inferioare celor citate
pânã acum, se referã la trei cazuri specifice: cazuri în care Isus încearcã sã
explice comportamentul sãu, fãrã a face referinþe la comportamentul Tatãlui;
cazuri în care vorbeºte despre comportamentul lui Dumnezeu, fãrã alte referinþe
la propriul comportament, ºi cazuri în care vorbeºte despre comportamentul lui
Dumnezeu, raportat însã la propriul comportament.

Atunci când Isus vorbeºte despre propriul sãu comportament, nu se foloseºte
de parabole propriu-zise, ci de fraze cu caracter parabolic. Astfel, avem cazul
când Mântuitorul se referã la relaþiile sale cu alþii: „nu cei sãnãtoºi au nevoie
de medic, ci cei bolnavi” (Mc 2,17), iar despre vindecarea sãvârºitã în zi de
sâmbãtã, Isus declarã urmãtoarele: „Care dintre voi care are o oaie ºi-i cade în
fântânã în zi de sâmbãtã, nu se duce ºi o scoate afarã” (Mt 12,11). Din cele



27

douã exemple de mai sus, ca, de altfel, ºi din nenumãrate exemple luate din
paginile Noului Testament, se poate deduce cu uºurinþã cã Isus nu obiºnuieºte
a relata în parabole aspecte referitoare la propria-i persoanã sau sã justifice
propriul comportament.

Într-o altã categorie de parabole, Isus vorbeºte despre comportamentul lui
Dumnezeu, însã fãrã sã facã referinþe la comportamentul sãu. Astfel, ceea ce
spune despre comportamentul lui Dumnezeu explicã, de fapt, ceea ce el însuºi
aºtepta de la ascultãtorii sãi. În acest sens, este semnificativã comparaþia tatãlui
cu comportamentul acestuia faþã de propriul sãu fiu: „Cine dintre voi, dacã fiul
îi va cere pâine, îi va da o piatrã” (Mt 7,9). În definitiv, ceea ce îl intereseazã
pe Isus este încrederea respectuoasã cu care ascultãtorii sãi trebuie sã se
adreseze lui Dumnezeu. Acest lucru reiese cu evidenþã ºi din parabola
prietenului care bate la uºã în miez de noapte (Lc 11,5-7), deºi, în acest caz, nu
trebuie insistat asupra necesitãþii unei rugãciuni perseverente (v. 8). Þinând
cont de remarca surprinzãtoare din respectivul verset, putem semnala faptul cã
aceastã istorie a prietenului rãmas fãrã pâine se concentreazã în realitate nu atât
asupra celui ce bate la uºã noaptea, ci asupra celuilalt care se vede deranjat la
miez de noapte. Întrebarea care se pune este urmãtoarea: cum ar fi reacþionat
ascultãtorul dacã ar fi fost în locul acelui om?

Acum se impune sã facem o analizã a cuvintelor lui Isus referitoare la
atitudinea Tatãlui Ceresc „care face sã rãsarã soarele sãu peste cei rãi ºi peste
cei buni ºi sã plouã peste cei drepþi ºi peste cei nedrepþi”(Mt 5,45). Cu alte
cuvinte, Isus ridicã o problemã deosebit de stringentã pentru teologia iudaicã
tradiþionalã, ºi anume cum este posibil sã se concilieze lipsa de diferenþiere
între cei buni ºi cei rãi, pe de o parte, ºi dreptatea lui Dumnezeu, pe de altã
parte? Pe Isus însã nu-l intereseazã în mod direct aceastã problemã de naturã
teologicã. Toatã atenþia lui se concentreazã asupra comportamentului
ascultãtorilor, adicã, dacã Dumnezeu nu face nici un fel de deosebire, atunci
nici ascultãtori lui Isus nu trebuie sã facã vreo diferenþiere.

Cazul cel mai original în parabolele lui Isus este acela al parabolelor care au
ca obiectiv explicarea comportamentului lui Dumnezeu vãzut în raport cu
comportamentul lui Isus. Din aceste parabole înþelegem care era ideea lui Isus
faþã de misiunea sa. Sã luãm câteva exemple concrete.

Adversarilor sãi, care îi reproºau cã frecventeazã „vameºii ºi pãcãtoºii”, Isus
le rãspunde vorbindu-le despre Dumnezeu Pãstorul, care-ºi cautã neobosit oaia
pierdutã ºi nu-ºi dã rãgaz pânã ce n-o gãseºte ºi, când o gãseºte, trãieºte un
sentiment de mare bucurie (Lc 15,4-7). De fapt, acest Pãstor exprimã gândul
cã Isus nutreºte aceeaºi preocupare ca ºi Dumnezeu faþã de oameni pãcãtoºi. Cu
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alte cuvinte, modul de a acþiona al lui Isus este identic cu modul de a acþiona
al lui Dumnezeu. Aceastã învãþãturã, preluatã ºi de parabola drahmei pierdute
(Lc 15,8-10), se îmbogãþeºte ºi se integreazã perfect în cadrul mai general al
parabolei fiului Risipitor (Lc 15,11-32) sau a lucrãtorilor din vie (Mt 20,1-15).
Aceste douã parabole insistã asupra dispoziþiei care se cere din partea
ascultãtorilor, pentru a recunoaºte acþiunea salvificã a lui Dumnezeu în
comportamentul lui Isus Cristos. Intervenþia lui Dumnezeu, destinatã sã-i
salveze pe oameni, coincide cu misiunea lui Isus ºi, deci, modul de a acþiona
al lui Dumnezeu este identic cu cel al lui Isus.

Dacã este întrutotul adevãrat cã Dumnezeu acþioneazã prin Isus pentru a
pregãti venirea împãrãþiei, este la fel de adevãrat cã aceastã acþiune a lui
Dumnezeu se desfãºoarã într-un mod care tulburã sau chiar deranjeazã cercul
de prieteni ai lui Isus. Este natural deci sã ne întrebãm dacã, într-adevãr, existã
vreo asemãnare între imaginile grandioase referitoare la împãrãþia lui
Dumnezeu ºi realitãþile atât de modeste ale unui minister plin de insuccese ºi
contradicþii? O serie întreagã de parabole abordeazã ºi aceastã tematicã
spinoasã.

Parabola semãnãtorului (Mc 4,3-8) reflectã impresia pe care o aveau
ascultãtorii lui Isus cu privire la ministerul sãu, minister care, aparent, adunã
numai insuccese. În versetul final al parabolei, Isus exprimã totuºi siguranþa
unui mare succes, în ciuda unor constatãri deprimante de pe parcursul
parabolei: sãmânþa cãzutã în pãmânt bun „a dat rod. A încolþit, a crescut ºi a
adus: una treizeci, alta ºaizeci, alta o sutã”. Cu alte cuvinte, ceea ce Dumnezeu
a început nu poate decât sã înfloreascã ºi sã dea rod ºi, deci, sã întreacã orice
aºteptare. Dar dacã Dumnezeu a intervenit în istoria oamenilor trimiþându-l pe
Isus, cum este totuºi posibil ca acum sã lase lucrurile sã meargã de la sine, dând
impresia unui dezinteres total? 

Parabola seminþei ce încolþeºte de la sine (Mc 4,26-29) lasã sã se înþeleagã
cã Dumnezeu permite ca lucrurile sã-ºi urmeze calea lor naturalã. Dupã
semãnat, Dumnezeu lasã ca pãmântul sã acþioneze conform legilor sale, însã
putem fi siguri cã, la momentul seceriºului, Dumnezeu va fi prezent. Atunci ºi
numai atunci neghina va fi separatã de grâul bun (Mt 13,24-30), iar peºtii buni
vor fi ºi ei separaþi de cei rãi (Mt 13,47-48). Tot la fel, din sãmânþa micã ºi
neimportantã de muºtar se va dezvolta un copac mare, în timp ce puþina drojdie
va face sã dospeascã o mare cantitate de aluat (Lc 13,18-21). 

Desigur, ramurile înfrunzite ale smochinului nu reprezintã încã splendoarea
vieþii. Ele sunt semnul care nu înºalã niciodatã (Mc 13,28). Clipa prezentã este,
în realitate, ultima ocazie oferitã smochinului neroditor (Lc 13,6-9), adicã
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ultima tentativã pe care Dumnezeu o întreprinde pentru a-i salva pe cei pãcãtoºi
de la dezastru; este vorba în aceastã afirmaþie de încercãrile divine realizate în
ministerul lui Isus din Nazaret.

6. Concluzie 

Evident, din multitudinea de parabole, din varietatea de limbaj ºi tematici,
din modurile multiple de analizã ºi interpretare etc. reiese încã o datã spiritul
de bun cunoscãtor al sufletului omului, de mare pedagog al lui Isus Cristos. De
aceea, pentru a ilustra comportamentul lui Isus sau, eventual, cel pe care trebuie
sã-l adopte ascultãtorii sãi, parabolele fac deseori referinþe la comportamentul
lui Dumnezeu. 

În analiza acestor parabole, interesul nu trebuie sã se concentreze numai
asupra clarificãrii unuia sau altuia dintre atributele divine sau sã defineascã
ceea ce este Dumnezeu, de exemplu, cã Dumnezeu este milostiv, iertãtor,
rãbdãtor etc. Scopul parabolelor este sã descrie modul în care Dumnezeu
acþioneazã, de exemplu, asemenea unui tatã faþã de fiul sãu, din parabola cu
acelaºi nume (Lc 15,11-32), sau asemenea prietenului faþã de prietenul sãu, din
parabola intitulatã puterea rugãciuni (Lc 11,11-13). 

Dacã aceste douã observaþii sunt juste, atunci este clar cã se face o gravã
eroare atunci când exegeza parabolelor ar fi preocupatã numai de a reduce
învãþãmintele acestor parabole la un adevãr cu caracter general, teoretic ºi
abstract sau de a pune acest adevãr în slujba vreunei teze de teologie
speculativã. Desigur, acþiunea nu trebuie opusã doctrinei care este conþinutã în
mod implicit în respectivele parabole. Este evident cã terenul de acþiune al
parabolelor este cel al comportamentelor, al practicii cotidiene.

În încheiere, am putea sã ne întrebãm dacã primii creºtini nu au vãzut cumva
situaþia lor religioasã din aceeaºi perspectivã. O dovadã în acest sens ar putea
fi numele ïäïò, adicã drum sau cale, pe care ei ºi-l dãdeau pentru a se deosebi
de iudei, aºa cum se întâmplã atunci când Saul vine la Damasc: „cu scopul de
a-i aduce legaþi la Ierusalim pe cei care îi va gãsi urmând aceastã cale, fie
bãrbaþi, fie femei” (Fap 9,2). Termenul cale se referã în acest caz la religia
creºtinã, desemnatã cu ajutorul unei metafore care indicã o formã de
comportament sau conduitã moralã ºi care are în vedere întreaga viaþã a
omului . Nu ajunge sã se cunoascã doar traiectoria acestui drum pe un eventual7

 Cf. nota b de la Fap 9,2 în Nouveau Testament, TOB, Paris 1973.7
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itinerar, ci este nevoie de un angajament total, caracterizat de un anumit stil de
viaþã pentru cel ce strãbate acest drum.

Aºadar, a înþelege astãzi parabolele înseamnã a intra în dialog direct cu Isus
din Nazaret, fãrã nici un sentiment de izolare ºi fãrã a ne dezice de situaþiile în
care ne aflãm ºi de problemele pe care viaþa ni le pune în faþã. Este vorba, de
fapt, de a ne deprinde sã vedem aceste situaþii reale cu ochi noi, cu ochii cu care
însuºi Isus vedea situaþiile timpului sãu.

Limbajul parabolelor este, prin însãºi natura sa, un limbaj obscur, destinat
sã tãinuiascã ideile. Este un limbaj inferior celui din discursurile obiºnuite ale
lui Isus, un limbaj ce se cere descifrat ºi, deci, interpretat. Însã a interpreta
parabolele înseamnã a le descifra, a scoate din ele mesajul imaginilor care
acoperã respectivele parabole. Sensul unei parabole nu rezidã în parabola
propriu-zisã. Se povesteºte o istorie, se descrie o anumitã întâmplare, însã ceea
ce îl intereseazã pe exeget este sã raporteze respectiva parabolã la o anumitã
realitate cu care ea se aflã în raport nemijlocit. 

Din cele spuse mai sus este evident cã în interpretarea parabolelor intervin
dificultãþi ce trebuie depãºite ºi, abia dupã aceea, vãlul acestor parabole este
total îndepãrtat. Noi, astãzi, la aproape douã mii de ani distanþã de Maestrul
nostru, am pierdut amintirea contextului original – aºa numitul Sitz im Leben
– în cadrul cãruia parabolele aveau sens. Însã exegeza modernã a obþinut
rezultate remarcabile în interpretarea parabolelor lui Isus prin analiza atentã a
cadrului parabolelor ºi a stilului personal al lui Isus utilizat în respectivele
parabole.

Zusammenfassung

Das Christentum ist vor allem eine Lehre, die uns gegeben worden ist, um sie zu
kennen, um sie zu lernen und auch im Leben Zeugnis davon abzulegen.
Infolgedessen war das Christentum niemals nur für einige reserviert. Das
Christentum ist, im Gegenteil, eine Lehre, die allen offen ist. In dem
gegenwärtigen Artikel, Die Pädagogik Jesu in seinen Gleichnissen, handelt es sich
um die neotestamentarischen Texte, die von Jesu am meisten gebraucht worden
sind. Das Wort stammt aus dem Griechischen und heisst ðáñáâïëç. Dieses Wort
definiert eine literarische Form, die dem hebräischen Geist Ideen mitzuteilen sehr
nahe steht. Der Artikel stellt eine umfangreiche Bibliographie zur Verfügung, die
die Pädagogik Jesu völlig unterstreicht. Sie sind vor allem eine „Kampfwaffe”,
wie sie J. Jeremias, ein grosser Kenner der Gleichnisse Jesu, darstellt.
Der Artikel besteht aus folgenden Teilen.
1. Was sind die Gleichnisse Jesu?
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2. Warum verwendet Jesu die Gleichnisse?
3. Die Gleichnisse als „Kampfwaffe”.
4. Das Verhalten der Zuhörer.
5. Das Verhalten Jesu und infolgedessen jenes Gottes
6. Die Schlussfolgerung.



RELIGIA ÎN SFÂNTA SCRIPTURÃ

Pr. conf. Alois Bulai
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

Religia este definitã în mod curent ca un raport variat identificabil în
sentimente ºi manifestãri de omagiu, veneraþie ºi adorare, care leagã omul de
ceea ce el considerã sacru ºi divin. Religia pozitivã sau istoricã este fondatã pe
un complex de adevãruri revelate într-un moment al timpului de Dumnezeu.
Religia naturalã este cea fondatã pe natura însãºi a omului care, cu forþele sale
ºi ale raþiunii, poate sã ajungã la Dumnezeu ºi sã-ºi explice nemurirea sufletului
ºi universalitatea legii morale. Ar putea sã fie înþeleasã ca orice cult determinat
de conþinuturi de credinþã . În limba ebraicã, termenii folosiþi pentru a reda1

aceastã realitate sunt da‘at, de la rãdãcina yd%, cu referinþã la cunoaºtere,
înþelepciune. Este vorba de o cunoaºtere profundã, chiar empiricã, ºi
$emmunah, de la rãdãcina $mn, care indicã tãria, siguranþa, credinþa fermã,
încrederea. În limba greacã, termenul folosit cel mai des este èñçóêgéá, termen
cu o etimologie mult discutatã . Lãsând la o parte discuþiile etimologice, putem2

spune cã termenul derivã de la ideea de ceremonie externã a cultului.
Dacã pornim de la aceastã definiþie a religiei, atunci tema propusã pentru

aceastã prezentare este imensã, pentru cã toatã Biblia este un continuu dialog
Dumnezeu-om. Ateismul teoretic era aproape necunoscut în tot Orientul Antic.
Problema care se putea pune era aceea a superioritãþii unei divinitãþi asupra
alteia sau a interesului pe care divinitatea l-ar fi putut avea pentru om.
Întrebarea era aceasta: Iahve este mai puternic decât divinitãþile naþiunilor?
Întrebarea devenea acutã mai ales în perioadele în care poporul ales era
oprimat. Atunci popoarele pãgâne ar fi putut întreba: „Unde este Dumnezeul
lor?” (Ps 115,2). Pe de altã parte, se aflau chiar în Israel unii adepþi ai
ateismului practic, convinºi de dezinteresul lui Dumnezeu pentru realitãþile

 Cf. G. DEVOTO – G.C. OLI, Nuovo vocabolario illustrato della lingua italiana. Selezione1

dal Reader’s Digest, II, Milano 1987, 2573. Definiþia din dicþionarele noastre miroase încã a

materialism-dialectic: cf. Dicþionar enciclopedic ilustrat, Cartier, Bucureºti-Chiºinãu 1999,

855.

 Cf. K. L. SCHMIDT, „èñçóêgßá, èñÞóêïò, Ýègëïèñçóêgéá”, în Grande Lessico del Nuovo2

Testamento, IV, Paideia, Brescia 1968, 559-572.
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umane. Este vorba despre cel nebun care spune în inima sa: „Nu existã
Dumnezeu” (Ps 53,2; 10,4.11). De aceea m-am limitat doar la învãþarea
religiei, transmiterea ºi educarea ei. ªi aceasta numai în Vechiul Testament.

Credinþa este întemeiatã pe o revelaþie divinã. Aceastã revelaþie trebuie sã
ajungã la cunoºtinþa oamenilor, în detaliu ºi cu consecinþele ei practice.
Învãþãtura care transmite, sub formã de instruire, ºtiinþa lucrurilor divine este,
în primul rând, o predicã ce proclamã mântuirea datã de Dumnezeu, aºa cum
are loc în istorie, ºi este lucrarea profeþilor .3

Dumnezeu este cel care îºi educã poporul prin planul sãu de mântuire, care
se împlineºte în timp. Maturizarea este lentã. Israelul trãieºte sub tutela Legii,
ca un copil educat de un pedagog, pânã la plinirea timpurilor. „Sã ºtii cã
Domnul Dumnezeul tãu te învaþã, aºa cum învaþã omul pe copilul sãu” (Dt 8,5).
Atunci Dumnezeu l-a trimis pe Fiul sãu pentru a ne dãrui înfierea:

Eu însã spun: atât timp cât moºtenitorul este un copil, nu se deosebeºte cu nimic
de un sclav, chiar dacã este stãpân peste toate. Însã este sub tutori ºi administratori
pânã la timpul fixat de tatã. Tot aºa ºi noi, cât timp eram copii, eram sclavii
învãþãturilor de la început ale lumii. Dar când a venit împlinirea timpului,
Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul sãu, nãscut din femeie, nãscut sub Lege, ca
sã-i rãscumpere pe cei care sunt sub Lege, ca sã primim înfierea. ªi pentru cã
sunteþi fii, Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului sãu în inimile noastre, care strigã:
Abba, Tatã! Aºa încât nu mai eºti sclav, ci fiu; iar dacã eºti fiu, eºti ºi moºtenitor
prin Dumnezeu (...) Astfel cã Legea a fost pedagogul nostru spre Cristos, ca sã fim
justificaþi prin credinþã. Dar de când a venit credinþa, nu mai suntem sub pedagog
(Gal 4,1-7; 3,24-25).

Educaþia lui Israel nu este terminatã o datã cu venirea lui Cristos. Noi
trebuie „sã ajungem la starea omului desãvârºit la mãsura vârstei plinãtãþii lui
Cristos” (Ef 4,13).

Cuvântul folosit de textul ebraic pentru a indica educarea este musar, care
înseamnã, în acelaºi timp, instruire, dãruirea înþelepciunii ºi corijare, mustrare,
pedeapsã. El se referã la educaþia familialã (în cãrþile sapienþiale), dar ºi la
comportarea lui Dumnezeu (în profeþi ºi în Deuteronom) . 4

Dumnezeu realizeazã opera de educare a poporului sãu ºi, indirect, a fiecãrei
persoane, prin evenimentele istorice, faptele minunate pe care le sãvârºeºte,

 Cf. A. BARUCQ  – P. GALOPIN , „A învãþa (pe alþii)”, în Vocabular de teologie biblicã, ed.3

X. LEON-DUFOUR, ARCB, Bucureºti 2001, 330.

 Cf. X. LEON-DUFOUR, „Educaþie”, în Vocabular de teologie biblicã, 190. LXX traduce4

termenul ebraic prin ðáéägéá, iar în limba latinã avem echivalentul disciplina.
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prin legea alianþei, prin cuvântul sãu transmis prin profeþi, prin cult ºi preoþi ºi
prin Înþelepciune.

Pe de o parte, Dumnezeu educã poporul prin semnele arãtate în Egipt, prin
minunile sãvârºite în pustiu, prin întreaga lucrare de eliberare.

Bãgaþi de seamã dar cã nu vorbesc cu copiii voºtri, care nu ºtiu ºi n-au vãzut
pedeapsa Domnului Dumnezeului vostru, nici slava lui, nici mâna lui cea tare, nici
braþul lui cel înalt, nici semnele lui, nici lucrurile lui, pe care le-a fãcut în mijlocul
Egiptului cu Faraon, regele egiptean, ºi cu tot pãmântul lui. Nici ce a fãcut el cu
oºtirea egipteanã, cu caii lui ºi cu carele lui, pe care le-a înecat în apele Mãrii
Roºii, când alergau dupã voi; ºi i-a pierdut Domnul Dumnezeu pânã în ziua de
astãzi. Nici ce a fãcut el pentru voi în pustiu, pânã când aþi ajuns la locul acesta.
Nici ce a fãcut el cu Datan ºi Abirom, fiii lui Eliab, fiul lui Ruben, când ºi-a
deschis pãmântul gura sa ºi în mijlocul a tot Israelul i-a înghiþit pe ei, pe familiile
lor, corturile lor ºi toatã averea ce o aveau. Cãci ochii voºtri au vãzut toate
lucrurile cele mari ale Domnului, pe care le-a fãcut el (Dt 11,2-7).

Aceastã experienþã îl învaþã pe Israel cã depinde mereu, zilnic, de Iahve care
se îngrijeºte de el ca un tatã cu care este în dialog:

Sã-þi aduci aminte de toatã calea pe care te-a povãþuit Domnul Dumnezeul tãu prin
pustiu de acum patruzeci de ani, ca sã te smereascã, ca sã te încerce ºi ca sã afle
ce este în inima ta ºi de ai sã pãzeºti sau nu poruncile lui. Te-a smerit, te-a pedepsit
cu foamea ºi te-a hrãnit cu mana pe care nu o cunoºteai ºi pe care nu o cunoºteau
nici pãrinþii tãi, ca sã-þi arate cã nu numai cu pâine trãieºte omul, ci cã omul
trãieºte ºi cu tot cuvântul ce iese din gura Domnului. Haina ta nu s-a învechit pe
tine ºi piciorul tãu n-a cãpãtat bãtãturi în aceºti patruzeci de ani. Dar sã ºtii în
inima ta cã Domnul Dumnezeul tãu te învaþã, cum învaþã omul pe fiul sãu. Pãzeºte
dar poruncile Domnului Dumnezeului tãu, umblând în cãile lui ºi temându-te de
el (Dt 8,2-6).

ªi Legea este prezentatã ca o voinþã de educare: „Din cer te-a învrednicit sã
auzi glasul lui, ca sã te înveþe” (Dt 4,36). Iahve promite cã va rãsplãti ascultarea
Legii, care manifestã prezenþa cuvântului Educatorului. Acest cuvânt nu se aflã
în ceruri îndepãrtate, nici dincolo de mãri, ci „este foarte aproape de tine; el
este în gura ta ºi în inima ta” (Dt 30,11-14) .5

Profeþii au un rol deosebit în educarea religioasã a lui Israel. Cuvântul lui
Dumnezeu pe care îl transmit nu este inspirat din tradiþie. El este primit direct
de la Dumnezeu. Ei au rolul sã-l proclame ameninþând, îndemnând, promiþând,

 Cf. X. LEON-DUFOUR, „Educaþie”, 1915
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mângâind poporul. Acest rol de educatori se bazeazã constant pe o catehezã pe
care o presupun cunoscutã (Os 4,2 comparat cu Decalogul) ºi ale cãrei teme
esenþiale le reiau. Ei înºiºi au discipoli care le rãspândesc oracolele (Is 8,16; Ier
36,14), iar mesajul lor se adaugã la învãþãtura tradiþionalã pentru a-i îmbogãþi
datele. Astfel, învãþãtura profeticã însãºi ia o forma tradiþionalã. Existã
continuitate de la un profet la altul (cf. Ier 28,8). Avem dovada palpabilã a
acestui fapt atunci când un profet reia, pentru a-ºi formula mesajul, expresii
împrumutate de la predecesorii sãi (Ezechiel de la Ieremia) sau când scribii
deuteronomici asumã în propria lor teologie interpretarea profeticã a istoriei.

Preoþii au o rãspundere mai largã în privinþa educãrii la credinþã. Fiind
rãspunzãtori de cult ºi de Lege, ei sunt, prin definiþie, educatori ai poporului.
În primul rând, cultul reaminteºte evenimentele trecutului, a cãror celebrare le
reînnoieºte; în acelaºi timp, actualizeazã ºi reînsufleþeºte credinþa poporului
într-un Dumnezeu care este la fel de prezent ºi de puternic ca în trecut (Ps 81;
106; discursul din Dt 1-11; reînnoirea Legãmântului: Ios 24); ºi, în sfârºit,
cultul stimuleazã speranþa poporului în aºteptarea Zilei în care Domnul îºi va
instaura împãrãþia, iar neamurile pãgâne se vor alãtura Israelului eliberat, în
cultul adevãratului Dumnezeu .6

Potrivit Bibliei, iniþiativa în cult îi aparþine Dumnezeului celui viu, care se
reveleazã. Ca rãspuns, omul îl adorã pe Dumnezeu într-un cult ce capãtã formã
comunitarã. Acest cult nu exprimã numai nevoia pe care o are omul de
Creatorul de care depinde în totalitate, ci el îndeplineºte ºi o datorie: într-
adevãr, Dumnezeu ºi-a ales un popor care trebuie sã-l slujeascã ºi, prin aceasta,
sã-i devinã martor; poporul ales trebuie deci sã-l slujeascã. Cultul evolueazã ºi,
de-a lungul istoriei, vedem apãrând elemente comune tuturor cultelor: locuri,
obiecte ºi persoane sacre (sanctuare, chivot, altare, preoþi), timpuri sacre
(sãrbãtori, sabat), acte de cult (purificãri, consacrãri, circumcizie, jertfe,
ofrande de miresme, rugãciune sub toate formele), prescripþii rituale (post,
interdicþii etc.). Centrul acestui cult este chivotul, simbol al prezenþei lui
Dumnezeu în mijlocul poporului sãu; la început mobil, chivotul se fixeazã în
diferite sanctuare. În cele din urmã, David îl statorniceºte la Ierusalim (2Sam
6), unde Solomon zideºte templul (1Rg 6). Acesta va deveni, dupã reforma
deuteronomicã, locul unic al cultului pentru aducerea de jertfe.

Dupã exil, cultul celui de-al doilea templu este reglementat de prescripþii
rituale, ale cãror rãdãcini sunt puse în legãturã cu Moise, aºa cum genealogia

 M.F. LACAN , „Cult”, în Vocabular de teologie biblicã, 140.6
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preoþilor este legatã de Aaron, cu scopul de a sublinia legãtura dintre cult ºi
legãmântul care îl întemeiazã. Ben Sirah va sublinia aceastã legãturã cu puþin
timp înaintea luptei purtatã de Macabei, pentru ca poporul sã poatã rãmâne
credincios legii ºi cultului singurului Dumnezeu adevãrat (1Mac 1,41-64).

Liturgia de la sinagogã, alcãtuitã din cântãri ºi rugãciuni, are ca scop, dupã
exil, sã menþinã viaþa de rugãciune comunitarã a evreilor din diasporã. Ea
completeazã liturgia de la templu.

Poporul lui Dumnezeu a împrumutat elemente ale ritualurilor popoarelor din
jur, dar a conferit un sens nou ritualurilor adoptate, punându-le în legãturã cu
faptele alianþei (de ex. Dt 16,1-8 pentru Paºti; Lev 23,43 pentru Sãrbãtoarea
Corturilor) ºi cu jertfa care le-a pecetluit (de ex. Ex 5,1 º.u.; 24,8; Ps 50,5).
Cultul devine astfel o pedagogie permanentã, care dã vieþii religioase a lui
Israel cele trei dimensiuni istorice ºi o dinamicã proprie.

Cultul lui Israel va deveni spiritual în mãsura în care acesta va deveni
conºtient, prin profeþi, de caracterul lãuntric al cerinþelor legãmântului.
Fidelitatea inimii este condiþia unui cult autentic ºi dovada cã Israel nu are alt
Dumnezeu decât pe Iahve (Ex 20,2-3). Dumnezeul mântuitor al Exodului ºi al
Decalogului este sfânt ºi pretinde ca poporul, din care vrea sã facã un popor de
preoþi, sã fie sfânt (Lev 19,2). Amintind acest lucru, profeþii nu resping
ritualurile, ci pretind ca sã li se dea adevãratul sens. Oferirea jertfelor trebuie
sã exprime rugãciunile de mulþumire adresate lui Dumnezeu, izvorul oricãror
daruri .7

Înþelepþii din literatura sapienþialã sunt, prin definiþie, învãþãtori (Qoh 12,9).
Faþã de discipolii lor, au aceeaºi funcþie educatoare ca orice tatã faþã de copiii
sãi (Sir 30,3; cf. Prov 3,21; 4,1-17). La prima vedere, doctrina sapienþialã pare
întemeiatã pe experienþa generaþiilor trecute mai mult decât pe cuvântul lui
Dumnezeu, dar ea asimileazã, de fapt, conþinutul legii ºi al cãrþilor profetice ºi
îl pune la îndemâna tuturor. Format la învãþãtura tradiþionalã, înþeleptul vrea sã
transmitã fiilor sãi adevãrata înþelepciune (Iob 33,33), cunoaºterea ºi frica de
Dumnezeu (Prov 2,5; Ps 34,12), pe scurt, ºtiinþa religioasã care este condiþia
pentru o viaþã fericitã. În casa de învãþãturã (Sir 51,23), oamenii înþelepþi dau
tuturor o învãþãturã solidã (Sir 51,25-26) ce le îngãduie sã-l gãseascã pe
Dumnezeu .8

 M.F. LACAN , „Cult”, 140-141.7

 A. BARUCQ  – P. GALOPIN , „A învãþa...”, 331.8
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Când poporul nu ia în seamã cuvântul lui Iahve, vine mustrarea,
ameninþarea, pedeapsa, care trebuie sã asigure eficacitatea „lecþiilor lui
Dumnezeu”. Profetul, care vorbeºte în numele lui Dumnezeu, nu înceteazã sã
aminteascã, cu rãbdare, voinþa ºi iubirea lui Iahve. Pedepsele lui Dumnezeu au
scop educativ, asemeni încercãrilor soþului care cautã sã-ºi întoarcã soþia
necredincioasã (Os 2,4-15; cf. Am 4,6-11). Corijarea poate sã devinã pedeapsã
care loveºte (Lev 26,18.23-24.28), dar cu mãsurã dreaptã, ºi nu sub imboldul
mâniei care ucide (Ier 10,24; 30,11; 46,28; cf. Ps 6,2; 38,2); ea trebuie sã ducã
la convertire. În acest caz, „fericit este omul pe care Dumnezeu îl mustrã! ªi sã
nu dispreþuieºti lecþia Celui Atotputernic” (Iob 5,17).

Educaþia nu va fi însã desãvârºitã decât în ziua în care Legea va fi aºezatã
în strãfundul inimii. Atunci „nu se vor mai învãþa unul pe altul... cãci toþi mã
vor cunoaºte, de la mic la mare” (Ier 31,33-36).

Cuvântul lui Dumnezeu se aflã la izvorul tradiþiei pe care o transmit, înainte
de toate, pãrinþii. Tatãl, în special, este rãspunzãtor de educaþia copiilor sãi ºi
trebuie sã le transmitã, în aceastã calitate, moºtenirea religioasã a trecutului
naþional. Este vorba despre o catehezã elementarã ce cuprinde elementele
esenþiale ale credinþei. O catehezã moralã, referindu-se la poruncile Legii
divine: „cuvintele acestea pe care þi le spun, sã le sãdeºti în fiii tãi...”(Dt 6,7;
11,19). O catehezã liturgicã ºi istoricã, ce se foloseºte de ocazia solemnitãþilor
lui Israel ca sã aminteascã marile semne pe care le comemoreazã ºi sã le
explice sensul: jertfa Paºtelui (Ex 12,26-27: „ªi când vã vor zice copiii voºtri:
ce înseamnã aceasta? Sã le spuneþi: aceasta este jertfa ce o aducem de Paºti
Domnului, care, în Egipt, a trecut pe lângã casele fiilor lui Israel, când a lovit
Egiptul, iar casele noastre le-a izbãvit”) ºi riturile azimelor (Ex 13,8-9: „În ziua
aceea sã spui fiului tãu ºi sã zici: acestea sunt pentru cele ce a fãcut Domnul cu
mine, când am ieºit din Egipt. Sã fie acestea ca un semn pe mâna ta ºi aducere
aminte înaintea ochilor tãi, pentru ca legea Domnului sã fie în gura ta, cãci cu
mânã tare te-a scos Domnul Dumnezeu din Egipt”). Întrebãrile puse de copii
referitor la obiceiuri ºi la rituri îl determinã în mod firesc pe tatã sã-i înveþe
Crezul israelit:

De te va întreba în viitor fiul tãu ºi va zice: ce înseamnã aceste porunci, hotãrâri
ºi legi pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul vostru? Sã-i spui fiului tãu: Am fost
robi la Faraon în Egipt ºi Domnul Dumnezeu ne-a scos din Egipt cu mânã tare ºi
cu braþ înalt. ªi a arãtat Domnul Dumnezeu semne ºi minuni mari ºi pedepse a
adus înaintea ochilor noºtri, asupra Egiptului, asupra lui Faraon, asupra a toatã
casa lui ºi asupra oºtirii lui; iar pe noi ne-a scos de acolo Domnul Dumnezeul
nostru ca sã ne ducã ºi sã ne dea pãmântul pentru care s-a jurat pãrinþilor noºtri cã
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ni-l va da. Atunci ne-a poruncit Domnul sã împlinim toate hotãrârile acestea ºi sã
ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, ca sã ne fie bine ca acum. ªi va face milã
cu noi de ne vom sili sã împlinim toate aceste porunci ale legii înaintea feþei
Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit (Dt 6,20-25).

Tot tatãl este cel care îi învaþã pe copii vechile poeme ce fac parte din
tradiþie (Dt 31,19.22; 2Sam 1,18-19). În felul acesta, învãþãmântul religios
începe din familie .9

Dar educaþia la credinþã nu era rezervatã numai pentru familie. În timpul lui
Isus existau ºcoli adevãrate. Circula o maximã printre învãþãtorii Legii care
spunea: „este mai bine sã fie distrus un sanctuar decât o ºcoalã” . Este vorba10

de o realitate relativ recentã, aproximativ cu 100 de ani î.C. Simeon ben
Schetach, un rabin conducãtor al Sinedriului, deschisese la Ierusalim prima bet
hassefer, casa cãrþii . S-a creat curând o adevãratã reþea ºcolarã. În anul 6411

d.C., marele preot Iosue ben Gamala a promulgat un decret ce poate fi
considerat ca prima lege a învãþãmântului. Erau stipulate: obligaþia pãrinþilor
de a da copiii la ºcoalã, sancþiunile împotriva elevilor care nu erau atenþi sau
lipseau frecvent de la ºcoalã, organizarea unui alt nivel pentru copiii cei mai
buni .12

ªcoala primarã era legatã de sinagogã. Copiii, indiferent de starea socialã,
erau aduºi aici la vârsta de cinci ani. Dacã se depãºea numãrul de 25 de copii
era adus un al doilea învãþãtor. Se spunea despre învãþãtorul de ºcoalã cã este
„mesagerul Celui Veºnic”. Se spune cã ar fi existat chiar inspectori care
verificau calitatea învãþãmântului. Metoda principalã de învãþare era aceea de
a repeta în cor, din memorie, cuvânt dupã cuvânt, frazele pe care le spunea
învãþãtorul (cf. Lc 7,31-32). Obiectul principal ºi aproape exclusiv de studiu era
Tora, Legea sacrã a lui Dumnezeu .13

Problema formãrii integrale a persoanei umane poate fi înfruntatã ºi
rezolvatã corect numai gândind cu seriozitate tot procesul de cunoaºtere ºi de
transmitere a cunoºtinþelor. Din acest punct de vedere, credem cã este
important sã ne întoarcem la Biblie nu numai pentru a reînnoi metodele

 A. BARUCQ  – P. GADOLIN , „A învãþa...”, 330.9

 D. ROPS, La vita quotidiana in Palestina al tempo di Gesu, Arnoldo Mondadori, Milano10

1986, 127. El citeazã tratatul Baba Sabbat, CXIX, 6.

 D. ROPS, La vita quotidiana..., 127, citând tratatul Ketubot, VIII, 11.11

 D. ROPS, La vita quotidiana..., 127. Informaþia provine din Talmudul Babilonian, tratatul12

Baba Bathra, XXI, a.

 D. ROPS, La vita quotidiana..., 127-128.13
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învãþãmântului catehetic ºi teologic, ci ºi pentru a cãuta în ea puncte de pornire
ºi stimulente pentru a gândi pedagogia noastrã la toate nivelurile .14

Riassunto

Il tema troppo generoso della presentazione ci costringe a limitarci solo al
problemma dell’insegnare la religione, educare alla fede. Il Signore stesso è
l’educatore. Lui insegna il suo popolo e, indirettamente, ciascun uomo mediante
la creazione, gli eventi salvifici della storia e la Legge. Iddio fà appello ai
sacerdoti e al culto da essi celebrato al tempio di Gerusalemme e piu tardi alla
sinagoga; ai profeti che parlono nel suo Nome; ai sapienti; ai sapienti.
Nella famiglia il responsabile dell’insegnamento della religione e della
trasmissione della fede è il padre, anche se non puo essere escluso il ruolo della
madre.
Dopo il ritorno dalla deportazione babilonese si è organizzato l’insegnamento
pubblico presso la sinagoga.
Il ritorno alla Bibbia permette il rinnovo dei metodi di insegnamento catechetico
e teologico e ci offre punti di partenza e stimoli per pensare la nostra pedagogia
a tutti i livelli.

 A. SACCHI, „Insegnamento”, în Nuovo dizionario di teologia biblica, ed. P. ROSSANO  –14

G. RAVASI – A. GIRLANDA, Paoline, Cinisello Balsamo 1988, 740-756.



CREªTINISMUL ESTE O RELIGIE?

Conf. Dr. Pr. Wilhelm Dancã
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

La prima vedere, întrebarea din titlul conferinþei poate pãrea retoricã, dacã
nu chiar anacronicã, fiindcã de la Conciliul al II-lea din Vatican încoace,
teologii ºi magisteriul Bisericii Catolice sunt într-un dialog permanent cu patru
mari religii ale lumii: ebraismul, islamismul, hinduismul ºi budismul . Dar1

dialogul interreligios se opreºte cu predilecþie asupra a ceea ce îi uneºte pe
participanþii la discuþie , prin urmare ºi creºtinismul este o religie. Totuºi, nu2

toþi teologii ºi istoricii religiilor împãrtãºesc aceastã idee. De exemplu, Mircea
Eliade spune cã termenul „religie” nu poate fi aplicat fãrã discriminare la toate
religiile lumii ºi, în raport cu creºtinismul, termenul ca atare nu este relevant,
deoarece creºtinismul se defineºte prin credinþã, care implicã ideea de libertate
ºi nu cea de fiinþã, semnificaþie ºi adevãr, cum este în cazul religiei. Pentru
Eliade, obiectul religiei este sacrul, adicã dimensiunea transcendentã a
existenþei, dar sacrul nu înseamnã în mod exclusiv credinþa într-un Dumnezeu .3

 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN , Declaraþia despre relaþiile Bisericii cu religiile1

necreºtine Nostra Aetate (28 octombrie 1965); COM M ISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE,

Il cristianesimo e le religioni, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1997.

 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Sã trecem pragul speranþei, Humanitas, Bucureºti 1995, 111-2

115. Sfântul Pãrinte vorbeºte despre elementul comun fundamental ºi rãdãcina comunã a

tuturor religiilor, subliniind unitatea neamului omenesc în ce priveºte destinul etern ºi ultim al

omului.

 Despre religie: „Este regretabil faptul cã nu dispunem de un cuvânt mai precis decât acela3

de religie prin care sã numim experienþa sacrului. Termenul are o istorie îndelungatã, deºi

întrucâtva limitatã din punct de vedere cultural. Ne putem întreba dacã poate fi el aplicat fãrã

discriminare Orientului Apropiat antic, iudaismului, creºtinismului ºi islamismului sau

hinduismului, budismului ºi confucianismului, precum ºi popoarelor aºa-zis primitive. Dar este

poate prea târziu sã cãutãm alt cuvânt ºi religie poate fi încã un termen util, cu condiþia sã ne

amintim mereu cã el nu implicã în mod necesar credinþa într-un Dumnezeu, în zei sau în spirite,

ci se referã la experienþa sacrului ºi, prin urmare, are legãturã cu ideile de fiinþã, sens ºi

adevãr”, M. ELIADE, Nostalgia originilor, Humanitas, Bucureºti 1994, 5.

Despre credinþã: credinþa înseamnã „emanciparea absolut de orice fel de «lege» naturalã ºi

de aici cea mai deplinã libertate pe care omul ºi-o poate imagina: aceea de a interveni în statutul

ontologic chiar al Universului. Ea este, în consecinþã, o libertate creatoare prin excelenþã”, M.
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Cu alte cuvinte, credinþa ºi religia sunt douã lucruri diferite, cum au susþinut ºi
teologii protestanþi pe urmele lui Karl Barth. În spatele acestei interpretãri
dihotomiste, se ascunde pericolul de a transforma credinþa într-o experienþã pur
interioarã, iar religia într-un umanism orizontal.

De aceea, îmi propun sã arãt cã ºi creºtinismul este o religie, mai exact este
religia alteritãþii transcendente, religia raportului cu altul care deschide calea
cãtre o altã dimensiune a realitãþii decât cea prezentã.

1. Creºtinismul este o religie

Dacã prin cuvântul „religie” înþelegem acea „legãturã cu Realitatea Ultimã
ºi Transcendentã de care omul crede cã depinde în mod existenþial ºi raporturile
cultuale ºi teoretice pe care omul credincios le stabileºte cu realitatea aceasta” ,4

atunci trebuie spus cã, la începutul manifestãrii sale, creºtinismul nu se prezintã
ca o religie. În mod originar, creºtinismul este un mesaj al lui Dumnezeu
adresat oamenilor din toate religiile , având puþine elemente specific5

religioase . Din acest punct de vedere, este evident faptul cã activitatea lui Isus6

ºi a ucenicilor sãi nu a fost susþinutã de autoritatea religioasã sau de structurile
religiei ebraice. Totodatã, este adevãrat cã Isus interpreteazã misiunea sa ºi
vestirea împãrãþiei lui Dumnezeu în funcþie de anumite personaje ale tradiþiei
mesianice precedente, însã aceastã inserare în aºteptarea autenticã a poporului
este însoþitã de o rupturã clarã de mentalitatea mesianicã a reprezentanþilor
oficiali ai religiei ebraice. Dar ruptura nu a rãmas doar în plan doctrinar, ci a
dus la o confruntare care l-a exclus pe Isus din comunitatea religioasã a
poporului sãu, culminând cu strigãtul mulþimii: „Sã fie rãstignit!” (Mt 27,23).

Totuºi, trecerea dincolo de aspectele vizibile ale religiei ebraice nu a fost
motivatã numai de conflictul dintre Isus ºi membrii sinedriului. Din discuþia pe
care o are cu femeia samariteanã, înþelegem cã Isus însuºi dorea lucrul acesta.
Noteazã sfântul Ioan: „Vine însã ceasul, ba chiar acum este, când adevãraþii
închinãtori se vor închina Tatãlui în spirit ºi adevãr, cãci însuºi Tatãl astfel de
închinãtori cautã. Dumnezeu este spirit, iar închinãtorii lui trebuie sã se închine
în spirit ºi adevãr” (In 4, 21-24).

ELIADE, Mitul eternei reîntoarceri, Univers enciclopedic, Bucureºti 1999, 153.

 W. DANCÃ, Mircea Eliade. Definitio sacri, Ars Longa, Iaºi 1998, 108.4

 J. DANIÉLOU, Et qui est mon prochain? Mémoires, Stark, Paris 1974, 163-164.5

 Vl. BOUBLIK , Teologia delle religioni, Studium, Roma 1973, 238-246. Cf. K. PRUEM M ,6

Religionisgeschichtliches Handbuch für den Raum der altchristlichen Umwelt, Roma 1954;

G. K ITTEL, Religionsgeschichte und Urchristentum , Darmstadt 1959.
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Acest text este ca o prelungire a mesajelor profetice, care denunþã
formalismul religios ºi prevestesc legãmântul cel nou, cultul cel nou datorat lui
Dumnezeu (Is 1,1 º.u; Am 5,1 º.u.; Ier 7,1º.u.; 31,31 º.u.; Mal 1,10 º.u.),
înrãdãcinat în inima omului ºi eliberat de factorii formaliºti ai religiei. Dar
aspiraþia la un raport interiorizat cu Dumnezeu se observã ºi în alte tendinþe ale
ambientului cultural în care a apãrut creºtinismul. De exemplu, comunitatea de
la Qumran, care se îndepãrtase de religia de la templu ºi accentua activitãþile
cu caracter contemplativ ºi spiritual, ca ºi ºcolile de inspiraþie platonicianã din
acel timp, care descopereau centrul de gravitate al raportului cu Dumnezeu în
ascezã ºi în dorinþa extazului . Acesta este contextul în care Isus vesteºte noul7

legãmânt, a cãrui bogãþie misterioasã depãºeºte toate formele religioase
inventate vreodatã de oameni.

Prima ºi mica Bisericã din Ierusalim ar fi putut sã realizeze exigenþele noi
izvorâte din mesajul lui Isus, fiindcã era formatã doar din câþiva discipoli. În
plus, aºteptarea ei escatologicã o îndemna la o rupturã cu trecutul. ªi totuºi,
discipolii l-au vãzut pe Isus Cristos cu ochii credinþei „întrupate” în
mentalitatea ebraicã. În tradiþia iudaicã, au descoperit modelul necesar de
transmitere a mesajului ºi de organizare a comunitãþii lor.

Totuºi, la scurt timp dupã aceastã primã structurare de tip semit, care mai
supravieþuieºte încã în Bisericile siriene ºi etiopiene, asistãm la o rupturã de
modelul ebraic, înfãptuitã de miºcarea elenistã din sânul Bisericii primare.
Rezultatul acestei rupturi este modelul grecesc al creºtinismului nãscut sub
soarele cultural al Mediteranei. În acest sens, un rol deosebit l-a avut lucrarea
misionarã a sfântului apostol Paul, a cãrui privire „catolicã” nu s-a oprit doar
la lumea elenistã. Poporul nou vestit de Apostolul neamurilor depãºea barierele
dintre iudei ºi greci, cuprinzându-i pe toþi oamenii de bunãvoinþã; centrul de
referinþã al acestui popor nou era inima omului transformatã de Duhul Sfânt în
templu al lui Dumnezeu. Însã ºi Paul avea nevoie de modele pentru formularea
limbajului ºi organizarea vizibilã a Bisericii; acestea au fost luate din cultura
ºi, în parte, din religiile pe care le-a întâlnit în cãlãtoriile sale misionare.

Aºadar, încã de la începuturile sale, creºtinismul se prezintã cu mai multe
haine culturale, însã este vorba de diversitate în unitate. Vãzute din interiorul
lor, religiile lumii reprezintã tot atâtea forme de manifestare a aspiraþiei
universale la mântuire, în schimb, mesajul creºtin implicã faptul cã existã
revelaþia lui Dumnezeu în Isus Cristos, cã taina se întrupeazã ºi vine cãtre om,

 Cf. P. HADOT, Plotin sau simplitatea privirii, Polirom, Iaºi 1998, 125-137.7
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cã omul este introdus în aceastã tainã, cã existã un eveniment ce modificã
condiþia umanã, altfel, vorba sfântului Paul, „credinþa voastrã este zadarnicã,
iar noi suntem martori mincinoºi ai lui Dumnezeu” (1Cor 15, 15) .8

Desigur, înculturarea creºtinismului în elenism a fost anevoioasã . În primul9

rând, mesajul creºtin s-a confruntat cu ideile culturii filozofice aparþinând lumii
eleniste. Cât priveºte influenþa doctrinarã a religiilor ºi a miturilor lor, ea pare
sã fi fost secundarã ºi indirectã. În al doilea rând, viaþa liturgicã a
creºtinismului a fost marcatã de mentalitatea celorlalte religii din jur. La
început, cultul creºtin avea puþine aspecte simbolice: fãrã temple, fãrã preoþi ca
ºi clasã socialã sau categorie de angajaþi ai statului, fãrã sãrbãtori, fãrã
ceremonii, fãrã imagini ºi obiecte liturgice. Toate aceste structuri au fost
realizate în primele trei secole. Astfel, religiile pãgâne au oferit creºtinismului
multe elemente ºi modele de organizare a vieþii liturgice, totuºi, trebuie sã
observãm cã ele au fost transformate mereu ºi au cãpãtat un sens nou .10

Dar pasul decisiv în actualizarea chipului religios al creºtinismului s-a fãcut
accentuat prin conjugarea a câtorva factori sociali ºi politici: inserarea
creºtinismului în structura politico-socialã a imperiului, pãtrunderea
creºtinismului în rândul populaþiei de la sate ºi convertirea în masã a
popoarelor. Aceºti trei factori, pânã la un anumit punct legaþi între ei, au
exercitat o influenþã diferitã asupra creºtinismului. Primul s-a încheiat degrabã
ºi a dat creºtinismului aspectul de religie de stat. Efectul celorlalþi doi factori
începe sã fie vizibil abia în secolul al IV-lea, când creºtinismul se angaja
hotãrât în încreºtinarea cãtunelor ºi a satelor; însã procesul a fost lung ºi
caracterizeazã evanghelizarea întregii Europe. Rezultatul nu a fost întotdeauna
pozitiv, fiindcã a imprimat creºtinismului multe trãsãturi ale unei religii
populare. Când procesul s-a terminat, creºtinismul a rezultat ca o religie
ebraico-greco-romano-celtico-gotico-geramano-slavã: o religie europeanã, cu
rãdãcini în întregul bazin mediteranean.

Aceastã fazã de inserare a creºtinismului în ambientul religios în care trãia
nu a fost mereu motivatã de exigenþe evanghelice ºi nu a dat numai roade
pozitive. Poziþia, mijloacele ºi posibilitãþile unei religii de stat au fost deseori
profane, însã, în cele din urmã, au cãpãtat un caracter sacru; uneori, au devenit
absurde, când, de exemplu, caracterul absolut ºi unic al creºtinismului s-a lãrgit

 J. DANIÉLOU, Et qui est mon prochain?, 181.8

 Cf. J. DANIÉLOU , Message évangelique et culture hellénistique, Tournai 1961.9

 I. P. CULIANU , „Intervento”, în Religioni ed educazione. Dialogo delle civiltà, ed. G.10

SFORZA, ANICIA, Roma 1994, 98. Cf. IDEM , Religie ºi putere, Nemira, Bucureºti 1996.
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ºi la aceastã sferã, în sine profanã. Totuºi, statutul unei religii de stat nu a adus
în creºtinism numai lucruri negative; în fond, corespunde dorinþei
creºtinismului, care vrea sã consacre totul lui Cristos, chiar ºi structurile sociale
ºi politice.

Pãtrunderea creºtinismului la sate ºi botezarea în masã a popoarelor a slãbit
rezistenþa creºtinã în faþa influenþei pãgânismului ºi a permis pãtrunderea
multor elemente ale religiozitãþii populare în aspectele religioase ale
creºtinismului. Pietatea poporului creºtin nu urma mereu inspiraþia evanghelicã,
când organiza ceremonii, sãrbãtori sau când descoperea locuri de pelerinaj;
deseori, aceste activitãþi derivau din atitudinile psihologice comune tuturor
formelor de pietate popularã.

Acest proces s-a terminat cu o alianþã strânsã între creºtinism ºi toate
aspectele vieþii popoarelor europene. Când statul a început sã primeascã forme
naþionale, asistãm la naºterea creºtinismului naþional, în care creºtinismul nu
se mai separã de naþiune. În România, aceastã alianþã, simfonie dintre naþiune
ºi creºtinism, a avut atât roade negative, cât ºi pozitive . Teologia nu-ºi11

propune sã facã judecãþi de valoare asupra istoriei Bisericii, ci vrea sã afle ce
este veºnic ºi ce este relativ în procesul în urma cãruia creºtinismul a primit
chipul unei religii ce poate fi numitã europeanã. Este vorba de specificarea
raportului ontologico-istoric dintre creºtinism ºi religie ºi ce anume este relativ
în acest raport. Analiza acestui raport a condus la concluzii diferite în spaþiul
teologiei protestante ºi catolice.

2. Creºtinismul nu este o religie

Primul mare teolog protestant care criticã conceptul de religie în raport cu
credinþa creºtinã este Karl Barth. Dupã propria logicã a teologiei justificãrii,
religia este „trupul” în sens paulin , adicã este voinþa omului de afirmare12

personalã. În comentariul la Scrisoarea cãtre Romani, Barth afirmã cã raportul
omului cu Dumnezeu nu poate fi veritabil decât dacã este doar rezultatul
lucrãrii lui Dumnezeu. Relaþia în care numai Dumnezeu are iniþiativa este de
domeniul credinþei ce se aflã în om, fãrã ca sã vinã totuºi de la om: „Credinþa
nu este credinþã decât în mãsura în care nu revendicã nici o realitate istoricã ºi

 Cf. O. Gillet, Religie ºi naþionalism. Ideologia Bisericii Ortodoxe Române sub regimul11

comunist, Compania, Bucureºti 2001.

 Cf. J. ROLLET, „Religion et foi”, în Penser la foi. Recherches en théologie aujourd’hui,12

Fs. Joseph Moingt, ed. J. DORÉ – Ch. THEOBALD , Cerf, Paris 1993, 304-305.
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psihologicã, în mãsura în care este inefabila realitate divinã” . Religia este un13

efort al omului pentru a ajunge sã dobândeascã dreptatea ºi siguranþa de unul
singur, fãrã Dumnezeu. Deci, religia se opune justificãrii numai prin credinþã.

Aceastã criticã radicalã se referã la religia creºtinã. Fiind religia harului, ea
nu devine adevãratã decât prin har, altfel riscã în permanenþã sã se devalorizeze
ºi sã devinã din nou religia omului: „De aceea se cuvine, în momentul în care
este recunoscutã ca adevãratã, sã se recunoascã, totodatã, faptul cã religia
creºtinã rãmâne sub ameninþarea sentinþei de incredulitate care e valabilã pentru
toate religiile: numai harul lui Dumnezeu, aºa cum se manifestã în revelaþie,
poate rosti aici cuvântul eliberator” . Aºadar, numai prin revelaþie ºi prin14

lucrarea harului religia creºtinã este adevãratã. Pentru Barth, misticismul ºi
ateismul sunt critici imperfecte ale religiei. Numai credinþa este eficace pentru
a demasca religia ca proiect al omului, ca voinþã de a se folosi de Dumnezeu
în avantajul lui.

Pe linia lui K. Barth, tradiþia protestantã a insistat mult asupra transcendenþei
credinþei în Dumnezeu, a vorbit mereu despre opoziþia dintre religie ºi credinþã,
vãzând în credinþa autenticã o condamnare a spiritului idolatru din religii. Din
punct de vedere teologic, aceastã poziþie este discutabilã, în sensul cã prezintã
ºi elemente pozitive, nu doar negative . Altfel stau lucrurile însã cu acel curent15

radical care vorbeºte despre un creºtinism fãrã religie ºi despre o teologie a
„morþii lui Dumnezeu” (Ricoeur, van Buren, Cox, Hamilton, Altizer). Pentru
aceºti teologi, în lumea actualã, adânc secularizatã ºi atee, orice discurs despre
Dumnezeu este de neînþeles, absurd, de aceea, pentru a-i salva inteligibilitatea,
mesajul creºtin trebuie eliberat de suprastructura religioasã ºi prezentat „fãrã
Dumnezeu”, adicã în „formã atee” .16

Linia moderatã a interpretãrii creºtinismului fãrã religie se gãseºte în
teologia lui D. Bonhoeffer care, într-o epistolã din 30 aprilie 1944, spunea: 

Mã gândesc mereu la ceea ce este într-adevãr pentru noi, astãzi, creºtinismul sau
ºi cine este Cristos. A trecut timpul în care lucrul acesta se putea spune oamenilor
prin cuvinte, fie ele cuvinte teologice sau pioase; aºa dupã cum a trecut timpul
interioritãþii ºi al conºtiinþei, adicã tocmai timpul religiei în general. Ne îndreptãm
spre un timp în întregime nonreligios; oamenii, aºa cum sunt acum, pur ºi simplu

 K. BARTH , Dogmatique, I/II, Labor et Fides, Genève 1954, 117.13

 K. BARTH , Dogmatique, I/II, 117.14

 Vl. BOUBLIK , Teologia delle religioni, 317-320.15

 Cf. B. MONDIN , „Teologia della morte di Dio”, în Dizionario enciclopedico di filosofia,16

teologia e morale, ed. B. MONDIN , Massimo, Milano 1989, 754.
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nu pot sã mai fie religioºi. Chiar ºi cei care se definesc cu sinceritate religioºi nu
pun în practicã lucrul acesta în nici un fel; probabil, prin religios ei înþeleg ceva
complet diferit (...) Întrebãrile la care ar trebui sã rãspundem sunt: ce înseamnã o
Bisericã, o comunitate, o predicã, o liturgie, o viaþã creºtinã într-o lume
nonreligioasã? Cum vorbim despre Dumnezeu fãrã religie, adicã tocmai fãrã
supoziþiile istoric condiþionate de metafizicã, de interioritate etc. etc.?17

Într-o altã scrisoare din 5 mai 1944, Bonhoeffer explica ce înseamnã sã
vorbeºti despre Dumnezeu-fãrã religie: „În locul religiei este acum Biserica –
ceea ce în sine este biblic – dar lumea este, într-o anumitã mãsurã, pusã la
picioarele ei ºi lãsatã în voia soartei, iar aceasta este eroarea” . Aºadar, a vorbi18

despre Dumnezeu-fãrã religie înseamnã a vorbi despre Dumnezeu-fãrã
Bisericã.

Bonhoeffer este de pãrere cã explicaþia acestei situaþii dramatice se aflã în
perspectiva metafizicã a filozofiei greceºti, care a condus la conceptualizarea
ºi dogmatizarea mesajului biblic ºi a creat un dualism între viaþa de credinþã ºi
doctrinã. În consecinþã, „religia” a devenit o doctrinã, o viziune despre lume
sau chiar o ideologie adãugatã vieþii de credinþã. Deci, pentru Bonhoeffer,
conceptul de „religie” nu se referã la experienþa religioasã autenticã, ci la
deformãrile religioase.

În ciuda criticii severe la adresa „religiei”, multe din ideile teologice ale lui
Bonhoeffer sunt valabile. De exemplu, redescoperirea centralitãþii misterelor
lui Cristos în viaþa de credinþã corespunde exigenþelor unui creºtinism autentic.
Aceastã redescoperire conduce la înþelegerea bogãþiei iubirii divine, care, în cel
Rãstignit, suferã cu noi ºi trãieºte pentru noi. De aceea, creºtinul trebuie sã se
înþeleagã pe sine ca o „fiinþã-pentru-alþii”, imitând Rãstignitul ºi manifestând
iubirea divinã pentru lume. În ochii lui Bonhoeffer, Isus este omul-Dumnezeu
când trãieºte ºi moare pentru oameni. Totuºi, aici trebuie sã spunem cã, deºi
Dumnezeu este mereu prezent, orizontul iubirii se deplaseazã prea mult înspre
om.

Cu toate acestea, la Bonhoeffer, creºtinismul nu este nici religie, nici
umanism; importantã este dimensiunea religioasã, adicã referinþa la Dumnezeu
ºi la om, care este prezentã în credinþã. Dar dimensiunea religioasã nu se
limiteazã doar la experienþa de credinþã; Bonhoeffer vorbeºte despre rugãciune

 D. BONHOEFFER, Wiederstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft.17

Neuausgabe, Chr. Kaiser Verlag, München 1985 ; trad. italianã Resistenza e resa. Lettere e3

scritti dal carcere, Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1988, 348-350.

 D. BONHOEFFER, Resistenza e resa, 355.18
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ºi despre mãrturisirea pãcatelor, invitã la sacrificiul iubirii, pune în luminã
chiar dimensiunea religioasã a suferinþei ºi a morþii. Desigur, aceste elemente
sunt prezente ºi în alte religii, însã Bonhoeffer le introduce într-o nouã
perspectivã, care poate fi numitã cristologicã. Taina omului ºi a lui Dumnezeu
se înþelege în lumina experienþei lui Isus ºi a misterelor „trupului” sãu, în mod
deosebit rãmânând sub Cruce. Bonhoeffer încearcã sã dea mai multã
consistenþã creºtinismului, vrea sã încreºtineze mai mult creºtinismul, însã
tentativa lui trebuie nuanþatã.

Problema lui Bonhoeffer, ca, de altfel, a întregii teologii protestante recente,
constã în faptul cã interpreteazã creºtinismul lãsând deoparte sacrul, adicã
dimensiunea fundamentalã a existenþei, ºi conduce la o înþelegere reducþionistã
a esenþialului credinþei creºtine – creºtinismul într-o singurã dimensiune,
moralistã sau umanistã. În acest caz, creºtinismul înseamnã doar o relaþie cu
celãlalt ºi poate fi confundat cu lupta socialã ºi politicã. Dar mesajul creºtin nu
se poate reduce la ecoul pe care trebuie sã-l aibã la nivelul organizãrii cetãþii
pãmânteºti, ci trebuie sã se situeze într-un alt plan decât cel al constituirii
cetãþii economice ºi sociale. Religia creºtinã deschide omului calea cãtre o altã
dimensiune a realitãþii, prin care el transcende în mod absolut toate sistemele
economice ºi politice .19

3. Creºtinismul este religia alteritãþii transcendente

Înþelegerea caracterului unic ºi absolut al creºtinismului în lumina teologiei
crucii este un aspect prezent ºi la marii teologi catolici contemporani cu K.
Barth sau cu D. Bonhoeffer. De exemplu, lucrarea fundamentalã a lui Hans Urs
von Balthasar, Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik, este tradusã în limba
francezã cu titlul La Gloire et la Croix (Gloria ºi Crucea) . Fãrã îndoialã, între20

aceºti teologi existã diferenþe de perspectivã, dar se întâlnesc în ideea cã
moartea este condiþia vieþii, crucea este condiþia gloriei, renunþarea la
particularitate este condiþia universalitãþii concrete . Aºadar, crucea are valoare21

simbolicã universalã. Crucea este simbolul universalitãþii, legatã mereu de
sacrificiul particularitãþii.

 J. DANIÉLOU , Et qui est mon prochain?, 211-212.19

 Cf. H. U. VON BALTHASAR, La Gloire et la Croix. Les aspects esthétiques de la20

révélation, I-III, Aubier-Montaigne, Paris 1965-1968-1972.

 C. GEFFRÉ, „La singularité du christianisme”, în Penser la foi. Recherches en théologie21

aujourd’hui, 367-369.
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De aceea putem spune cã teologia creºtinã se opreºte asupra dimensiunii
kenotice (umilirea lui Isus Cristos, om ºi Dumnezeu, pânã la rãstignire ºi
moarte), pentru cã ea este constitutivã creºtinismului în starea lui iniþialã. Egal
fiind cu Dumnezeu, kenoza lui Cristos face posibilã învierea în sensul larg al
cuvântului. În prelungirea crucii, mormântul gol, absenþa trupului
Întemeietorului este condiþia evenimentului trupului Bisericii ºi a trupului
Scripturilor. Deci, creºtinismul este întemeiat pe o Absenþã originarã.

Din punct de vedere antropologic, conºtiinþa unei absenþe stã la baza
raportului cu celãlalt, cu cel strãin, cu cel diferit de noi. Prin întrupare, Isus
înscrie dialogul cu altul în orizontul transcendenþei verticale, punând în luminã
originea ºi destinul final al omenirii. Urmând logica kenozei ºi a întrupãrii,
putem afirma cã, aºa cum nu existã o experienþã creºtinã fãrã conºtiinþa unei
Origini absente, la fel nu existã viaþã creºtinã fãrã conºtiinþa unei lipse cât
priveºte celelalte modalitãþi semnificative de viaþã ale oamenilor.

Prin urmare, cât priveºte specificul ei, experienþa creºtinã implicã
dimensiunea transcendentã a raportului cu celãlalt, adicã nu poate fi separatã
de experienþa alteritãþii, care conduce la întâlnirea cu un Dumnezeu mereu mai
mare. Din acest punct de vedere, credinþa creºtinã sau evanghelia nu este o
totalitate care include sau exclude, ci este o totalitate deschisã cãtre absolut, iar
termenii specifici de înþelegere sunt cei de eveniment, depãºire, rupturã de
nivel, termeni care instaureazã relaþii noi.

Dar, în plan imediat, experienþa religioasã creºtinã înseamnã conºtiinþa
particularitãþii ºi a depãºirii sale prin deschiderea faþã de celãlalt. Aceastã
dialecticã ajutã sã regândim raportul dintre universalitatea mesajului creºtin ºi
pluralitatea tradiþiilor religioase ºi culturale. Prin urmare, fiecare creºtin, fiecare
comunitate, creºtinismul în întregime trebuie „sã fie semnul a ceea ce îi
lipseºte” . Credinþa nu este ea însãºi decât dacã este fidelã originii sale absente22

ce nu se poate epuiza în nici un fel de pozitivitate, nici chiar în cea a
creºtinismului istoric. Practica alteritãþii, ospitalitatea faþã de cel strãin nu pot
fi opþiuni facultative. Ele se prezintã ca o exigenþã de naturã ºi atestã Alteritatea
unui Dumnezeu mereu altfel decât credem sau am vrea noi sã fie.

Lucrul acesta rezultã ºi din evenimentul întrupãrii, care este strâns legat de
cruce . Revelaþia are loc prin coborârea în timp ºi spaþiu a Cuvântului, care23

 C. GEFFRÉ, „Le non-lieu de la théologie chez Michel de Certeau”, în Michel de Certeau22

ou la différence chrétienne, ed. C. GEFFRÉ, Paris 1991, 217.

 C. MOLARI, „La fede cristiana in tensione tra lo specifico e l’universale”, în L’ unicità23

cristiana: un mito? Per una teologia pluralista delle religioni, I, ed. J. H ICK – P.F. KNITTER,
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vine în întâmpinarea aspiraþiei omului cãtre Dumnezeu. Din acest fapt derivã
douã consecinþe importante: multiplicitatea posibilã a revelaþiilor naturale ºi
conexiunea intimã care se poate stabili între ele. Revelaþia unicã în Isus Cristos
nu înseamnã exclusivitate, ci particularitate universalã într-o complexã ºi
variatã, dar unitarã, istorie de manifestãri divine. Ele nu sunt identice, pentru
cã nu toate culturile au aceeaºi capacitate epifanicã ºi pentru cã pãcatul poate
ascunde sau întuneca revelaþia divinã. În sensul acesta, manifestãrile istorice
ale lui Dumnezeu au un caracter specific ºi particularitãþi care sunt subliniate
de roadele lor salvifice. De aceea, viaþa Bisericii este necesarã manifestãrii lui
Cristos. Ea dã semnificaþie ºi credibilitate revelaþiei lui Dumnezeu, înfãptuite
în Cristos. Se poate spune mai mult, ºi anume cã, prin Bisericã, Cristos rãmâne
mereu prezent în timpurile noastre, iar cãutarea lui în afara Bisericii este
periculoasã. Fãrã îndoialã, existã adaptãri necesare, dar ele rãmân la nivelul
modalitãþilor de prezentare, nu pot sã punã în discuþie nodul central al
afirmaþiei creºtine: Cristos continuã sã se dãruiascã lumii prin Bisericã .24

Dar întruparea nu este o suprapunere de structuri operative sau de naturi, ci
o relaþie de aºa manierã încât Isus, în realitatea (natura) lui umanã este
constituit de Dumnezeu drept Cuvântul sãu întrupat, sacramentul sãu în lume,
simbolul viu al realitãþii sale invizibile (natura divinã). Acesta este caracterul
singular al lui Isus ºi mãreþia lui: s-a fãcut cel mai mic pentru a-l revela pe cel
Infinit de mare, s-a nimicit pe sine pentru a-l revela pe cel care este Totul, s-a
fãcut om pentru a-l revela pe Dumnezeu.

În acest sens, urmarea lui Isus devine pasiune pentru cei mici ºi sãraci, iar
forþa ei provine din dimensiunea transcendentã a iubirii divine. Isus a fost
primul care s-a fãcut omul „fãrã chip ºi fãrã frumuseþe” (Is 53,2) pentru a-l
revela pe Dumnezeu. Lucrul acesta nu poate fi motiv de glorie ºi de
superioritate pentru cel care vrea sã dea mãrturie despre mântuirea creºtinã.

Aºadar, fie cã urmãm calea întrupãrii, fie cã rãmânem la umbra crucii, prin
creºtinism ajungem la întâlnirea cu Altul. Definim creºtinismul ca religia
alteritãþii transcendente, deoarece caracterul autentic al întâlnirii cu altul pe
orizontalã se fundamenteazã în lucrurile spirituale din cealaltã ordine a
realitãþii. Sub acest aspect, cei mai buni vorbitori (profesori de religie)
„apologeþi” ai creºtinismului sunt sfinþii.

Cittadella Editrice, Assisi 1994, 45-48. Cf. ediþia originalã J. H ICK – P.F. KNITTER, ed., The

myth of christian uniqueness. Toward a pluralistic theology of religions, Orbis Books,

Maryknoll, New York 1987.

 J. DANIÉLOU , Et qui est mon prochain?, 101-102.24
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În ºcolile din România, existã mulþi elevi ºi profesori creºtini care dau
dovadã de generozitate, prietenie, devotament, însã nu prin aceste „virtuþi” se
percep realitãþile spirituale, evidente în creºtinism. Asistãm astãzi la o anumitã
pierdere de calitate în creºtinism: mulþi tineri, preoþi, profesori se întâlnesc în
ºcoalã ºi în afara ei, sunt foarte joviali, dispuºi la sacrificii – toate acestea sunt
aspecte pozitive ale activitãþii lor –, dar nu fascineazã spiritual; dau mãrturie
despre bucuria ºi generozitatea specificã vârstei, dar nu spun nimic despre
prezenþa lui Dumnezeu, despre prezenþa unei alte lumi care are deja o
semnificaþie escatologicã. Creºtinismul este o cale de mântuire care presupune
fidelitate eroicã faþã de lumea bunurilor spirituale.

Concluzii

Într-un omagiu adus lui M. Eliade, E. Cioran spune: 

reproºul cel mai grav pe care am avut tupeul sã i-l fac este cã s-a ocupat de religii
fãrã a avea un spirit religios (...) Cu câteva sãptãmâni înainte de a muri, într-un
interviu acordat unui ziarist care fãcea aluzie la reproºul meu, el a rãspuns cã
atitudinea lui faþã de religii nu era deloc cea a unui savant. „Mã strãduiesc sã
înþeleg”, a precizat el. Fãrã îndoialã, dar savantul nu face altceva. ªi dacã înþelegi
toþi dumnezeii înseamnã cã nu te intereseazã cu adevãrat nici unul. Un dumnezeu
existã pentru a fi adorat sau hulit. Nu ne putem imagina un Iov erudit .25

Impasul în care ne conduce reproºul lui Cioran este rezultatul înþelegerii
religiei fãrã Dumnezeu ºi fãrã sacru. Nu pot fi de acord cu Cioran când afirmã
cã nu poate exista un „Iov erudit”; înainte de a fi un sistem de doctrine, religia
este viaþã, trãire a raportului cu realitatea ultimã ºi transcendentã, lucru afirmat
de nenumãrate ori de Eliade ºi de alþi savanþi în istoria religiilor sau în teologia
religiilor.

De aceea, creºtinismul nu poate fi redus la relaþii de ordin profan. Nu se
poate înþelege creºtinismul fãcând separaþie netã între credinþa în Dumnezeu ºi
dimensiunea religioasã a existenþei umane. Ca religie a alteritãþii transcendente,
creºtinismul este „cale” de mântuire  ºi înseamnã înainte de toate un mod de26

a fi în lume, prin care devine promisiune credibilã în faþa altora. De aceea,

 E. C IORAN , „În sfârºit, o existenþã împlinitã”, M. ELIADE, Memorii, II, Humanitas,25

Bucureºti 1991, 211.

 H. WALDENFELS, Phänomen Christentum. Eine Weltreligion in der Welt der Religionen,26

Herder, Freiburg im Breisgau 1994; trad. italianã Il fenomeno del cristianesimo. Una religione

mondiale nel mondo delle religioni, Queriniana, Brescia 1995, 168-170.
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Prima scrisoare a sfântului Petru îi îndeamnã pe creºtini: „oricând fiþi gata sã
daþi un rãspuns de apãrare celui care vã întreabã cu privire la speranþa voastrã”
(1Pt 3,15).

Rãmâne o întrebare: cum sã prezentãm altora creºtinismul? Iatã o idee pe
care ne-o dã Martin Buber ºi cu care vreau sã închei: 

Bunicul meu era ºchiop, spune acest gânditor evreu. Odatã i-au cerut sã
povesteascã viaþa rabinului sãu. ªi atunci el povesti cum sfântul Baalshem
obiºnuia sã sarã în sus ºi sã danseze în timp ce se ruga. Bunicul meu s-a ridicat ºi
a povestit, iar istorioara l-a entuziasmat atât de mult încât a trebuit sã arate cum
sãrea ºi dansa rabinul lui. Din acel moment s-a vindecat. Aºa trebuie povestite
istorioarele . 27

Aºa trebuie pro-vestit creºtinismul.

Riassunto

Il presente articolo parte dalla domanda se il cristianesimo sia una religione, che
riflette una situazione conflittuale al livello dell’insegnamento scolastico in
Romania, dove in molti sono quelli che adottano una posizione fondamentalista
nei confronti del cristianesimo. Il pericolo di una tale posizione è il riduzionismo
del cristianesimo ad una mera esperienza interiore oppure ad un sistema di
dottrine moralistiche ed umanistiche.
Perciò nella prima parte dell’articolo viene sottolineato il fatto che lungo la storia
il messaggio di Dio rivelato in Gesù Cristo assunse diverse forme culturali e
religiose di manifestazione, ma in fondo si tratta di adattamenti e niente altro.
L’essenziale della fede cristiana, cioè che Dio viene incontro agli uomini, che si
è immischiato nella loro storia ed in questo modo ha segnato per sempre il suo
esito finale rimane il nucleo fondamentale della religione cristiana.
Purtroppo non sempre si è riuscito a mantenere il giusto equilibrio tra la fede nel
Dio Trino ed Uno e la dimensione religiosa dell’esistenza: delle volte le forme
dell’espressione religiosa hanno preso il sopravento sul nucleo della fede
cristiana. Dalla percezione di questo squilibrio è scaturita la critica della
religione promossa dalla teologia protestante nel XX secolo, con a capo K. Barth
e continuata poi da altri suoi discepoli, tra cui anche D. Bonhoeffer. La seconda
parte dell’articolo viene dedicata a questa critica, dove si mette in guardia sul
pericolo che essa corre, cioè il riduzionismo del cristianesimo al livellor delle
relazioni con l’altro soltanto nell’ordine delle realtà profane. Infatti,

 Povestirea este reluatã dupã H. WALDENFELS, Il fenomeno del cristianesimo..., 169.27
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sottolineando la transcendenza di Dio a scapito della sua presenza nella storia,
il cristianesimo viene trasformato in una presa di posizione sociale e politica.
Prendendo spunto da queste provocazioni, nella terza parte dell’articolo si cerca
di definire il cristianesimo come una religione dell’alterità transcendente. Qui la
riflessione si sofferma sull’evento dell’incarnazione e della croce che segnano per
sempre la vocazione del cristianesimo come passione per l’altro nell’orizzonte
delle cose spirituali. Purtroppo oggi si osserva una diminuzione della qualità del
cristianesimo, dovuta alla perdita del senso ultimo, escatologico degli impegni a
favore dei bisognosi, dei deboli, degli emarginati ecc.
In conclusione si mette in evidenza il fatto che il vero cristianesimo si trova nei
santi, cioè in quelle persone che hanno saputo restare fedeli agli impegni
quotidiani disciplinando interiormente la loro vita nell’orizzonte dei beni eterni.
In fine la sfida alla quale oggi ciascun teologo e professore di religione deve
trovare una risposta è: come si può diventare un „Giobbe erudito”?



CATEHEZA ÎN BISERICÃ ªI RELIGIA ÎN ªCOALÃ:
Douã cãi distincte, dar complementare 
pentru formarea integralã a creºtinului

Pr. lect. dr. ªtefan Lupu
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

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



55

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

 IOAN PAUL AL II-LEA, Catechesi tradendae, 66.8

 Pentru cele ce urmeazã, cf. CONGREGAÞIA PENTRU CLER, Laicul catolic, martor al9

credinþei în ºcoalã, 56-59; IDEM , Educaþia religioasã în ºcoala catolicã, 96-97.

 IOAN PAUL AL II-LEA, Catechesi tradendae, 6.10

 IOAN PAUL AL II-LEA, Catechesi tradendae, 61.11
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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.



POSIBILITÃÞI DE INTEGRARE A CONÞINUTURILOR
LA DISCIPLINA RELIGIE ÎN ÎNVÃÞÃMÂNTUL ROMÂNESC

Prof. univ. dr. Constantin Cucoº
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaºi

Termenul de integrare pare a fi destul de incomod, procurând disconfort ºi
suspiciune. El poate speria, de bunã seamã. Acesta trimite la o realitate
conceptualã mobilã, deschisã, improbabilã. Energiile lui semantice pot deborda
imprevizibil, pot fi folosite în mod abuziv (sunt exemple în acest sens).

Afirmãm de la bun început cã vom viza, în cele ce urmeazã, posibilitatea
integrãrii conþinuturilor de predat la disciplina Religie, ºi nu a realitãþilor la
care trimit aceste conþinuturi, adicã a ipostazelor diferitelor confesiuni sau
religii. Vizãm, deci, un plan metadiscursiv, ºi nu cel al discursurilor practice
propriu-zise care îl alimenteazã, îl întreþine. De altfel, este lucru ºtiut cã, din
punct de vedere epistemologic, cu cât urcãm mai „sus” pe linia de-
contextualizãrilor, de-subiectivizãrilor ºi „descãrnãrilor” de materialitate, cu
atât mai mult se poate face loc apropierilor, sintezelor, unificãrilor. Dacã pe
planul realitãþilor integrãrile sunt problematice sau de nedorit (iar, din acest
punct de vedere, confesiunile nu se pot unifica, întrucât acestea fiinþeazã tocmai
prin specificitatea lor, prin particularitãþile dogmatice, ritualice, expresive,
implicative etc.), pe planul cunoaºterii ºi al prezentãrii lor (în context didactic)
unificãrile devin posibile ºi chiar de dorit.

Trebuie spus cã termenul de integrare se poate corela cu alþi termeni din
aceeaºi familie semanticã, cu integral, cu întreg, în sensul de ansamblu coeziv
ºi unitar. Conþinutul noþional trimite la valorizarea numitorului comun al unui
ansamblu, la coarticularea funcþionalã, profitabilã a diferitelor arii care
formeazã un întreg. Integrarea trebuie înþeleasã ca un proces multidimensional,
ºi nu unidirecþional. Ea se extinde dincolo de planul cultural, atingând
dimensiuni sociale ºi politice. Înþeles într-un sens foarte larg, integrarea
presupune unificarea ºi fuziunea a douã sau mai multe realitãþi ori producþii
spirituale, într-un mod echitabil pentru toate pãrþile. În urma integrãrii va lua
naºtere o sintezã nouã sau un complex spiritual nou, prezervându-se totuºi
specificitãþile, ºi nu va avea loc o asimilare forþatã a unei realitãþi de cãtre
cealaltã.
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Înþelegem prin integrare pedagogicã a conþinuturilor religioase acel
parcurs didactic cumulativ-selectiv, de nivel superior, prin care se statueazã
secvenþial un standard comun de cunoºtinþe ºi valori religioase, simultan cu
degajarea unor seturi specifice, care urmeazã a fi predate tuturor elevilor unui
spaþiu ºcolar (clasã, ºcoalã), indiferent de apartenenþa confesionalã a
acestora, în care jocul dintre generalitate ºi particularitate sã se realizeze
natural, inteligent, în care o multitudine de opþiuni religioase sã se regãseascã
ºi sã fie satisfãcute din punct de vedere cognitiv, afectiv, ritualic, cultural,
comunitar.

Iatã câteva argumente pentru integrarea curricularã:
– argumentul pedagogic, prin pregãtirea unui dispozitiv didactic care sã

preîntâmpine excluderea ºi închiderea axiologicã; demersul didactic trebuie sã
scoatã în evidenþã confluenþele valorice, sã releve, ori de câte ori este cazul,
pluralitatea valoricã sporitoare în context didactic;

– argumentul sociologic-comunitar, prin explicitarea nevoii de edificare a
unor comunitãþi solidare, în care persoanele sã comunice uºor, sã se respecte,
sã se întâlneascã în expresii sau acþiuni spirituale comune;

– argumentul psihologic, prin ralierea persoanelor la standarde valorice
similare care produc, prin comunicare empaticã, stabilitate intrapsihicã ºi
confort; în acest caz se genereazã un element de securitate în plus, oamenii
simþindu-se mai siguri pe ei înºiºi;

– argumentul politico-strategic, în sensul cã integrarea poate fi un rãspuns
inteligent, tactic la eventuale mãsuri, explicite sau nu, de marginalizare sau de
excludere a parcursurilor de formare în perspectivã religioasã; multe instanþe,
inclusiv europene, se pronunþã împotriva ghetoizãrii ºi segregãrii pe criterii
etnice, confesionale, rasiale etc.; sã nu aºteptãm ca alþii sã ne-o ia înainte! 

Ce nu este integrarea pe linie didacticã?
– nu este sincretism, cumulare simplã, adunare pestriþã, nediferenþiatã,

juxtapunere de cunoºtinþe sau valori eterogene fãrã legãturã între ele; 
– nu este rezumare, sintetizare, preluare secvenþialã a ceea ce pare a fi

esenþial, exemplar;
– nu este secvenþializare, reducþionism, încercare de redare a întregului

numai prin intermediul unei pãrþi, fie ea ºi reprezentativã;
– nu este asimilare, oculatre a specificitãþii în numele unei unice ºi, în fapt,

false generalitãþi; 
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– nu este demers justiþiar, de intervenþie artificialã, de împãrþire, asistatã de
instanþe juridico-politice, a unor valori sau competenþe pe care ºi le arogã
pãrþile chemate sã se cunoascã reciproc.

Suntem într-un moment când integrarea se poate realiza prin proiectarea ºi
structurarea curriculumului la disciplina religie. În pedagogie se vorbeºte tot
mai des de conþinuturi integrate, de predare în blocuri de cunoºtinþe. Blocurile
de cunoºtinþe sunt seturi comune ºi confluente de valori cognitive, ºi nu numai,
care pot fi decelate pe direcþii multiple: elemente generale-particulare, elemente
specifice-nespecifice, elemente principale-secundare etc. Integrarea pe linie de
conþinut se poate realiza ºi în procesul didactic propriu-zis, prin apelul la
strategia predãrii în echipe de profesori de diferite specializãri sau chiar
confesiuni.

Pentru a da curs ideii exprimate în aceste pagini avansãm ºi o serie de
principii de acþiune:

– principiul realitãþii. Problema este sã integrãm ceea ce se poate integra
(cunoºtinþele ºcolare, ºi nu referinþele teologice, substratele dogmatice care nu
sunt centrul nostru de interes).

– principiul progresivitãþii ºi respectãrii particularitãþilor de vârstã.
Conþinuturile nu se vor integra chiar de la începutul parcursului de formare, din
momentul intrãrii copilului în ºcoalã: fiecare elev va fi introdus sistematic în
religia de apartenenþã ºi apoi se vor opera treptat deschiderile prin cunoaºterea
specificitãþii alteritãþii confesionale. Existã riscul altfel sã îl privãm pe elev de
consolidarea identitãþii confesionale – premisã pentru o viitoare permeabilitate
la eterogenitatea valoricã; elevul poate aluneca într-o stare de derivã, de
relativism religios, de suspensie spiritualã foarte nocivã. Elementele de
conþinut cu caracter integrativ vor fi structurate ºi desfãºurate în raport cu
predispoziþiile perceptive ºi afective ale elevilor; nu se vor construi seturi de
cunoºtinþe peste putinþa elevilor de a le pricepe.

– principiul corelativitãþii dintre închiderea ºi deschiderea confesionalã.
Tranzitul cultural, prin cunoaºterea ºi respectarea valorilor altora, dacã se face
defectuos, forþat, poate degenera în de-culturarea persoanelor, fenomen ce
genereazã desconsiderare, destrucþie spiritualã. Raportul închidere-deschidere
confesionalã, ce trebuie sã caracterizeze individul sau societãþile, nu se poate
tranºa la modul abstract, neþinând cont de persoane, vremuri, contexte. Sunt
situaþii când fixaþiile în jurul unor valori unice sunt de dorit ºi aduc beneficii
reale indivizilor sau comunitãþilor în loc sã se adopte strategii de de-centrare
ºi deschidere nelimitatã faþã de alte valori. O astfel de perspectivã de acþiune
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acompaniazã strategiile de solidarizare ºi de coagulare a energiilor grupale,
atunci când contextele le impun. Îl decentrezi pe cineva, dupã ce acesta a fost,
mai întâi,... centrat! În general, strategiile identitare, propuse prin programele
ºcolare ºi conþinuturile adiacente, premerg ºi condiþioneazã strategiile de
deschidere faþã de alþii. Nu poþi sã faci educaþie interculturalã la persoane care
mai întâi nu au fost „fixate” cultural. Este riscant sã faci educaþie
interconfesionalã, dintru început, la copii care nu au fost încadraþi în propriile
referinþe confesionale. La un moment dat, în funcþie de maturitatea culturalã a
individului, cele douã procese se vor derula simultan. Construcþia identitãþii
spirituale, individualã sau colectivã, presupune o mare flexibilitate ºi
mobilitate. Sunt numeroase oscilaþiile între, pe de o pare, închidere, repliere ºi
rabatere asupra sinelui, acumulãri ºi stocãri autarhice ºi, pe de altã parte,
deschidere, debordare spiritualã, tatonare a altuia ºi împlinire prin alþii. Cele
douã stãri sunt alternante, contradictorii, dar posibile ºi de dorit în formarea
personalitãþii. Trebuie sã observãm cã nu numai deschiderea cãtre alteritate
trebuie valorizatã, ci ºi închiderea spre sine, coagularea unei integritãþi culturale
reprezintã un pol cu aceeaºi forþã de interes. Centrarea ºi descentrarea
spiritualã, asimilarea propriilor referinþe valorice, ca ºi acomodarea cu altele
sunt procese corelative, contradictorii, care sporesc cuprinderea culturalã a
fiinþei. E nevoie sã trecem de la o viziune staticã a deschiderii sau închiderii la
o perspectivã dinamicã, pulsatorie a raportului închidere-deschidere culturalã.
Importantã nu este deschiderea în sine, sau închiderea luate izolat, ci echilibrul
dinamic dintre ele, ca ºi adecvarea acestui raport la circumstanþe date. Orice
închidere spiritualã, înþeleasã ca o formare pentru perimetrul unei culturi,
trebuie sã conþinã în ea, în orice moment, permeabilitatea deschiderii cãtre
impulsiuni dinafarã. Este obligatoriu însã ca prin aceastã strategie sã se
pãstreze permanent coerenþa existenþialã, la nivel individual sau colectiv,
nesupralicitând glisãrile interconfesionale. Avem de a face, deci, cu un parcurs
ciclic, cu închideri ºi deschideri spirituale succesive, catalizatoare ºi
îmbogãþitoare.

Integrarea se poate face la mai multe niveluri:
– la nivelul politicii ºcolare, prin crearea unui cadru legislativ ºi stipularea

unor strategii sau dispozitive organizatorice care sã faciliteze integrarea;
– la nivelul instituþional, prin strategii puse în act de cãtre ºcoli, de cãtre

aºezãmintele educaþionale de bazã;
– la nivelul conceperii ºi vehiculãrii de cãtre profesori a curriculumului în

mod concret, în procesele de predare-învãþare.
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În cele ce urmeazã, sugerãm mai multe posibilitãþi de integrare a
curriculumului.

1. Integrare prin intermediul respectãrii aceloraºi principii de structurare
a curriculumului. Sistemul actual al învãþãmântului românesc admite un plan-
cadru construit pe un set de principii filozofice, didactice ºi epistemologice,
dintre care urmãtoarele pot sluji perspectivei de integrare a conþinuturilor:

– principiul descentralizãrii ºi al flexibilizãrii, în funcþie de specificul ºcolii,
al comunitãþii locale, al dorinþelor elevilor, pãrinþilor, profesorilor;

– principiul descongestionãrii programului de lucru al elevilor, al regândirii
sarcinilor de studiu ºi de învãþare în acord cu posibilitãþile lor specifice;

– principiul eficienþei, prin valorizarea la maximum a resurselor umane ºi
materiale din instituþiile ºcolare sau comunitãþile de bazã;

– principiul selecþiei ºi ierarhizãrii culturale (stabilirea disciplinelor ºcolare
ºi gruparea sau ierarhizarea lor pe categorii de discipline sau arii curriculare);

– principiul coerenþei (integrarea pe verticalã ºi pe orizontalã a
cunoºtinþelor, evitarea rupturilor sau a contradicþiilor disciplinare);

– principiul egalitãþii ºanselor (delimitarea unor secvenþe de conþinut pentru
toate categoriile de elevi) în aºa fel încât fiecare sã se regãseascã, sã-ºi
cunoascã valorile specifice;

– principiul relativizãrii la persoane ºi al parcursului individual (prin
postularea unor elemente de conþinut diferenþiate ºi personalizate);

2. Integrare prin intermediul finalitãþilor, a obiectivelor stipulate prin
programe. Chiar dacã actualmente programele la religie sunt gândite
monoconfesional, izolat, sesizãm o încercare de unificare pe linia obiectivelor
cadru (care sunt aceleaºi pentru toate confesiunile) ºi a unor obiective de
referinþã. Este un început de integrare, mai mult simbolic, dar care anunþã cã
ceva se poate face în acest sens.

3. Integrare prin modalitãþile concrete de organizare, mai exact prin
structurarea modularã a conþinuturilor sau organizarea integratã. Temeiul
filozofic al structurãrii modulare a conþinutului îl constituie integralitatea,
adicã încercarea de a concepe o totalitate valoricã sau informaþionalã ca unitate
integratã de elemente ce îºi pierd trãsãturile secvenþiale. Structurarea modularã
înlesneºte cuprinderea cunoºtinþelor speciale în ansambluri logice care depãºesc
cantitativ ºi calitativ caracteristicile subunitãþilor curriculare. Mai mulþi moduli
se pot construi într-un lanþ modular sau o suitã de moduli care vor fi
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oferiþi/ceruþi elevilor în funcþie de obiectivele instructiv-educative sau în raport
cu interesele, aptitudinile, credinþele acestora. Învãþãmântul modular constã în
structurarea conþinuturilor în moduli didactici, aceºtia incluzând seturi de
cunoºtinþe, situaþii didactice, activitãþi ºi mijloace de învãþãmânt delimitate,
menite a se plia pe cerinþele ºi posibilitãþile unor grupe sau clase de elevi. De
altfel, unul dintre scopurile învãþãmântului modular se referã la accentuarea
flexibilitãþii conþinuturilor în funcþie de interesele ºi capacitãþile elevilor, de
particularitãþile lor psihice. Aceasta ar însemna cã anumite seturi tematice la
religie se vor face în comun, altele specifice se vor aborda separat, pe grupe
confesionale. Organizarea integratã a conþinutului presupune integrarea unor
elemente de conþinut particulare în noi structuri explicative (noi discipline) care
realizeazã un salt „metateoretic” sau „metavaloric”, preluând ºi integrând
conþinuturi esenþializate ºi resemnificate din perspectiva noii „umbrele”
explicative mai cuprinzãtoare. Integrarea valorilor se poate face pe mai multe
linii: integrarea cunoºtinþelor în jurul unui pol ºtiinþific (seturi conceptuale,
scheme operatorii, metodologii investigative), ordonarea cunoºtinþelor cãtre un
pol practic (gen „centrele de interes” ale lui Ovide Decroly – hranã, securitate,
filiaþie etc.), gruparea cunoºtinþelor în jurul unui pol cultural (religie, artã,
moralã etc.), gruparea în jurul unui pol social (aspecte economice, politice,
religioase), integrarea valorilor în funcþie de un pol personal (credinþã, iubire,
boalã, familie etc.).

4. Integrarea prin intermediul didacticizãrii, adicã la nivelul explicitãrii
unor elemente de conþinut cu caracter general – metodologii, concepte, viziuni
asupra existenþei etc., care vor fi infuzate în interiorul conþinuturilor
explicitate la religie. Didacticizarea se poate realiza în douã etape:
didacticizarea care se realizeazã la nivelul programelor ºi manualelor ºcolare
de cãtre autorii acestora ºi didacticizarea din clasã realizatã de cãtre fiecare
educator. În general, didacticizarea presupune urmãtoarele operaþii:

– detalierea temei de predat ºi specificarea competenþelor de aºteptat de la
fiecare secvenþã în parte;

– integrarea cunoºtinþelor noi cu ajutorul celor vechi, înaintarea de la
cunoscut la necunoscut;

– contextualizarea ºi personalizarea experienþelor cognitive sau acþionale noi
prin exemplificãri, studii de caz, explicitãri suplimentare etc.;

– introducerea unor informaþii de relaþie (cunoºtinþe ce faciliteazã stabilirea
de relaþii optime între concepte, explicaþii, metodologii etc.) ce se ataºeazã
obligatoriu informaþiei de bazã;
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– stabilirea unor raporturi intradisciplinare ºi interdisciplinare între diferitele
tipuri de experienþe de învãþare;

– folosirea unor metode didactice adecvate cantitãþii ºi calitãþii experienþelor
cognitive transmise;

– armonizarea situaþiei de predare cu situaþia de învãþare (prin crearea
premiselor de învãþare încã din timpul predãrii);

– exploatarea valenþelor formative ale evaluãrii ºi feed-back-ului în chip
oportun (ºtiut fiind faptul cã întãrirea rãspunsurilor elevilor constituie un factor
de motivare ºi accelerare a învãþãrii);

– scoaterea în evidenþã a unor elemente de impact asupra dorinþelor ºi
necesitãþilor elevilor, a unor seturi informaþionale cu utilizare concretã,
imediatã etc.

În cazul educaþiei în spirit religios, nu se va urmãri structurarea unor
conþinuturi teologice sofisticate; în ºcoalã nu urmãrim sã formãm teologi docþi,
ci oameni cu culturã, convingeri ºi deprinderi religioase. Or, acest lucru
presupune o relativizare a conþinuturilor domeniilor teologice la trebuinþe ºi
expectanþe spirituale fireºti ale oamenilor, rezonante cu norme
psihopedagogice. Se ºtie cã fiecare disciplinã ºcolarã trebuie sã constituie atât
un domeniu de cunoaºtere prelucrat pedagogic, cât ºi o modalitate de a
cunoaºte. Este normal ca fiecare disciplinã sã propunã elevului un mod de
gândire ºi interpretare a lumii, modalitate care garanteazã elevului investigaþii
suplimentare. Elevilor trebuie sã li se punã la dispoziþie nu numai cunoºtinþe,
ci ºi mijloace de a parveni la acele cunoºtinþe. Conþinutul dimensionat pentru
ora de religie va rãspunde acestor cerinþe minimale, de inserþie, alãturi de
adevãrurile de credinþã, ºi a unor tehnici ºi forme spirituale care sã proiecteze
individul, prin interiorizare, înspre câmpul de idei ºi trãiri specific religiei. De
aceea, lecþia de religie nu se va reduce la un simplu expozeu speculativ, cu un
conþinut strict confesional, ci va antrena elevii în perspectiva unor trãiri,
sentimente, conduite superioare. 

5. Integrare prin conceperea ºi proiectarea interconfesionalã a
conþinuturilor religioase (a include explicit în suportul curricular sau a
prezenta la lecþie ºi alte valori religioase decât cele proprii). Exigenþe
suplimentare în structurarea conþinutului se cer a fi îndeplinite în condiþiile
realizãrii unei educaþii interculturale ºi interconfesionale. Trebuie sã ºtim cã nu
suntem singurii oameni religioºi ºi cã drumurile cãtre divinitate sunt multiple
ºi diferite. În general, actualele planuri ºi programe ºcolare sunt centrate
etnocultural ºi monoconfesional, satisfãcând, astfel, sentimentele naþionale sau
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confesionale. Programele ºcolare clasice acordã o mare importanþã unor
discipline teoretice definite, mai ales în universitãþi, printre care se aflã limba
ºi literatura naþionalã, geografia naþionalã, religia naþionalã sau dominantã etc.
Programele interculturale propun decentrãri ºi restructurãri curriculare, în
sensul abordãrii comparative ºi integrative a unor conþinuturi de facturã
particular-naþional-confesionalã. Nu se abrogã prezenþa valorilor secvenþiale,
ale religiei de bazã, de pildã, ci, dimpotrivã, acestea apar relaþionate la
standarde valorice mai largi, nãscute circumstanþial, în funcþie de diversitatea
etnoculturalã ºi multiconfesionalã a spaþiului ºcolar concret. Se vor cãuta
elementele similare sau confluente, existente la nivelul mai multor religii, care
se vor regãsi la nivelul curriculumului. Valorile comune vor fiinþa ca liant în
stabilirea legãturilor. Un punct de referinþã valoric ar putea fi pietatea, pe care
o regãsim în creºtinismul ortodox, în cel romano-catolic, în cel protestant sau
neoprotestant. Dacã elementele dogmatice pot conduce uneori la diferenþe sau
opoziþii, pietatea reprezintã o valoare centralã care conduce la armonizare, la
integrare, la unificare. 

În general, profesorul de religie trebuie sã fie deschis ºi receptiv la mai
multe surse ºi incitãri valorice. Prezentarea dogmei religiei proprii nu trebuie
sã-l conducã la dogmatism. Este firesc ca raportarea la dogma proprie sã
prevaleze, dar nu prin repudierea miezului dogmatic al altor confesiuni. A
afirma o dogmã este un lucru bun, pentru cã prin aceasta se afirmã identitatea
de sine. Dogmatismul înseamnã construirea unei identitãþi dogmatice prin
desfiinþarea, criticarea, repudierea manifestã a substraturilor altor confesiuni
sau religii. Or, principiul pedagogic ºi deontologic al afirmãrii de sine ar fi
urmãtorul: sã ne înãlþãm nu pe ruinele altora, ci prin vitalitatea ºi validitatea –
afirmate ºi demonstrate – ale valorilor proprii.

Dupã opinia noastrã, deschiderea confesionalã a educaþiei religioase se poate
realiza, în primul rând, prin intermediul conþinuturilor livrate. Identificãm trei
formule de organizare a curriculumului: 

– curriculum monoconfesional; 
– curriculum interconfesional;
– curriculum laicizat. 
Desigur, în fiecare din cele trei situaþii putem evidenþia avantaje, dar ºi

limite ale curriculumului din punctul de vedere al realizãrii dezideratelor
deschiderii interconfesionale. În tabelul ataºat mai jos scoatem în evidenþã, într-
un mod succint, câteva trãsãturi ale organizãrii conþinuturilor religioase.
Rãmâne ca factorii de decizie, dar ºi educatorii, sã selecteze ºi sã structureze
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un tip de curriculum care se preteazã mai bine contextelor date – cele de ordin
comunitar, ideologic, cultural, temporal.

Modalitãþi de
organizare

Avantaje Dezavantaje

1. Curriculum
monoconfesional

– realizeazã o introducere ºi o

inserþie spiritualã în credinþa de

bazã;

– eliminã punctele de vedere

divergente, prezentându-se ca un

tot noncontradictoriu ºi bine

acordat axiologic;

– permite organizarea omogenã

a claselor pe confesiuni;

– secvenþial, acest tip de

curriculum se poate deschide, la

anumite teme, ºi unor confesiuni

diferite, prin realizarea de

comparaþii fãrã prevalorizãri

negative, critici, poziþionãri

maniheiste (de tipul: religia

noastrã este „bunã” pentru cã a

lor este „rea”).

– predispune la separarea ºi

segregarea elevilor pe criterii

c o n f e s i o n a l e  ( s e p a r a r e

„obiectivã”, bazatã pe afinitãþi

de interese spirituale, întâlnitã în

în v ã þ ã m â n t  în  c o n d i þ i i l e

o rga n izã r i i  mo d ula re ,  cu

d isc ip l in e  o p þ i o na le  sa u

facultative);

– îi lipseºte pe copii de

cunoaºterea altor puncte de

v e d e re  c o n fe s io n a le  s a u

religioase;

– poate genera tendinþe de

desconsiderare ºi neacceptanþã

în relaþionarea cu altul.

2. Curriculum
interconfesional

– adunã la un loc în clasã pe

copiii de confesiuni diferite,

predispunând la relaþionãri

pozitive, dialog, îmbogãþire

reciprocã;

– realizeazã conexiuni spirituale

profitabile pentru toþi elevii;

–  fa c i l i te a z ã  r e sp ec ta rea

principiului interdisciplinaritãþii

în învãþãmânt.

–  reduce cunoaº terea  în

profunzime a specificitãþii

confesionale;

– dificil de realizat din punct de

vedere practic: cine, cât, în

funcþie de ce criterii se

realizeazã partajul pe segmente

confesionale?

– nu se preteazã la clasele mici;

mai întâi, copilul trebuie fixat în

credinþa proprie ºi apoi se

creeazã posibilitatea deschiderii

c o n þ i n u tu r i l o r  s p r e  a l t e

confesiuni sau religii;

– pot naºte suspiciuni sau

rezerve din partea pãrinþilor sau

comunitãþii religioase.

3. Curriculum

–  v in e  în  în tâ m p in a r e a

caracterului laic al ºcolii

contemporane (vezi cazul

Franþei);

– relativizeazã coordonatele

confesionale ale elevilor, de-

centrându-i pe elevi de la

confesiunea de bazã;
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neutral, laicizat
(gen Filozofia

religiilor, Istoria
credinþelor

religioase etc.)

–  atenueazã  sau eliminã

tensiunile confesionale la nivelul

proceselor educaþionale;

– asigurã o conexiune mai

directã cu disciplinele clasice pe

dimensiunea culturalã a acestora.

– concureazã la pierderea

referinþelor religioase  a le

tinerilor, înstrãinându-i de

valorile credinþei;

– diminueazã  dimensiunea

formativã a educaþiei religioase

(pe direcþia atitudini, valori,

conduite religioase);

– realizeazã dublãri sau reluãri

ale unor cunoºtinþe, livrate

secvenþial la filozofie, istorie,

literaturã etc.;

– poate fi contradictoriu, prin

alunecarea spre poziþionãri

materialiste, atee (conþinuturile

sunt religioase dar metadiscursul

integrator sau axiomele de la

care se pleacã rãmân ateiste

etc.).

6. Asigurarea integrãrii prin gândirea ºi expunerea conþinuturilor
religioase într-o perspectivã interdisciplinarã. Introducerea religiei printre
disciplinele ºcolare de studiu a generat ºi urmãtoarea problemã: educaþia
religioasã cade numai în sarcina Religiei, sau trebuie sã devinã un obiectiv ºi
pentru celelalte discipline? Numai profesorul de religie este chemat pentru
îndeplinirea acestei sarcini, sau ºi alþi profesori?

Plecând de la premisa cã educaþia religioasã presupune mai multe
componente ºi niveluri (cunoºtinþe, atitudini, conduite), unele dintre aceste
achiziþii având o complexitate cu totul aparte – presupunându-se un timp
îndelungat pentru stratificarea lor – este cu totul normal ca aceastã laturã a
educaþiei sã fie în atenþia mai multor discipline ºi a mai multor profesori. Oricât
de profunde ºi de diverse ar fi temele abordate la Religie ºi oricât de bine ar fi
pregãtit dascãlul de religie, nu se poate spera, numai pe o cale unidirecþionalã,
la formarea unei culturi ºi conduite religioase autentice. Dacã educaþia
intelectualã sau educaþia esteticã beneficiazã de mai multe discipline, care,
simultan ºi parþial, contribuie la structurarea competenþelor specifice, la fel ºi
educaþia religioasã trebuie sã constituie un obiectiv pentru mai multe discipline
orientate ºi focalizate spre un scop unitar.

Facem observaþia cã la ora actualã disciplinele ºcolare nu sunt „acordate”
cu acest obiectiv, nu sunt fundamentate suficient pe o spiritualitate care sã fie
în consens cu credinþa creºtinã. Dimpotrivã, se pot identifica numeroase seturi
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informaþionale care sunt disjuncte, rupte, în contrasens cu valorile religioase
(vezi anumite teme din manualele de biologie, geografie, fizicã etc.). Multe
discipline ºcolare nu numai cã nu contribuie la facilitarea formãrii religioase,
ci, dimpotrivã, adâncesc distanþele, prezintã perspective unilaterale de
înþelegere, seamãnã confuzie sau atacã fãþiº fundamente spirituale evidente. Nu
pledãm pentru o re-întemeiere religioasã a tuturor obiectelor de studiu – de
altfel, unele rãmân în continuare destul de neutre sau distante faþã de religie
(cazul ºtiinþelor exacte) – dar o minimã punere de acord se cere a fi realizatã
cât mai grabnic prin reliefarea elementelor comune ce þin de un fundament
transcendent. Multe discipline de studiu, prin chiar temele prescrise de
programe, au rãmas în continuare „ateizate”, prin reliefarea cu obstinaþie a
determinãrilor materialiste, factualiste ºi prin ocolirea deliberatã a eventualelor
implicaþii spirituale. Elevii sunt introduºi în cele mai abstracte ºi sofisticate
teorii ºtiinþifice, neglijându-se incidenþele ºi reverberaþiile spirituale ale
respectivelor teorii. Spiritul pozitivist precumpãneºte ºi este alimentat în
maniere multiple. În loc de culturã ºtiinþificã atotcuprinzãtoare, tinerii noºtri
sunt împinºi înspre frânturi explicative izolate pe care nu ºtii de unde sã le iei,
unde sã le pui, ce importanþã au. 

Fiecare disciplinã de studiu poate sã arunce o luminã proprie asupra faptului
religios. Diversitatea de perspective asigurã o mai mare bogãþie ºi soliditate a
edificiului religios. Predarea ºtiinþelor, în mãsura în care nu conduce la
închidere dogmaticã, este un fapt deosebit de pozitiv pentru religie. Dupã cum
am arãtat într-un capitol precedent, între ºtiinþe ºi religie avem statornicite
relaþii de mutualitate ºi chiar convergenþe explicative. La disciplina Istorie se
poate da seama de diversele maniere de racordare a religiilor în devenirea
socialã, de reformare culturalã a structurilor sociale. La diferite discipline
artistice se pot aduce în atenþie teme, motive religioase transfigurate prin
intermediul limbajelor specifice.

a) Încât, un prim pas al interdisciplinaritãþii trebuie realizat prin eliminarea
dezacordurilor axiologice (valorice), prin diminuarea elementelor contradictorii
care persistã încã în programele ºi manualele noastre ºcolare. Constituie o
cerinþã deontologicã eliminarea rupturilor ºi a ambiguitãþilor explicative
existente încã la nivelul conþinuturilor educative. Nu este drept ºi onest ca ceea
ce aflã elevii la o disciplinã sã se nege la altele. Cerinþa poate fi respectatã
întrucât, obiectiv privind lucrurile, din punct de vedere principial ºi constitutiv,
nu existã incompatibilitãþi de netrecut între paradigmele ºtiinþifice ºi credinþa
religioasã. Sã luãm cazul teoriei darwiniste, exemplul clasic în aceastã privinþã:
în mãsura în care teoria invocatã este prezentatã – într-o manierã ipoteticã,
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informativã – ca una dintre explicaþiile posibile, ca un caz particular, ca un
construct teoretic relativ (pentru cã mai sunt ºi alte teorii despre originea
omului), ºi nu ca singura teorie „adevãratã”, ca o dogmã imuabilã, acest model
explicativ nu mai contrasteazã atât de mult cu învãþãtura religioasã, iar din
punct de vedere didactic, prezenþa ambelor perspective (sau chiar multiple) nu
mai constituie o slãbiciune deontologicã, ci, dimpotrivã, o strategie ce invitã
la reflecþie ºi creativitate personalã.

b) Un al doilea pas al introducerii perspectivei interdisciplinare se poate
realiza prin scoaterea în evidenþã la fiecare disciplinã în parte (fãrã a forþa nota)
a dimensiunilor spirituale ale existenþei, a unui fundament valoric ce ne
depãºeºte, având valenþe clarificatoare ºi integratoare. Chiar ºi la cele mai aride
discipline de studiu (ºtiinþele exacte) se pot identifica noþiuni, explicaþii, teorii
care au menirea de a evidenþia fundamente sau rezonanþe valorice ce þin de
credinþa religioasã. La disciplina Fizicã, de pildã, se ivesc numeroase prilejuri
de recurs la Divinitate, de implicare a unui Regulator prim, generator ºi
diriguitor a toate câte sunt. Prin regresiuni explicative se ajunge deseori la
temeiuri ultime, la axiome asemãnãtoare cu dogmele promovate de credinþele
religioase (termenul de dogmã în acest context nu are nimic peiorativ în sine,
el semnificând învãþãtura primã, punctul de plecare indiscutabil). Se realizeazã,
astfel, o pregãtire prealabilã a elevilor pentru acceptarea unor temeiuri
religioase, adicã o educaþie religioasã implicitã. Dar, pentru aceasta, este
necesarã schimbarea actualelor planuri ºi programe ºcolare.

c) Un al treilea nivel al interdisciplinaritãþii în realizarea educaþiei religioase
constã în promovarea de cãtre fiecare disciplinã separatã a unor cunoºtinþe sau
valori religioase propriu-zise, explicite. Parþial, aceastã modalitate este deja
prezentã la discipline precum Istorie, Literaturã românã, Geografie, Filozofie
etc. La Istorie, de pildã, sunt teme sau paragrafe unde se discutã realizãri de
seamã ale spiritualitãþii bisericeºti sau ale unor reprezentanþi ai clerului. La fel
stau lucrurile ºi în cazul Literaturii române, unde avem capitole distincte ce
trateazã ipostaze literare datorate religiei ºi Bisericii. Aceste secvenþe sau
incidenþe religioase, scoase în relief de autorii de manuale, se pot multiplica fie
la una ºi aceeaºi disciplinã, fie la discipline diferite. Ar fi bine ca acum, când
se preconizeazã o reformare a conþinuturilor ºcolare, forurile de decizie sã fie
conºtiente de necesitatea unor deplasãri de accente, de concertarea disciplinelor
ºcolare înspre spiritualizarea mai pronunþatã a omului – într-o vreme excesiv
de laicizatã ºi debusolatã din punct de vedere valoric.

Interdisciplinaritatea vine în sprijinul complementaritãþii ºi integrativitãþii
cunoaºterii umane. Se pot valorifica la ora de religie informaþii nespecifice, ce
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þin de alte discipline, dar care vin în sprijinul argumentãrilor teologice. Chiar
ºi informaþii sau teorii, aparent în contradicþie cu spiritul religiei, pot fi invocate
ºi folosite. Teoria darwinistã, de pildã, nu contracareazã asumpþiile religiei. În
fond, aceastã teorie nu este decât o simplã paradigmã explicativã, un construct
epistemologic relativ, care încearcã sã dea o explicaþie care nu trebuie sã-l
sperie deloc pe preot sau pe profesorul de religie. Teorii au fost ºi vor mai fi.
Paradigmele explicative sunt secvenþiale ºi perisabile. Nu trebuie sã ne
îndârjim la ceea ce nu meritã a fi luat în seamã. 

Asumarea interdisciplinaritãþii în predarea religiei se poate realiza prin:
– reliefarea la fiecare disciplinã a incidenþelor sau dimensiunilor sacre pe

care le presupune discutarea unor teme particulare (când se discutã literatura
veche româneascã, se vor comenta unele texte sacre sau se va releva legãtura
indestructibilã dintre religie ºi literaturã într-o anumitã perioadã istoricã);

– valorificarea specificului sau particularitãþilor religioase ale unei clase,
prin ºedinþe pluriconfesionale, în care elevii cu credinþe sau confesiuni diferite
sã-ºi prezinte specificitatea propriei religii, sã dialogheze pe seama unor
similitudini sau deosebiri ale religiilor pe care ei le promoveazã;

– realizarea unor exerciþii de trãire ºi de „punere în situaþie” a elevilor care
percep realitatea în chip diversificat, în aºa fel încât drumul spre transcendenþã
sã treacã prin filtre axiologice ºi comprehensive diferite, chiar contradictorii.

7. Integrarea prin pregãtirea în comun (sau pe bazã de trunchiuri
disciplinare comune) a profesorilor de religie. Pregãtirea viitorilor profesori
care vor preda religia se face acum în perspectiva monoconfesionalã. De altfel,
circumstanþele actuale (politice, ideologice, confesionale, materiale) nu
îngãduie o altã formulã de pregãtire a formatorilor. Pentru viitor, cum
modalitatea cea mai previzibilã va fi lucrul în echipe de profesori, care vor
colabora la elaborarea ºi desfãºurarea curriculum-ului unei clase, precum ºi la
dimensionarea unor conþinuturi (prin planuri, programe, manuale), care deschid
reale perspective viziunii inter-valorice, trebuie meditat la formule de pregãtire
în comun sau parþial comune. Ghetoizarea ºi separarea predãrii religiei în
ºcoalã începe încã din stadiul pregãtirii formatorilor.

Desigur, posibilitãþile de integrare evocate mai sus comportã grade diferite
de adecvare, de activare, de realism. Este dreptul nostru, al dascãlilor, de a fãuri
proiecte, de a stabili cãi, de a visa. Important este sã ºtim cã existã, cel puþin
teoretic, ºi alte perspective, ºi alte soluþii. Rãmâne ca viitorul (pedagogic, dar
nu numai) sã faciliteze, sã cheme, sã impunã recurgerea la astfel de strategii de
unificare, de integrare sub aspectul proiectãrii ºi predãrii efective a Religiei.
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 În rest, diversitatea trebuie întãritã ºi prezervatã. Acest lucru se poate face
ºi cu faþa cãtre Unitate. 

Unitatea nu este apanajul omului – chiar dacã el se chinuie cãtre aºa ceva.
Ea þine de ceea ce, dintotdeauna, acum ºi-n veacul vecilor, ne depãºeºte!

Résumé

En Roumanie, l’étude de la Religion se réalise dans les écoles primaires et le
gymnase, mais il tend à devenir matière d’enseignement à option dans les lycées.
Ce qui s’impose actuellement c’est la possibilité de réaliser une éducation
religieuse dans une perspective oecuménique, intégrative, surtout dans les milieux
pluriconfessionnelles. Vu que dans la majeure partie des cas la population
scolaire est hétérogène du point de vue confessionnel, on pose le problème de la
réalisation pratique de l’ouverture confessionnelle par l'instruction et par la
formation. 
L’éducation pour et par les valeurs religieuses ne se fait pas n’importe comment.
De ce point de vue, la réalisation d’une éducation religieuse exige une perspective
œcuménique, ouverte. Une pareille éducation prépare le terrain pour une
meilleure entente et communication entre les gens de diverses croyances et
convictions religieuses et facilite le dialogue interconfessionnel et interculturel.
On peut considérer la religion comme un principe essentiel de l’unité des peuples.
Le pluralisme ne représente pas un mal qu’on doit combattre, au contraire, il doit
être pris en considération.
L’éducation religieuse partant du principe intégrative vise la réalisation d’une
éducation dans l’esprit de la reconnaissance et au respect des différences qui
existent dans le cadre de plusieurs religions; elle ne se réfère pas à l’éducation
pour une certaine (et seule) religion, déconsidérant ou niant les valeurs sur
lesquelles se fondent d'autres religions. La valorisation des différences, dans la
communauté multiconfessionnelle, se constitue comme un axiome pédagogique et
stratégique d'une importance maximum. Une éducation religieuse authentique ne
se réalise pas par la séparation réciproque, par on „ghetto” des religions, mais
plutôt par une perméabilité réciproque et par l'acceptation de l'altérité raccordée
e à d'autres valeurs
A partir de ces axiomes, nous proposons, dans les pages suivantes, des
suggestions concernant les possibilités concrètes d’intégrer les contenus de
l’éducation religieuses dans l’enseignement roumain.



STUDIUL ªTIINÞELOR RELIGIOASE
ÎNTR-O EUROPÃ MULTICULTURALÃ1

Flavio Pajer,
Roma (Italia)

În calitate de locuitori ai Euro-satului multinaþional, dupã cum se exprimã
politologul Michael Emerson , trãim simultan în trei orizonturi instituþionale2

suprapuse ºi legate între ele: orizontul naþional, orizontul comunitar al Uniunii
Economice ºi Monetare (UEM) ºi orizontul continental, prefigurat de
acordurile de la Helsinki pentru securitate ºi cooperare (OSCE) ºi de acel
laborator de idei ºi iniþiative culturale care este Consiliul Europei (din care
actualmente fac parte circa treizeci de þãri, inclusiv multe þãri din Europa de
Est). Orizontul intermediar se aflã cu mai multã evidenþã în imaginarul
contemporanilor noºtri, pentru cã este în curs de structurare, beneficiind de cele
mai multe investiþii economice ºi de mai multã determinare politicã. Dar, în
interiorul ºi în afara construcþiei politice a continentului, refacerea culturalã
comportã grave necunoscute; pe lângã greutãþile de refacere instituþionalã a
unitãþii Europei, sunt ºi altele legate de identitatea culturalã comunã.

Dacã unul dintre factorii decisivi ai identitãþii culturale este factorul religios,
nu surprinde faptul cã Europa – unificând popoare regionale, care pânã acum
s-au recunoscut istoric în rãdãcinile uneia dintre cele trei mari confesiuni
creºtine ºi integrând, în acelaºi timp, masive valuri migratoare de extraeuropeni
purtãtori de culturã non-creºtinã – va trebui sã decidã din nou criteriile
convieþuirii civile în multiculturalitate ºi sã stabileascã condiþiile educãrii în
spiritul cetãþeniei europene al noului context socio-religios care se profileazã.

Dacã în proiectul de integrare al UE, candidatura þãrilor din Est, în
majoritate ortodoxe, vor face sã aparã ceva probleme, mult mai multe creeazã
candidatura Turciei, „prima candidatã musulmanã” (cum titra cu mândrie
cotidianul Hurriyet de la Ankara în noiembrie trecut), care cere sã se integreze
într-un continent marcat nu doar de cultura creºtinã, ci de o culturã creºtinã

 Traducere din limba italianã în limba românã de W. Dancã. Articolul a fost publicat deja1

în revista italianã Religioni e società 2 (2000).

 M. EMERSON , Redrawing the Map of Europe, Macmillan, London 1998; trad. italianã2

Ridisegnare la mappa dell’Europa, Il Mulino, Bologna 1999, 251.
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secularizatã, ºi înzestrat cu instituþii politico-juridice ºi educaþionale laice. Se
ºtie din start cã în mod deosebit ultimele douã din cele trei caracteristici nu sunt
compatibile cu o anumitã concepþie a crezului islamic ºi a ethos-ului sãu social.
Dar, mai în general, þinând cont de avertismentele repetate ale observatorilor
socio-religioºi, reluate deseori de mass media care amplificã tonurile alarmante,
câteva fantasme par sã bântuie astãzi prin Europa: fantasma rãzboaielor
religioase, care pânã mai deunãzi s-a dezlãnþuit în regiunea balcanicã;
intoleranþa religioasã, care reapare în fapte izolate, dar nu în întregime
imprevizibile; sectele sau „noile religii”, care exploateazã lipsa de interes a
multor europeni faþã de credinþa tradiþionalã pentru a-i seduce cu atracþia a ceea
ce este exotic ºi ocult. Ce reprezintã aceste simptome? – se întreabã istoricii
contemporani ºi analiºtii fenomenelor sociale. Este vorba despre „cele din urmã
zvâcniri ale unui trecut care nu poate sã revinã, despre zorile viitorului nostru
sau despre un semn de boalã pe care o mai putem încã îngriji?” . Trebuie oare3

„sã credem în ideea cã societãþile noastre, cândva conduse de religie, astãzi ar
fi scãpat de sub tutela ei?”; sau sã credem cã „chiar ºi în societãþile cele mai
secularizate faptul religios rãmâne în mod clar majoritar din punct de vedere
statistic ºi cã este fãrã îndoialã cel mai masiv fapt social cu caracter voluntar?”4

1. Europa în cãutarea unei noi identitãþi

Cu siguranþã, între Europa ºi religie ºi, mai exact, între societatea europeanã
ºi creºtinism, legãtura de odinioarã trebuie sã se fi ofilit destul de mult, dacã
chiar Sinodul episcopilor europeni, la sfârºitul mileniului al doilea (octombrie
1999), a vorbit despre „apostazia Europei” (Instrumentum laboris, nr. 14) ºi a
amintit cã nu se poate „postula o coincidenþã între Europa ºi creºtinism, care
n-a fost niciodatã, iar acum cu atât mai puþin poate fi propusã” (nr. 51); dacã
unitatea continentului este de dorit ºi din anumite puncte de vedere inevitabilã,
aceasta 

nu poate fi gânditã în termeni de sola christianitas, ci în termeni de „pluralism
care dialogheazã ºi colaboreazã”, pentru a înfãptui acea „convieþuire a culturilor”
ce ºtie sã transforme orice încercare de opoziþie într-o competiþie a slujirii

 S. FERRARI – I.C. IBÁN , Diritto e religione in Europa occidentale, Il Mulino, Bologna3
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 R. RÉMOND, Religion et société en Europe, Seuil, Paris 1988; trad. italianã La4
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16; 283.
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reciproce ºi a receptãrii, într-o sintezã dupã mãsura omului ºi a cetãþenilor, într-o
mare realitate în care sã-ºi poatã gãsi locul multele naþiuni mai mici ºi culturile
acestora (nr. 10) .5

Dar, deja cu zece ani mai înainte, imediat dupã cãderea Zidului ºi a
ideologiilor, cu obiºnuita ºi lucida sa privire la distanþã, pãrintele Balducci
îndemna sã arhivãm în mod hotãrât pretenþiile unei noi creºtinãtãþi ºi sã luãm
act în schimb cã, 

în Europa postideologicã, confruntãrile între conºtiinþe trebuie structurate ex novo,
în vederea unui ecumenism care sã treacã dincolo de perimetrul confesiunilor
creºtine ºi al religiilor pentru a putea înþelege ºi acele convingeri umane care au
drept principiu de legitimitate fidelitatea raþiunii faþã de rezervele sale autonome.
Epoca premodernã este epoca rãzboaielor religioase, cea modernã este epoca
rãzboaielor ideologice, cea postmodernã este epoca liberei confruntãri a
conºtiinþelor dispuse sã contribuie la un proiect istoric comun, bazat pe un ethos
cosmopolit .6

O Europã în care creºtinismul a devenit din nou diasporã – în care
majoritatea statisticã a cetãþenilor, deºi botezatã, se împarte, de fapt, în botezaþi
care „cred dar nu aparþin” vreunei Biserici ºi alþii care „aparþin” unei Biserici
„dar nu cred” (Grace Davie), în care cer gãzduire indivizi ºi comunitãþi
aducãtoare de stiluri de viaþã ºi de religiozitate inedite pentru omul occidental,
în care raþiunile înseºi ale convieþuirii civile nu se mai inspirã dintr-o eticã
unficatoare nici prin credinþele religioase, nici prin ideologiile laice – este fãrã
îndoialã o Europã destinatã sã sufere pe termen lung un deficit de identitate.

Aceastã Europã trebuie sã gestioneze pe termen mediu ºi lung tranziþia de
la un mozaic de identitãþi etnice, naþionale ºi monoconfesionale la o condiþie
de cetãþenie pluralistã  sau de cetãþenie societarã , înþeleasã nu ca un7 8

improbabil ºi inform melting pot nivelator, ci ca formã de convieþuire

 SINODUL EPISCOPILOR EUROPENI, Instrumentum laboris, în L’Osservatore Romano/5
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asociativã capabilã sã asume ºi sã respecte ca legitimã ºi fecundã diferenþa
culturalã ºi religioasã, evitând alunecãrile opuse ale indiferenþei sincretiste sau
ale intoleranþei fundamentaliste, ca ºi eruperea unui prozelitism lipsit de
discernãmânt (de altfel, sub control în ultima vreme, în multe þãri, prin
numeroase prevederi legale menite sã autodisciplineze activitatea misionarã a
religiilor, vechi ºi noi ).9

Prin urmare, nu mirã faptul cã, de mai bine de zeci ani încoace, în toate
sistemele europene de educaþie se face tot mai evidentã urgenþa unei educaþii
interculturale, ºcolare ºi postºcolare , o educaþie care sã nu ocoleascã faptul10

religios, pretextând cã-l lasã în grija instanþelor pastorale a organizaþiilor
religioase sau, ºi mai rãu, sã-l ignore, considerându-l lipsit de relevanþã în
maturizarea criticã a persoanei ºi a cetãþeanului, dar sã-l recunoascã ºi sã-l
elaboreze ca fiind una din dimensiunile de neeliminat din punct de vedere
istoric a culturilor ºi, mai precis ºi pozitiv, ca una din cheile de interpretare a
existenþei umane. Iar cei care aparã intrarea unei anumite culturi religioase
propusã în mod critic în ºcoala publicã nu mai sunt astãzi doar organizaþiile
religioase sau grupurile de credincioºi, ci chiar organismele de stat ºi
internaþionale care gestioneazã bunurile culturale ºi politicile de educaþie. Iatã
câteva exemple: în ultimul ei Raport cãtre UNESCO, Comisia internaþionalã
pentru educaþia din secolul al XXI-lea a voit sã insereze pe bunã dreptate
printre cei patru pilaºtri de rezistenþã ai educaþiei învãþarea modului de a trãi
împreunã cu cei care sunt diferiþi: 

învãþându-i pe tineri sã adopte punctul de vedere al altor grupuri etnice sau
religioase, se poate evita acea lipsã de înþelegere care conduce la urã ºi la violenþã
printre adulþi. Predarea istoriei religiilor ºi a obiceiurilor poate sluji ca punct util
de referinþã pentru comportamentul viitor . 11

 Cf. S. FERRARI, „Proselitismo nell’età della globalizzazione: autodisciplina delle9

religioni”, Il Regno-Attualità (15 februarie 2000) 132-140.
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Un alt exemplu este congresul internaþional „Construirea unei comune
identitãþi europene”, organizat de Fundaþia Agnelli (Torino 28-29 februarie
2000), care a avut ca finalitate studierea 

unui model comun de societate pentru secolul al XXI-lea, bazat pe o identitate
europeanã împãrtãºitã, care sã-ºi adânceascã rãdãcinile în patrimoniul cultural, etic
ºi spiritual al Europei ºi care sã fie în mod necesar formulat din nou în lumina
noilor provocãri ridicate de cãtre modernitate ºi de cãtre o lecturã criticã a istoriei
recente.

Este mai mult decât evident faptul cã o provocare culturalã ºi formativã cu
o asemenea mizã nu se poate lãsa doar în seama programelor actuale de
educaþie religioasã (cu mici excepþii, mai mult sau mai puþin confesionale în
toatã Europa), prezente în mod diferit în mozaicul complex al sistemelor
naþionale de educaþie. În ciuda ajustãrilor permanente ºi merituoase cu privire
la conþinutul ºi la dispozitivele didactice, punctul lor de vedere pare sã întârzie
încã asupra supoziþiei cã societatea europeanã este creºtinã, de drept, dacã nu
de fapt. Dar într-o Europã post-creºtinã ºi pluri-religioasã, nu se poate evita
faptul ca ºcoala ºi universitatea sã valorifice de acum înainte lectura ºi
interpretarea fenomenului religios – ºi a secularizãrii, fenomenul care îi
corespunde – într-o perspectivã de cercetare ºi de formare interculturalã ºi
interreligioasã.

2. Deficitul structural al transmiterii culturale

Într-adevãr, din acest punct de vedere, dispozitivele de educaþie religioasã
publicã, adoptate doar prin norme ale concordatelor, par sã fie tot mai
inadecvate. Amintim aici faptul cã, în Europa occidentalã, multe þãri, atât
catolice, cât ºi protestante îºi reglementeazã în continuare educaþia religioasã
în ºcoalã dupã una sau alta din formele de concordat, paraconcordat sau de
convenþie privilegiatã cu „Biserica naþionalã” (anglicanismul ºi luteranismul).
De altfel, competenþa derivatã din concordat nu face parte din cele ale actualei
UE ºi nici nu pare posibil faptul cã în viitor UE va putea sã negocieze
concordate cu una sau alta dintre Biserici. În plan instituþional, edificarea
Europei nu comportã nici un proiect care sã vizeze omogenizarea raporturilor
dintre state ºi religii . Mai curând este adevãrat faptul cã adoptarea de legi12

despre libertatea religioasã angajeazã mereu mai mult statele democratice ºi

 H. MENDRAS, L’Europa degli europei, Il Mulino, Bologna 1999, 74.12
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laice sã recunoascã personalitatea juridicã ºi protagonismul social al
minoritãþilor religioase ºi al cultelor noi, dar lucrul acesta nu poate sã comporte
în mod evident o multiplicare a cursurilor confesionale specifice în ºcoala
publicã, fiindcã se riscã dizolvarea educaþiei publice într-o pulverizare
non-guvernabilã de opþiuni particulare ce ar marca sfârºitul sensului sistemului
integrat public. Tendinþa comunã este mai degrabã în sens invers: în þãrile
europene, cel puþin în cele occidentale cu o majoritate catolicã ºi protestantã,
iar acum cu o prezenþã islamicã în creºtere, când este vorba de tinerii
aparþinând unor credinþe diferite sau care nu aparþin vreunei credinþe, ºcoala
publicã este tot mai puþin disponibilã – din punct de vedere cultural ºi
instituþional – sã gãzduiascã în programele sale „curricula” de activitãþi
educaþionale monoconfesionale, preferând sã le încredinþeze mai degrabã
grijilor pastorale ale respectivelor comunitãþi religioase. În aceastã distincþie a
rolurilor sau transfer de responsabilitãþi se întâmplã deseori cã ºcoala abdicã
abuziv de la misiunea sa indelegabilã cu privire la elaborarea pedagogicã a
acelui sector uriaº de culturã universalã care este patrimoniul religios; este
vorba de misiunea de a înzestra fãrã discriminare pe fiecare cetãþean-elev,
lãsând deoparte opþiunile sale religioase actuale sau viitoare, cu acele
cunoºtinþe obiective ºi critice despre faptele religioase, care sã-i permitã sã se
integreze ºi sã interacþioneze constructiv cu ethosul tipic al unei societãþi de
acum înainte multiculturale. Aceastã misiune educaþionalã nu este delegabilã
tout court organizaþiilor religioase (chiar dacã, printr-o iniþiere religioasã
familialã ºi comunitarã deschisã valorilor democratice, cum ar fi demnitatea
persoanei ºi solidaritatea socialã, pot contribui destul de mult la educarea în
spiritul valorilor civice), ci rãmâne o misiune specificã a ºcolii publice, iar
acest fapt este tot mai mult motivat de situaþia istoricã ºi de spaþiul geografic
al Europei actuale, fiindcã aici raþiunile convieþuirii civile riscã sã se dizolve
într-o „amnezie” generalã a rãdãcinilor religioase ale continentului ºi ale
instanþelor sale de laicitate corectã. O societate este democraticã dacã, prin
libertatea de a crede, asigurã ºi dreptul de a cunoaºte. Tuturor cetãþenilor
trebuie sã li se garanteze ambele drepturi. Dar, în realitate, asistãm ºi acum la
o vizibilã discrepanþã între dispoziþiile juridice care garanteazã libertãþile
religioase ºi numãrul mic de instrumente puse la dispoziþie de cãtre societatea
civilã pentru a satisface dreptul la o cunoaºtere laicã a faptului religios. Aºa se
face cã numai în Italia, pentru a da un exemplu mai cunoscut, peste un milion
de studenþi – care au ales sã nu urmeze cursul confesional ºi care nu dispun de
o altã materie alternativã – trec mulþi ani prin ºcoala primarã ºi secundarã dar,
dupã terminarea lor, rãmân „analfabeþi din punct de vedere religios”, fiindcã
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nu au primit nici un fel de pregãtire criticã pentru a putea citi ºi înþelege sensul
fenomenului religios altoit pe cultura ºi experienþa popoarelor de ieri ºi de
astãzi. Ceilalþi studenþi, cei care opteazã pentru cursul confesional, ar trebui, în
linie de principiu, sã poatã aborda problema religioasã dintr-o perspectivã
istorico-antropologicã, sã aibã o anumitã familiaritate cu câteva pagini
importante din textul biblic, sã beneficieze de o propunere întemeiatã, din
punct de vedere cultural, pe istoria ºi teologia creºtinã. Iatã câteva din
obiectivele de bazã intenþionate de supraveghetorii programelor de religie
catolicã. Din pãcate, rezultatele la care s-au ajuns în ultimii ani, chiar ºi numai
în termeni de informare culturalã ºi de competenþã religioasã, redimensioneazã
în mod drastic aceste ambiþii ºi fac sã se vadã profilul unei munci didactice
destul de dezarticulate ºi problematice (deºi pãstreazã anumite aspecte
emoþionale gratificante pentru elevi), deoarece rezultatele nu sunt deloc
satisfãcãtoare dacã ne luãm dupã repetatele verificãri empirice ºi dupã pãrerile
tinerilor înºiºi care terminã ºcoala .13

Dar nici nu este suficientã, chiar dacã este de apreciat ºi necesarã, doar
recuperarea datului religios descoperit ocazional în diferitele discipline ºcolare
ºi tratat dupã optica ºi metodologiile acestor discipline, pentru cã: mai întâi, în
ce priveºte potenþialul critic ºi fundamentul epistemologic, ºtiinþele religioase,
fie cã sunt desprinse din ºtiinþele teologice, fie din cele non-teologice, nu sunt
prin sine inferioare esenþial ºi calitativ celorlalte ºtiinþe din programa de studii,
ºi deci numai o prejudecatã ideologicã anti-religioasã le-ar putea subaprecia ca
lipsite de relevanþã ºi demnitate pentru a intra în ºcoalã; în al doilea rând, când
diferitele discipline ºcolare (istoria, filozofia, artele etc.) ar îndepãrta aprioric
faptul religios din orizontul lor, ele ar fi cele dintâi care ºi-ar subþia caracterul
lor ºtiinþific, degradându-se într-un discurs parþial ºi, deci, când diferitele

 „«Materia care nu este», «ora complexã», «ora slabã», «materia de dormit», «o disciplinã13

în intersecþie», «religia neterminatã», «mama religie», «cursul care vorbeºte despre toate»...,

iatã câteva epitete care nu ascund deloc ironia ºi prin care se apreciazã cursul concordatat de

religia catolicã în sondajele ºi în interviurile fãcute recent la nivel naþional sau regional. O

anumitã lipsã de importanþã a cursului este subliniatã a posteriori mai ales de cãtre tinerii

studenþi universitari sau muncitori care, vãzând de la distanþã experienþa lor ºcolarã, o treime

se declarã relativ satisfãcuþi, o altã treime, decepþionaþi de lipsa de semnificaþie ºi de concluzie

a unei materii expusã total datului cu pãrerea, iar pentru alþii cursul a fost complet negativ;

cursul ar fi pozitiv numai pentru 1,8%. Lãsând deoparte orice fel de generalizare abuzivã, acest

fel de a preda religia „a fost ºi este pentru unii tineri ºi adolescenþi poate cea mai confuzã ºi

tulburãtoare experienþã dintre cele trãite în ºcoalã”, M. POLLO , L’esperienza religiosa dei

giovani. 2-1: I dati. Adolescenti, Elledici, Leuman-Torino 1996, 348 º.u.
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discipline trateazã inclusiv datul religios nu fac nimic extraordinar sau confuz,
dar rãmân pur ºi simplu coerente cu statutul lor epistemologic. În cele din
urmã, nu este vorba de a introduce în mod fals în cultura ºcolarã o concepþie
religioasã prost înþeleasã ca interpretare ideologicã a realitãþii, ci de a face sã
se înþeleagã în mod elementar ce înseamnã, de exemplu, experienþa religioasã
în istoria popoarelor ºi în biografia persoanelor, prin ce fel de simboluri este
codificatã, care sunt caracteristicile ei particulare în raport cu alte experienþe
umane, care teorii au interpretat-o, ce fel de urme a lãsat în societatea propriei
þãri sau a continentului etc. Evident cã fiecare materie ºcolarã poate contribui
în mod parþial la atingerea finalitãþilor pedagogice ale „competenþei religioase”,
însã nici una dintre ele nu se poate angaja sã facã o introducere organicã ºi
sistematicã în universul semnelor religioase. Aºadar, pare destul de
contradictoriu faptul cã, într-un regim democratic cultural cum este (sau se
presupune cã este) cel occidental ºi cel italian, în continuare se
instrumentalizeazã, se minimalizeazã sau se exclude din educaþia ºcolarã
publicã contribuþia cognitivã, criticã ºi eticã pe care o pot da ºtiinþele ce
exploreazã universul religios.

Dar sã mai amintim aici în treacãt ºi cã însãºi ºtiinþa religioasã, care în
timpurile îndepãrtate ale „creºtinãtãþii” se oprea, de fapt, numai la paradigma
raþionalitãþii teologice, astãzi se rupe într-o mulþime de ºtiinþe empirice ºi
hermeneutice despre religie, care par sã dobândeascã un anumit credit în faþa
culturilor docte, dar care înregistreazã încã alunecãri foarte pãguboase în
cultura popularã ºi ºcolarã, fiind complice în þãrile neolatine ºi duplicitatea
secularã a universitãþii în legãturã cu chestiunile religioase. Totuºi, rezultatele
cele mai bune ale unor astfel de ºtiinþe, dacã sunt popularizate ºi mediate aºa
cum trebuie, ar trebui sã treacã în mod normal în programele didactice ale
disciplinelor ºcolare, începând cel puþin cu cele din domeniul umanist. Dar se
cunoaºte cât de lentã este aceastã osmozã ºi aproape inexistentã, fiind frânatã
în mod deosebit de acea învechitã eroare de diagnostic laicist ºi anticlerical
(mai mult latinã decât anglosaxonã, ca sã spunem adevãrul) care confundã
credinþa cu superstiþia, istoria religioasã cu mitul, credinþele cu credulitatea,
teologia cu dogmatismul. Astfel cã însuºi profesorul titular de religie nu are în
mod normal condiþiile necesare pentru a profita de contribuþiile ºtiinþelor
religioase, fiind închis încã din anii sãi de formare profesionalã în programe de
studii cu un pronunþat caracter teologic, în care ºtiinþele religioase
non-teologice nu reuºesc sã aibã decât un rol secundar ºi subaltern. ªi toate
acestea au loc în ciuda faptului cã însãºi teologia de cercetare din ultimii zeci
ani se elibereazã de seculara ei izolare instituþionalã ºi autoreferenþialã care a



85

þinut-o prizonierã în rolul de instanþã de formare aproape exclusivã a categoriei
sacerdotale.

3. Religia de la credinþã la memorie, prin laicitate

Europa credinþei creºtine trãite ºi practicate în mod colectiv, dacã a existat
în realitate în societãþile premoderne din secolele trecute, cu siguranþã nu se
mai gãseºte în Europa post-tradiþionalã a generaþiilor recente, fiindcã se aflã în
mod clar într-o situaþie de diasporã (K. Rahner), de lipsã de farmec (M.
Gauchet, E. Pace), de lipsã de continuitate/fragmentare culturalã (M. Tomka),
într-o crizã de civilizaþie parohialã (L. Voyé), în sfârºit suntem într-o Europã
omologatã societãþii gratificaþiilor instantanee (G. Schulze), care a devenit pe
scurt societate post-creºtinã (É. Poulat), în care continuã „credinþa cã se crede”
(G. Vattimo), „credinþa fãrã apartenenþã” (G. Davie) ºi se pune întrebarea „în
ce cred cei care nu cred?” (C. M. Martini, U. Eco). Spre deosebire de alte
societãþi industrializate cum ar fi Statele Unite, Japonia sau Australia, spune P.
Berger, Europa occidentalã este singura zonã la nivel mondial în care s-au
înfãptuit deplin ipotezele clasice ale secularizãrii ºi ale descreºtinãrii ca procese
de progresivã irelevanþã socialã a religiei instituþionale . Creºtinismul nu mai14

constituie legãtura socialã a identitãþii naþionale – repetã pânã la plictisealã
numeroase analize pro ºi contra. Lucrul acesta înseamnã cã, dacã identitatea
naþionalã de ieri s-a hrãnit din plin cu valorile vehiculate în mod deosebit de
cãtre tradiþia ebraico-creºtinã, datoritã unei solidaritãþi, care chiar dacã nu a fost
trãitã mereu în mod conºtient, cel puþin a fost implicitã, cu acele valori ale unui
univers normat de credinþele ºi riturile religioase, identitatea naþionalã de
astãzi, constrânsã mereu mai mult sã treacã înspre un orizont transnaþional, se
hrãneºte din ce în ce mai puþin cu valorile rãdãcinilor ei tradiþionale; este
vãduvitã de referinþele stabile, plauzibile social ºi furnizate cândva de
complicitatea dintre instanþa politicã ºi culturalã cu cea religioasã. În acest sens,
se cunoaºte faptul cã nu doar constituþia italianã, ci aproape toate constituþiile
þãrilor europene s-au inspirat mai mult sau mai puþin substanþial – deºi nu s-a
spus lucrul acesta ºi uneori chiar nici nu a fost remarcat – din principiile ºi
valorile tradiþiei ebraico-creºtine, pe care le-a unit evident în termeni de culturã
politicã ºi juridicã cu valorile moderne ale libertãþii de conºtiinþã ºi laicizãrii
instituþiilor. Dar aceste rãdãcini culturale ºi etice, care au inspirat textele de

 P. BERGER, Una gloria remota. Avere fede nell’epoca del pluralismo, Il Mulino, Bologna14

1994, 31 º.u.
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bazã ale convieþuirii civile occidentale, acum au pãrãsit aproape în totalitate
memoria colectivã a contemporanilor noºtri. De aceea se vorbeºte frecvent
despre „amnezia culturalã” a Occidentului (Ch. Duquoc), despre „religie fãrã
memorie”, despre secularizare ca ºi „crizã a memoriei religioase” (D. Hervieu-
Léger), despre „religie fãrã tradiþie” (R. Campiche).

Nu este vorba doar despre o amnezie care nu cunoaºte datul cultural
istorico-fenomenal, care ignorã textul biblic ca ºi „cod al culturii occidentale”
(N. Frye), ci despre o amnezie sau mai bine zis o mutilare care este efectul unei
judecãþi de valoare: „pentru mulþi dintre contemporanii noºtri, creºtinismul este
un monument arhaic în felul muzicii gregoriene, artei romanice sau tragediei
greceºti. Poate sã fie frumos, dar nu mai prezintã nici un adevãr pentru noi” .15

Dupã cum spune Johann Baptist Metz, teologul „creºtinismului ca memorie
subversivã”, spiritul european a generat douã feluri de raþionalitate de-a lungul
modernitãþii: a dezvoltat raþionalitatea tehnico-ºtiinþificã, inspiratã la început
din voinþa de putere asupra unei naturi ce urma sã fie stãpânitã, raþionalitate în
mod clar instrumentalã, imanentã, care pare sã fi dat o loviturã de moarte
capacitãþii memoriei simbolico-religioase a omului european; dar, din fericire,
în acelaºi timp, a ºtiut sã dezvolte dialectic, aproape cu rol de antivirus, un alt
fel de raþionalitate, ºi anume raþionalitatea universalismului drepturilor umane,
„raþionalitatea care întemeiazã o nouã culturã politicã, ce urmãreºte libertatea
subiectivã ºi demnitatea tuturor fiinþelor umane” . Primul fel de raþionalitate16

 Ch. DUQUOC, „Fede cristiana e amnesia culturale”, Conc. 1 (1999) 158. Amnezia nu este15

pervertibilã doar pentru cã este ignoranþã, spune autorul, ci pentru cã duce la non-sensul

existenþial, la sciziunea dintre viaþã ºi de ce sã trãieºti, la ceea ce este dia-bolic, în sensul

etimologic al cuvântului. ªi dã exemplul culturii ºcolare de astãzi care, de la liceu la

universitate, cautã sã cuprindã toatã ºtiinþa despre cunoºtinþele tehnice ºi instrumentale, dar nu

poate da un sens vieþii. Riscã sã dea naºtere la antipatii faþã de profesori ºi faþã de societate în

întregime, pentru cã acceptã misiunea instituþionalã de a transmite ceea ce este lipsit de

importanþã pentru existenþa cotidianã. Despre tema „trãdãrii valorice” a ºtiinþelor ºcolare

actuale vorbeºte ºi filozoful Guy COQ , Démocratie, religion, éducation, Mame, Paris 1993;

IDEM , Laïcité et République. Le lien nécessaire, Félin, Paris 1995.

 J.B. METZ, „Lo spirito europeo: crisi e compiti”, Conc. 2 (1992) 138-147. Interesantã este16

definiþia pe care Metz o dã tradiþiei biblico-creºtine ca raþionalitate anamneticã: „raþionalitatea

proprie a tradiþiilor biblice avea o structurã anamneticã, care presupune unitatea indisolubilã

dintre ratio ºi memoria, mai exact aceea care, dupã pãrerea mea, a fost uitatã de felul de

raþionalitate iluministã în cãutare de libertate. Critica iluminismului împotriva dogmatismului

ºi tradiþionalismului avea motivele sale bune. Dar oare nu a uitat de faptul cã o formã

particularã de memorie se aflã mereu într-o raþiune criticã, dacã nu vrea sã devinã criticism pur?

Nu a uitat cã de aceastã memorie are nevoie nu doar credinþa, ci orice fel de raþiune care vrea
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este euro-centric, fiindcã din logica ei de putere s-au nãscut colonialismele,
utopiile sociale din secolul al XIX-lea, clivajele scientismului ºi laicismului
burghez ºi marxist ºi acei epigoni actuali care sunt imperialismele economice
ºi globalizarea informaticã; al doilea fel de raþionalitate este anti-eurocentric,
pentru cã în centrul ei se aflã valori ºi idealuri cum ar fi statul de drept,
libertatea de conºtiinþã, solidaritatea socialã, recunoaºterea celuilalt ca
asemãnãtor mie, dar ºi ca autonom ºi diferit de mine în ce priveºte convingerile
religioase ºi opþiunile etice; aceasta este raþionalitatea care a fãcut posibilã
naºterea acelei priviri critice ºi a acelui „habitus” etic specific Europei, numit
laicitate.

Dupã marele anotimp al laicitãþii umaniste profesate de Machiavelli,
Erasmus, Thomas Morus, Europa a cunoscut clivajele laicismului politic
inspirat din revoluþia francezã ºi mai ales valul puternic al diferitelor laicisme
etico-filozofice care, pornind de la iluminismul volterian ºi de la pozitivismul
comteian, s-au rãspândit mai mult sau mai puþin pe întregul continent, pânã în
prima jumãtate a secolului al XX-lea. Dar „arheolaicitatea” refuzului plin de
prejudecãþi a religiei specificã în secolul al XIX-lea s-a schimbat astãzi într-o
„neolaicitate a confruntãrii” (R. Rémond), într-o „laicitate pluralistã” (J.-P.
Willaime) sau „contractualã” (J. Baubérot), ori „dinamicã” (P. Ricoeur), care
nu mai este neutralitate ostilã sau indiferentã faþã de faptul religios, nu-l mai
lichideazã ca factor marginal sau fãrã influenþã în formarea identitãþii personale
ºi naþionale. Acum recunoaºte rolul sãu social ºi cultural pânã acolo încât s-a
ajuns sã cearã, aºa cum se întâmplã astãzi în Franþa, ca ºcoala publicã ºi
universitatea de stat sã reintegreze în mod normal în cursurile lor de studii acel
dat religios obiectiv care a fost scos afarã din cauza unor reciproce izolãri în
„clericalisme” contrare . Astãzi, 17

sã se traducã în practicã drept libertate? În faþa sistemului nostru tehnico-ºtiinþific, aceastã

aducere aminte asumã caracterul unei memorii periculoase, în lipsa cãreia fiinþa umanã nu se

mai poate recunoaºte ca libertatea subiectivã ºi solidarã” (Ibidem , 144-145).

 Câteva decizii recente ale politicii educaþionale dintr-o þarã laicã ºi separatistã cum este17

Franþa merg exact în direcþia unei reconcilieri culturale a aºa-ziselor ºtiinþe profane cu ºtiinþele

religioase. În septembrie 1989, i se încredinþa ministrului educaþiei de atunci, Lionel Jospin,

Raportul Philippe Joutard, un document oficial deseori citat în ultimii zece ani, care trãgea un

semnal de alarmã în legãturã cu rãspândita „inculturã religioasã” în care ºcoala francezã îi lasã

pe studenþii francezi ºi propunea, printre alte recomandãri, sã insereze studiul istoriei religiilor

în programele de studiu din ºcoala primarã ºi secundarã, motivând propunerea într-un mod

inedit pânã atunci în Franþa: „Ignorarea faptului religios îi împiedicã pe mulþi dintre

contemporanii noºtri, în special pe cel care este lipsit de o apartenenþã religioasã, sã acceadã
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spre deosebire de ceea se spune în anumite locuri comune – aminteºte sociologul
catolic Émile Poulat – laicitatea nu este o simplã neutralitate a statului ºi a ºcolii,
ci constã în angajarea lor de a asigura ºi garanta exercitarea tuturor libertãþilor
noastre. ªi nu este adevãrat faptul cã laicitatea coincide cu ideea separãrii de
religie. Ea este mai curând soluþia problemelor ridicate de o societate divizatã de
credinþe ºi convingeri, întrucât întemeiazã o astfel de societate pe marile libertãþi
ce le sunt recunoscute tuturor membrilor care o alcãtuiesc, fãrã discriminare .18

Transferatã în planul strategiilor transmiterii culturale, laicitatea nouã este,
aºadar, metoda care permite, pe de o parte, valorizarea faptului religios drept
capital cultural a cãrui memorie trebuie conservatã întrucât este o cheie de

la lucrãrile majore ale patrimoniului nostru artistic, literar ºi filozofic. Laicizarea va apare cu

atât mai preþioasã în ochii contemporanilor noºtri cu cât vor ºti sã recunoascã în mod clar

importanþa culturalã ºi socialã a religiilor. «Neutralizarea» ºcolii nu comportã nicidecum

îndepãrtarea faptului religios din sectorul cunoºtinþelor, ci, dimpotrivã, deschiderea faþã de ceea

ce este diferit ºi refuzul oricãrei îndoctrinãri”, Ph. JOUTARD , Rapport de la mission de réflexion

sur l’enseignement de l’histoire, la géographie, les sciences sociales (septembre 1989), 90-91.

Puternica Ligue Française de l’Enseignement a intervenit de mai multe ori în cadrul unor

dezbateri publice pentru a îndepãrta vechile prejudecãþi anticlericale ºi a gândi formele unei

corecte repatrieri a dimensiunii religioase în ºtiinþele ºcolare. École du Louvre, în colaborare

cu Ministerele Culturii, Educaþiei naþionale ºi Universitãþii, a organizat în aprilie 1996 un

colocviu naþional despre problema formation à la dimension religieuse du patrimoine culturel,

la care au participat peste 600 de invitaþi, printre care reprezentanþi ai administraþiei ºcolare,

profesori universitari de ºtiinþe umaniste, directori de muzee, artiºti ºi intelectuali, cu scopul

de „a sublinia gravitatea extraordinarã pe care ar reprezenta-o pentru cultura noastrã ºi, prin

urmare, pentru societatea noastrã, dispariþia culturii sale religioase” ºi pentru a arãta cã

„laicizarea de care avem nevoie nu este aceea care încurajeazã predarea cursurilor confesionale

în ºcoalã, ci aceea care încurajeazã deschideri faþã de marile curente religioase, ce au condus

în societãþile noastre la ciocniri ºi conflicte respingãtoare, fãrã îndoialã, dar ºi o minunatã

îmbogãþire culturalã” (din actele colocviului Forme et sens, La Documentation Française, Paris

1997, 20 ºi 260). Într-o dosar în întregime consacrat „laicitãþii, un ideal care trebuie inventat

din nou”, periodicul lunar Le monde de l’éducation (mai 1999) a susþinut teza cã „noua laicitate

a devenit condiþia de a gândi ºi de a trãi actualul pluralism religios în continuã creºtere” (M.

Gauchet) ºi cã ea „este astãzi baza exercitãrii libertãþii de conºtiinþã într-o societate civilã

traversatã pânã mai ieri de clericalisme de diferite provenienþe” (J. Baubérot). Este

impresionantã cantitatea de studii critice ºi de publicaþii de popularizare care au apãrut în acest

ultim deceniu pe tema laicitãþii, analizatã din nou din punct de vedere istoric, juridic,

instituþional, filozofic, teologic, pedagogic. Un rezumat cuminte al unui numãr de treizeci de

titluri apãrute în anii 90, îmi îngãdui sã fac trimitere la un articol scris de mine „Laicità,

educazione morale, cultura religiosa in Francia”, Pedagogia e Vita, periodicul bimestrial al

Universitãþii Catolice din Milano, 2 (1999) 79-115.

 É. POULAT, La solution laïque et ses problèmes, Berg International, Paris 1997, 7-11.18
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interpretare a întregii culturi umane (laicizarea cognitivã) ce nu poate fi
ocultatã, pe de alta, i se garanteazã fiecãrui cetãþean al societãþilor
multiculturale exercitarea dreptului la libertatea personalã de conºtiinþã ºi la
opþiuni etice (laicizarea axiologicã). Ideea este precizatã ulterior de sociologul
de la Strasbourg Jean-Paul Willaime care, pledând pentru o laicizare deschisã,
identificã spiritul de fond al acesteia în 

défense d’un espace public pluraliste où peut se déployer un questionement
ininterrompu, non seulement sur les religions et les visions séculières de l’homme
et du monde, mais aussi sur les croyances qui sont au fondement même des idéaux
et pratiques modernes. Cette laïcité ouverte peut d’autant plus intégrer
l’intelligence des dimensions religieuses des cultures et des sociétés qu’elle est
elle-même laïcisée en ayant appris à développer une approche critique des
conceptions non religieuses de l’homme et du monde. Elle correspond à ce
qu’Edgar Morin appelle la raison ouverte, c’est-à-dire une raison qui reconnaït
qu’il y a des réalités à la fois rationnelles, irrationnelles, a-rationnelles, sur-
rationnelles comme les mythes, alors que la raison close n’y voit qu’erreurs,
sottises, superstitions .19

Raþiunea laicã, deci, în mãsura în care ºtie sã se elibereze de raþiunea
instrumentalã (de imperialismul cunoºtinþelor-competenþelor tehnico-
ºtiinþifice), de tentaþia sectarã sau identitarã (de autoreferenþialitatea
confesionalã, ca ºi de aceea ateistã) este postulatul valorificãrii faptului religios
ca una dintre componentele culturale ce trebuie integrate în memoriile parþiale
ºi sectare ale continentului în construcþie. Sã încercãm sã dãm un început de
rãspuns tuturor acelora care în aceºti ani se tot întreabã: de ce, în aceastã
Europã, reuºim sã unificãm piaþa, dar nu ºi memoria?20

 F. BŒ SPFLUG  – F. DUNAND  – J.-P. W ILLAIM E, Pour une mémoire des religions, La19

Découverte/Essais, Paris 1996, 186. Citatul din E. Morin se gãseºte în Pour sortir du XX siècle,

Nathan, Paris 1984, 281.

 Încercãri de a împãca, de exemplu, manuale ºcolare comune de istorie în ºcolile europene20

au fost puse în practicã, iar altele sunt în studiu, cf. Le Monde de l’éducation 7 (1997) 88. Un

Manual pentru Europa fãrã frontiere, în francezã ºi în germanã, este, începând cu anul ºcolar

1999-2000, în mâinile a 300 de mii de elevi francezi, germani ºi elveþieni pentru zona Alsacia,

Baden-Würtenberg, cantonul Basel, ca suport pentru cursurile de educaþie civicã, istorie,

geografie, limbã. Chiar istoricul Jacques Le Goff s-a afirmat printr-o prezentare reuºitã a cãrþii

L’Europe racontée aux jeunes, Seuil, Paris 1996, ilustratã; trad. italianã Europa raccontata ai

giovani, Laterza 1997, 96. La începutul anului 2000, la Malta, universitatea din Valetta a

organizat o întâlnire cu profesori evrei, creºtini ºi musulmani pentru a pregãti textul unor texte

comune pentru ºcolile medii din bazinul mediteranean. Dar „perspectiva europeanã” câºtigã
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4. Dincolo de dilema identitate/alteritate

Faptul cã Europa iluministã, bazându-se pe conceptul elenist-creºtin de
persoanã, a elaborat conceptul de toleranþã, de libertate de conºtiinþã ºi de
responsabilitate individualã non-delegabilã ºi regulile sociale ale convieþuirii
democratice fundamentate pe conceptele de egalitate ºi de dreptate ca idealuri
normative ale societãþii, rãmâne un patrimoniu de înalte ºi ireversibile cuceriri
ale spiritului sãu. Dar astãzi observãm cã aceastã elaborare nu era decât o etapã.
A fost etapa construirii demnitãþii individului, a identitãþilor naþionale, dar ºi
a barierelor lingvistice, a retoricii patriotice, a þarcurilor confesionale, a
sistemelor educaþionale etnocentrice. Astãzi, în faþa impactului inedit cu o
alteritate pluriformã care nu este aceea a unui cosmopolitism superficial, noile
generaþii au nevoie de a face un pas înainte dupã ce generaþiile trecute au
recunoscut legitimitatea „celuilalt” care se aflã dincolo de frontierele naþionale
ºi confesionale; trebuie sã înveþe sã conlocuiascã cu celãlalt într-un spaþiu
social care nu mai are frontiere ºi ierarhii de nici un fel, ºi tocmai de aceea sunt
ispitite sã ridice „ziduri” înlocuitoare de apãrare cu pretextul de a pãstra
„cuceririle majore ale civilizaþiei noastre”, având convingerea poate de a apãra
în felul acesta, ipso facto, ºi ortodoxia propriei credinþe religioase. Trebuie
create reguli ºi condiþii educaþionale pentru o culturã a cetãþeniei pluraliste, iar
pentru a începe drumul acesta, se impune depãºirea ideologiei identitare sau,
mai bine zis, trecerea dincolo de opoziþia instinctivã specificã pentru o mare
parte a culturii europene între identitate ºi alteritate. De fapt, 

încet-încet ºi alte materii, iar în mod tendenþial întreaga educaþie ºcolarã, ºi pentru cã textele

normative ale noilor legislaþii ºcolare prescriu mereu cu mai multã determinare o deschidere

a disciplinelor cãtre dimensiunea continentalã. Ca sã rãmânem la istorie, un gând al pãrintelui

Balducci despre necesitatea de a trece de la o memorie naþionalã sau naþionalistã la o memorie

europeanã rãmâne în continuare actual: „Un efect imediat al acestei reforme a memoriei ar fi

importanþa care ar trebui sã se dea nu doar rãzboiului, ci ºi schimburilor, osmozelor culturale,

instituþiilor comune. Dar mã gândesc la posibilitatea de a dãrâma ºi acel zid dintre Vest ºi Est

care mai traverseazã încã memoria popoarelor ºi umbreºte bogãþia extraordinarã a fecundãrilor

reciproce care au avut loc între cele douã complexuri etnico-culturale. Arsenalele atomice sunt

golite, armatele devin tot mai mult corpuri separate în crizã de identitate, dar memoria rãmâne

încã o memorie pe care aº vrea sã o numesc «prusacã», gândindu-mã pentru o clipã la Friedrich

al II-lea ºi la Hegel. Insist în a spune cã disoluþia memoriei prusace nu ar fi o prevedere impusã

în contrast cu adevãrul efectiv, ci ar fi o recuperare a acelor mesaje de pace care au rãmas

înmormântate în inconºtientul european, de la mesajul lui Erasmus la acela al lui Kant ºi al lui

Einstein”, „La paideia europea nei prossimi anni”, Testimonianze 33 (12/1990) 22.
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timp de secole cuvântul identitate a fost identificat cu unele concepte cum ar fi
hegemonie, stãpânire, monopol. Mai rãu încã, în ambientul creºtin, identitatea a
devenit sinonim cu adevãrul, generând chiar norme ºi comportamente lipsite de
toleranþã ºi antiliberale. Aceste scheme mentale sunt atât de înrãdãcinate încât cu
greu pot fi modificate, îndeosebi dacã cineva acceptã fãrã sã-ºi punã alte întrebãri
cã alteritatea este o „glumã a istoriei” sau o „ipotezã” voitã de împrejurãri,
aºteptând sã-ºi însuºeascã din nou „teza” monoculturalã. Dar un salt calitativ este
posibil dacã se acceptã alteritatea ca o nouã frontierã a plinãtãþii umane, dar nu
prin atitudini de amânare, de sincretism, de minimalizare, care ar provoca doar
compromisuri pãguboase sau nesatisfãcãtoare .21

ªcolile europene se umplu din an în an cu elevi de altã culturã, care au
dreptul la respectul deplin al alteritãþii lor. Însã sistemele educaþionale care mai
funcþioneazã în unele þãri s-au nãscut pentru a integra tinerii nãscuþi în propria
culturã teritorialã, o culturã localã sau oricum europeanã, deseori fiind
consideratã egalã cu o culturã universalã. Aceste sisteme sunt chemate acum
sã gestioneze o clientelã într-o mãsurã crescândã provenind din alte locuri ºi
mai ales purtãtoare de culturi diferite, care reprezintã dezminþirea, de fapt, a
oricãrui pretins universalism eurocentric. Promiscuitatea culturalã în interiorul
unui spaþiu educaþional obligã mai întâi la activarea unei sãnãtoase dialectici
între identitate ºi diversitate (este pedagogia confruntãrii: depãºirea
stereotipurilor ºi prejudecãþilor, cunoaºterea reciprocã, autocritica), dar impune
apoi ºi gãsirea unei tabele de valori comune acceptate în mod pozitiv pentru a
putea trãi împreunã, pentru a da un sens nou acestei vieþi (este pedagogia
consensului: cãutarea de convergenþe asupra unor puncte importante,
participarea la proiecte comune pentru o cauzã comunã) . Asemenea paºi nu22

 G. ALBERIGO , „L’Europe et les autres Continents. Tensions, confrontation et relations”,21

în La nouvelle Europe. Dèfi à la théologie et à l’Église, ed. P. HÜNERMANN , Cerf, Paris 1994,

81-82 (traducerea noastrã). De acelaºi autor pe tema strategiilor Conferinþelor episcopale încã

marcate de naþionalism ºi eurocentrism înainte ºi dupã conciliu, cf. „Il Concilio Vaticano II e

le trasformazioni culturali in Europa”, Cristianesimo nella storia 20 (1999) 383-405. Pe un

versant mai filozofic ºi teologic se aflã reflecþia lui Armido RIZZI, L’Europa e l’altro. Abbozzo

di una teologia europea della liberazione, Paoline, Cinisello Balsamo 1991, care denunþã mitul

specific „modernitãþii împlinite” al unui eu care devine în mod conºtient flexibil pânã acolo

încât îl îmbrãþiºeazã – paternalist – ºi pe celãlalt, dar, printr-o schimbare de direcþie

provocatoare tipic evanghelicã, dar ºi laicã, propune plecarea de la celãlalt pentru a defini din

nou eul. Valori cum ar fi solidaritatea, pacea, ecologia, dialogul între culturi, calitatea vieþii

stau la baza unui model de om, ºi de om religios, mai puþin eurocentric ºi mai ecumenic.

 Cf. G. DAL FERRO , Libertà e culture. Nuove sfide per le religioni, Messaggero, Padova22

1999, 85-102; C. SIRNA TERRANOVA, Pedagogia interculturale, Guerini, Milano 1999, 119-
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se pot face fãrã medieri culturale de mai multe feluri. Printre acestea se aflã ºi
medierea religioasã, care este una din cele care stau cu siguranþã la baza
interculturalitãþii. Se ºtie de la antropologia religioasã ºi de la istoria religiilor
ce importanþã au diversitãþile religioase în relaþiile dintre culturi. Dacã
identitatea religioasã genereazã în individ determinate reprezentãri simbolice,
vehiculeazã determinate semnificaþii ale cosmosului ºi ale istoriei, impune
specifice ierarhii de adevãr ºi de valori etice, dã un sens deosebit vieþii ºi
morþii, atunci e clar faptul cã este implicatã persoana umanã în totalitatea sa,
ºi nu doar câteva facultãþi izolate. Ba, mai mult, este implicat grupul de
apartenenþã ºi legãtura geloasã care îl identificã pe individ cu propria sa
comunitate ºi cu tradiþiile sale. De aceea pare sã fie superficial ºi iluzoriu un
dialog intercultural, mai ales dacã se propune în cadrul formãrii tinerilor ºi a
celor foarte tineri, dacã nu se ia în consideraþie în mod obiectiv ºi componenta
religioasã a identitãþii personale ºi sociale. Este o muncã necesarã în educaþie
întrucât – aºa cum învaþã istoria popoarelor ºi, în special, aceea a popoarelor
europene – o mare parte dintre conflictele religioase nu provin din natura ºi din
conþinuturile obiective ale unor religii anume, ci derivã mai degrabã din
defecþiuni subiective de educaþie religioasã a oamenilor religioºi (sau
antireligioºi) ºi din tendinþa de a folosi religia ca instrument în scopuri
non-specifice.

Este clar faptul cã, în condiþii de promiscuitate culturalã ºi religioasã,
atitudinea prozelitistã explicitã sau implicitã ar fi nu doar antieducaþionalã ºi
devastatoare, ci chiar limbajul identitar specific unei religii, limbajul
simbolurilor sale liturgice, limbajul raþionalizant al teologiei ºi catehezei sale
ar fi abuziv sau discriminatoriu, „exclusiv”, într-o educaþie publicã a cãrei
finalitate este interculturalã ºi interreligioasã. Nu trezeºte uimire faptul cã, în
Europa ultimilor douãzeci de ani au intrat mai mult sau mai puþin în crizã toate
modelele de predare a religiei monoconfesionale : au funcþionat în ºcolile23

publice câtã vreme societatea era (sau putea sã prezinte aparenþele cã era) o

130.

 Pentru mai multe informaþii, îmi permit sã fac trimitere la contribuþiile precedente: „Gli23

insegnamenti di religione nei sistemi scolastici europei”, Aggiornamenti sociali 43 (4/1992)

253-271; „L’enseignement scolaire de la religion en Europe: vue panoramique d’une mutation”,

în L’enseignement de la religion catholique. Enjeux pour la nouvelle Europe, ed. J. BULCKENS

– H. LOM BAERTS, Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium CIX, University

Press-Uitgeverij Peters, Leuven 1993, 31-57; „Quale religione insegnare a scuola nell’Europa

di domani. Tendenze attuali, futuri possibili”, în Cultura, religione, scuola. Atti del convegno

internazionale, Provincia Autonoma, Trento 2000.
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societate creºtinã din punct de vedere „sociologic”. Era suficient sã foloseºti
limbajul autoreferenþial al Bisericilor, ba chiar acela al propriei tradiþii
confesionale cu spiritualitatea, exegeza, liturgia sa pentru a putea legitima ºi a
impune un model de „culturã religioasã” în ºcoli. Dar astãzi ºi tot mai mult în
viitorul imediat, acest model educaþional se dovedeºte a fi impracticabil, nu
datoritã insuficienþelor subiective de care dau dovadã profesorii, elevii sau
responsabilii învãþãmântului, ci pur ºi simplu din cauza unei schimbãri
obiective de paradigmã care implicã întreg sistemul social, nu doar cel
educaþional:

– s-a schimbat, diferenþiindu-se la maximum, profilul socio-religios al
populaþiei ºcolare, iar experienþele religioase efectiv trãite ºi care pot fi trãite
de tineri devin tot mai rare, în special cele de tip confesional ;24

– sub aspectul vizibilitãþii sociale, al curburilor ºi al incidenþelor
psihologice, morfologia fenomenului religios ºi „spiritual” actual este mult mai
vastã ºi mai variatã decât aceea a universului religios codificat de tradiþia
creºtinã-occidentalã, de aceea lexicul creºtin pare sã fie insuficient doar ºi
pentru a descrie fenomenul;

– în timpul în care etica este eclipsatã sau într-o „societate neutralã din punct
de vedere etic” , întrebarea educaþionalã pe care multe familii o pun ºcolii de25

religie s-a deplasat în mod vizibil ºi structural din câmpul „adevãrurilor
catehetice” clasice în câmpul principiilor morale care trebuie inculcate;

– împreunã cu ºtiinþele teologice evaluabile, care legitimau tradiþionalele
cursuri religioase confesionale, ºtiinþele religiei autonome ºi non-evaluabile –
fãrã sã cearã evident îndepãrtarea teologiei – au devenit necesare pentru a da
un caracter cultural verosimil ºi un profil disciplinar unei „culturi religioase”
elaborate din perspectivã laicã, aºa cum sunt ºcoala sau universitatea publicã ;26

– ansamblul ºtiinþelor ºcolare este dominat, de fapt, în cultura occidentalã
de primatul eficientist al disciplinelor formalizate ºi ºtiinþifice în defavoarea
celor umaniste, mai familiare cu acele coduri simbolice ale religiilor, de aceea
educaþia ºcolarã dã deoparte acum sau trece complet sub tãcere problema de

 Cf. R. CAM PICHE, ed., Cultures, jeunes et religions en Europe, Cerf, Paris 1997.24

 Cf. P. DONATI – I. COLOZZI, ed., Giovani e generazioni. Quando si cresce in una società25

eticamente neutra, Il Mulino, Bologna 1997.

 Cf. J. GOM EZ CAFFARENA, „Por qué no una Facultad universitaria de „Ciencias de las26

Religions”?”, Razón y Fe 232 (1995) 73-85; J. JONCHERAY , ed., Approches scientifiques des

faits religieux, Beauchesne, Paris 1997; P. G ISEL, La théologie face aux sciences religieuses,

Labor et Fides, Genève 1999.
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nesuprimat a sensului, „adevãratul cod genetic al societãþii” (Niklas Luhmann),
care, mai întâi de toate rãmâne o problemã laicã, comunã fiecãrui elev, ºi abia
apoi o problemã religioasã sau chiar o problemã în baza cãreia doar o singurã
confesiune religioasã poate sã-ºi revendice o competenþã exclusivã.

Aceºti factori ºi alþii – pe care literatura socio-pedagogicã imensã nu-i mai
terminã de analizat (cf. bibliografia selectivã din josul paginii) – au schimbat
panorama socialã ºi culturalã a ºcolii. Ba chiar o obligã sã analizeze din nou
„vocaþia” sa tradiþionalã care i-a fost încredinþatã în timpul modernitãþii ºi sã-ºi
verifice rolul pe care îl poate avea în postmodernitate (altfel nu putem sã
înþelegem urgenþa unor reforme radicale în ºcoalã ºi universitate). În acest
context, pretenþia tradiþionalã a Bisericilor de a menþine în ºcoala publicã – dar
acelaºi lucru se poate afirma ºi despre ºcoala confesionalã – o educaþie
religioasã cu specific identitar se loveºte de o situaþie culturalã de fapt
abundent post-creºtinã ºi multiculturalã, astfel încât abordarea doar din
perspectiva unei confesiuni a problemei religioase devine lipsitã de
popularitate, reductivã sau neproductivã. De aceea, problema revendicãrii de
cãtre unele grupuri religioase (anumite curente islamice, anumite „religii noi”,
dar ºi în general Bisericile Ortodoxe din Estul european) care doresc sã pãstreze
sau sã activeze în spaþiul public al ºcolii cursuri ºi practici de naturã
confesionalã este greu de rezolvat . Dacã mai rezistã sau mai reapare o27

anumitã neliniºte identitarã, lucrul acesta înseamnã cã recunoaºterea civilã ºi
paritarã a alteritãþii este încã departe. Instituþiile competente ale statului au un
motiv ºi o urgenþã în plus de a prevedea instaurarea unui cadru normativ civil
ºi laic, care, fãrã abuzuri ºi discriminãri în raport cu oricare Bisericã sau
organizaþie religioasã, sã poatã gestiona alfabetizarea comunã a faptului ºi a
problemei religioase în serviciul diferenþei culturale a tuturor elevilor sãi, sub
forma cetãþeniei comune tuturor.

5. Potenþialul cognitiv al culturii religioase

 Pentru o rapidã verificare a poziþiilor pe care religiile prezente în Europa le au în legãturã27

cu problema educaþiei religioase în ºcoalã, cf. J. BAUBÉROT, ed., Religions et laïcité dans

l’Europe des Douze, Syros, Paris 1994, 141-271; F. PAJER, Quale religione insegnare a scuola

nell’Europa di domani?, citat în nota 22. Despre entitatea prezenþei statistice în Italia a unor

grupuri religioase non-catolice ºi despre evoluþia relaþiilor cu instituþia catolicã ºi cu statul, cf.

B. SALVARANI – P. STEFANI, „Conosciamo più religioni, le conosciamo meno”, în Chiesa in

Italia. Annale de Il Regno, Dehoniane, Bologna 1998, 185-204.



95

A spune cã religia poate fi vãzutã (ºi) ca un produs cultural ºi deci ca obiect
de ºtiinþã înseamnã sã spui un lucru destul de obiºnuit ºi deja acceptat în
general la nivel teoretic. Mai problematicã este afirmaþia cã religia are o valoare
cognitivã, în sensul cã, în afarã de faptul cã se constituie ca ºtiinþã în sine
(obiect al diferitelor ºtiinþe religioase), poate juca rolul de cheie de lecturã
pentru atâtea cunoºtinþe ce le putem avea despre om, societate, istoria
popoarelor, cosmos. Prima dintre ele este o cunoaºtere staticã, fapticã,
descriptivã ºi explicativã, scop în sine, a doua este o cunoaºtere dinamicã,
funcþionalã, în raport cu descoperirea sensului ºi a valorii faptelor, mijlocitoare
ºi furnizoare de viziune „comprehensivã” a lumii ºi a vieþii umane. Pentru a
susþine prima cunoaºtere, este suficient sã invocãm principiul inteligibilitãþii
fenomenului cultural religios întrucât este culturã: este accesibil inteligenþei ºi
susceptibil de a fi prezentat altora fiindcã poate fi gãsit în documente, citit,
decodificat, cercetat, contextualizat, analizat, comparat. Din acest punct de
vedere, nu este necesar sã fim evrei pentru a cunoaºte decalogul mozaic, nici
sã fim catolici pentru a percepe mesajul fericirilor, nici sã fim musulmani
pentru a citi Coranul. Dacã nu se acceptã acest postulat al inteligibilitãþii
culturale a fenomenului religios, atunci se afirmã cã întreg imensul patrimoniu
simbolic al omenirii, deºi s-a transmis de-a lungul unor tradiþii milenare, nu
mai este transmisibil. Pentru a susþine legitimitatea celei de-a doua cunoaºteri,
cea „comprehensivã”, trebuie sã facem un pas înainte ºi, fãrã sã renunþãm la
exigenþele analizei critice, sã admitem în istoria umanã existenþa unor semne
ºi a unor efecte datorate activitãþii „omului simbolic” (E. Cassirer), numitã
religie, al cãrui sens ultim transcende limitele inteligibilitãþii raþionale. Dar, din
moment ce acest sens s-a înscris sau a lãsat urme determinate în atâtea
formulãri culturale aparþinând omului din orice timp ºi civilizaþie, iatã cã aceste
formulãri culturale (modele de viaþã, filozofii, arte, literaturi etc.) nu pot fi
înþelese în profunzime dacã se ignorã cauza care le-a inspirat sau mesajul pe
care intenþionau sã-l traducã.

„Cunoaºterea religiilor ajutã la cunoaºterea lumii”: o tezã care nu mai
trebuie demonstratã, dacã se acceptã strânsa legãturã istoricã dintre religii ºi
culturi, strânsa legãturã antropologicã dintre culturã ºi sensul vieþii, strânsa
legãturã teologicã dintre sensul vieþii ºi credinþa într-o mântuire dincolo de
aceastã lume. Cunoaºterea religiilor, aºadar, se poate justifica printr-un motiv
înainte de toate funcþional: ele ne furnizeazã instrumente conceptuale ºi
material simbolic pentru a putea înþelege în mod semnificativ lumea ºi pe noi
înºine. Religia nu este importantã doar pentru cunoºtinþele ce le conþine, dar ºi
pentru cã foloseºte al doilea fel de cunoaºtere în procesul de culturalizare
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ºcolarã. Într-adevãr, în ºcoalã – fie cã e vorba de analizarea patrimoniului
culturii umane, fie cã se face antrenamentul confruntãrii cu marile teme ale
condiþiei umane, fie cã se învaþã însuºirea unei capacitãþi de judecatã criticã ºi
autocriticã, fie cã se educã în spiritul convieþuirii democratice într-o societate
pluralistã – cunoaºterea factorului religios este mereu de o importanþã capitalã.

„Religia este necesarã pentru cã oferã categoriile filozofice în vederea
înþelegerii experienþei mereu foarte problematicã pe care noi o facem în lumea
aceasta (...) Ea oferã categorii de interpretare, figuri mitologice, structuri de
sens, fãrã de care n-am înþelege situaþia problematicã în care ne aflãm” . În28

termeni de progres istoric, G. Gusdorf a trasat traiectoria conºtiinþei occidentale
în trei etape: în prima, omenirea primeºte un cuvânt originar care i se impune
din afarã, fiindcã priveºte taina de nepãtruns a universului, un cuvânt care o
dominã ºi o seduce – acesta este timpul foarte lung al conºtiinþei mitice; în a
doua, omul elaboreazã un cuvânt despre lume, un discurs care vivisecþioneazã
realitatea în atâtea cunoºtinþe parþiale aºa de mult încât pierde contactul cu acel
cuvânt originar ºi uitã deci rãdãcinile ºi sensul lucrurilor – acesta este timpul
recent al imperialismului ºtiinþei, al conºtiinþei raþionale; în a treia, cucerirea
mai maturã ºi conºtiincioasã a raþionalitãþii conduce la deschiderea faþã de
tainã, conduce la recuperarea cuvântului primordial uitat ºi la dezvoltarea unei
noi forme de conºtiinþã, pe care Gusdorf o numea, în urmã cu cincizeci de ani,
„existenþialã” ºi pe care A. Rizzi, pe urmele lui H.G. Gadamer, o traduce în
termeni mai moderni numind-o „conºtiinþã hermeneuticã” .29

 S. G IVONE, Religioni e IRC nella cultura e nella scuola italiana, Sei, Torino 1998, 10-11.28

În acelaºi sens se aflã ºi clarificarea lui L. PRENNA, „L’insegnamento scolastico della religione

in una società plurietnica”, Pedagogia e vita 5 (1996) 94-107: „finalitatea educaþiei religioase

nu tinde cãtre consensul ideologic sau cãtre adeziunea personalã, ci propune ca obiect de studiu

ceea ce pentru credincioºi este obiect de credinþã. Finalitatea sa este aceea de a forma o

capacitate obiºnuitã de înþelegere a religiei (religiilor), adicã un adevãr intelectual, o

disponibilitate a intelectului de a identifica diferenþele faptelor care ritmeazã viaþa religioasã

a omului. În aceastã înþelegere a religiei, conceputã ca forma mentis, capabilã sã gândeascã, sã

identifice ºi sã evalueze faptele religioase constã învãþarea religiei” (pag. 105).

 A. RIZZI, Il Sacro e il Senso. Lineamenti di filosofia della religione, Elledici, Torino-29

Leumann 1995, 116. „Raþiunea hermeneuticã este prin definiþie «secundarã»; nu produce

Sensul realitãþii ºi nici chiar nu-l descoperã, ci îl subliniazã în acele semne prin care s-a

pronunþat experienþa sensului. La fel ca ºi conºtiinþa mitico-religioasã, orice experienþã a

sensului (în esteticã, în relaþiile de iubire, în raporturile sociale ºi aºa mai departe) este un

fragment din acea fundamentalã înþelegere de sine, care pentru fiinþa umanã este izvorul fãuririi

de sine” (Ibidem , 116).
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În acest context, o nouã evaluare culturalã a religiei pare sã fie legatã de o
nouã evaluare etico-politicã. Se cunoaºte faptul cã dezvoltarea
individualismului limiteazã incidenþa normativã a religiei instituþionale în
domeniul vieþii private. Dar, în acelaºi timp, religiile instituþionale câºtigã
credit ºi importanþã în domeniul public: în faþa unei societãþi care se ramificã
ºi se fragmenteazã, care ºi-a pierdut „centrele de polarizare”, adicã ideologiile,
se simte tot mai mult nevoia de mediatori imparþiali, de instituþii de dialog, de
referinþã la rãdãcinile culturale comune. ªi din acest motiv se revine la analiza
religiei ca la o autoritate politicã de importanþã internaþionalã. Deºi este greu
de mãsurat, existã 

o cerere generalizatã de sens care s-a produs în ultimii ani în societãþile
occidentale, înþelegând prin aceasta nu doar capacitatea de a rãspunde la
problemele semnificãrii (dintotdeauna abordate de sistemul religios), ci ºi la acele
instanþe generale ale identificãrii ºi ale apartenenþei sociale ºi la crizele politice
provocate de welfare, care constituie zone de tensiuni a cãror soluþionare este de
o importanþã fundamentalã pentru echilibrul sistemului social . 30

Tot în direcþia aceasta, se manifestã, în anumite straturi sociale, presiuni ºi
întrebãri adresate Bisericilor ºi religiilor pentru a deveni din nou – nu se ºtie cu
câtã probabilitate istoricã de reuºitã – forþe promotoare ale unei „etici
mondiale” (H. Küng), forþe protagoniste ale unui 

ethos colectiv, ale unei memorii istorice, ale unei noi afirmãri a valorilor
universale. Este vorba de recunoaºterea faptului cã trebuie sã cãutãm temeliile
unei noi „case comune” în matricele religioase, care sã opunã rezistenþã
tendinþelor particularizante ºi separatoare ce se întâlnesc în diferite colectivitãþi
(...) În acest cadru, privirea se îndreaptã cãtre Biserici ºi cãtre religii în termeni
universali, fiind vãzute ca realitãþi ce depoziteazã acea humanitas capabilã sã
treacã dincolo de varietatea culturilor, în stare sã accentueze acele valori comune
care se desprind de referinþele religioase specifice ºi particularizante .31

ªi la recenta dar neterminata dezbatere naþionalã pe tema „ºtiinþele
esenþiale”, care ar trebui garantate de noua ºcoalã de bazã, faptul cã nu s-a
vorbit despre „ºtiinþa religiei” atunci când s-a pus problema ºtiinþelor ce ar

 F. GARELLI, „Religione”, în Manuale di sociologia, ed. L. GALLINO , Utet, Torino 1997,30

441.

 F. GARELLI, „Quando la ragione non basta. Ethos collettivo e religioni”, Il Mulino 431

(1997) 606; IDEM , „L’Occidente e il cristianesimo. Una svolta?”, Hermeneutica nuova serie

(1999) 7-26.
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trebui sã facã parte din zestrea normalã a cetãþeanului italian alfabetizat a
provocat reacþii contrare. Din mai multe pãrþi, ºi pe bunã dreptate, s-a cerut
celor care „proiecteazã” viitoarea educaþie ºcolarã mai multã coerenþã cu
principiul, propus de ei înºiºi, cã „misiunea ºcolii este sã garanteze celui care
o frecventeazã... capacitatea de a se orienta în lumea în care trãieºte”. Dar
orientarea în lume este dificilã, la fel înþelegerea istoriei acesteia ºi interpretarea
criticã a patrimoniului ei cultural, dacã nu se dispune de acest instrument de
interpretare care este cunoaºterea rolului pe care l-a avut religia ºi continuã sã-l
aibã în experienþa umanã. Dacã ºcoala intenþioneazã sã se deschidã instituþional
cãtre „cultura întreagã” pentru a-l putea deschide pe „elevul întreg” spre aceastã
culturã, nu-ºi poate îngãdui sã excludã problema religioasã din evantaiul de
probleme umane, ºi pentru cã, ignorând-o, nu poate justifica obiectiv ºi
suficient celelalte probleme .32

6. Formarea profesorilor: care canale publice?

Într-adevãr, soarta universitãþii este curioasã: la început s-a nãscut
confesionalã, fiind una din cele mai prestigioase „invenþii” a evului mediu
creºtin ºi având în centrul atenþiei teologia, pe atunci regina ºtiinþelor, dar
ulterior s-a laicizat atât de mult încât nu mai recunoaºte dreptul teologiei de a
face parte din disciplinele programei de studiu. Lucrul acesta s-a verificat ºi se
verificã în continuare îndeosebi în þãrile latine cu o majoritate catolicã ºi mai
puþin în cele de tradiþie protestantã. Evenimentele istorice sunt cunoscute. În
balanþã nu atârnã doar responsabilitãþile statului (centralizarea napoleonianã,

 Printre glasurile care, lãsând deoparte apartenenþa confesionalã sau angajamentul politic,32

s-au ridicat pentru a revendica necesitatea ca ºcoalã publicã, ºi prin urmare universitatea, sã-ºi

asume efortul unei abordãri non-confesionale a problemei religioase, amintim intervenþia

reînnoitã a lui Luciano Pazzaglia: „Considerãm cã în cadrul unei ºcoli reformate trebuie

prevãzut ºi un moment de culturã religioasã care, dincolo de soluþia prevãzutã în concordat, sã

conducã fãrã deosebire orice student la fundamentarea documentatã a fenomenelor religioase.

Lucrul acesta pare cu atât mai plauzibil întrucât, în cadrul macro-transformãrilor în curs, þãrile

europene vor fi tot mai solicitate sã uneascã culturile ºi tradiþiile lor cu cele de altã provenienþã,

în care elementul religios a jucat ºi joacã un rol de mare importanþã. Nu este cazul sã subliniem

cã, începând sã facã parte din angajamentul didactic al ºcolii publice, învãþãmântul culturii

religioase ar trebui asimilat celorlalte discipline nu doar din perspectiva modalitãþilor didactice,

ci, evident, ºi din perspectiva competenþelor ºi a statutului juridic al profesorilor”, Atti

dell’incontro di studio, Ispirazione e scelte del cristiano in Italia, in Europa, Camaldoli 2-3

(luglio 1999), Suplimentul nr. 4 al revistei Il Regno (15 februarie 2000) 50.
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monopolul), ci trebuie luate în consideraþie ºi anumite opþiuni ale Bisericii ,33

nu fãrã importanþã, de exemplu, opþiunea Bisericii de a rezerva de-a lungul
timpurilor post-tridentine predarea disciplinelor sacre doar candidaþilor la
preoþie în interiorul instituþiilor (seminarii, facultãþi teologice ecleziastice sau
aparþinând unor ordine religioase de bãrbaþi) þinute departe, în general, de
influenþele culturii din jur, cu un dublu rezultat pãgubos: pe de o parte, ºtiinþele
sacre au fost sãrãcite de stimulii provenind din cercetãrile paralele ale ºtiinþelor
umane (va trebui aºteptat, de exemplu, sfârºitul secolului al XIX-lea pentru a
vedea primele încercãri de adoptare a metodei istorico-critice în exegeza
biblicã...) ºi, pe de alta, lumea modernã a ºtiinþei ºi a tehnicii încã în faºã – ºi
împreunã cu ea societatea nãscutã din revoluþia industrialã ºi din ºcoala
popularã, din urbanizare ºi din democratizare – a fost lipsitã de posibilitatea
unui dialog sistematic sau cel puþin a unei dialectici sãnãtoase cu teologia.

Relaþiile dintre state ºi Biserici s-au îmbunãtãþit în mod impresionant o datã
cu trecerea timpului ºi deci dialogul dintre universitãþile de stat ºi cele
ecleziastice nu mai este o excepþie. Astãzi existã condiþiile necesare pentru a
restabili acorduri ºi colaborãri reciproce. Existã în Europa universitãþi care sunt
conduse de reprezentanþi ai confesiunilor religioase, care pot acorda titluri
recunoscute ºi de stat. Existã facultãþi teologice confesionale integrate deplin
în universitãþile publice. Existã convenþii între universitãþi care prevãd cã un
titlu acordat de o facultate ecleziasticã de teologie poate fi omolagat unui titlu
echivalent în ºtiinþele religiei obþinut la o facultate umanistã de stat . Aceste34

iniþiative ºi altele asemenea au fost posibile pentru cã s-a depãºit, în unele þãri
mai mult decât în altele, fie acea înstrãinare structuralã a statului în elaborarea
culturii religioase, care a marcat o mare parte din cultura educaþionalã ºi
culturalã a Statului modern european, fie revendicarea geloasã a Bisericilor de
a controla producerea discursului religios în limitele canoanelor unei ortodoxii
autoreferenþiale.

 „Dacã în Italia, cultura catolicilor, valorile lor, începând de la cele religioase au fost33

excluse din circuitele culturii dominante, nu au aflat decât un spaþiu minim în canalele de

comunicare ºi de informare, în ciuda faptului cã un partid catolic deþinea o mare parte din

puterea politicã, lucrul acesta se datoreazã (poate chiar îndeosebi) ºi tendinþei, practicatã mai

întâi chiar de catolicii înºiºi, de a se considera ceva diferit ºi separat, de a se autoizola.

Suprapunându-se în mod uimitor intenþiei analoage a adversarilor lor de a-i izola”, E. GALLI

DELLA LOGGIA , în Corriere della sera (4 martie 1995).

 Cf. S. FERRARI – I.C. IBÁN , Diritto e religione in Europa occidentale, Il Mulino, Bologna34

1997, 107-133.
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Una dintre problemele descoperite – în anumite þãri rezolvatã fericit, dar în
altele încã departe de a avea o soluþie plauzibilã – este aceea a formãrii
ºtiinþifice ºi profesionale a profesorului de religie care lucreazã în învãþãmântul
preuniversitar. În mãsura în care, de la „cateheza ºcolarã” cum era odatã
învãþãmântul religios, se trece tot mai mult, în virtutea noilor împrejurãri
obiective amintite mai sus, la o disciplinã comunã pentru toþi elevii, omologatã
în privinþa finalitãþilor educaþionale ºi critice ale ºcolii , iatã cã va trebui sã se35

schimbe ºi profilul formãrii academice profesionale a profesorului ºi statul va
trebui sã creeze structurile necesare unei asemenea pregãtiri. În Europa, unele
modele de formare iniþialã sunt deja satisfãcãtoare, altele sunt în curs de
restructurare . Acelaºi lucru este valabil ºi pentru formarea permanentã. În36

Italia, ipoteza poate pãrea încã improbabilã, cel puþin pe termen scurt. Fãrã
îndoialã, actuala disciplinã stabilitã prin concordat cu privire la învãþãmântul
catolic ºi acordurile semnate în aceºti ani ºi pânã acum câteva luni cu diferite
organizaþii religioase nu permit sã credem cã ceva se va schimba repede ºi în

 T. GARCÍA REGIDOR , „De la «catequesis escolar» a la «enseñanza religiosa escolar»,35

Sinite 40 (3/1999) 417-438.

 O privire de ansamblu asupra Europei scoate la ivealã faptul cã formarea de bazã a36

profesorilor de religie creºtinã (catolicã sau protestantã) este asiguratã în general pe una sau alta

din aceste cãi: într-o universitate de stat în care este o facultate de teologie ori de ºtiinþe ale

formãrii (este cazul Austriei, Germaniei, Marii Britanii, Þãrilor nordice cu majoritate luteranã,

Greciei ºi a regiunii franceze cu statut special Alsacia-Lorena); într-un institut superior de

ºtiinþe religioase, pedagogice ºi/sau catehetice, gestionate de Biserici, recunoscut ca atare de

cãtre stat ºi care elibereazã diplome de abilitare pentru învãþãmântul religios în ºcolile publice

ºi/sau confesionale (este cazul Belgiei, Croaþiei, Irlandei, Italiei, Luxemburgului, Maltei,

Olandei, Portugaliei, Spaniei, Elveþiei). În Germania, candidatul care urmeazã cariera de

profesor de religie trebuie sã obþinã licenþa ºi într-o altã materie: în cazul revocãrii mandatului

din partea respectivei Biserici sau în cazul lipsei de catedre de religie, profesorul nu-ºi pierde

postul pentru cã poate prelua predarea unei a doua materii; este o garanþie prevãzutã de legea

de stat. În Marea Britanie ºi în Þãrile nordice, spre deosebire de alte state, profesorul de religie

nu are nevoie de confirmare ecleziasticã (declararea idoneitãþii, „missio canonica” sau altceva

asemãnãtor), nici nu poate fi revocat din motive pastorale: este angajat ºi asumat de sistemul

ºcolar în funcþie de parametri exclusiv academici ºi profesionali. În aceste, þãri educaþia

religioasã este, în general, transconfesionalã sau non-confesionalã, de aceea nu este implicatã

prin sine subiectivitatea confesionalã a profesorului, nici cea a elevului. Tot la fel, nu intrã sub

controlul autoritãþilor religioase ºi depind doar de legile de stat sau ale regiunii profesorii de

moralã laicã sau de eticã naturalã sau de istoria religiilor sau de alte materii alternative

acceptate în Belgia, Germania, Luxemburg ºi în 14 ªcoli europene care funcþioneazã în diferite

þãri ale Uniunii.
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mod substanþial . Dar realismul politic ºi responsabilitatea educaþionalã37

îndeamnã sã nu fie amânatã problema, pentru cã se provoacã alte degradãri,
calitative ºi cantitative, ale unei culturi religioase ºcolare deja destul de
deficitarã.

Câteva provocãri par sã fie urgente ºi de neamânat :38

1. Încã de acum, în cadrul normelor fixate prin concordat, trebuie regânditã
formarea profesorilor de religie, adaptând-o la principiile ºi regulile formãrii
altor profesori din ºcoala publicã. Lucrul acesta este necesar pentru a depãºi
separarea neplãcutã care izoleazã în mod artificial drumul de studii al
profesorului de religie de cel obiºnuit al colegilor sãi ºi pentru a promova o
colaborare mai coerentã între stat ºi Bisericã care, în acest sector al formãrii,
continuã sã se ignore sau aproape se ignorã.

2. Formarea unor profesori care sã munceascã cu o mentalitate ºi
instrumente „europene”, în sensul de a forma, printr-un contact specific
cultural-religios, cetãþeni capabili sã trãiascã propria identitate ºi, în acelaºi
timp, capabili sã convieþuiascã cu alteritatea într-o lume pluralistã. Dacã ne
uitãm la „filozofia” reformelor ºcolare recente introduse aproape peste tot în
Europa ºi la orientãrile specifice care însoþesc programele de educaþie
religioasã, este de aºteptat, în linii mari, ca predarea religiei sã contribuie la
dezvoltarea identitãþii personale ºi culturale a elevului în formare; sã
promoveze toleranþa reciprocã ºi capacitatea de dialog între persoane ºi grupuri
cu diferite rãdãcini etnice ºi religioase; sã promoveze un minimum de
competenþã religioasã în termeni de capacitate de judecatã ºi de decizie
personalã; sã maturizeze capacitatea de a se confrunta cu patrimoniul istorico-
cultural ºi religios al Europei ºi al propriei naþiuni.

3. În ipoteza semnalatã mai sus cã materia religiei va fi gestionatã direct sub
responsabilitatea statului, rãmâne de gândit profilul ºi programul de studii
profesionale pentru titularul unei asemenea discipline. Dar exemplele pozitive
din alte þãri europene, þinând cont de specificul contextului istoric ºi cultural,
pot încuraja experimentarea ºi în Italia a unor noi cãi de formare. Pentru
aceasta, trebuie sã existe voinþã politicã clarã ºi sã nu fie puse piedici
pãgubitoare din alte pãrþi.

 Acolo unde profesorul de religie se bucurã de un statut juridic ºi profesional clar are37

obligaþia sã frecventeze periodic unul din centrele sau institutele regionale (dupã cum este

Irrsae în Italia). În Marea Britanie, de exemplu, funcþioneazã „Centrele regionale pentru

profesori”.

 Am vorbit destul despre aceste probleme în alte lucrãri.38
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4. Nu doar formarea titularului de religie, ci ºi formarea profesorilor pentru
alte discipline, începând cu cele umaniste, are nevoie de o competenþã adecvatã
domeniului cultural-religios: ar trebui pregãtiþi sã interpreteze corect datul
religios pe care îl întâlnesc eventual în disciplina lor, tratându-l dupã logica
epistemologicã a disciplinei proprii, ºi sã nu-l expulzeze sau instrumentalizeze
în mod artificial. Lucrul acesta comportã ca programa academicã a formãrii lor
sã fie integratã, în funcþie de zonele disciplinelor, cu specifice conþinuturi ºi
specifice metodologii oferite de ºtiinþele religioase.

Riassunto

Una nuova, inedita, emergenza va affiorando in questi anni nello scenario
culturale delle società europee: il bisogno di ritrovare le ragioni dello „stare
insieme” come cittadini in un’Europa postideologica e postcristiana. 
Decomposti i tratti del sistema ideologico bipolare di ieri e diventate sempre più
evanescenti le classiche frontiere tra credenti e non credenti, tra fedi religiose e
fedi laiche, l’Europa – proprio nel momento strategico in cui sta cercando di darsi
una unità culturale oltre quella del mercato – si riscopre terra di molte culture,
di fedi diverse, di filosofie di vita conflittuali, di identità distinte. 
Il multiculturalismo è ormai di casa, e non solo come conseguenza congiunturale
dei flussi migratori. Demonizzato da alcuni come una aggressione alla mitica
unità del continente, esorcizzato da altri come una provvidenziale chance per la
sopravvivenza dei popoli europei, il multiculturalismo in ogni caso non è una
fatalità della storia, ma un processo sociale da interpretare, una sfida da
accogliere responsabilmente e da gestire con mezzi appropriati.
Il problema è quello di verificare se esistano, e quali siano eventualmente, punti
fermi e valori comuni per una società europea che, perimetrata sinora in un
mosaico di identità nazionali a dominanza cristiana mono– o biconfessionale, sta
diventando plurietnica e plurireligiosa. Ora in una società democratica, come
vuol essere quella europea, il rispetto delle differenze altrui non sarà meno
importante della cura della propria identità. 
Ma quale sarà il collante capace di far vivere insieme, da cittadini europei,
individui e gruppi portatori di diversi sistemi di significato, ognuno con la sua
dignità, la sua storia, i suoi diritti? Se lo chiedono da tempo i governi nazionali
e la Commissione europea per i problemi della scuola e dell’università, se lo
chiedono le autorità religiose, gli analisti dei fenomeni socio-culturali, gli esperti
di problemi educativi. Non è solo questione di evitare o prevenire
pragmaticamente discriminazioni e intolleranza. In positivo, c’è un nuovo
concetto di cittadinanza europea da pensare e tradurre in programmi politici e
strategie formative.
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Una delle istituzioni competenti chiamate in causa è la scuola, proprio perché
essa è il luogo dove dovrebbe essere garantito il perpetuarsi del legame di una
società con la sua storia, con la genesi delle ragioni ideali del suo vivere attuale.
Ruolo delicato e problematico quello della scuola in una società pluralistica: deve
dare strumenti per entrare nella propria cultura – in tutte le sue componenti
distintive, quella religiosa non esclusa – e dare nel contempo gli strumenti per
rimanere aperti e dialoganti con le altre culture, senza sincretismi demagogici ma
anche senza irrigidimenti autoreferenziali ed esclusivi.
Un handicap della scuola d’oggi, che certo non l’aiuta ad assolvere al meglio il
suo ruolo di educazione critica del cittadino, è di privilegiare la razionalità
scientifica e tecnologica a scapito della razionalità analogica; è di essere
assoggettata all’imperialismo dei saperi strumentali al punto da ricacciare
nell’irrilevanza i saperi simbolici. Non fa onore alla società occidentale ed
europea – che pur ama definirsi „società conoscitiva”, „società
dell’informazione” – continuare a relegare nel limbo del prescientifico, del „non-
degno-di-essere-studiato-seriamente-a-scuola”, tutto quell’universo di fenomeni,
segni, simboli, valori, riti, comportamenti, che va sotto il nome di religione. 
Eppure, si sa, esistono saperi religiosi in quantità, saperi razionali che si sono
anzi costituiti in vere e proprie scienze critiche. Scienze teologiche e scienze
religiose non teologiche, ognuna con un suo statuto epistemologico specifico, ma
non meno plausibile di quello delle „scienze della natura”. I risultati delle diverse
ricerche religiose fatte a livello specialistico difficilmente però defluiscono, anche
in termini volgarizzati, nei programmi di insegnamento scolastico. Per due
ragioni ben note: primo, perché l’insegnamento religioso nella scuola, per una
tradizione secolare durata fino a questi ultimi anni nella „cristianità europea”,
si è configurato prevalentemente come catechesi monoconfessionale, controllata
dalle chiese, finalizzata all’adesione di fede del battezzato minorenne, più che
come alfabetizzazione critica del cittadino sul più vasto e universale fenomeno
religioso; secondo, perché la stessa formazione culturale e professionale degli
insegnanti delle varie discipline è stata e continua ad essere mutilata di quel
minimo di „competenza religiosa” che permetterebbe, laicamente, di dar
rilevanza oggettiva e pertinente alla dimensione religiosa nello studio dell’arte,
della storia, della letteratura, del pensiero filosofico, delle scienze.
Le ragioni dei conflitti storici che ieri opponevano scienza a fede, stato a chiesa,
scuola laica a scuola confessionale sono oggi ampiamente superate, ma di fatto,
per esempio in Italia, di quei conflitti stiamo ancora subendo clamorosamente le
conseguenze, quando si constata il perdurante ostracismo riservato alle scienze
religiose nella riforma del sistema universitario italiano e nella definizione dei
„saperi essenziali” della futura scuola. Come se la religione, almeno nei luoghi
istituzionali dell’elaborazione e divulgazione critica del sapere, non avesse
dignità di sfidare e lasciarsi sfidare dalla concorrenza di altri modelli
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interpretativi. Come se l’analisi del fenomeno religioso – con tutta la rilevanza
geopolitica e culturale acquisita oggi dalle grandi religioni mondiali, dalle
neoreligioni, dalle nuove spiritualità – non avesse da buon tempo superato
arcaiche e abusive identificazioni tra religione e cattolicesimo, o tra fede e
religiosità, o tra credo confessionale e spiritualità. 
E’ gran tempo che la scuola e l’università – e dietro di loro uno Stato democratico
correttamente laico – si accorgano, almeno in una situazione di emergente
interculturalità come l’attuale, della necessità di una conoscenza obbiettiva del
fattore religioso nel prodursi storico delle società, se si intende rifondare oggi una
paideia del cittadino europeo. Non è più sufficiente infatti lasciare che la religione
imperversi solo come oggetto di spettacolo consolatorio nei media, o giaccia come
patrimonio culturale, ricchissimo ma muto, nei mille musei del continente. E’
necessario che la religione, da spettacolo o bricolage o deposito museale, diventi
informazione, e che questa diventi sapere, e sapere confrontabile non solo con gli
altri saperi disciplinari, ma anche con la tavola dei valori comuni che forgiano
l’ethos di una società e, in definitiva, con gli stessi interrogativi radicali che
interpellano ogni esistenza umana. Senza con questo voler investire la scuola
pubblica di una funzione etica onnieducativa che ovviamente non le compete.



LEGISLAÞIA RELIGIOASÃ
CU PRIVIRE LA STATUTUL RELIGIEI ÎN ªCOALÃ

Lect. Dr. Pr. Mihai Patraºcu
Preºedintele Tribunalului bisericesc, Iaºi

Tema educaþiei catolice este pusã de legislator în cartea a patra a Codului de
drept canonic, adicã în cadrul funcþiei Bisericii de a învãþa (De Ecclesiae
munere docendi). Spre deosebire de vechiul Cod din 1917, este un mod nou de
considerare a tematicii educaþiei.

Schimbarea perspectivei îºi are fundamentul în declaraþia Conciliului al II-
lea din Vatican Gravissimum educationis momentum (Importanþa foarte mare
a educaþiei), text care constituie izvorul principal al canoanelor 793-821,
dedicate educaþiei catolice.

Istoria documentului conciliar scoate în evidenþã cum s-a trecut de la un
concept de educaþie în care omul era considerat în mod abstract ºi pasiv la un
concept de educaþie care aºazã în centru persoana umanã, subiect activ al
procesului educativ. Acest loc central face sã se accentueze nu numai aspectul
concret cultural-istoric al persoanei umane, izvorul primordial al dreptului.
Educaþia adevãratã trebuie sã promoveze formarea integralã a persoanei umane,
atât în vederea scopului sãu ultim, cât ºi pentru binele diferitelor societãþi în
care omul este membru ºi în care este chemat sã fie parte activã.

Aceastã viziune are o mare influenþã ºi asupra conceptului de ºcoalã. Istoria
declaraþiei Gravissimum educationis aratã cum s-a trecut de la preocuparea de
a defini ºcoala catolicã din punct de vedere exclusiv istoric la o viziune despre
ºcoala catolicã inseratã în contextul amplu al educaþiei. ªcoala, învaþã
declaraþia Gravissimum educationis la nr. 5, este unul dintre mijloacele cele
mai incisive pentru a cultiva educaþia.

Vãzutã în aceastã perspectivã, educaþia ºi instrumentele privilegiate ale
promovãrii sale se insereazã pe deplin în misiunea evanghelizatoare a Bisericii.
Evanghelizarea nu se epuizeazã în prima vestire a evangheliei; ea cere „ca sã
fie impregnate cu virtutea evangheliei modurile de gândire, criteriile de
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judecatã, normele de acþiune; pe scurt, este necesar ca toatã cultura omului sã
fie pãtrunsã de evanghelie” . 1

Dupã aceste premise, mã voi limita la comentarea a douã canoane din Codul
de drept canonic care se referã mai îndeaproape la profesorii de religie, pentru
a vedea ce spune legislaþia canonicã referitor la credincioºii care participã mai
intens la acest munus docendi al Bisericii, adicã la funcþia de a învãþa.

Can. 804. § 1. Învãþãtura ºi educaþia religioasã catolicã date în orice ºcoalã sau
transmise prin diferite instrumente de comunicare socialã sunt supuse autoritãþii
Bisericii; este de datoria conferinþei episcopale sã dea norme generale cu privire
la aceastã sferã de activitate, iar datoria episcopului diecezan este de a o
organiza ºi de a o supraveghea.
§ 2. Ordinariul locului sã aibã o grijã deosebitã ca profesorii de religie, chiar ºi
cei care predau aceastã disciplinã în ºcolile necatolice, sã se remarce prin
doctrinã dreaptã, prin mãrturie de viaþã creºtinã ºi prin competenþã pedagogicã.

1. Este reafirmat principiul competenþei exclusive a Bisericii cu privire la
instruirea ºi educaþia religioasã catolicã atât în ºcoli, cât ºi în diferitele mijloace
de comunicare socialã. Acest principiu este legat direct de misiunea pe care
Cristos a încredinþat-o Bisericii: „sã vesteascã tuturor oamenilor calea
mântuirii, sã comunice viaþa lui Cristos credincioºilor ºi sã-i ajute printr-o
atenþie continuã ca sã poatã dobândi plinãtatea acestei vieþi” . Fiind vorba de2

o competenþã ratione materiae, ea nu se circumscrie la ºcolile legate în vreun
fel de Bisericã, ci se extinde la orice instituþie educativã sau mijloc public de
rãspândire, care îºi propune sã dea instruire ºi educaþie catolicã.

2. Din punct de vedere al relaþiilor dintre Bisericã ºi comunitatea politicã,
afirmarea acestui principiu vrea sã ducã la recunoaºterea lipsei de competenþã
din partea rânduielii civile în materie religioasã, aºa încât se garanteazã
exercitarea liberã a misiunii spirituale din partea Bisericii, misiune încredinþatã
ei de Cristos. În dimensiunea sa intraeclezialã, acest principiu este o expresie
a constituirii divine a poporului lui Dumnezeu: pe de o parte, confirmã cã nu
poate sã existe o transmitere a cuvântului lui Dumnezeu care sã nu fie in
Ecclesia ºi, pe de altã parte, afirmã funcþia pãstorilor în slujba rãspândirii fidele
a acestui cuvânt.

 IOAN PAUL AL II-LEA, Constitutio apostolica Sapientia christiana de studiorum1

Universitatibus et Facultatibus ecclesiasticis (15 aprilis 1979): AAS 71 (1979) 469-499; în

EnchVat 6, 1331.

 GE 3; cf. CDC, can. 794 § 1.2
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3. Desigur, nu este uºor de a delimita cu exactitate care sunt activitãþile
cuprinse în expresia „institutio et educatio religiosa catholica”; trebuie þinut
cont cã aceste expresii – ºi îndeosebi în cea de „educatio”, care în sintezã
înseamnã acþiunea care tinde la maturizarea în ucenici a unei vieþi conforme cu
vocaþia creºtinã – nu trebuie referite numai la unele activitãþi specifice, ci în ele
sunt cuprinse în mod armonios toate componentele subiective ºi obiective ale
procesului educativ, fãrã a exclude vreuna.

Trebuie deosebite douã cazuri: atunci când aceste activitãþi se desfãºoarã
într-o ºcoalã care nu are din punct de vedere instituþional o orientare creºtinã
ºi atunci când aceste „institutio et educatio” se dau într-o ºcoalã care – prin
diferite condiþii juridice necesare  – îºi propune finalitãþi educative inspirate din3

mesajul evanghelic.
În primul caz, în exprimarea canonului nostru intrã predarea religiei catolice

ºi asistenþa religioasã, atunci când sunt prevãzute. În schimb, în al doilea caz,
în afarã de acestea – care au o relevanþã deosebit de importantã – pot fi incluse
toate activitãþile ºcolare în mãsura în care au legãturã cu credinþa sau cu
morala; adicã rãmân în vigoare nu numai autonomia didacticã ºi pluralismul
legitim în ce priveºte opþiunile de timp, ci ºi exercitarea carismelor autentice
ºi a posibilitãþii de a adopta o spiritualitate specificã în acþiunea educativã .4

Astfel, ambientul în care are loc „educaþia religioasã catolicã” este mult mai
extins în aceste ºcoli din urmã; acest lucru se datoreazã, desigur, inspiraþiei
creºtine a acestor ºcoli, în virtutea cãreia acest ambient nu se limiteazã doar la
cele douã activitãþi dedicate specific acestui obiectiv, ci tinde sã impregneze
toatã activitatea ºcolarã.

4. În termeni generali – spunem generali deoarece existã un spaþiu amplu
pentru ca legislaþia particularã sã specifice normativa concretã conform
circumstanþelor ecleziale ºi al tipului de relaþii cu rânduiala civilã – faptul cã
„institutio et educatio” sunt supuse autoritãþii ecleziastice are urmãtoarea
consecinþã: profesorii de religie, responsabilii cu asistenþa religioasã,
programele ºi materialul didactic pentru predarea religiei catolice, toate sunt
supuse judecãþii autoritãþii competente, care poate sã le refuze în mod legitim
atunci când ele sunt în contrast cu doctrina sau cu morala catolicã. În mod
analog, acest regim se extinde la programele religioase transmise prin orice
mijloc de comunicare socialã.

 Cf. CDC, can. 803.3

 Cf. CDC, can. 214.4
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În cazul ºcolilor care îºi propun sã dea o educaþie catolicã, posibilitatea
intervenþiei autoritãþii ecleziastice este mai mare, extinzându-se la tot ceea ce
ar putea sã prejudicieze caracterul creºtin autentic al instruirii , ºi se va exercita5

fie în mod direct, fie prin intermediul credincioºilor care conduc ºcoala, în
funcþie de poziþia juridicã a acesteia.

5. În ce priveºte autoritatea ecleziasticã competentã, în afarã de Congregaþia
pentru Educaþia Catolicã , canonul atribuie competenþe în aceastã materie6

conferinþei episcopale, episcopului diecezan ºi ordinariului locului. În funcþie
de caz, competenþa episcopului diecezan ºi a ordinariului locului trebuie sã se
coordoneze cu o eventualã autoritate ecleziasticã de tip personal. De exemplu,
cum este cazul ºcolilor militare.

Este de datoria conferinþei episcopale „sã dea norme generale cu privire la
aceastã sferã de activitate”, cu scopul de a coordona cum se cuvine funcþia
pastoralã a episcopilor într-un ambient care cere – din cauza relevanþei sale
sociale ºi a necesitãþii de a ajunge la acorduri cu comunitatea civilã – o
„normativã uniformã” la nivel naþional.

Pe baza dispoziþiilor date de conferinþa episcopalã, episcopul diecezan
trebuie sã dea o normativã specificã referitor la aceastã materie, validã pentru
toate tipurile de ºcoli existente în teritoriul sãu. De asemenea, el este
responsabil ca normativa sã fie respectatã ºi de aceea are dreptul-datoria de a
veghea la acest lucru.

6. Ordinariul locului, în afarã de ceea ce se spune în can. 806 § 2, are
competenþe referitoare la profesorii de religie, despre care se vorbeºte în can.
805 § 2.

Paragraful 2 al canonului 804 stabileºte datoria gravã de a se asigura ca toþi
cei care „predau aceastã disciplinã în ºcolile necatolice, sã se remarce prin
doctrinã dreaptã, prin mãrturie de viaþã creºtinã ºi prin competenþã
pedagogicã”. Aceste condiþii pe care trebuie sã le îndeplineascã profesorii de
religie provin din fizionomia materiei pe care ei o predau, dat fiind cã, deºi nu
se identificã cu activitatea cateheticã, cu atât mai puþin se limiteazã la simpla
comunicare a unui bagaj cultural: credinþa creºtinã – chiar consideratã ca un
fapt cultural – poartã cu sine în mod necesar – dacã se cere ca sã transmitã cu
fidelitate – alãturi de un conþinut teoretic, o experienþã de viaþã cu care este

 Documentul La dimensione religiosa dell’educazione nella scuola cattolica (07.06.1988),5

nr. 73.

 Cf. Pastor bonus, art. 115.6



109

unitã în mod inseparabil: „în credinþa creºtinã, cunoaºterea ºi viaþa, adevãrul
ºi existenþa sunt unite în mod intrinsec” . Prin urmare, 7

existã o legãturã foarte strânsã ºi, în acelaºi timp, o deosebire clarã între predarea
religiei ºi catehezã... Deosebirea se bazeazã pe faptul cã activitatea cateheticã, spre
deosebire de educaþia religioasã ºcolarã, presupune înainte de toate acceptarea
vitalã a mesajului evanghelic ca o realitate mântuitoare... ºi tinde la promovarea
maturizãrii spirituale, liturgice, sacramentale, apostolice... ªcoala, în schimb,
luând în considerare aceleaºi elemente ale mesajului creºtin, tinde sã facã cunoscut
ceea ce, de fapt, constituie identitatea creºtinismului ºi pe care creºtinii se
strãduiesc sã realizeze în viaþa lor în mod coerent... De asemenea, aceastã educaþie
contribuie la sublinierea aspectului de raþionalitate care deosebeºte ºi motiveazã
opþiunea creºtinã a credinciosului ºi experienþa religioasã a omului ca atare .8

Ceea ce spune în mod generic § 2 (cu privire la vigilenþa ordinariului locului
ºi la calitãþile cerute pentru profesorul de religie) este clar în ceea ce priveºte
orientarea; însã, lipsind specificãri normative ulterioare, poate sã aparã o
problemã atunci când se intenþioneazã delimitarea cu precizie a statutului
juridico-canonic al profesorului ºi conþinutul drepturilor ºi îndatoririlor relaþiei
juridice care existã între profesor ºi autoritatea ecleziasticã. Nici canonul
urmãtor (can. 805) nu clarificã în mod complet chestiunea: se stabileºte dreptul
autoritãþii ecleziastice de a interveni în numirea ºi în înlãturarea profesorului
printr-o procedurã care afirmã sau neagã idoneitatea sa – la fel în momentul
asumãrii postului ºi atunci când existã deja o relaþie – dar nu sunt oferite
indicaþii mai multe cu privire la calificarea juridico-canonicã ce implicã acel
status de profesor de religie catolicã.

Cu alte cuvinte, ne întrebãm: profesorul de religie este un profesor ca toþi
ceilalþi, cu nuanþa cã particularitãþile proprii ale disciplinei pe care o predã îl
leagã într-un mod special cu judecata autoritãþii ecleziastice, sau el este mai
curând titularul unui autentic oficiu ecleziastic sau al unui munus eclezial
generic, care i-ar conferi – cel puþin în primul caz, þinând cont cã acest concept
de munus are contururi mai imprecise – un rol de reprezentant autorizat ce
desfãºoarã o funcþie eclezialã publicã?

Chestiunea este dificilã, dat fiind faptul cã, în funcþie de poziþia care se
adoptã, derivã consecinþe juridice diferite. Limitându-ne la momentul naºterii
relaþiei, dacã se susþine prima ipotezã, rezultã cã acel credincios care are

 Instrucþiunea Donum veritatis (24.05.1990), nr. 1.7

 Documentul La dimensione religiosa dell’educazione nella scuola cattolica, nr. 68-69.8
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calitãþile de competenþã ºtiinþificã, doctrinã dreaptã ºi moralitate a vieþii ar avea
un adevãrat drept sã primeascã certificatul de idoneitate ºi sã se poatã dedica
predãrii religiei în acelaºi fel ca un profesor de la o altã disciplinã care are
abilitarea necesarã. Autoritatea ecleziasticã ar exercita doar o simplã funcþie de
control cu privire la doctrinã ºi moravuri, pentru a controla dacã existã sau nu
condiþiile cerute. În schimb, cel puþin în cazul oficiului ecleziastic, ne-am afla
în faþa unei situaþii de fapt asemãnãtoare unei relaþii de drept administrativ, în
care profesorul ar acþiona în calitate de „funcþionar public” al Bisericii
instituþionale; de aici ar rezulta o discreþionalitate mai mare pentru autoritatea
ecleziasticã, care nu s-ar limita doar la o simplã controlare a idoneitãþii
doctrinare ºi morale, ci ar valoriza conform criteriilor de oportunitate, dacã este
bine sã încredinþeze funcþia respectivã subiectului care o cere ºi nu s-ar putea
vorbi de un drept deplin al acestuia de a obþine funcþia.

Chestiunea – analoagã celei în cazul profesorilor de materii teologice în
universitãþile catolice sau ecleziastice ºi care a dat naºtere la o dezbatere vie cu
privire la „mandat” sau missio canonica care se cere pentru aceºtia – nu se
poate rezolva în mod definitiv cu elementele de care dispunem astãzi. De fapt,
existã indicaþii care promoveazã una sau alta din soluþii. Astfel, întâlnim, pe de
o parte, afirmaþii recente care încadreazã „predarea religiei în ºcoala publicã
conform principiului demnitãþii culturale ºi formative egale cu celelalte
discipline”  ºi revendicã drepturile profesorilor „pe motivul unei9

profesionalitãþi pe care o au ca ceilalþi profesori” ; pe de altã parte, întâlnim10

dispoziþia din §2 care – permiþând valorizarea „aptitudinii pedagogice” a
profesorului – este foarte asemãnãtoare cu can. 1740, care prevede înlãturarea
parohului atunci când slujirea sa „prejudiciazã sau mãcar este ineficace”, chiar
dacã nu este cauzatã de vina celui interesat.

Limitându-ne la cadrul canonic – adicã neluând în considerare acel status
juridic atribuit profesorilor de religie catolicã în orânduirile civile – mi se pare
cã pentru a putea ajunge la o soluþie satisfãcãtoare este necesar sã se þinã cont
de faptul cã în configurarea juridicã a unei activitãþi concurã atât elemente
intrinsece activitãþii, cât ºi elemente variabile, care se datoreazã vieþii Bisericii
în diferite conjuncturi ºi care pot modifica situaþia.

 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, „Discorso ai partecipanti al Simposio del Consiglio delle9

Conferenze episcopali d’Europa sull’insegnamento della religione cattolica nella scuola

pubblica”, Osservatore Romano (15-16.06.1991) 5.

 IOAN PAUL AL II-LEA, „Discorso ai partecipanti...”, 5.10
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Consideratã în ea însãºi, se pare cã predarea religiei catolice – spre deosebire
de predicarea cuvântului lui Dumnezeu sau de catehezã – nu trebuie sã fie
inclusã între activitãþile publice legate de exercitarea ierarhicã a lui munus
docendi Ecclesiae; ºi aceasta pentru cã educaþia religioasã catolicã se naºte cu
ºcoala ºi, prin urmare, urmãreºte finalitãþile ºi destinele ºcolii. Fizionomia sa
intrinsecã este aceeaºi, oricare ar fi locul în care este exercitatã, instituþie
ºcolarã catolicã sau necatolicã. Toate acestea nu împiedicã faptul ca, datoritã
unor factori contingenþi (de exemplu, faptul cã se face într-un centru legat de
autoritatea ecleziasticã, sau din motive de bonum publicum Ecclesiae), sã poatã
fi inclusã în sfera acþiunii apostolice publice a Bisericii, cu respectivele
consecinþe juridice care nu modificã totuºi realitatea sa substanþialã, adicã nu
transformã educaþia religioasã catolicã într-un lucru diferit.

Desigur, legãtura sa intimã cu mesajul evanghelic – care este doctrinã ºi
viaþã – deosebeºte educaþia religioasã catolicã de o simplã transmitere culturalã,
realizabilã de toþi cei care au cunoºtinþele adecvate, ºi cere de la profesor o
inserare vie în poporul lui Dumnezeu ºi o participare la angajarea sa apostolicã.
În acest sens, educaþia religioasã catolicã este un mod de a participa la acel
munus de a vesti evanghelia tuturor neamurilor pe care o are Biserica –
înþeleasã aici nu numai ca ierarhie, ci ca o comunitate de credincioºi – ºi de
aceea intrã în mod deplin în conceptul amplu de „activitate eclezialã”, care nu
trebuie confundatã cu „activitatea instituþionalã a Bisericii”, care este numai o
parte din prima.

Poate cã este posibilã încadrarea figurii profesorului de religie în aceste
coordonate, salvând atât identitatea sa profesionalã – care poate sã ajungã la
cele mai înalte niveluri ºtiinþifice –, cât ºi legãtura sa cu autoritatea ecleziasticã,
de vreme ce activitatea sa de profesor de religie, pentru a fi ca atare, nu se poate
desfãºura în afara contextului eclezial.

Can. 805. Ordinariul locului are dreptul, în dieceza sa, sã numeascã sau sã
aprobe profesorii de religie; de asemenea, sã-i îndepãrteze sau sã cearã sã fie
îndepãrtaþi, dacã acest lucru se impune din motive religioase sau morale.

1. Este vorba de o consecinþã a can. 804 § 1. Dat fiind faptul cã educaþia
religioasã catolicã este supusã autoritãþii Bisericii, aceasta are dreptul – ce se
revendicã în faþa oricãrei autoritãþi umane, fiind parte esenþialã a dreptului la
libertate religioasã – de a interveni în numirea profesorilor de religie, de
asemenea, sã cearã înlãturarea lor, atunci când existã motive de religie sau de
moravuri.
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O parte a doctrinei susþine cã acest canon este aplicabil numai la ºcolile care
depind de autoritatea ecleziasticã, pentru cã, în caz contrar, s-ar opune în mod
iremediabil dreptului statelor care, pe de o parte, nu admit ingerinþe ale
Bisericii în ºcolile publice ºi, pe de altã parte, apãrã autonomia liberã a celor
care gestioneazã ºcolile private împotriva eventualelor presiuni sau
constrângeri din partea entitãþilor strãine.

Chiar dacã acest lucru poate fi adevãrat pe terenul faptelor, nu trebuie sã se
uite realitatea amintitã anterior: competenþa – deci dreptul – pe care o invocã
Biserica în ceea ce priveºte educaþia religioasã catolicã este ratione materiae,
ºi nu în virtutea locului în care se exercitã. Pentru aceasta, acest drept este pe
deplin în vigoare atât pentru ºcolile catolice sau de inspiraþie creºtinã, cât ºi
pentru cele necatolice, publice sau private. Atunci când se neagã dreptul
Bisericii de a interveni – în ceea ce priveºte idoneitatea cu privire la credinþã
sau la moravuri – în numirea sau înlãturarea unui profesor de religie catolicã,
se limiteazã în mod incorect libertas Ecclesiae, de vreme ce Biserica are
dreptul de a-ºi tutela identitatea.

Prin urmare, trebuie sã se afirme validitatea canonului faþã de orice tip de
ºcoalã în care se predã religia catolicã. De altfel, ceea ce se stabileºte în can.
804 § 2 ar fi lipsit de conþinut dacã, alãturi de datoria de a veghea asupra
calitãþilor doctrinale ºi morale ale profesorilor de religie – care aparþine
ordinariului locului ºi în ºcolile necatolice – nu s-ar recunoaºte dreptul de a
adopta mãsuri eficace faþã de numirea sau înlãturarea profesorilor de religie.

O altã problemã, care nu este în mod specific canonicã, este aceea de a cãuta
mecanisme potrivite pentru ca judecata autoritãþii ecleziastice referitoare la
idoneitate sã fie primitã de orânduiala civilã ºi sã poatã avea influenþã asupra
situaþiei contractului de muncã al profesorului de religie.

2. Intervenþia ordinariului locului în privinþa profesorilor de religie catolicã
se concretizeazã în dreptul sãu de a-i numi sau aproba. În care cazuri va fi un
act de numire ºi în care numai unul de aprobare? Un sector al doctrinei indicã
unul sau celãlalt act în funcþie de ºcoalã, dacã este catolicã (numire) sau
necatolicã (aprobare); alþii considerã cã numirea are loc numai atunci când
ºcoala depinde de o persoanã juridicã diecezanã: în celelalte cazuri, ordinariul
locului are doar dreptul de a aproba numirile care i se propun. Un autor are
urmãtoarea opinie: 

distincþia pe care o face can. 805 este motivatã de diversitatea de regimuri juridice
care existã în materie de ºcoalã în virtutea diferitelor orânduieli statale, fãcând
abstracþie de caracterul catolic sau necatolic al ºcolilor. Aºa încât episcopul va
numi direct profesorii de religie în toate cazurile în care statutele interne ale
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instituþiilor ºcolare sau legile statale care le reglementeazã... atribuie autoritãþii
confesionale numirea. În schimb, episcopul... va aproba atunci când numirea
aparþine altui subiect . 11

Aceastã ultimã interpretare pare se fie cea mai acceptabilã. De fapt, chiar
rãmânând în cadrul juridic canonic, diferitele grade de legãturi cu autoritatea
ecleziasticã pe care le au diferitele tipuri de ºcoli care dau o educaþie catolicã,
în ele însele nu implicã ºi nici nu exclud condiþia de numire a profesorilor de
religie de cãtre ordinariul locului. Aceastã numire va avea loc întotdeauna
atunci când autoritatea ºcolarã coincide cu autoritatea diecezanã, însã în
celelalte cazuri va depinde de ceea ce spun statutele ºcolii. În orice caz, este
bine de pus în acord dreptul episcopului diecezan de a reglementa regimul
general al ºcolilor catolice  ºi al profesorilor de religie, cu dreptul la fel de12

legitim al celor care conduc ºcolile la autonomie, care se extinde ºi la admiterea
profesorilor de la diferitele discipline.

Nu este vorba de drepturi contrare în aceeaºi materie, care se pot revendica
de cãtre subiecþii afectaþi, deoarece aceastã viziune este strãinã de dreptul
canonic, ci de o slujire reciprocã – conform funcþiilor ºi carismelor fiecãruia –
adusã comuniunii ecleziale.

3. Odatã identificate condiþiile care permit sã se discearnã în numirea sau
aprobarea profesorilor de religie, rãmâne de determinat pe ce baze trebuie sã
se facã valorizarea idoneitãþii profesorului de religie catolicã.

Chestiunea este destul de dificilã. O primã problemã apare din obiceiurile
pentru a revoca în mod legitim idoneitatea; pe de altã parte, vigilenþa
ordinariului locului se extinde la aptitudinea pedagogicã a profesorului, de unde
rezultã cã el poate sã intervinã asupra acestui aspect.

Expresiile folosite în cele douã canoane sunt echivalente? Sunt unii care
rãspund afirmativ, considerând cã judecata cu privire la aptitudinea pedagogicã
este inclusã în conceptul amplu de „motive religioase sau morale”, dat fiind cã
o lipsã gravã de aptitudine pedagogicã ar dãuna lui bonum religionis. Chiar
dacã acest lucru este neîndoielnic, totuºi se pare cã trebuie fãcutã distincþie
între cele douã nivele de intervenþie a autoritãþii ecleziastice.

În virtutea dreptului divin, aparþine autoritãþii ecleziastice judecata cu privire
la doctrinã sau la moravuri, materie asupra cãreia magisteriul Bisericii invocã

 G. DALLA TORRE, La questione scolastica nei rapporti tra Stato e Chiesa, Bologna 1989,11

43-44.

 Cf. CDC, can. 806 § 1.12
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– fiind instanþã autoritarã de autenticitate – o competenþã exclusivã care
constituie, de asemenea, o datorie la care nu poate sã renunþe. În schimb,
aptitudinea pedagogicã – capacitatea de a comunica în mod adecvat
cunoºtinþele care le posedã, în acord cu relaþia dintre profesor ºi elev – se pare
cã nu se poate include în cadrul de competenþã al puterii de magister; de fapt,
nu face referinþã la un adevãr revelat, ci constituie o calitate a profesorului care
are puþin de-a face cu ortodoxia credinþei ºi cu morala catolicã. Ca o calitate
umanã, trebuie sã fie valorizatã de cãtre experþi în pedagogie.

De aceea, la acest prim nivel, care este nivelul propriu al magisteriului
Bisericii, legat în mod inseparabil de depozitul credinþei, nu se poate vorbi de
un drept al Bisericii de a judeca aptitudinile pedagogice ale credincioºilor care
se dedicã învãþãmântului. În schimb, aceastã judecatã aparþine autoritãþii
ºcolare sau celui care este legitimat sã dea titlu de capacitate pentru învãþãmânt.
Intervenþia autoritãþii ecleziastice în ceea ce priveºte aptitudinea pedagogicã a
profesorilor de religie se situeazã în acest al doilea nivel. Aici, Biserica nu
acþioneazã ca interpret autentic al adevãrului revelat, ci ca autoritate ºcolarã, în
paritate cu orice altã autoritate educativã necatolicã sau ca instituþie competentã
pentru a da titlul care abiliteazã la predarea religiei catolice. Desigur, dacã se
considerã cã predarea religiei catolice este un oficiu ecleziastic, Biserica s-ar
afla într-o poziþie similarã cu cea pe care o are o entitate publicã faþã de
funcþionarii sãi, cu respectivele puteri juridice de tip administrativ. Dacã,
dimpotrivã – cum se pare mai exact ºi pentru a evita discriminãri nejustificate
între profesorii de religie ºi cei de la alte materii – se considerã cã profesorul
de religie are un status juridic identic cu cel al oricãrui alt profesor – de vreme
ce are aceeaºi personalitate, o datã ce a fost declarat capabil de a preda materia
de religie catolicã printr-un titlu care atestã, de asemenea, aptitudinea
pedagogicã, aºa cum este în celelalte discipline – el va fi supus autoritãþii
ecleziastice, în ceea ce priveºte credinþa ºi moravurile, ºi autoritãþii ºcolare, în
ceea ce priveºte conþinutul profesional al relaþiei de muncã.

4. Pe de altã parte, configurarea juridicã a unei activitãþi care sã aibã
relevanþã eclezialã nu depinde numai de caracteristicile sale intrinsece, ci ºi de
multiplii factori variabili care pot sã condiþioneze regimul sãu juridic. În cazul
profesorului de religie catolicã, în sine, funcþia sa nu intrã în cadrul activitãþilor
publice ale Bisericii din punct de vedere instituþional. Totuºi, anumitei
circumstanþe istorice atât ecleziale, cât ºi de relaþii cu comunitatea civilã ºi cu
dreptul sãu i se poate conferi o dimensiune publicã ce trebuie sã fie valorificatã
cu prudenþã de cãtre legislator.
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Aceasta înseamnã cã legislaþia particularã dintr-un teritoriu sau eventualele
acorduri cu autoritatea statalã pot sã determine pentru profesorii de religie un
regim juridic similar cu cel al titularilor de oficii ecleziastice, în care caz
autoritatea Bisericii este responsabilã nu numai de ceea ce se referã la credinþã
ºi moralã, dar ºi de celelalte aspecte ale acestui munus eclezial.

În consecinþã, cadrul pe care l-am trasat referitor la acest status juridic al
profesorului de religie poate sã sufere modificãri importante, aºa încât sã fie
rezervatã autoritãþii ecleziastice nu numai judecata cu privire la ortodoxia
credinþei ºi integritatea vieþii creºtine a profesorului, ci ºi judecata cu privire la
calitãþile pedagogice, judecata ce ar rãmâne în afara competenþei sale, mai puþin
în centre educative care sunt direct dependente de ea.

Este necesar sã se ia în considerare, de la caz la caz, normativa concretã
existentã în fiecare þarã.

Riassunto

Il tema dell’educazione cattolica viene iscritto dal legislatore nel libro III del
Codice, va le a dire entro la funzione di insegnare della Chiesa. Non si tratta,
rispetto al Codice del 1917, di un semplice mutamento di ordine sistematico, bensì
di un modo nuovo di affrontare l’importante tematica dell’educazione e, al suo
interno, delle scuole, delle università cattoliche e degli istituti di studi superiori,
delle università e facoltà ecclesiastiche.
Per quanto riguarda l’istruzione e l’educazione religiosa, il legislatore stabilisce
il seguente principio generale: „All’autorità della Chiesa è sottoposta l’istruzione
e l’educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene
procurata per mezzo di vari strumenti di comunicazione sociale (can. 804 1). Per
„autorità della Chiesa” si può intendere la Conferenza episcopale, il Vescovo
diocesano, l’Ordinario del luogo, il Moderatore della scuola cattolica.
Alla Conferenza episcopale spetta „emanare norme generali su questo campo
d’azione (istruzione ed educazione religiosa cattolica: n.d.r.)” (can. 804 § 1). Al
Vescovo diocesano compete regolare l’istruzione e l’educazione religiosa
cattolica, anche in conformità alle norme emanate dalla Conferenza episcopale,
e vigilare sulla loro osservanza in tutte le scuole, cattoliche e non cattoliche (can.
804 § 1); vigilare e visitare le scuole cattoliche nel suo territorio anche quelle
fondate e dirette da membri di istituti religiosi (can. 806 § 1); dare disposizioni
che concernono l’ordinamento generale della scuola cattolica (can. 806 §1).
All’Ordinario del luogo compete: provvedere che coloro, i quali sono deputati
come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti
per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica
(can. 804 § 2); nominare o approvare, per la propria diocesi, gli insegnanti di
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religione di qualunque scuola, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o
di costumi, di rimuoverli oppure esigere che siano rimessi (can. 805).



LEGISLAÞIA CIVILÃ
CU PRIVIRE LA STATUTUL RELIGIEI ÎN ªCOALÃ

Avocat Mihaela Ciobanu
Iaºi

1. Art. 29 din Constituþie:

Libertatea gândirii ºi a opiniilor, precum ºi libertatea credinþelor religioase nu pot
fi îngrãdite sub nici o formã. Nimeni nu poate fi constrâns sã adopte o opinie ori
sã adere la o credinþã religioasã, contrare convingerilor sale.
Libertatea conºtiinþei este garantatã; ea trebuie sã se manifeste în spirit de
toleranþã ºi de respect reciproc.
Cultele religioase sunt libere ºi se organizeazã potrivit statutelor proprii, în
condiþiile legii.
În relaþiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acþiuni de
învrãjbire religioasã.
Cultele religioase sunt autonome faþã de stat ºi se bucurã de sprijinul acestuia,
inclusiv prin înlesnirea asistenþei religioase în armatã, în spitale, în penitenciare,
în azile ºi în orfelinate.
Pãrinþii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri educaþia
copiilor minori a cãror rãspundere le revine.

2. Legea privind regimul general al cultelor religioase

Art. 1: „Statul român respectã ºi garanteazã libertatea de gândire, de conºtiinþã,
de credinþã ºi de religie oricãrei persoane de pe teritoriul României, în
conformitate cu Constituþia, cu legile þãrii, cu pactele ºi cu tratatele internaþionale
la care România este parte. Aceste libertãþi nu pot fi îngrãdite sub nici o formã”.
Art. 2: „Libertatea religioasã cuprinde libertatea fiecãrei persoane de a avea sau
de a adopta o religie sau o credinþã religioasã la libera sa alegere, libertatea de a-ºi
exercita propria credinþã religioasã, precum ºi dreptul de a-ºi manifesta religia
individual sau în colectiv, atât în particular, cât ºi în public, de a apãra, a respecta
ºi a practica riturile. Presupune, de asemenea, dreptul de a-ºi schimba religia sau
credinþa religioasã.
Nimeni nu poate fi constrâns sã adopte o opinie sau sã adere la o credinþã
religioasã contrar convingerilor sale”.
Art. 3: „Pãrinþii sau reprezentanþii legali ai minorilor au dreptul sã-ºi educe copiii
în religia lor sau în religia pe care o doresc”.
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Art. 36: „Cultele religioase au dreptul sã asigure învãþãmântul religios în ºcolile
de stat...”
Art. 40: „Cultele religioase au dreptul sã înfiinþeze ºi sã administreze unitãþi de
învãþãmânt pentru pregãtirea personalului de cult, predarea religiei, asistenþa
social-caritativã, patrimoniu, culturã ºi artã religioasã, precum ºi alte specializãri
necesare activitãþii lor religioase”.
Art. 42: „Cultele religioase rãspund de elaborarea planurilor ºi a programelor de
învãþãmânt pentru învãþãmântul teologic preuniversitar, precum ºi de elaborarea
programelor pentru predarea religiei. Acestea se avizeazã de cãtre Secretariatul de
Stat pentru Culte ºi se aprobã de Ministerul Educaþiei Naþionale”.
Art. 43: „Personalul didactic din unitãþile de învãþãmânt ale cultelor religioase
integrate în învãþãmântul de stat se numeºte de cãtre Ministerul Educaþiei
Naþionale, în conformitate cu prevederile legale, cu acordul prealabil al organelor
statutare ale cultelor religioase în cauzã”.

3. Legea nr. 84/1995 – legea învãþãmântului (modificatã prin O.G. nr.
36/1997 ºi prin legea nr. 151/1999).

Art. 5: „Cetãþenii României au drepturi egale de acces la toate nivelurile ºi
formele de învãþãmânt, indiferent de condiþia socialã ºi materialã, de sex, rasã,
naþionalitate, apartenenþã politicã sau religioasã”.
Art. 9: „Planurile-cadru ale învãþãmântului primar, gimnazial, liceal ºi profesional
includ Religia ca disciplinã ºcolarã, parte a trunchiului comun. Elevul, cu acordul
pãrinþilor sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia sau confesiunea.
La solicitarea scrisã a pãrinþilor sau a tutorelui legal instituit, elevul poate sã nu
frecventeze orele de religie. În acest caz, situaþia ºcolarã se încheie fãrã aceastã
disciplinã. În mod similar se procedeazã ºi pentru elevul cãruia, din motive
obiective, nu i s-au asigurat condiþiile pentru frecventarea orelor la aceastã
disciplinã”.
Art. 158: „În învãþãmântul preuniversitar, formaþiunile de studiu cuprind grupe,
clase sau ani de studiu, dupã cum urmeazã:
a) grupa cuprinde în medie 15 preºcolari sau elevi, dar nu mai puþin de 10 ºi nu
mai mult de 20; prin excepþie, inspectoratul ºcolar poate aproba grupe cuprinzând
cel puþin 7 preºcolari sau elevi;
b) clasa din învãþãmântul primar are în medie 20 de elevi, dar nu mai puþin de 10
ºi nu mai mult de 25;
c) clasa din învãþãmântul gimnazial are în medie 25 de elevi, dar nu mai puþin de
10 ºi nu mai mult de 30;
d) clasa sau anul de studiu din învãþãmântul profesional, liceal sau postliceal are
în medie 25 de elevi, dar nu mai puþin de 15 ºi nu mai mult de 30.
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Situaþiile speciale privind formaþiunile de elevi sau de preºcolari din grupa mare
aflate sub efectivul minim se aprobã de M.E.N.”.

4. Decizia Curþii constituþionale nr. 72 din 24.07.1995

Decizia confirmã art. 9 din Legea nr. 84/1995 – legea învãþãmântului (modificatã
prin O.G. nr. 36/1997 ºi prin legea nr. 151/1999).

***
Legislaþia civilã cu privire la predarea religiei în ºcoalã este sãracã, acest

domeniu de activitate fiind reglementat în mod expres doar prin art. 9 din legea
învãþãmântului (legea nr. 84/1995 modificatã prin O.G. nr. 36/1997 ºi legea
151/1999) care prevede: „Planurile-cadru ale învãþãmântului primar, gimnazial,
liceal ºi profesional includ Religia ca disciplinã ºcolarã, parte a trunchiului
comun. Elevul, cu acordul pãrinþilor sau al tutorelui legal instituit, alege pentru
studiu religia ºi confesiunea. La solicitarea scrisã a pãrinþilor sau a tutorelui
legal instituit, elevul poate sã nu frecventeze orele de religie. În acest caz,
situaþia ºcolarã se încheie fãrã aceastã disciplinã. În mod similar se procedeazã
ºi pentru elevul cãruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiþiile pentru
frecventarea orelor la aceastã disciplinã”.

Iniþial, acest text de lege a avut o altã formulare (în învãþãmântul primar
religia este disciplinã obligatorie, în învãþãmântul gimnazial este opþionalã, iar
în învãþãmântul liceal ºi profesional este facultativã), dar el a fost modificat ca
urmare a sesizãrilor fãcute de un numãr de 57 de deputaþi care au considerat cã
prin formularea „în învãþãmântul primar religia este obligatorie” se instituie
obligativitatea studiului religiei în ciclul primar ºi se aduce atingere
prevederilor constituþionale ale art. 29 al.1, 2 ºi 6 privind libertatea conºtiinþei:

– „libertatea gândirii ºi a opiniilor, precum ºi libertatea credinþelor religioase
nu pot fi îngrãdite sub nici o formã. Nimeni nu poate fi constrâns sã adopte o
opinie ori sã adere la o credinþã religioasã, contrare convingerilor sale;

– libertatea conºtiinþei este garantatã; ea trebuie sã se manifeste în spirit de
toleranþã ºi de respect reciproc;

– pãrinþii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri
educaþia copiilor minori a cãror rãspundere le revine”.

În urma interpretãrii juridice a acestui text de lege, s-a ajuns la concluzia cã
dreptul de „a alege” semnificã ºi posibilitatea de a nu avea nici o opþiune
religioasã, iar alegerea, cu acordul pãrintelui sau al tutorelui legal instituit,
asigurã dreptul reprezentanþilor legali ai copilului de a decide, potrivit
propriilor convingeri, în legãturã cu educaþia copiilor minori, ca expresie a
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autoritãþii pãrinteºti. Includerea în învãþãmântul primar a religiei ca disciplinã
obligatorie nu înseamnã obligativitatea religiei pentru elevi, nesocotindu-se
dreptul pãrintelui sau al tutorelui de a asigura educaþia copiilor minori potrivit
propriilor convingeri, ci priveºte includerea religiei ca disciplinã în planurile
de învãþãmânt, religia ºi confesiunea rãmânând sã fie alese sau nu.

Conform reglementãrilor în vigoare, la gimnaziu, religia va fi introdusã în
planul de învãþãmânt, iar pentru cei care nu opteazã pentru religie, M.E.N. va
introduce ca alternativã ºi o altã disciplinã. Elevii care nu doresc sã participe
la orele de religie sunt obligaþi ca, la începutul anului ºcolar, prin pãrinþii lor,
sã depunã o cerere scrisã în care sã-ºi arate opþiunea lor: de a participa sau nu
la orele de religie. În cazul în care nu vor alege ca obiect de studiu religia, în
locul acesteia trebuie sã opteze pentru o altã disciplinã din cele prevãzute ca
alternativã în programa ºcolarã. Elevii care nu ºi-au formulat în scris opþiunea
lor, dar nici nu participã la orele de religie, vor rãmâne cu situaþia neîncheiatã
la acest obiect.

Predarea religiei se face doar în spaþiile de învãþãmânt din incinta ºcolilor,
cu respectarea prevederilor planurilor de învãþãmânt, a programelor ºcolare ºi
a legislaþiei specifice învãþãmântului. Religia va fi inclusã în orarul ºcolii, iar
evaluarea cunoºtinþelor se va face în conformitate cu prevederile
regulamentelor ºcolare. Cadrele didactice vor fi încadrate prin concurs
organizat de inspectoratele ºcolare judeþene; pentru prezentarea la concurs
candidaþii trebuie sã prezinte ºi o recomandare din partea cultului care se referã
la þinuta moralã a candidatului. Normarea ºi salarizarea orelor de religie se face
conform Statutului personalului didactic ºi reglementãrilor M.E.N.

Formaþiunile de studiu vor fi constituite conform art. 158 din Legea
84/1995:

„Aceste formaþiuni cuprind grupe, clase sau ani de studiu:
a) grupa cuprinde în medie 15 preºcolari sau elevi, dar nu mai puþin de 10

ºi nu mai mult de 20; prin excepþie, inspectoratul ºcolar poate aproba grupe
cuprinzând cel puþin 7 preºcolari sau elevi;

b) clasa din învãþãmântul primar are în medie 20 de elevi, dar nu mai puþin
de 10 ºi nu mai mult de 25;

c) clasa din învãþãmântul gimnazial are în medie 25 de elevi, dar nu mai
puþin de 10 ºi nu mai mult de 30;

d) clasa sau anul de studiu din învãþãmântul profesional, liceal sau postliceal
are în medie 25 de elevi, dar nu mai puþin de 15 ºi nu mai mult de 30.

Situaþiile speciale privind formaþiunile de elevi sau de preºcolari din grupa
mare aflate sub efectivul minim se aprobã de M.E.N.”.
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Pentru grupurile de elevi constituite sub efectivul legal, activitatea poate fi
salarizatã din fondurile proprii ale cultului.

De menþionat faptul cã nici un elev nu poate fi obligat sã participe la alte ore
de religie decât cele ale confesiunii din care face parte, fãrã consimþãmântul
sãu; în caz contrar, se încalcã drepturile constituþionale prevãzute de art. 29 ºi
art. 1 din Legea cultelor religioase. De asemenea, nici profesorii nu pot lucra
cu un numãr mai mare de elevi decât cel prevãzut de dispoziþia art. 158 din
Legea 84/1995.



FILOZOFIA EDUCATIVÃ A ªCOLII CATOLICE

Fr. Antxon Andueza,
F.S.C., Pildeºti (jud. Neamþ)

1. „Prezenþa Bisericii în domeniul ºcolar se manifestã în mod deosebit prin
ºcoala catolicã. Desigur, ea urmãreºte, mai puþin decât celelalte ºcoli, scopuri
culturale ºi formarea umanã a tinerilor. Dar elementul ei caracteristic este
crearea în comunitatea ºcolarã a unei atmosfere însufleþite de spiritul
evanghelic al libertãþii ºi iubirii, ajutarea adolescenþilor pentru ca, o datã cu
dezvoltarea personalitãþii proprii, sã creascã ºi conform cu fãptura cea nouã în
care au fost transformaþi prin Botez ºi, în sfârºit, orientarea întregii culturi
umane spre vestea mântuirii, astfel încât cunoaºterea pe care elevii o dobândesc
treptat despre lume, viaþã ºi om sã fie luminatã de credinþã. În acest fel, ºcoala
catolicã, având deschiderea cuvenitã faþã de exigenþele progresului actual, îºi
educã elevii la promovarea eficientã a binelui cetãþii pãmânteºti ºi îi pregãteºte
la slujire în vederea rãspândirii împãrãþiei lui Dumnezeu pentru ca, ducând o
viaþã exemplarã ºi apostolicã, aceºtia sã devinã plãmadã de mântuire pentru
comunitatea umanã” (GE 8).

2. ªcoala ºi Biserica merg mânã în mânã de secole. ªi este ceva normal
pentru cã amândouã centreazã activitatea lor în jurul omului ºi fiecare, în
domeniul propriu, încearcã sã ajute persoana ºi comunitatea umanã sã ajungã
la realizarea deplinã. Putem spune cã, la început, atât naºterea unor institute
religioase catolice orientate spre educaþie, cât ºi prezenþa unor persoane cu
chemare evanghelizatoare în acest domeniu ºcolar au fost cerute de „necesitatea
de a da un rãspuns, de a se dãrui acelora de care nimeni nu se ocupa; de a face
ceea ce nimeni nu fãcea” (Ursulinele, sfântul Iosif Calasanz, sfântul Ioan
Baptist de la Salle, Don Bosco...). Aºa a fost în trecut, dar nu suntem în secolul
al XVII-lea. În zilele noastre, avem o evidenþã istoricã: educaþia este un
domeniu de care se ocupã puterile publice, autoritãþile civile, guvernele ºi
diferite instituþii particulare neconfesionale. În acest context, la începutul celui
de al treilea mileniu, ne punem mai multe întrebãri:

– Când vorbim de „ºcoala catolicã”, ce înþelegem?
– Are sens astãzi o ºcoalã catolicã, o ºcoalã confesionalã?
– Ce rol, ce semnificaþie socialã au ºcolile confesionale catolice?
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– Nu este de ajuns prezenþa unor profesori creºtini, care activeazã în orice
ºcoalã, fãrã „un nume de familie”?

– Într-o lume globalizatã, care încearcã sã reducã diferenþele chiar dacã nu
reuºeºte, trebuie sã mai fie astãzi ºcoli catolice?

3. Din punct de vedere juridic, rãspunsul la prima întrebare, adicã ce este o
ºcoalã catolicã, este uºor ºi-l gãsim în canonul 803 al Codului de drept canonic:
„ªcoala catolicã este ºcoala condusã de autoritatea ecleziasticã competentã sau
de o persoanã juridicã ecleziasticã publicã, ori ºcoala recunoscutã ca atare de
autoritatea ecleziasticã, printr-un document scris”.

Este o ºcoalã care se naºte din exercitarea unui drept: acela al libertãþii de
educaþie recunoscutã de legile internaþionale care afirmã cã orice persoanã
fizicã sau juridicã are dreptul de a crea instituþii educative ºi concretizatã de
legile unor þãri („Statul promoveazã principiile învãþãmântului democratic ºi
garanteazã dreptul la educaþie diferenþiatã, pe baza pluralismului educaþional”
– art. 5 § 2 din Legea învãþãmântului; „Învãþãmântul particular constituie o
alternativã la învãþãmântul de stat sau îl completeazã” – art. 103 § 1).

4. Totuºi, cred cã nivelul juridic este un minim extern. Sper cã cel puþin un
lucru este clar pentru toþi: catolicitatea unei ºcoli se poate judeca mai bine dupã
adevãrul unor fapte, decât pentru cã aºa atestã unele documente. Rãspunsul la
aceastã primã întrebare, precum ºi la celelalte, nu poate veni decât de la
convingerea cã ºcoala catolicã oferã o alternativã. O educaþie într-adevãr
evanghelizatoare trebuie sã se caracterizeze prin faptul de a avea o altã logicã,
de a pune accentele altfel, de a fi o alternativã care sã nu se mulþumeascã cu a
oferi un mai mare grad de eficacitate la nivel intelectual, de disciplinã sau
condiþii ºi mijloace mai performante. O educaþie alternativã trebuie sã facã ceea
ce alþii nu fac, trebuie sã schimbe definiþia problemei, sã se centreze asupra
finalitãþilor. Nu conteazã atât de mult CUM, ci PENTRU CE.

În acest sens, sunt diferiþi autori care subliniazã faptul cã, pentru a putea
vorbi despre ºcoalã catolicã, trebuie îndeplinite cel puþin cinci condiþii:

a) Fundamentul unei ºcoli catolice (sau creºtine) este creºtinãtatea
educatorilor, a comunitãþii educative. ªi acest lucru înseamnã un ansamblu de
atitudini permanente care se aratã, de exemplu, atunci când se face selecþia
elevilor, nu dupã criterii de prestigiu social sau de putere economicã, ci altfel;
sau când existã preocupare pentru o actualizare permanentã sau se face un efort
de sensibilizare a conºtiinþelor faþã de problemele umane ºi, deci, faþã de
valorile evanghelice. Este o bazã de credinþã care se traduce într-o pasiune
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pentru a cunoaºte, într-o curiozitate fãrã limitã pentru adevãr, într-o atitudine
de apropiere faþã de nevoile istorice ale oamenilor, într-o experienþã realã a lui
Dumnezeu ºi o cunoaºtere adâncã a lui Isus Cristos, piatra unghiularã în orice
instituþie creºtinã. Educatorii sunt primii responsabili de crearea unui stil
specific creºtin care sã fie particularitatea ºcolii (din cuvintele unui teolog
spaniol, Olegario Gonzalez de Cardenal).

b) O ºcoalã catolicã, o ºcoalã creºtinã are o viziune despre om care înþelege
persoana umanã ca subiect activ, responsabil, liber, solidar ºi protagonist al
istoriei. Nu poate fi vorba de un proiect pur teoretic, ci de un proiect întrupat
în viaþã ºi în organizarea ºi metodologia ºcolii. Este o ºcoalã configuratã pentru
„persoana” umanã. Persoanele sunt centrul proiectului educativ. Nu este o
ºcoalã neutrã, asepticã.

c) Trebuie sã fie cu adevãrat ªCOALÃ, adicã o comunitate educativã
caracterizatã prin competenþa profesionalã a cadrelor didactice, prin atitudinea
de formare permanentã, prin respectul faþã de elevi, printr-un stil de relaþii cu
elevii personal ºi prietenos, prin încrederea în posibilitãþile persoanei, prin
metodologia riguroasã de lucru, prin deschiderea unei participãri active din
partea elevilor ºi a pãrinþilor.

Nu trebuie sã se izoleze de celelalte instituþii educative. Este în slujba
societãþii, are un rol social ºi trebuie sã cultive relaþiile cu lumea politicã, cu
cea economicã, cu lumea culturii... Nu se naºte ca o iniþiativã „ghetou”, închisã
pentru cei care nu sunt catolici, ci deschisã pentru toþi cei care sunt de acord cu
propunerea sa educativã. Este ºi loc de întâlnire, de dialog între tineri de
credinþe ºi atmosfere sociale diferite.

Este o ºcoalã care se integreazã în planurile ºcolare ºi în legislaþia fiecãrei
þãri atât timp cât acestea respectã drepturile fundamentale ale omului, începând
cu respectul vieþii ºi libertatea religioasã.

d) Trebuie sã fie un loc de explicaþie a mesajului evanghelic, de prezentare
vie ºi explicitã a evangheliei, un loc de acþiune pastoralã adevãratã ºi specificã
pentru cã participã la misiunea evanghelizatoare a Bisericii ºi este loc de
experienþã eclezialã. În acest sens, Congregaþia pentru Educaþia Catolicã, în
documentul publicat în decembrie 1997 ºi intitulat ªcoala catolicã în pragul
celui de al treilea mileniu, aminteºte cã: 

Prezenþa persoanelor consacrate în comunitatea educativã este indispensabilã
pentru cã ei sunt în mãsurã sã ducã la îndeplinire o activitate educativã eficace.
Prezenþa, în acelaºi timp, a cãlugãrilor ºi a cãlugãriþelor, precum ºi a preoþilor ºi
a laicilor, oferã elevilor o imagine vie a Bisericii ºi faciliteazã cunoaºterea
bogãþiilor sale.
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Pe aceastã dimensiune eclezialã se bazeazã ºi caracteristica ºcolii catolice
de a fi o ºcoalã pentru toþi, dar care acordã prioritate ºi o atenþie specialã celor
mai slabi, sãraci, marginalizaþi.

e) În sfârºit, este cadrul ideal pentru acest dialog permanent între credinþã ºi
culturã, pentru a se prezenta ºi a se confrunta cu alte oferte de sens ºi de adevãr
pe care lumea noastrã le oferã. În proiectul educativ al ºcolii catolice nu poate
exista despãrþire între momente de învãþare ºtiinþificã ºi momente de educaþie.
Fiecare disciplinã trebuie sã prezinte ºtiinþã, valori de asimilat ºi adevãruri de
descoperit.

Finalitatea ºcolii catolice este, pe de o parte, dezvoltarea personalitãþii
integrale a elevilor, pornind de la o viziune creºtinã despre om, ºi, pe de altã
parte ºi în consecinþã, progresiva transformare ºi îmbunãtãþire a mediului
înconjurãtor, atât social, cât ºi eclezial. ªcoala va reuºi în misiunea sa când va
ajuta în mod eficace elevii „sã fie, sã trãiascã ºi sã convieþuiascã”, când îi va
ajuta sã înþeleagã cã „a fi” este mai important decât „a avea”, când le va asigura
o formare moralã solidã ºi elevii vor învãþa cã acest drum spre maturitate nu-l
pot face singuri, deoarece omul este o fiinþã în comuniune, care trebuie sã se
angajeze într-o muncã solidarã.

5. Sã tragem unele concluzii. Ne aflãm la începutul unui nou mileniu. ªcoala
catolicã, acolo unde existã, se confruntã cu noi provocãri care provin din
contextul social ºi politic. Se vorbeºte despre pluralism generalizat, despre
crizã de valori, despre relativism moral, despre subiectivism ºi nihilism... Unele
guverne nu agreeazã o ºcoalã confesionalã ºi nu o ajutã deloc... În societãþile
occidentale tradiþional creºtine, credinþa creºtinã, care era o referinþã ºi o sursã
de luminã, este din ce în ce mai marginalizatã...

Pe de altã parte, ºcoala trãieºte în aceastã încruciºare de probleme care
tulburã acest început de mileniu. Adolescenþii ºi tinerii care o frecventeazã
trãiesc dificultãþile acestor vremuri. Se gãsesc acolo elevi care fug de orice
efort, sunt incapabili de sacrificiu, nestatornici, lipsiþi de modele de referinþã...
Din ce în ce mai mult, elevii ºcolilor catolice aratã o anumitã apatie faþã de
problemele etice ºi religioase, dacã nu chiar o ignoranþã completã. Sunt
interesaþi mai mult de o diplomã, de o formare la nivel înalt ºi de o pregãtire
profesionalã de calitate.

Gândindu-ne la alte domenii, trãim momente de intransigenþã, de
naþionalisme închise, de rasism, de confruntãri violente, de intoleranþã ºi
fanatism...
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În acest context, ºcoala catolicã este chematã la o reînnoire curajoasã. Nu
este vorba de o simplã adaptare, ci de un impuls misionar, de a colabora la
aceastã nouã evanghelizare la care ne invitã Sfântul Pãrinte Ioan Paul al II-lea.
ªi, în aceastã reînnoire ºi evanghelizare, trebuie sã aibã o identitate proprie,
particularizatã, prin atitudini de dialog, respect ºi toleranþã.

Pe lângã acestea, ºcoala catolicã trebuie sã ofere tinerilor mijloace adecvate
pentru a-ºi gãsi un loc într-o societate caracterizatã de tehnicã ºi ºtiinþã dar, în
acelaºi timp, trebuie sã ofere o formare solidã de tip creºtin.

Va face acest lucru dacã îndeplineºte cele cinci condiþii despre care vorbeam
mai sus.

Dar, în plus, trebuie sã fie imaginativã, creativã, curajoasã în cercetarea de
metode pedagogice noi; trebuie sã scape de mediocritate, de rutinã ºi sã meargã
în avangardã, fiind flexibilã pentru a se adapta mereu la noutãþile lumii de
astãzi ºi pentru a oferi rãspunsuri actuale ºi de calitate la întrebãrile pe care
oamenii de aici ºi de astãzi ºi le pun.

Evident, vom putea spune cã toate acestea sunt idealuri, dar orice proiect
este un ideal. Realitatea ne situeazã mult sub aceste niveluri despre care am
vorbit. Totuºi, nu este vorba de o utopie, de ceva irealizabil. Va deveni
realitate, ne vom apropia din ce în ce mai mult de aceste realizãri dacã, în
primul rând, noi, profesorii creºtini care activãm în ºcoli, suntem conºtienþi de
propria noastrã identitate; dacã comunitatea educativã îºi revizuieºte ºi
evalueazã frecvent experienþele trãite pentru a putea învãþa ºi merge mai
departe; ºi dacã întreaga comunitate creºtinã, adicã Biserica, înþelege cã este
responsabilitatea ei sã susþinã aceastã ºcoalã, convinsã de faptul cã ea îi poate
ajuta pe tineri sã devinã constructori unei lumi mai drepte, mai umane ºi mai
creºtine.

***

Propunerea educativã a ºcolii profesionale „La Salle”

ªcoala profesionalã „La Salle” din Pildeºti s-a nãscut ca o alternativã ºi un
rãspuns social la dreptul fiecãruia la o educaþie de calitate. Ea completeazã
acþiunea educativã a familiei, pentru cã pãrinþii sunt primii educatori ºi au
dreptul de a alege tipul de educaþie pe care o doresc pentru copii lor.

Biserica Catolicã, în calitatea ei de comunitate de credincioºi, se face
prezentã în mijlocul pluralismului social, cultural ºi religios al societãþii noastre
prin instituþii educative proprii. Aceastã ºcoalã „La Salle” este una dintre ele
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ºi, ca atare, îºi fundamenteazã acþiunea educativã pe o concepþie creºtinã despre
lume ºi om.

ªcolile „La Salle” promoveazã dãruirea generoasã a educatorilor, crearea
unei atmosfere de prietenie ºi fraternitate, deschiderea faþã de toþi, dar, mai ales,
faþã de cei nevoiaºi, ºi încearcã întotdeauna sã dea un rãspuns necesitãþilor reale
ale elevilor ºi ale societãþii.

Obiectivele prioritare ale acþiunii noastre educative sunt dezvoltarea
integralã ºi armonioasã a tuturor capacitãþilor elevilor noºtri, formarea lor în
respectul faþã de drepturile ºi libertãþile fundamentale ºi pregãtirea lor pentru
a participa în mod activ, competent ºi critic în viaþa profesionalã, socialã ºi
culturalã.

Propunerea noastrã educativã pretinde ca elevul sã devinã propriul sãu
stãpân, liber ºi responsabil. În acest scop, încercãm sã-i facilitãm însuºirea
acelor cunoºtinþe, îndemânãri ºi atitudini necesare pentru dezvoltarea
personalitãþii sale integrale, sã-l stimulãm sã devinã capabil de opþiuni libere
ºi responsabile ºi sã-ºi însuºeascã o ierarhie de valori care sã dea sens vieþii
sale.

Comunitatea educativã este compusã din toþi aceia care intervin în viaþa
centrului: membrii Asociaþiei „Institutul Sfântul Ioan de La Salle”, care a
înfiinþat aceastã instituþie, Fraþii ªcolilor Creºtine, care o conduc, profesorii,
elevii, pãrinþii ºi personalul auxiliar.

Asociaþia „Institutul Sfântul Ioan de La Salle”, împreunã cu Congregaþia
„Fraþii ªcolilor Creºtine”, stabilesc ºi asigurã continuitatea principiilor care
definesc stilul de educaþie în aceastã ºcoalã, care merge în continuitate cu tipul
de ºcoalã ºi de educaþie gândite cu peste 300 de ani în urmã de sfântul Ioan de
La Salle ºi care ºi astãzi sunt vii ºi se reînnoiesc mereu:

– ne propunem sã stimulãm crearea unui climat de participare care sã facã
posibilã coresponsabilitatea;

– acordãm o importanþã deosebitã muncii intelectuale ºi pregãtirii
profesionale serioase pentru ca elevul sã ajungã la maximul posibilitãþilor sale;

– dorim sã sprijinim folosirea formativã a timpului liber, practicarea
sportului, organizarea de grupuri ºi asociaþii ºi sã orientãm întrebãrile ºi
nedumeririle religioase ale elevilor;

– vrem sã promovãm participarea tuturor dupã capacitãþile ºi posibilitãþile
fiecãruia pentru îmbogãþirea reciprocã.

Elevul din aceastã ºcoalã va fi educat pentru a deveni:
– o persoanã treazã, conºtientã de propria sa demnitate, care dezvoltã

propriile capacitãþi ºi se deschide cu încredere spre Transcendent;
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– o persoanã cinstitã ºi sincerã, metodicã ºi harnicã, cu o þinutã moralã ºi o
pregãtire profesionalã ireproºabile;

– o persoanã solidarã, deschisã faþã de toþi, dispusã sã colaboreze, sã
slujeascã ºi sã împartã;

– o persoanã conºtientã de propriile drepturi, dar ºi de propriile datorii ºi
obligaþii;

– o persoanã care luptã pentru dreptate ºi solidaritate împotriva oricãrui fel
de marginalizare socialã, care cautã pacea între oameni ºi binele comun;

– o persoanã care trãieºte cu bucurie valorile creºtine, încercând sã-ºi
construiascã propria personalitate dupã modelul lui Isus Cristos.
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ªCOALA CATOLICÃ

Fr. Antonio Perera,
F.S.C., Iaºi

1. Un sentiment de admiraþie

Începem prin a ne exprima admiraþia faþã de profesorii ºi profesoarele de
religie care îºi desfãºoarã misiunea lor cu elan ºi generozitate, în condiþii
deseori grele. Cunoaºtem, din experienþã, realitatea orelor de religie atât la þarã,
cât ºi în oraºe. Multe circumstanþe referitoare la orar, la profilul grupelor, la
manuale ºi materialul didactic ºi încã altele nu sunt întotdeauna favorabile.
Însã, în general, sunt abordate cu curaj ºi responsabilitate, obþinându-se o bunã
desfãºurare a învãþãmântului religios. 

2. ªcoli creºtine

Sfântul Ioan de La Salle (1651-1717), când a întemeiat instituþia sa, prezentã
de mult în România, a denumit-o „Fréres des Écoles Chrétiennes” (Fraþii
ªcolilor Creºtine). Vorbind acum despre ºcoala catolicã, ne putem întreba de
ce a preferat el adjectivul creºtin. Chiar dacã în Franþa fuseserã confruntãri
între catolicism ºi protestantism – ºi el s-a distins prin fidelitatea sa faþã de
Roma –, sfântul educator a ales expresia „ºcoli creºtine” . Motivele precise nu1

ne sunt clare: probabil nu prea existau în Franþa lui Ludovic al XIV-lea ºcoli
de alte confesiuni, faþã de care trebuia o diferenþiere; dar mai mult l-ar fi
influenþat propria semnificaþie a termenului creºtin. Sfântul Ioan de La Salle îl
foloseºte foarte des. Expresia „l’esprit du christianisme” este pentru el una
predilectã. Scopul educaþiei pe care el doreºte sã o sãdeascã ori sã o „insufle”
copiilor ºi tinerilor este acest spirit al creºtinismului, care, mai întâi, trebuie sã
fie viu în educatorii lor . 2

O ºcoalã catolicã este, în primul rând, o ºcoalã creºtinã, adicã o ºcoalã care
îl are în centru pe Isus Cristos ºi care este orientatã dupã criterii evanghelice.

 Cf. S. GALLEGO , San Juan Bautista de La Salle, I, B.A.C., Madrid 1986, 177 (despre1

denumirea Institutului), 578-579. 330-333 (despre romanitatea fondatorului).

 S. GALLEGO , San Juan Bautista de La Salle, II, 874.2



130

ªcoala catolicã este un loc în care Isus Cristos este anunþat ºi mãrturisit cu
viaþa; un mediu deschis tuturor, chiar ºi celor care sunt defavorizaþi social; o
instituþie care se aflã într-o strânsã relaþie cu celelalte instituþii care au aceeaºi
denumire creºtinã fundamentalã.

3. Catolicitate

În exprimarea curentã, termenul catolic îl folosim în douã sensuri: unul
restrâns, confesional (ºi atunci facem distincþie între catolic, ortodox, reformat,
neoprotestant...) ºi altul larg, cu semnificaþia de universal sau întreg. La acest
al doilea sens se gândesc creºtinii de diferite confesiuni când mãrturisesc
împreunã acelaºi articol de credinþã despre „sfânta Bisericã catolicã”.

Însã, când ne referim la ºcoalã catolicã, deºi avem în vedere ambele sensuri,
ne referim mai mult la cel de-al doilea. Nu putem trece peste aspectele
„confesionale”, deoarece unele þin de legitima varietate de tradiþii, iar altele de
ceea ce noi considerãm ca patrimoniu esenþial catolic (în sens de universal,
integral), chiar dacã nu este recunoscut de toþi. Dimensiunea ecumenicã
aparþine ºcolii catolice, pentru cã, în multe locuri, ea nu este doar pentru
catolici, ci pentru toþi, iar acest fapt este favorizat de migraþii ºi de pluralismul
cultural: „ªcoala catolicã poate îmbrãca forme diferite, dupã împrejurãrile
locale. Biserica dã o mare preþuire ºi ºcolilor catolice care, mai ales pe teritoriul
Bisericilor tinere, sunt frecventate ºi de elevi necatolici” (GE 9).

4. ªcoala catolicã ºi catolicii la ºcoalã

Ambele realitãþi meritã atenþie. Prima are la noi o pondere foarte micã, în
timp ce a doua este aceea în care participãm aproape toþi cei prezenþi. Este ºi
situaþia cea mai frecventã în Bisericã, asupra cãreia Conciliul al II-lea din
Vatican atrage în mod special atenþia:

Biserica trebuie sã fie prezentã cu afecþiune ºi ajutor deosebit faþã de cei care nu
sunt educaþi în ºcoli catolice ºi al cãror numãr este foarte mare. Ea poate sã facã
acest lucru prin mãrturia vieþii profesorilor ºi directorilor, prin acþiunea apostolicã
a elevilor ºi, mai ales, prin activitatea preoþilor ºi laicilor care transmit învãþãtura
mântuirii în modalitãþi corespunzãtoare diferitelor vârste ºi împrejurãri (GE 7).

5. „Deosebita importanþã a educaþiei”

Cu aceste cuvintelor începe declaraþia despre educaþia creºtinã a Conciliului
al II-lea din Vatican, din anul 1965: Gravissimun educationis momentum.
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Însemnãtatea educaþiei rezultã din importanþa ei pentru viaþa omului ºi pentru
dezvoltarea societãþii. Declaraþia se referã la educaþia creºtinã, ºi nu strict la
ºcoala catolicã. Acesteia din urmã îi este dedicatã aproximativ o treime din
text.

Înainte de a vorbi despre ºcoala catolicã, sunt afirmate ºi motivate douã
drepturi fundamentale: dreptul universal la educaþie (nr. 1) ºi dreptul tuturor
creºtinilor la educaþia creºtinã (nr. 2). Cei care au datoria de a duce aceste
drepturi la îndeplinire sunt pãrinþii, societatea civilã ºi Biserica. „Familia este
prima ºcoalã a virtuþilor sociale”, o ambianþã unde „copiii trãiesc pentru prima
datã experienþa unei vieþi sociale sãnãtoase ºi a Bisericii” (nr. 3). „Între toate
mijloacele de educaþie, ºcoala are o importanþã deosebitã”, deoarece cultivã în
mod armonios mai multe facultãþi ale omului (nr. 5). În promovarea educaþiei
ºi culturii, statul are un rol foarte important, dar nu exclusiv: „Trebuie sã
asigure dreptul copiilor la educaþie ºi sã dezvolte întregul sistem ºcolar, având
mereu în faþa ochilor principiul subsidiaritãþii ºi excluzând orice monopol
asupra ºcolii” (nr. 6). Prin efortul tuturor celor care au responsabilitate în
educaþie, formarea moralã ºi religioasã trebuie sã fie oferitã în toate ºcolile.
„Biserica felicitã autoritãþile civile care, þinând seama de pluralismul societãþii
de astãzi ºi garantând libertatea religioasã, sprijinã familiile pentru ca, în toate
ºcolile, copiii sã poatã primi o educaþie conformã cu principiile morale ºi
religioase ale familiilor lor” (nr. 7).

6. ªcoala catolicã

ªcoala catolicã este, în primul rând, o ºcoalã, adicã o instituþie educativã ce
„urmãreºte, nu mai puþin decât celelalte ºcoli, scopuri culturale ºi formarea
umanã a tinerilor”. Ca ºcoalã, se deosebeºte de alte instituþii bisericeºti
educative pentru copii ºi tineri. Nu este mediul specific al catehezei, însã o
promoveazã într-un fel sau altul. „Prin organizarea ºi climatul sãu, ºcoala
creºtinã uºureazã cateheza” .3

Declaraþia conciliarã precizeazã „elementul caracteristic al ºcolii catolice”,
care, de fapt, devine triplu: a) crearea unei ambianþe însufleþite de valori
evanghelice; b) educarea credinþei, ajutându-i pe cei botezaþi sã trãiascã
asemenea unor adevãraþi creºtini; c) orientarea culturii în armonie cu credinþa:

 Regula F.S.C., 15a. Când Conciliul se referã la „elementul caracteristic al ºcolii catolice”,3

punctul al doilea include o dimensiune clar cateheticã. Textul este copiat în aceasta paginã. 
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Elementul ei caracteristic este crearea în comunitatea ºcolarã a unei atmosfere
însufleþite de spiritul evanghelic al libertãþii ºi iubirii, ajutarea adolescenþilor
pentru ca, o datã cu dezvoltarea personalitãþii proprii, sã creascã ºi conform cu
fãptura cea nouã în care au fost transformaþi prin Botez ºi, în sfârºit, orientarea
întregii culturii umane spre vestea mântuirii, astfel încât cunoaºterea pe care o
dobândesc treptat despre lume, viaþã ºi om sã fie luminatã de credinþã (GE 8).

Conciliul recunoaºte cã „ºcoala catolicã îºi pãstreazã, ºi în împrejurãrile
actuale, importanþa ei cu totul deosebitã”; de aceea „reafirmã dreptul Bisericii
de a întemeia ºi conduce în mod liber ºcoli de toate felurile ºi gradele”. Pentru
a-l garanta ºi pentru ca sã-i corespundã o realitate satisfãcãtoare, declaraþia face
apel la pãrinþi ºi la profesori (nr. 8). Aºa cum s-a vorbit despre rolul însemnat
al educatorilor catolici în ºcolile de stat sau particulare necatolice, se afirmã ºi
cã, în ºcolile catolice, „slujirea îndeplinitã de profesori este un apostolat
autentic, deosebit de adecvat ºi necesar în vremurile noastre” (nr. 8) .4

ªcoala catolicã poate fi de mai multe feluri. În contextul sãu istoric (1965),
Conciliul considera necesare în special „ºcolile profesionale ºi tehnice,
instituþiile pentru instruirea adulþilor, cele destinate dezvoltãrii serviciilor
sociale, precum ºi instituþiile pentru aceia care, din cauza unor infirmitãþi, au
nevoie de o îngrijire specialã, precum ºi ºcolile care formeazã profesori” (nr.
9).

7. ªcoala catolicã în România

Situaþia actualã a ºcolii catolice în România se deosebeºte de perioada,
relativ recentã, când ea avea numeroase realizãri în diferite zone, mai ales
urbane, din România. În multe oraºe, se pãstreazã construcþii, deseori
monumentale, în care diferite instituþii ale Bisericii Catolice desfãºurau o
lucrare educativã recunoscutã. Confiscate de stat ºi, în general, neretrocedate,
au ºi astãzi o anumitã utilitate ºcolarã sau culturalã .5

 „Horum magistrorum ministerium veri nominis apostolatum...”. Termenul ministerium4

sugereazã cã este vorba de o realã slujire eclezialã.

 Acest fapt este mult mai vizibil în partea vesticã a României, unde, dupã Marea Unire, au5

continuat sã funcþioneze, pânã în 1948, instituþiile de educaþie confesionalã din epoca

precedentã. Dar are, de asemenea, manifestãri importante în Muntenia, Oltenia, Moldova... Din

pãcate, nu existã o lucrare istoricã care sã studieze în mod complet ºi echilibrat acest fenomen

educativ, care, în schimb, a fost tratat uneori în mod partizan. Un exemplu al acestei abordãri

unilaterale este cartea lui V. ANANIA , Pro memoria: acþiunea catolicismului în România

interbelicã, IBMBOR, Bucureºti 1993. Multe afirmaþii ale autorului (pag. 93, 98, 100, 101,
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Dupã evenimentele din ’89, ºcoala catolicã a renãscut. Mai mult decât o
reluare, a fost o deschidere de drumuri noi; un proces care, fiind încã la început,
numãrã deja opere educative semnificative, care rãspund la nevoile sociale
prezente (grãdiniþe, orfelinate, o ºcoalã profesionalã, licee ºi facultãþi cu profil
teologic sau asistenþial...). Probabil nu toate aceste centre îndeplinesc complet
cerinþele unei ºcoli catolice, însã reprezintã un efort comun pentru a reîmplanta
în mod creativ o educaþie catolicã, deschisã ecumenic, în serviciul Bisericii ºi
al societãþii într-o epocã nouã. 

ªi în România, ºcoala catolicã a fost apreciatã deseori ca o ºcoalã de elitã,
dupã calitatea ei foarte bunã ºi dupã nivelul social relativ înstãrit al elevilor
care o frecventau. Acest fapt nu s-a datorat în general unei alegeri principiale;
a fost mai mult consecinþa unor împrejurãri socio-economice. Pe de altã parte,
pe lângã centrele cu platã, existau altele gratuite. În cadrul legal prezent,
finanþarea ºcolilor catolice nu este deloc uºoarã. Dar, în conjunctura actualã a
þãrii, în ansamblu, ºi a minoritãþii catolice, în concret, ºi având în vedere
orientãrile Bisericii pe care le-am expus mai sus (cf. GE 9), modelul
recomandabil pentru noile ºcoli catolice nu este cel al centrelor de elitã socio-
economicã. Trebuie luate în seamã nevoile mai urgente din jurul nostru atât în
mediul urban, cât ºi rural (acesta din urmã mult mai neglijat). Dacã vorbim de
formarea de lideri ca un scop al ºcolii catolice, trebuie s-o înþelegem în sensul
propus de Conciliul al II-lea din Vatican, folosind imagini evanghelice: 

ªcoala catolicã, având deschiderea cuvenitã faþã de exigenþele progresului actual,
îºi educã elevii la promovarea eficientã a binelui cetãþii pãmânteºti ºi îi pregãteºte
la slujire în vederea rãspândirii împãrãþiei lui Dumnezeu, pentru ca, ducând o viaþã
exemplarã ºi apostolicã, aceºtia sã devinã plãmada de mântuire pentru comunitatea
umanã (GE 8).

RESUMEN

El artículo contiene las ideas expresadas coloquialmente en un encuentro con
profesores de religión de la díocesis de Iaºi, en un simposio teológico-pedagógico
sobre „la religión en la escuela”.
Al comienzo, el autor expresa su admiración por la labor realizada por quienes
llevan a cabo la enseñanza religiosa en las escuelas del estado, labor que
comporta no pocas dificultades, sobre todo en medio urbano, dado el carácter

107...), în afarã de exprimarea lor durã, sunt în dezacord cu cronicile pãstrate de unele instituþii

criticate ºi cu declaraþiile mai curente ale foºtilor elevi ºi eleve.
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minoritario del catolicismo en Rumanía. La realidad que viven estos profesores
y profesoras de religión no es la de una „escuela católica”, sino la de „católicos
en la escuela”, lo cual les ofrece la oportunidad de testimoniar sus convicciones,
manteniendo a la vez una actitud de respeto hacia la mayoría ortodoxa. 
La escuela católica es ante todo una escuela cristiana, es decir centrada en
Jesucristo y orientada por criterios evangélicos, y abierta a todos, incluso a los
que no gozan de reputación social.
La escuela es católica en el sentido confesional del término (por ello tiene
presentes los valores del catolicismo), pero más aún en el sentido plenario del
mismo (catolicidad como universalidad, integridad, plenitud...). De ahí se
desprende una dimensión ecuménica que ha caracterizado en el pasado a muchas
escuelas católicas de Rumanía -aunque no siempre les haya sido reconocida-, y
que deben seguir impulsando en el presente.
El artículo define la escuela católica a partir de la “Declaración sobre la
educación cristiana” del Concilo Vaticano II. Subraya su “elemento
característico” que, luego, se concreta en tres: a) la creación de un ambiente
animado por el espíritu evangélico de libertad y caridad, b) la educación de la fe,
ayudando al crecimiento del germen bautismal, c) la orientación de la cultura en
armonía con la fe (GE 8). 
Con el comunismo quedó truncada en Rumanía una realidad importante de
escuela católica, presente en todas las regiones, pero más desarrollada en el oeste
del país, ligado durante siglos al imperio austro-húngaro. Las instituciones
educativas católicas fueron suprimidas; los numerosos edificios escolares
confiscados en 1948 no han sido, en general, devueltos. Por ello la escuela
católica ha tenido que renacer, con medios modestos y en una nuevo contexto
socio-cultural. Los centros católicos de enseñanza son ahora de diverso tipo:
facultades e institutos de teología, seminarios liceales, colegios y liceos de
especialidad pedagógica o sanitaria, algun centro de formación profesional,
alguna escuela primaria, parvularios, pequeños orfanatos... Atienden a las
necesidades de formación del personal católico (clero y seglares) y responden a
situaciones de pobreza económica y cultural, tanto en la ciudad como en las áreas
rurales, que incluyen más del tercio de la población del país.



METODE DE EVALUARE LA ORA DE RELIGIE

Prof. Mariana Purþuc
ªcoala Normalã „Vasile Lupu”, Iaºi

Ideea regândirii ºi reaºezãrii învãþãmântului românesc pe o bazã care sã-i
asigure o altã deschidere formativã a existat ºi a frãmântat gândirea pedagogicã
a ultimelor decenii, o materializare a acestei preocupãri fiind libertatea cultului
ºi introducerea religiei în ºcoalã ca obiect de studiu.

Noul curriculum la religie romano-catolicã vizeazã atât cunoaºterea
adevãrurilor de credinþã, cât ºi formarea la elevi a unui sistem atitudinal,
comportamental ºi a unei scãri de valori concordante cu credinþa creºtinã.
Dezvoltãrile în domeniul curriculumului aduc o nouã perspectivã de abordare
a activitãþilor de proiectare didacticã. Din acest punct de vedere, proiectarea
didacticã este conceputã ca un tip de proiectare curricularã . Modelul de1

proiectare curricularã este centrat asupra obiectivelor activitãþii instructiv-
educative, realizând saltul de la structura de organizare bazatã pe conþinuturi
definite explicit (ce învãþãm?) la structura de organizare orientatã axiologic
prin intermediul unor finalitãþi ºi metodologii explicite ºi implicite (ce urmãrim
sã realizãm ºi cum?).

Astfel, o primã etapã a proiectãrii didactice o constituie precizarea
obiectivelor propuse: specifice, mãsurabile, corespunzãtoare , realiste,2

delimitate în timp, evaluative; apoi, analiza resurselor (de conþinut, materiale,
capacitãþii de învãþare a elevilor), elaborarea strategiei (metode, mijloace
didactice), elaborarea sistemului de evaluare. Aceastã ultimã etapã, evaluarea,
se raporteazã la obiectivele stabilite de profesor, acestea constituind puncte de
sprijin, repere importante în stabilirea instrumentelor evaluative. 

Evaluarea, ca activitate în sine, cuprinde trei etape principale:
– mãsurarea rezultatelor ºcolare prin procedee specifice, utilizând

instrumente adecvate scopului urmãrit (probe scrise / orale / practice, proiecte,
portofolii etc.);

 Cf. Fiºa 1, Etapele proiectãrii didactice.1

 Cf. Fiºa 2.2
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– aprecierea acestor rezultate pe baza unor criterii unitare (bareme de
corectare ºi notare, descriptori de performanþã etc.);

– formularea concluziilor desprinse în urma interpretãrii rezultatelor
obþinute în vederea adoptãrii deciziei educaþionale adecvate.

Deci, evaluarea reprezintã totalitatea activitãþilor prin care se colecteazã,
organizeazã ºi interpreteazã datele obþinute în urma aplicãrii unor instrumente
de mãsurare în scopul emiterii unor judecãþi de valoare pe care se bazeazã o
anumitã decizie pe plan educaþional.

Evaluarea performanþelor elevilor are urmãtoarele funcþii:
– diagnosticã, în sensul de a face cunoscute situaþiile ºi factorii care conduc

la obþinerea anumitor rezultate de cãtre elevi pentru a stabili eventualele
proceduri de remediere a punctelor critice;

– prognosticã, în sensul anticipãrii performanþelor viitoare ale elevilor pe
baza rezultatelor înregistrate ºi ale planificãrii secvenþelor urmãtoare ale
activitãþii de învãþare – de obicei, aceastã funcþie a evaluãrii se asociazã celei
de diagnozã, ele fiind complementare;

– de certificare a nivelului de cunoºtinþe ºi abilitãþi ale elevilor la sfârºitul
unei perioade lungi de instruire (ciclu de învãþãmânt, învãþãmânt obligatoriu
etc.);

– de selecþie a elevilor pentru accesul într-o treaptã superioarã de învãþãmânt
sau într-un program specific de instruire. Aceastã funcþie permite clasificarea,
ierarhizarea elevilor în urma rezultatelor obþinute, în condiþiile existenþei, de
obicei, a unui numãr limitat de locuri.

În afara punctelor generale menþionate, evaluarea îndeplineºte ºi o serie de
funcþii specifice:

– funcþia motivaþionalã, de naturã sã stimuleze activitatea de învãþare;
– funcþia de orientare ºcolarã ºi profesionalã. Evaluarea performanþelor

elevilor furnizeazã informaþii utile elevilor în vederea unei forme
corespunzãtoare de învãþãmânt.

Evaluarea la religie reprezintã un teritoriu problematic, dat fiind faptul cã
formarea atitudinilor ºi învãþarea valorilor religioase este un demers complicat
ºi de lungã duratã, acestea fiind comportamente greu exteriorizabile ºi
cuantificabile. În acest context, apar douã întrebãri: Ce? ºi Cum? trebuie sã
evaluãm la religie?

Ce? Rezultatele ºcolare evaluate la religie nu trebuie sã fie doar cele care þin
de achiziþiile cognitive, ci de capacitatea de utilizare a acestor informaþii, dar
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mai ales de achiziþiile comportamentale ºi atitudinale. Iatã deci cã rezultatele
ºcolare reprezintã o realitate complexã, un produs cu multiple aspecte .3

Pe baza consideraþiilor din literatura de specialitate, putem clasifica
rezultatele ºcolare în patru categorii:

1. cunoºtinþele acumulate;
2. capacitatea de aplicare / utilizare a cunoºtinþelor;
3. capacitãþi intelectuale;
4. trãsãturi de personalitate.
În mod tradiþional, procesele de predare-învãþare-evaluare se concep în

lumina unor obiective în fruntea cãrora se aflã asimilarea cunoºtinþelor. Este
adevãrat cã introducerea religiei ca disciplinã ºcolarã are ºi un scop instructiv,
urmãrind informarea elevilor cu un set de cunoºtinþe specifice, cu caracter
teologic, dogmatic, liturgic, de istoria ºi filozofia religiilor, toate acestea
întregind cultura generalã a subiecþilor în formare. Nu dorim sã minimalizãm
rolul instrucþiei, ºtiut fiind cã acesta constituie unul dintre parametrii principali
ai personalitãþii. 

Considerãm însã cã introducerea religiei în ºcoalã are menirea fundamentalã
de a forma anumite trãsãturi de personalitate concretizate în atitudini,
comportamente, conduite, opinii. Altfel spus, educaþia religioasã trebuie sã aibã
ºi un caracter formativ, de interiorizare ºi traducere în fapte de viaþã a
normativelor religioase. 

Evaluarea cunoºtinþelor acumulate are o direcþie clarã în demersul evaluativ,
mijlocul principal reprezentându-l testele docimologice, dar ºi examinãrile
orale sau scrise (extemporal, lucrare la sfârºit de capitol, tezã semestrialã).
Problema care rãmâne ni se pare a fi evaluarea trãsãturilor de personalitate
(atitudini, comportamente, conduite, opinii), temã de altfel puþin dezbãtutã în
literatura psiho-pedagogicã ºi asupra cãreia vom reveni. 

Înainte de a prezenta analitic câteva metode de evaluare la religie atât pentru
evaluarea cunoºtinþelor, cât ºi a trãsãturilor de personalitate, vom prezenta
principalele tipuri de evaluare.

Având în vedere axa temporalã la care se raporteazã verificarea, momentul
în care se produce evaluarea în raport cu desfãºurarea procesului de învãþare,
se pot identifica trei forme de evaluare:

– evaluarea iniþialã: se face în scopul stabilirii nivelului de pregãtire al
elevilor. Prin intermediul evaluãrii iniþiale se identificã nivelul achiziþiilor

 Cf. Fiºa 3.3
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elevilor în termeni de cunoºtinþe, competenþe ºi abilitãþi în scopul asigurãrii
premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa de învãþãmânt respectivã.
Informaþiile obþinute în urma realizãrii unei evaluãri iniþiale sprijinã
planificarea activitãþii viitoare a profesorului;

– evaluarea continuã (formativã): presupune verificarea rezultatelor pe
parcursul programului de instruire, realizatã pe secvenþe mai mici (prin tehnici
de ascultare curentã). Din acest motiv, efectele sale ameliorative asupra
activitãþii de învãþare sunt considerabile, oferind permanent posibilitatea de
raportare la obiectivele operaþionale propuse ºi de evidenþiere a progresului
înregistrat de la o secvenþã la alta a instruirii. În cazul evaluãrii formative, feed-
back-ul obþinut este mult mai util ºi eficient, ajutând atât elevul, cât ºi
profesorul sã-ºi adapteze activitatea viitoare situaþiei;

– evaluarea sumativã: se realizeazã prin verificarea rezultatelor pe perioade
lungi, în general corespunzãtoare semestrelor ºcolare, sau anului ºcolar (prin
teste docimologice, examene). Evaluarea sumativã se concentreazã mai ales
asupra elementelor de permanenþã ale aplicãrii unor cunoºtinþe de bazã, ale
demonstrãrii unor abilitãþi importante dobândite de elevi într-o perioadã mai
lungã de instruire. Caracterul ameliorativ al evaluãrii sumative este relativ
restrâns, efectele resimþindu-se dupã o perioadã mai îndelungatã.

Între noile metode utilizate în lecþiile de religie includem testul docimologic,
testele de compoziþie (referatul, proiectul, eseul), portofoliul ºcolar,
autoevaluarea, observarea sistematicã a activitãþii ºi comportamentului
elevilor.

1. Testul docimologic

Principalul instrument de evaluare îl constituie testul. El vizeazã mãsurarea
gradului de asimilare a cunoºtinþelor de cãtre elevi, abilitãþile formate, nivelul
de dezvoltare al unor capacitãþi. Testele pot fi standardizate sau elaborate de
profesor. O problemã destul de dificilã cu care se confruntã profesorul în
alcãtuirea unui test docimologic este alegerea ºi redactarea itemilor care trebuie
fãcutã în funcþie de obiectivele urmãrite, de natura conþinutului care urmeazã
a fi evaluat, de vârsta subiecþilor. 

În funcþie de modul în care se pot aprecia rãspunsurile formate, itemii  pot4

fi: obiectivi, semiobiectivi ºi cu rãspuns deschis .5

 Itemul = întrebare ºi rãspunsul aºteptat la aceasta.4

 Cf. Fiºa 4.5
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Teoria ºi practica evaluãrii evidenþiazã mai multe criterii pe baza cãrora pot
fi clasificaþi itemii. Unul dintre criteriile cel mai des utilizate este acela al
gradului de obiectivitate oferit în corectare. În funcþie de acest sistem, de
modul în care se pot aprecia rãspunsurile formate, itemii pot fi clasificaþi în trei
mari categorii:

a) Itemii obiectivi testeazã un numãr mare de elemente de conþinut într-un
interval de timp relativ scurt, asigurând un grad de obiectivitate ridicat în
mãsurarea rezultatelor ºcolare.

Itemii obiectivi prezintã proprietãþi caracteristice:
– acoperã o gamã largã de obiective de evaluat ºi de elemente de conþinut

într-un interval relativ scurt;
– sarcinile propuse sunt explicite ºi corelate cu obiectivele de evaluare;
– sunt uºor de construit, corectat, notat;
– garanteazã obiectivitatea corectãrii;
– permit feed-back-ul ºi diagnoza rapidã.
Obiectivitatea acestor itemi are trei direcþii de manifestare:
– obiectivitatea construcþiei itemului (cerinþa este structuratã ºi corelatã cu

un obiectiv de evaluare);
– obiectivitatea percepþiei sarcinii de cãtre elevul evaluat;
– obiectivitatea notãrii.
b) Itemii semiobiectivi pot acoperi o gamã variatã de capacitãþi intelectuale

care se doresc a fi testate, oferind, în acelaºi timp, posibilitatea de a utiliza ºi
materiale auxiliare utile elevilor în rezolvarea sarcinilor de lucru propuse.

c) Itemii cu rãspuns selectiv (cu rãspuns deschis) sunt relativ uºor de
construit, principala problemã constituind-o modul de elaborare a schemei de
notare a acestora, cu atât mai mult cu cât aceastã categorie de itemi vizeazã
demonstrarea de cãtre elevi în rãspuns a originalitãþii ºi creativitãþii lor.

Exemple de itemi:
a) Itemi obiectivi:
1. itemi cu alegere dualã (itemul cu alegere dualã este itemul pentru care

elevul evaluat este solicitat sã selecteze un rãspuns corect din douã rãspunsuri
posibile la o întrebare).

Citeºte cu atenþie afirmaþia urmãtoare. În cazul în care apreciezi cã afirmaþia este
adevãratã, încercuieºte cuvântul DA; dacã apreciezi cã afirmaþia este falsã,
încercuieºte cuvântul NU.
DA / NU Creºtin adevãrat este acela, care, fiind botezat, crede ºi mãrturiseºte
învãþãtura creºtineascã.
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Obiectivul: elevul trebuie sã fie capabil sã identifice semnificaþia corectã a unor
texte biblice.
Citeºte cu atenþie afirmaþia urmãtoare. În cazul în care apreciezi cã afirmaþia este
adevãratã, încercuieºte DA, dacã apreciezi cã afirmaþia este falsã, cuvântul NU.
DA / NU: Expresia „cei sãraci cu duhul” se referã la cei proºti.

NU
Expresia „cei sãraci cu duhul” se referã la cei smeriþi. Pentru a ridica nivelul de
dificultate al itemilor cu alegere dualã, cerinþei de a identifica enunþurile
adevãrate, respectiv false, i se pot adãuga cerinþe suplimentare.
– sublinierea cuvântului care determinã caracterul eronat al enunþului
– înlocuirea lui printr-un cuvânt care face ca afirmaþia sã devinã adevãratã.

2. Itemi cu alegere multiplã (sunt itemii care solicitã elevului evaluat
alegerea, selectarea rãspunsului corect sau a celui mai bun rãspuns dintr-un
numãr de variante construite deja. Se mai numesc itemi cu rãspuns selectat).

Acest tip de item este alcãtuit dintr-o premisã ºi o listã de alternative (care
reprezintã soluþiile posibile la acel item). Elevul trebuie sã aleagã singura
variantã corectã dintr-un numãr de alte variante de rãspuns, incorecte, dar
paralele, numite distractori.

Premisa formulatã în conformitate cu obiectivele de evaluare;
formulatã în termeni clari, preciºi, adecvaþi vârstei;
trebuie sã conþinã un verb care orienteazã ºi determinã alegerea
unui rãspuns;
formularea întrebãrii nu trebuie sã sugereze rãspunsul corect, nici
sã utilizeze negativul;

Distractori trebuie sã fie plauzibili ºi paraleli;
trebuie sã fie independenþi;
nu trebuie sã conþinã indicii pentru alegerea rãspunsului corect;
nu pot fi construiþi ca sinonime sau antonime ale unuia dintre ei;
nu trebuie sã existe ambiguitãþi, corectitudinea gramaticalã fiind
importantã;
ordinea plasãrii rãspunsurilor trebuie sã fie aleatoare.

Exemplu (Vechiul Testament):

Obiectiv: elevul trebuie sã identifice persoana pe care Dumnezeu a ales-o ca
pãrinte al poporului ales.
Enunþ: Alege rãspunsul corect ºi încercuieºte litera corespunzãtoare:
Pãrintele poporului ales se numeºte: a. Moise; b. Iosif; c. Abraham; d. Isaac

Rãspunsul corect: c.
(Noul Testament)
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Isus Cristos s-a nãscut în oraºul: a. Ierusalim; b. Nazaret; c. Cafarnaum; d.
Betleem.

Rãspunsul corect: d.

3. Itemi de tip pereche (sunt formaþi din douã liste cuprinzând variante de
rãspuns ºi instrucþiuni care precizeazã modul în care se va realiza asocierea
elementelor acestora ºi modul de înregistrare. Prima coloanã conþine enunþul
itemului ºi sunt denumite premise. A doua coloanã conþine rãspunsurile).
Reguli de proiectare:

– sã utilizeze un material omogen, din acelaºi domeniu al obiectivelor ce vor
fi corelate în cadrul aceluiaºi tip de item;

– sã se includã un numãr inegal de premise (un numãr mai mic) ºi de
rãspunsuri (un numãr mai mare);

– lista rãspunsurilor sã fie într-o ordine logicã;
– plasarea pe aceeaºi paginã a premiselor ºi rãspunsurilor.
Exemplu:

Asociazã fiecare personaj din coloana A cu datele corespunzãtoare din
coloana B:

Îngerul Gabriel Fiul lui Zaharia ºi al Elisabetei
Isus Buna Vestire
Ioan Botezãtorul Botezat la 30 de ani în râul Iordan
Emanuel Dumnezeu este cu noi

b) Itemi semiobiectivi:
1. Itemi cu rãspuns scurt / de completare. 
În cadrul itemilor cu rãspuns scurt / de completare:
– sarcina este bine structuratã;
– rãspunsul este strict limitat ca spaþiu, formã ºi conþinut de structura

sarcinii;
– libertatea de a reorganiza informaþia ºi de a oferi rãspunsul în altã formã

este limitatã;
– corectitudinea rãspunsului demonstreazã nu numai cunoaºterea, ci ºi

capacitatea elevului de organizare ºi esenþializare a cunoºtinþelor, precum ºi
elaborarea ºi formularea potrivitã.

Reguli de proiectare:

A B
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– enunþul ºi sarcina trebuie sã fie formulate clar, astfel încât rãspunsul sã fie
scurt, precis;

– fiecare item trebuie sã conþinã un singur rãspuns corect;
– spaþiul pentru redactarea rãspunsului sã fie mare ºi sã sugereze dacã

rãspunsul aºteptat conþine mai multe cuvinte.
Avantaje:
– evalueazã capacitãþi de nivel superior celor implicate în simpla

recunoaºtere ºi reactualizare;
– solicitã coeziune ºi esenþializare în elaborarea rãspunsului;
– evalueazã un numãr semnificativ de cunoºtinþe structurate în deprinderi

ºi capacitãþi;
– notare obiectivã.
Dezavantaje:
– nu sunt recomandaþi pentru evaluarea capacitãþilor intelectuale superioare;
– la disciplinele teologice, capacitatea de a formula un rãspuns scurt,

sintetic, trebuie asociatã cu capacitatea de a dezvolta un discurs, o situaþie de
comunicare complexã, liberã, creativã.

Exemple:

Cele douã pãrþi ale Bibliei se numesc........................ ºi.........................
Obiectiv: elevii vor fi capabili sã recunoascã profeþii din Vechiul Testament.
Enunþ: Completeazã spaþiile punctate cu informaþia corectã:
a. Evanghelistul Vechiului Testament este numit profetul...............(Isaia)
b. Profetul care a proorocit în Babilon a fost.....................(Daniel)
c. Profetul care a dovedit care este adevãratul Dumnezeu celor care se închinau lui
Baal se numeºte.....................(Ilie)

Itemii cu rãspuns scurt (sub forma unui cuvânt, propoziþii, fraze):

– Cum se numeºte misterul unui singur Dumnezeu în trei persoane?
(Sfânta Treime)

– Ce rugãciune I-a învãþat Isus Cristos pe apostolii sãi?
(Tatãl Nostru)

Itemi de completare (solicitã elevului completarea unei afirmaþii astfel încât
aceasta sã fie adevãratã, sã aibã sens). Exemplu:

– Cartea în care gãsim Cuvântul lui Dumnezeu se numeºte ……………… 
sau ………………

(Biblia sau Sfânta Scripturã)
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2. Întrebãri structurate (itemi ce conþin mai multe sarcini de lucru, care pun
elevul în situaþia de a construi rãspunsul ºi de a alege modalitãþile de
formulare). Reguli de proiectare:

– complexitatea întrebãrilor trebuie sã fie succesivã (de la simplu la
complet);

– fiecare subîntrebare trebuie sã solicite un rãspuns propriu, care nu depinde
de subîntrebarea precedentã;

– subîntrebarea trebuie sã fie în concordanþã cu materialul sau stimulul
utilizat pentru a fi un suport în rezolvarea sarcinilor;

– fiecare subîntrebare trebuie sã testeze unul sau mai multe obiective;
– fiecãrei subîntrebãri sã-i urmeze un spaþiu suficient pentru consemnarea

rãspunsului.
Exemplu:

Citiþi cu atenþie textul de mai jos:
„ªi a zis Dumnezeu: Sã facem pe om dupã chipul ºi asemãnarea noastrã, ca sã
stãpâneascã peºtii mãrii, pãsãrile cerului, animalele domestice, toate vietãþile care
se târãsc pe pãmânt” (Gen 1,26).
Pornind de la acest text, rãspundeþi cu atenþie la urmãtoarele cerinþe:
a. precizaþi care este semnificaþia noþiunii „asemãnarea”;
b. menþionaþi unul sau douã texte din sfinþii Pãrinþi care explicã acest verset.

3. Itemii de tip eseu rãspund unei nevoi metodologice de a evalua abilitãþi
ºi competenþe de complexitate ridicatã, fiind utilizaþi frecvent în cadrul
disciplinelor umaniste. Creativitatea, originalitatea, capacitatea de organizare,
de sintezã pot fi mãsurate eficient prin itemi de tip eseu. În plus, se exerseazã
capacitatea de integrare a ideilor ºi/sau de interpretare a datelor, exprimarea în
scris. Exemple de eseu structurat ºi de eseu nestructurat în fiºa 5.

c) Itemii cu rãspuns deschis (subiectivi): testeazã originalitatea, creativitatea,
caracterul personal al rãspunsului. 

Reguli de proiectare:
– întrebarea formulatã trebuie sã fie adecvatã obiectivului de evaluare vizat

ºi populaþiei cãreia i se adreseazã;
– este preferatã utilizarea itemilor care oferã orientare rãspunsului, în

termeni aºteptaþi.
Modalitãþi de corectare ºi notare. Modalitãþile de corectare ºi notare pot

îmbrãca douã forme pentru îmbunãtãþirea feed-back-ului:
– analitic: punctaje acordate pentru diferite elemente discrete ale

rãspunsului aºteptat;
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– holistic: formularea unei judecãþi globale, în conformitate cu unele sisteme
de evaluare.

Eseu cu rãspuns restrâns:

Noul Testament – Predica de pe Munte a Mântuitorului Isus Cristos este o sintezã
a învãþãturii transmisã oamenilor. Argumentaþi în maximum 20 de rânduri
caracterul de sintezã al predicii.
Schema de notare:
– explicarea succintã a fericirilor
– explicarea importanþei postului, rugãciunii ºi caritãþii
– utilizarea corectã a limbajului ºi a limitei de spaþiu.

Eseul structurat (prin sugestii, indicii formulate, rãspunsul elevului este
organizat, structurat, orientat).

Realizaþi un eseu cu tema: „Oamenii împreunã, cãlãtori prin viaþã”.
În alcãtuirea eseului veþi urmãri:
– prezentarea datoriilor omului faþã de Dumnezeu, faþã de sine, faþã de semeni;
– accentuarea respectului reciproc între persoane, rase, naþionalitãþi, sexe ºi
apartenenþe religioase;
– evidenþierea consecinþelor în respectarea sau nu a pãcii ºi înþelegerii între
popoare.

Eseul liber, în care sunt apreciate originalitatea, creativitatea, imaginaþia
elevilor. Itemii de tip eseu nestructurat (liber) reprezintã prin tradiþie forma de
evaluare cea mai popularã în examinarea din ºcoala româneascã.

Elaboraþi un eseu cu tema: „Dumnezeu este iubire”.

Rezolvarea de situaþii-problemã, în care profesorul prezintã o situaþie nouã,
neobiºnuitã pentru elevi, stimulându-le capacitatea de transfer, de sintezã ºi de
concretizare a informaþiilor. 

Enunþ:
În sãptãmâna Patimilor, dupã predica þinutã în templu de Domnul Isus Cristos,
fariseii l-au întrebat: „Cu ce putere faci acestea? ªi cine þi-a dat aceastã putere?”.
Domnul Isus Cristos le-a rãspuns printr-o întrebare: „Botezul lui Ioan de unde a
fost? Din cer sau de la oameni?” (Mt 21,25).
Cerinþe: 
– precizaþi motivul întrebãrii fariseilor;
– motivaþi atitudinea lui Isus Cristos faþã de întrebarea fariseilor.

2. Testele de compoziþie
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Testele de compoziþie reprezintã o altã categorie de instrumente
docimologice numite în literatura de specialitate ºi lucrãri de creaþie. Sunt
considerate teste de compoziþie toate probele la care elevii sunt solicitaþi sã
îndeplineascã, într-o manierã personalã, cerinþele formulate. Testele de
compoziþie sunt utilizate atât ca mijloc de exersare în vederea formãrii unor
abilitãþi, cât ºi ca probe de verificare care testeazã capacitatea elevului de a-ºi
organiza ideile, de a argumenta, de a folosi informaþia acumulatã în tratarea
unei teme, de a interpreta, de a realiza un comentariu personal la o problemã
propusã. 

În categoria testelor de compoziþie se pot include: referatul, proiectul, eseul
nestructurat, dizertaþia, temele de sintezã, temele de cercetare. Ne vom opri în
continuare asupra a douã dintre acestea:

a) Referatul este o metodã de evaluare alternativã concretizatã în elaborarea
unei sinteze originale pe o anumitã temã sau problemã, prin consultarea ºi
prelucrarea informaþiei din una sau mai multe surse documentare. Se
deosebeºte de rezumat sau conspect prin:

– prezentarea criticã analiticã largã;
– exprimarea de puncte de vedere personale;
– aprecieri valorice, soluþii, propuneri. 
Etape în întocmirea referatului:
1. Se precizeazã de cãtre profesor tema referatului;
2. Se precizeazã bibliografia ce urmeazã a fi studiatã, dându-li-se elevilor

libertatea de a completa lista cu alte materiale;
3. Se justificã de cãtre profesor tema referatului;
4. Se precizeazã timpul de lucru;
5. Se precizeazã sarcinile de lucru astfel încât elevul sã poatã selecta din

materialul parcurs numai ceea ce este necesar;
6. Se precizeazã de cãtre profesor modul de întocmire a unui referat cu

precizãri concrete legate de fondul ºi forma acestuia;
7. Se întocmeºte referatul de cãtre elev;
8. Se verificã de cãtre profesor, utilizând bibliografia utilizatã de cãtre elev;
9. Se susþine conþinutul referatului de cãtre elev; durata susþinerii nu trebuie

sã depãºeascã 10-15 minute (4-6 pagini);
10. Se verificã de cãtre profesor pe bazã de întrebãri (care pot fi adresate ºi

de ceilalþi elevi) efortul propriu al elevului pentru aprofundarea cunoºtinþelor
ºi posibilitatea de a utiliza cunoºtinþele asimilate;

11. Se noteazã activitatea de întocmire ºi prezentare a referatului printr-o
notã ce reprezintã media aritmeticã dintre nota ce apreciazã conþinutul
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referatului ºi nota ce apreciazã capacitatea de însuºire ºi exprimare a
informaþiilor cuprinse în material.

Structura unui referat. În manierã clasicã, este format din trei pãrþi:
introducere, conþinut, concluzii. Poate avea urmãtoarele puncte:

1. Titlul, autorul, scurt plan al ideilor de bazã ale referatului;
2. Introducerea în care se prezintã locul, rolul ºi nivelul atins de problemã;
3. Dezvoltarea ideilor, cu marcarea celor personale, originale;
4. Concluzii, cu preocupãri pentru deschiderea unor noi abordãri;
5. Emiterea unor judecãþi de valoare sintetice asupra contribuþiei;
6. Bibliografia menþionatã în text sau la sfârºitul referatului, data întocmirii.
Exemple de teme la religie care ar putea fi propuse elevilor pentru a fi tratate

într-un referat: Duhul Sfânt în Sfânta Scripturã; Biserica din Ierusalim etc.

3. Portofoliul ºcolar6

Reprezintã o mapã, un dosar, o cutie, un biblioraft, un clasor sau orice alt
obiect de îndosariere care conþine un ansamblu de materiale educaþionale
elaborate de elev pentru o anumitã disciplinã.

Crearea portofoliului ºcolar a fost inspiratã de portofoliile artiºtilor plastici,
fotografilor, arhitecþilor etc., în care aceºtia îºi înregistrau lucrãrile pentru a le
arãta altora. 

Sugerãm un exemplu de schemã de construire a unui portofoliu pentru
evaluarea elevilor la Religie, clasa a VII-a, capitolul Istoria Bisericii Catolice
locale:

1. Scopul portofoliului: cunoaºterea principalelor aspecte legate de Biserica
localã.

2. Abilitãþi generale urmãrite în evaluare:
– cunoaºterea elementelor definitorii ale Bisericii Catolice ºi identificarea

lor la nivelul Bisericii locale;
– diversitatea probelor portofoliului.
3. Conþinutul portofoliului:
– fiºe de lecturã;
– articole din reviste de profil (Lumina creºtinului, Mesagerul etc.);
– eseuri;
– imagini care ilustreazã aspecte din viaþa Bisericii locale;
– referate, articole, comunicãri;

 Cf. Fiºa 6.6
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– prezentarea unei situaþii de viaþã (studiu de caz);
– desene personale, colecþii de vederi.
Dacã evaluarea cunoºtinþelor elevilor dobândite la orele de religie se

realizeazã fie prin metode de evaluare tradiþionale (probele orale ºi probele
scrise), fie prin metode de evaluare de datã mai recentã (testele docimologice,
referatul, portofoliul ºcolar º.a.), evaluarea trãsãturilor de personalitate
(atitudini, comportamente, conduite, opinii) dezvoltate prin intermediul
educaþiei religioase se realizeazã mai greu. 

Specialiºtii (cf. Pelaghia Popescu, I.T. Radu) recomandã anumite metode ºi
procedee de examinare ºi apreciere a conduitei elevilor: observaþia directã a
activitãþii ºi comportãrii elevilor, convorbirea cu elevul; ancheta cu privire la
calitãþile personale, chestionarul, studiul de caz, anamneza, autoevaluarea. În
aceastã situaþie apar douã probleme pentru cel care predã religia:

– în ce mãsurã este el format pentru a concepe ºi aplica astfel de metode
pentru identificarea atitudinilor ºi comportamentului elevilor?

– dacã aplicã una sau mai multe dintre aceste metode ºi identificã anumite
comportamente la elevii sãi, le apreciazã prin notã la materia sa ori nu le
noteazã deloc?

Desigur, nu vom putea da rãspuns imediat acestor douã situaþii, însã vom
încerca sã sugerãm câteva repere. În primul rând, putem oferi câteva sugestii
privind strategia de concepere ºi aplicare a douã dintre metodele ce vizeazã
evaluarea trãsãturilor atitudinale ºi comportamentale: observarea sistematicã
a activitãþii ºi comportamentului elevilor ºi autoevaluarea.

a) Observarea sistematicã a activitãþii ºi comportamentului se poate realiza
în trei modalitãþi: fiºa de evaluare; scara de clasificare ºi lista de control.

1. Fiºa de evaluare este completatã de cãtre profesor care înregistreazã date
factuale despre evenimentele cele mai importante identificate în
comportamentul sau în modul de acþiune al elevilor sãi (fapte remarcabile,
probleme comportamentale etc.).

2. Scara de clasificare se constituie dintr-un set de caracteristici ce trebuie
supuse evaluãrii. Elevului îi sunt prezentate un numãr de enunþuri faþã de care
acesta trebuie sã-ºi manifeste acordul sau dezacordul, optând pentru una din
variantele propuse. Exemplu:

Participarea cu plãcere la activitãþile organizate în cadrul orei de religie pe
grupe de lucru:
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3. Lista de control constatã prezenþa sau absenþa unei caracteristici,
comportament, fãrã a se emite o judecatã de valoare. Exemplu:

Atitudinea elevului faþã de sarcina de lucru da nu
A cerut ajutor atunci când a avut nevoie
A respectat indicaþiile primite
A colaborat cu colegii
A finalizat activitatea

b) Autoevaluarea: profesorul îi pune pe elevi în situaþia de a se autoaprecia
ºi autocontrola, cunoscându-se mai bine pe ei înºiºi. Exemplu de scarã de
clasificare pentru autoevaluarea elevilor la religie:

Fiºã de evaluare Slab Mediu Bun Foarte bun Excelent
Performanþe ºcolare 
Spirit de cooperare
Disciplina de lucru
Asumarea
responsabilitãþilor în
realizarea sarcinilor
de lucru

Toate informaþiile obþinute prin aceste metode cu privire la achiziþiile
comportamentale ºi atitudinale ale elevilor, dezvoltate prin educaþia religioasã,
sugerãm sã fie avute în vedere atunci când se realizeazã notarea elevilor, ºtiut
fiind faptul cã astãzi accentul trebuie sã fie pus pe evaluarea trãsãturilor
pozitive ale elevilor. Altfel spus, interesul pentru activitatea ºcolarã, conduita
pozitivã în relaþiile cu ceilalþi, motivaþia ridicatã pentru religie sunt trãsãturi
care trebuie sã se bucure de aprecierea cuvenitã.

În concluzie, evaluarea la religie este o etapã esenþialã a demersului didactic,
având efecte asupra activitãþii de învãþare a elevilor, favorizând dezvoltarea
unui sistem comportamental ºi atitudinal în concordanþã cu învãþãturile
creºtine.

Résumé

Le problème de l`évaluation est un problème très important et actuel qui sollicite
des solutions immédiates. 
Le point de vue soutenu dans l`article est une adoptation du système proposé par
le SNEE (Service National d`Evaluation et d`Examination) aux conditions
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concrètes de l`enseignement de la religion romano -catholique dans l`école
roumaine; on souligne le fait que le nouveau curriculum de religion vise aussi
bien les connaissances que la formation d`un système attitudinal et
comportamental.
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PROIECTAREA LECÞIEI DE RELIGIE

Prof. Pr. Benone Lucaci
Colegiul Sfântul Toma de Aquino, Iaºi

Termenul de „proiectare didacticã”, deci, implicit, proiectarea unei lecþii,
desemneazã o serie de operaþii, un demers deliberativ de anticipare ºi fixare
mentalã sau în scris a etapelor ce vor fi parcurse în realizarea activitãþii
didactice. În cadrul proiectãrii didactice sunt stabilite obiectivele ce trebuie
atinse, conþinutul ce urmeazã a fi predat, strategiile utilizate, procedeele de
evaluare, precum ºi relaþiile dintre acestea. Experienþa avutã de specialiºti în
practica didacticã este unul dintre primele argumente în favoarea tezei conform
cãreia reuºita unei lecþii este condiþionatã de cele mai multe ori de un proiect
bine realizat.

De la început aº dori sã precizez cã, în prezentarea acestei teme, nu am, în
primul rând, intenþia de a accentua unele aspecte cu un caracter strict didactic,
devenite deja puncte de referinþã clasice pentru orice profesor care lucreazã în
ºcoalã. Prezenta expunere vrea sã fie mai curând o invitaþie la conºtientizarea
ºi aprofundarea rolului ºi importanþei unui astfel de demers didactic. 

1. Aspecte generale referitoare la ora de religie

Situaþia nou creatã dupã anii ’90, prin introducerea religiei ca disciplinã
ºcolarã, ne-a gãsit oarecum descoperiþi, în sensul cã nu dispuneam nici de
personal, nici de mijloace suficiente pentru a face faþã noii angajãri, deºi toþi
eram convinºi de necesitatea ºi de importanþa deosebitã pe care o astfel de
decizie o avea în formarea tinerei generaþii. Primii care au deschis uºa clasei
pentru a vorbi copiilor în ºcoalã despre Dumnezeu au fost preoþii, în calitatea
lor de reprezentanþi ai Bisericii ºi de persoane cu o formare teologicã necesarã
acestei misiuni. Ulterior, datoritã înfiinþãrii Facultãþii de Teologie Didacticã,
numãrul persoanelor care s-au calificat sã predea religia a crescut prin laicii
care s-au format în aceastã instituþie. Numai cã, atât în rândul preoþilor, cât ºi
în rândul laicilor, s-a observat cã pentru noul statut pe care-l aveau acum (acela
de profesor de religie) nu era suficientã numai o bunã pregãtire teologicã, ci,
în ºcoalã, pentru ca actul didactic sã fie eficient ºi sã aducã roade, e nevoie ºi
de o bunã pregãtire psihopedagogicã. Profesorul de religie, ca oricare profesor
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de altfel, nu poate transplanta pur ºi simplu ºtiinþa (în cazul nostru teologia) în
ºcoalã. Pentru ca datele ºtiinþei sã fie înþelese ºi asimilate de copii este nevoie
de acel demers care, în termeni de specialitate, se numeºte transpunere
didacticã ºi care se referã la procesul de transformare a informaþiei ºi
cunoaºterii dintr-un sistem ºtiinþific sau din alte domenii ale artei ºi culturii
într-un sistem didactic. Profesorul de religie nu poate sã predea teologie în
ºcoalã (aceasta se face în seminar sau la facultate), ci trebuie sã prezinte
mesajul creºtin în integritatea sa (cu tot ceea ce cuprinde el: doctrina ºi morala
creºtinã, învãþãtura Bisericii, cuvântul lui Dumnezeu etc.) în funcþie de
capacitatea de percepþie ºi asimilare a copiilor, în funcþie de necesitãþile,
interesele ºi problemele lor. În acest sens, aº dori sã fac o mãrturisire cu privire
la o experienþã personalã pe care am trãit-o acum trei ani. Fusesem abia numit
responsabil al ªcolii Postliceale de Psihopedagogie din cadrul ªcolii Normale
„Vasile Lupu” din Iaºi. Am aflat în scurt timp cã elevii din anul al III-lea de la
aceastã ºcoalã trebuia sã þinã o „lecþie finalã” ºi la religie. Din curiozitate, am
mers ºi eu sã asist la o astfel de orã efectuatã cu elevii de la clasa I. Înainte de
orã, am cerut de la cineva din clasã un manual pentru a vedea ce lecþie se va
preda. Spre surprinderea mea, nu am gãsit în carte la lecþia respectivã decât
titlul, douã desene ºi o sugestie metodologicã de o frazã pentru profesor
(ulterior mi-am dat seama cã e ceva normal pentru manualele de clasa I, având
în vedere cã mulþi dintre elevi nu ºtiu încã sã citeascã). Eram curios sã ºtiu ce
le va vorbi tânãra candidatã din ziua respectivã elevilor timp de 50 de minute...
Vã pot spune cã, dupã ce am asistat la orã, am felicitat-o sincer pe tânãra care
a þinut lecþia ºi am plecat oarecum ruºinat, gândindu-mã la modul în care aº fi
þinut eu acea orã... Cu siguranþã cã despre tema respectivã aº fi putut vorbi ºi
eu mai mult de 50 de minute, dar atunci am înþeles pentru prima datã cã a lucra
cu copiii în ºcoalã nu înseamnã numai sã vorbeºti tu în calitate de profesor...
Felul în care acea tânãrã a ºtiut sã-i þinã atenþi ºi activi pe toþi copiii, sã-i
implice în desfãºurarea orei mi-a dat de gândit. Experienþe de felul acesta am
trãit ulterior de mai multe ori în cadrul acestor „lecþii finale” la religie. 

De aici am tras concluzia cã, oricât de criticatã ar fi uneori pedagogia (este
acuzatã cã ar fi o ºtiinþã care mai mult teoretizeazã lucrurile în loc sã ofere
soluþii practice), a poseda unele cunoºtinþe minime de pedagogie ºi psihologie
ºcolarã este indispensabil pentru oricine se angajeazã sã lucreze în ºcoalã. 

Pe de altã parte, e bine, cred, sã ne întrebãm: cum se desfãºoarã ora de
religie astãzi?, pentru a ajunge în cele din urmã sã înþelegem cum trebuie sã se
desfãºoare o lecþie de religie astãzi? Din pãcate, trebuie sã recunoaºtem cã, în
multe cazuri (mã gândesc acum la situaþii concrete, nu inventate), ora de religie
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începe rãu ºi se terminã ºi mai rãu, chiar dacã profesorul are o intenþie bunã.
Existã, într-adevãr, persoane implicate în actul educaþional care diminueazã
valoarea profundã psihopedagogicã a orei de religie; sunt alþii care transformã
lecþia într-o „predicuþã moralã”, de obicei printre surâsurile maliþioase ale
elevilor; alþii încearcã sã þinã o conferinþã, dar îºi dau seama, dupã zece sau
cincisprezece minute, cã elevii nu-i mai urmãresc sau sunt distraþi, dezinteresaþi
de respectivul discurs logico-filozofic, arid ºi dezincarnat din situaþiile
existenþiale psihologice ale elevilor; alþii transformã lecþia într-un fel de miting,
intrã în polemicã, se emoþioneazã, þipã, vor sã „converteascã” cu orice preþ...;
alþii fac din lecþie o lecturã aridã a unui text care deseori este plictisitor, abstract
sau generic; în sfârºit, din fericire, existã ºi multe persoane care reuºesc sã
creeze un climat senin, amical, constructiv, pe bazã de dialog ºi încredere:
aceºtia au gãsit secretul unei adevãrate lecþii de religie. 

Foarte mulþi considerã cã momentul actual constituie o necesitate urgentã
pentru a elabora o validã teorie didacticã a educaþiei religioase, ca teorie care
sã justifice, sã orienteze ºi sã conducã activitatea profesorilor de religie. Este
foarte clar cã trebuie înlãturatã din start pretenþia cã cineva ar putea oferi
material „miraculos”, adaptat fiecãrui învãþãtor, fiecãrui elev, indiferent de
clasã. Mulþi ar dori sã primeascã „de sus” lecþii gata fãcute, pregãtite, adaptate,
uitând cã profesorul este tocmai „mijlocitorul” dintre realitatea ontologicã
(sugeratã de comisiile de specialitate) ºi realitatea psihologicã (pe care el o are
la îndemânã). Prin urmare, profesorul trebuie sã-ºi dea seama cã, pentru el,
reprezintã o datorie inderogabilã aceea de a reflecta, ajusta, reînnoi, crea, pentru
a adapta „materialul” primit exigenþelor fiecãrei clase (sau chiar fiecãrui elev
al unei clase). Materialul didactic nu trebuie sã distrugã libertatea de acþiune ºi
nici „arta” profesorului de religie, dar, pe de altã parte, nu trebuie negatã nici
necesitatea obiectivã a recurgerii la un material de specialitate ca sprijin în
demersul educaþional, material care la noi se gãseºte în proporþii foarte reduse.
Mulþi profesori „sunt constrânºi” sã adapteze pentru ora de religie elemente
metodologice preluate de la alte discipline, elemente care uneori pot fi
folositoare, însã alteori pot pãstra amprenta inadaptabilitãþii. În acelaºi timp,
existã elemente metodologice specifice învãþãmântului religios care nu sunt
valorificate la ora de religie din cauza necunoaºterii lor. 

Aceºti factori obiectivi, ca ºi alþii de ordin subiectiv, reprezintã pentru mine
punctul de plecare în demersul de faþã. Tema pe care doresc sã o propun acum
cu privire la proiectarea lecþiei de religie pleacã tocmai de la aceastã premisã:
nu se poate lucra în ºcoalã fãrã a folosi „instrumentele ºi mijloacele” pe care
aceasta le pune la dispoziþie. Proiectarea didacticã reprezintã, aºa cum am
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afirmat mai sus, un demers deliberativ de anticipare ºi fixare mentalã sau în
scris a etapelor ce vor fi parcurse în realizarea activitãþii didactice. Pregãtirea
unei activitãþi didactice nu înseamnã aplicarea unui „tipar”, a unei scheme
prestabilite la un conþinut anume; proiectarea activitãþii didactice înseamnã
anticipare, deci reflecþie prealabilã asupra a ceea ce ar fi de dorit sã se întâmple,
imaginarea unui scenariu al activitãþii; a desfãºura o lecþie înseamnã a crea
situaþii autentice de învãþare .1

Profesorul de religie, fie el preot sau laic, fãrã a neglija etapele cunoscute ale
proiectãrii didactice, trebuie sã facã referinþã, în primul rând, la douã realitãþi:
pe de o parte, fiind trimisul Bisericii în ºcoalã, va trebui sã fie un bun
cunoscãtor al materiei pe care o are de prezentat, va trebui sã prezinte lucrurile
din prisma credinþei ºi a învãþãturii Bisericii; pe de altã parte, trebuie sã aibã
totdeauna în faþa sa copilul ce trebuie format, copilul care este o persoanã ce-ºi
are personalitatea sa, ºi nu un simplu obiect. Oricât de bine pregãtit ar fi
profesorul, dacã pierde din vedere acest lucru, riscã sã compromitã misiunea
cu care a fost învestit. Folosind o imagine plasticã, aº putea spune cã cele douã
realitãþi amintite reprezintã cele „douã ºine ale unei cãi ferate” care-l ajutã pe
profesor sã ajungã la destinaþie; în momentul în care s-ar îndepãrta de una
dintre ele, ºansele de a ajunge la þintã sunt compromise. În jurul acestor doi poli
se construieºte întregul demers didactic, tot procesul curricular cu toate relaþiile
existente în interiorul sãu. Orice proiectare didacticã trebuie sã þinã seama de
aceste realitãþi ºi sã porneascã de aici. 

Profesorului de religie i se cere o cunoaºtere sistematicã, globalã ºi detaliatã
a materialului ºtiinþific ce þine de religie. În acelaºi timp, el trebuie sã discearnã
ceea ce e fundamental de ceea ce e mai puþin important, sã organizeze
conþinutul într-o ierarhie de adevãruri interdependente ºi care sã decurgã unele
din altele, sã-l examineze în funcþie de exigenþele elevilor, ale programelor, ale
situaþiilor psiho-sociologice ale fiecãrei clase. Profesorul trebuie sã fie
totdeauna „cu un ochi” la programã ºi la materialul de prezentat, însã „cu
amândoi ochii” la exigenþele psihologice ale clasei. E necesarã convingerea cã
nu existã soluþie fãrã a exista mai întâi problema. Elevii pe care profesorul îi
are în faþã au anumite probleme existenþiale care pot fi rezolvate numai dacã
sunt cunoscute. De multe ori profesorul riscã sã ofere unele soluþii la
„problemele sale” ºi la probleme pe care crede cã le au ºi elevii, dar care, de

Cf. M. M OM ANU, „Proiectarea ºi desfãºurarea activitãþii didactice” în Psihopedagogie –1

pentru examenele de definitivare ºi grade didactice, ed. C. CUCOª, Polirom, Iaºi 1998, 215.
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fapt, nu reprezintã o problemã pentru aceºtia, ºi sã nu ofere, în realitate, soluþii
la problemele reale cu care ei se confruntã. Lecþia abstractã, îndemnul sau
mustrarea abstractã nu sunt false în sine, considerate în mod izolat, ci sunt false
pentru cei care le ascultã, deoarece nu sunt adaptate vieþii lor. Se pot emite
sentinþe morale admirabile ºi mãreþe, adevãruri ºtiinþifice de necontestat, care
însã îl lasã indiferent ºi rece pe elev. În schimb, poate fi rostit un singur cuvânt
modest, dar oportun, care sã trezeascã o inimã aþipitã. 

Un autor italian, Giuseppe Cionchi, defineºte astfel ora de religie: o
întâlnire-dialog între profesor ºi elevi în vederea unei cercetãri comune (studiu
comun) asupra unei probleme specifice (în cazul nostru: asupra realitãþii
religioase catolice) pentru a modifica treptat personalitatea acestora în raport
cu însãºi realitatea analizatã .2

Se pare cã, de foarte multe ori, este neglijat acest aspect al orei de religie:
întâlnire-dialog. Întâlnirea presupune orientarea comunã a douã persoane (cea
a profesorului ºi cea a elevului), în toate componentele respective (nu ajunge,
deci, sã se întâlneascã intelectual; trebuie sã se punã în miºcare afectivitatea,
comportamentul), cu intenþia de a parcurge împreunã calea spre adevãr.
Dialogul se realizeazã atunci când se discutã împreunã, se comunicã, se oferã
ºi se primeºte. În mod logic, totul este o lecþie; nu doar actul didactic specific
din timpul orei de curs, ci fiecare întâlnire dintre profesor ºi elevi: în pauzã, pe
stradã, în comunitãþile parohiale, în activitãþile extraºcolare, în diferitele forme
de asociere posibile. Aceasta este lecþia ca întâlnire globalã: cu elevul, în
întregime, cu toatã viaþa sa. 

În ceea ce priveºte cunoaºterea elevului, e bine de înþeles apoi faptul cã
fiecare elev îºi are viaþa sa proprie, iar educatorul nu este stãpânul acesteia, ci
un ghid înþelept ºi dezinteresat în împlinirea acelui proiect de viaþã pe care
fiecare copil îl are înlãuntrul sãu. A cunoaºte, aºadar, elevul este indispensabil
într-un proces didactic. Aceasta înseamnã cã profesorul va trebui sã fie capabil
sã sondeze elementele care formeazã sufletul omenesc, sã cunoascã legile
generale legate de interesele unei persoane, sã distingã aspiraþiile vârstei
evolutive ºi legile psihologice ale învãþãrii .3

A cunoaºte elevul înseamnã a ºti sã identifici starea sa socialã, cu toate
condiþionãrile la care este supus: familia, mediul, cultura, ºi sã þii cont de ele

 G. CIONCHI, Didattica della religione – per le scuole materne, elementari, medie superiori2

secondo i nuovi programmi, Elle Di Ci, Torino 1995, 109.

 Cf. G. CRAVOTTA, Professionalità nell'insegnamento della religione cattolica, SEI,3

Torino 1991, 153.
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în transmiterea mesajului educativ. Copilul, tânãrul pe care profesorul de
religie îl are în faþã nu este o entitate abstractã, ci o persoanã concretã. Aceastã
persoanã, încã de la naºtere este posesoare a unor caracteristici specifice: a avut
de-a face cu pãrinþii care au adus-o pe lume, a fãcut parte dintr-o familie
determinatã cu o situaþie socio-psihologicã bine definitã. Acest copil a trebuit
sã se adapteze ºi sã-ºi asume atitudini, comportamente ºi scheme mentale în
funcþie de aceºti factori ºi de alþii asemãnãtori. În calitate de profesori de
religie, nu putem face abstracþie de trecutul acelui copil; chiar dacã este la
început de ºcoalã (sã zicem în clasa I), el nu este o tabula rasa pe care noi
scriem ce vrem sau ce ne convine. A educa o persoanã înseamnã a-i oferi acele
instrumente care pot sã o ajute sã valorifice cât mai bine toate darurile care zac
în interiorul ei. Aici doresc sã împãrtãºesc o altã experienþã din ºcoalã: am
asistat la douã ore de religie diferite cu aceeaºi clasã (clasa I) ºi am vãzut cum
au înþeles douã tinere (profesoare) aceeaºi situaþie. Un copil a venit la ora de
religie fãrã caiet ºi creion etc. La prima orã, profesoara a vãzut imediat cã
acestui copil îi lipsesc cele necesare ºi i-a dat din geanta ei (unde avea o rezervã
de mai multe pixuri ºi mai multe foi de hârtie) un pix, câteva culori pentru
desenat ºi o coalã de hârtie. Copilul i-a zâmbit ºi i-a mulþumit. Peste o
sãptãmânã, acelaºi copil a venit din nou fãrã cele necesare. Când noua
profesoarã a vãzut cã nu scrie l-a certat tare ºi i-a spus cã nu mai are ce cãuta
la orã dacã nu-ºi aduce caietul de religie ºi ceva de scris. Copilul a început sã
plângã. Dupã orã, am aflat cã era un copil dintr-o familie foarte sãracã ºi
pãrinþii nu i-au cumpãrat cele necesare pentru ºcoalã... 

Cred cã o cunoaºtere mai clarã a situaþiei fiecãruia l-ar ajuta pe profesorul
de religie sã evite multe situaþii delicate ºi, mai ales, i-ar fi un sprijin în
înþelegerea ºi ajutarea fiecãrui copil în parte.

2. Puncte de sprijin în proiectarea lecþiei de religie 

Pe lângã cunoaºterea materiei ºi a copilului, consideraþi ca polii în jurul
cãrora se desfãºoarã ora de religie, este necesarã apoi cunoaºterea finalitãþii
educative ºi competenþa în dialogul educativ-didactic. Fiecare disciplinã din
ºcoalã este importantã în mãsura în care se raporteazã la finalitatea unitarã a
procesului educativ care constã în formarea integralã a persoanei. 

Metodologia didacticã avertizeazã cã pot fi multe moduri de a comunica un
mesaj; important este sã cãutãm modul cel mai just, pentru ca mesajul sã
ajungã în spiritul uman ºi sã provoace acea nevoie intelectivã ºi acea reacþie
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afectivã care duc la o implicare a persoanei în raport cu propriul proiect de
viaþã.

Din acest motiv, programele semnaleazã cã diferitele discipline nu trebuie
predate în sine, ci în lumina valorilor umane pe care le posedã, astfel încât sã
devinã mijloace de educaþie, care sã trezeascã în elev gama vastã de
potenþialitãþi de maturizare a spiritualitãþii sale. Acþiunea didacticã se realizeazã
într-un sistem organic ºi dinamic: profesorul stimuleazã elevul prin intermediul
comunicãrii didactice, propunându-i anumite informaþii care trebuie asimilate
sau un mesaj ce trebuie descoperit, în vederea unei finalitãþi care trebuie atinsã.

Cele spuse pânã acum despre proiectarea lecþiei de religie pot fi structurate
pe baza unui algoritm procedural ce coreleazã urmãtoarele patru întrebãri :4

– Ce voi face?
– Cu ce voi face?
– Cum voi face?
– Cum voi ºti dacã am realizat ceea ce mi-am propus?
Aceste patru întrebãri sunt expresia celor patru etape fundamentale în

proiectarea lecþiei: 

Etapa I: Rãspunsul la prima întrebare (Ce voi face?) ne duce la identificarea
obiectivelor lecþiei.

A avea o finalitate în tot ceea ce face, este unul dintre elementele esenþiale
ce-l deosebeºte pe om de celelalte fiinþe; acestea acþioneazã din instinct, omul
urmãreºte un scop în ceea ce face. Obiectivul educaþional este expresia
anticipãrii unui rezultat aºteptat într-un context concret al instruirii; el ne aratã
ce se urmãreºte în fiecare secvenþã a procesului educaþional ºi ne dã repere
pentru evaluarea performanþelor obþinute. Importanþa identificãrii corecte a
obiectivelor reiese din funcþiile pe care acestea le îndeplinesc în contextul unei
activitãþi sau în contextul general al instruirii :5

– funcþia anticipativã: obiectivul este anticiparea unui rezultat deziderabil
ºi realizabil într-un context pedagogic;

– funcþia evaluativã: obiectivul este un reper sau un sprijin pentru evaluare;
raportarea rezultatelor obþinute la obiective (ca rezultate scontate) dã mãsura
eficienþei activitãþii desfãºurate;

 Cf. I. JINGA – I. NEGREÞ, „Predarea ºi învãþarea eficientã”, Revista de pedagogie (1982)4

1-6.

 Cf. M. MOM ANU , „Proiectarea ºi desfãºurarea activitãþii didactice”, 210.5
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– funcþia axiologicã: obiectivele sunt expresia unor valori educaþionale ºi
orienteazã elevii cãtre aceste valori;

– funcþia de organizare ºi reglare a întregului proces pedagogic: obiectivele
sunt adevãrate criterii de referinþã ce orienteazã proiectarea, desfãºurarea ºi
evaluarea tuturor activitãþilor educative ºi permit, în consecinþã, controlul ºi
(auto)reglarea proceselor pedagogice.

Se ºtie bine cã existã diferite clasificãri ale obiectivelor educaþiei (le
enumerãm aici numai cu titlu informativ), astfel: 

a) în funcþie de domeniile vieþii psihice putem vorbi despre:
– obiective cognitive: vizeazã însuºirea de cunoºtinþe, deprinderi ºi

capacitãþi intelectuale;
– obiective afective: se referã la formarea de sentimente, interese, atitudini

etc. (acestea se regãsesc în mod frecvent la ora de religie, deºi nu sunt uºor de
operaþionalizat);

– obiective psiho-motorii: vizeazã comportamente de ordin fizic.
b) în funcþie de gradul de generalitate:
– obiective generale (cadru), cu grade diverse de generalitate, denumite de

unii autori ºi finalitãþi sau scopuri ale educaþiei;
– obiective medii (de referinþã); 
– obiective concrete (operaþionale). Obiectivul operaþional este expresia

anticipãrii de cãtre profesor a unor comportamente ale elevului, observabile ºi
mãsurabile într-un timp scurt, cum ar fi timpul desfãºurãrii unei activitãþi
didactice.

Obiectivele cadru ºi cele de referinþã le gãsim în programa analiticã a
fiecãrei discipline, inclusiv în cea de religie. Rolul profesorului în proiectarea
didacticã este de a stabili obiectivele operaþionale care, desigur, trebuie sã fie
corelate cu cele generale ºi medii. Pentru proiectarea ºi desfãºurarea unei lecþii
este deosebit de important:

– sã exprimãm obiectivul fundamental sau scopul lecþiei, în funcþie de
obiectivele disciplinei ºi ale capitolului în care se integreazã lecþia;

– sã identificãm corect obiectivele operaþionale ale lecþiei.
Precizarea clarã a obiectivelor educaþionale este condiþia fundamentalã a

proiectãrii corecte a lecþiei. Dacã educatorul nu ºtie, înainte de a începe lecþia,
cu ce rezultate concrete trebuie sã se încheie ea, atunci confuzia în desfãºurarea
lecþiei ºi eºecul final sunt de aºteptat. În mod obligatoriu, obiectivul educaþional
trebuie sã vizeze delimitarea unei conduite sau achiziþii educative, care sã fie
redatã prin comportamente identificabile, vizibile, concrete. Exprimarea unui
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obiect operaþional este o acþiune de mare rãspundere din partea profesorului,
întrucât se pot naºte unele confuzii ce conduc, din start, la eºuarea unei lecþii .6

În definirea unui obiectiv operaþional este bine sã se þinã cont de urmãtoarele
aspecte :7

– un obiectiv nu descrie activitatea profesorului, ci schimbarea care se
aºteaptã sã se producã, în urma instruirii elevului;

– obiectivul trebuie sã fie formulat în termeni comportamentali expliciþi,
prin utilizarea unor „verbe de acþiune”;

– fiecare obiectiv concret trebuie sã vizeze o operaþie singularã, pentru a
facilita mãsurarea ºi evaluarea, ºi nu o asociaþie sau o multitudine de operaþii,
mai mult sau mai puþin distincte;

– un obiectiv trebuie sã fie elaborat în cât mai puþine cuvinte, pentru a uºura
referirea la conþinutul sãu specific;

– obiectivele sã fie integrate ºi derivabile logic, pentru a fi asociate
construcþiei logice a conþinutului informaþional ºi a situaþiilor instructive.

Un obiectiv este descris cu precizie atunci când comunicã unei alte persoane
ce ar trebui sã facã pentru a observa cã scopul unei lecþii a fost atins. Scopul
unui curs trebuie sã aibã în vedere ceea ce va ºti elevul dupã lecþie, ºi nu ceea
ce face în timpul ei. Apoi, scopurile trebuie stabilite în termenii unor rezultate
imediate ale instruirii, ºi nu în cei ai realizãrilor mai îndepãrtate. Având în
vedere finalitãþile educaþiei religioase, profesorul de religie trebuie sã se simtã
mult mai responsabil în operaþionalizarea ºi atingerea acestor obiective.

Etapa a II-a: La a doua întrebare (Cu ce voi face?) rãspunsul îl gãsim în
analiza resurselor. 

Dupã identificarea obiectivelor, profesorul trebuie sã realizeze o analizã
detaliatã a principalelor categorii de resurse implicate în desfãºurarea
activitãþii:

a) resurse umane: elevul (trãsãturi de personalitate, interese, trebuinþe de
învãþare etc.); profesorul (pregãtire ºtiinþificã ºi psihopedagogicã, competenþã
comunicativã etc.);

b) resurse de conþinut didactic: ansamblul valorilor educaþionale
(cunoºtinþe, priceperi, deprinderi, capacitãþi, atitudini) ce fac obiectul

 Cf. C. CUCOª, Educaþia religioasã – repere teoretice ºi metodice, Polirom, Iaºi 1999, 257.6

 L. VLÃSCEANU , „Proiectarea pedagogicã”, în Curs de Pedagogie, Bucureºti 1988, 256-7

257.
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procesului de predare/învãþare; selecþia conþinuturilor didactice se face în
funcþie de obiectivele identificate (abordare curricularã), pe baza planului de
învãþãmânt, a programei ºcolare, a manualului ºcolar ºi a altor materiale
informative cu caracter didactic;

Conþinutul educativ trebuie sã realizeze un echilibru între componentele
informative ºi cele formative. Modalitatea clasicã de a preda (cea legatã de o
formare enciclopedistã) este din ce în ce mai mult pusã în discuþie datoritã mai
ales, evoluþiei enorme din ultimul timp a ºtiinþelor corelatã cu o creºtere
cantitativã ce devine practic imposibil de asimilat. De aceea, se insistã tot mai
mult pe formarea unor metode de învãþare (a învãþa pe cineva sã înveþe) pentru
ca persoana sã fie în mãsurã mai târziu sã se autoformeze. Un profesor este cu
atât mai bun cu cât reuºeºte sã-l înveþe pe elev exact ceea ce poate (elevul) ºi
are realmente nevoie. Premisa de la care se pleacã trebuie sã fie una optimistã,
în sensul cã orice copil poate fi învãþat cu sau pentru ceva, cu condiþia alegerii
celor mai potrivite metode ºi mijloace de educaþie. Profesorul trebuie sã-ºi
cunoascã bine clasa, particularitãþile indivizilor care o compun, eventualele
rupturi sau blocaje comunicative etc.8

Faptul cã la noi nu au fost elaborate încã manuale decât pentru clasele I-III
constituie o problemã ºi o dificultate foarte mare pentru orice profesor de
religie. În acelaºi timp, e vorba de o angajare ºi de o responsabilitate mai mare
în selectarea ºi organizarea conþinutului pentru ora de religie.

c) resurse de ordin material: materiale didactice ºi mijloace tehnice care pot
contribui la eficientizarea activitãþii;

d) locul desfãºurãrii activitãþii (clasã, laborator, atelier, bibliotecã etc.);
e) timpul disponibil pentru o activitate didacticã.

Etapa a III-a: Elaborarea strategiilor didactice optime constituie rãspunsul
la a treia întrebare: cum voi face?

Eficienþa activitãþi didactice depinde în mare mãsurã de calitatea demersului
de selectare ºi corelare a celor mai potrivite metode, mijloace ºi materiale
didactice; aceastã etapã mai e cunoscutã ºi ca etapa selectãrii ºi corelãrii celor
„trei M” (Metode, Materiale, Mijloace). Cercetãrile experimentale ºi experienþa
educativã dovedesc, deopotrivã, cã eºecul multor activitãþi didactice îºi are
cauzele la acest nivel al proiectãrii pedagogice. Conturarea strategiei didactice

 Cf. C. CUCOª, Educaþia religioasã – repere teoretice ºi metodice, 258.8
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permite deja profesorului sã-ºi imagineze scenariul aproximativ al activitãþi
sale.

Putem fi siguri cã alegem cea mai potrivitã strategie?
Nu întâmplãtor aceastã etapã urmeazã dupã identificarea obiectivelor ºi

analiza resurselor. Principalii factori care contribuie la selectarea ºi îmbinarea
celor „trei M” într-o strategie didacticã sunt:

– specificul activitãþii (comunicare/însuºire de cunoºtinþe, evaluare, formare
de priceperi ºi deprinderi etc.);

– obiectivele operaþionale identificate;
– contextul psihopedagogic al instruirii (gradul de motivare a elevilor,

nivelul pregãtirii lor);
– contextul material al instruirii (materiale ºi mijloace didactice disponibile);
– stilul ºi personalitatea profesorului.
În ultimã instanþã, conturarea unei strategii didactice ºi aplicarea ei cu succes

depind de personalitatea profesorului, de stilul sãu pedagogic, de experienþa ºi
imaginaþia sa pedagogicã. În principiu, nu se poate spune cã existã o metodã
„mai bunã” decât alta; succesul unei activitãþi nu depinde atât de alegerea unei
metode, cât de felul în care este pusã în valoare de cel ce a fãcut alegerea. Totul
sau aproape totul depinde de arta profesorului de a-ºi pune în valoare cuvântul
ºi gestul, o artã care nu e în întregime înnãscutã, ci e în mare parte rodul unei
munci pasionate ºi al voinþei de a fi profesor, adicã un model .9

Etapa a IV-a: Elaborarea instrumentelor de evaluare reprezintã rãspunsul
la cea de-a patra întrebare: cum voi ºti dacã am realizat ceea ce mi-am propus? 

Între funcþiile obiectivelor educaþiei am vãzut cã existã ºi o funcþie
evaluativã: precizarea corectã a obiectivelor ºi posibilitãþilor de
operaþionalizare a acestora oferã un sprijin serios în procesul de evaluare a
rezultatelor elevilor ºi a activitãþii profesorului, sugerând alegerea unor
instrumente de evaluare adecvate obiectivelor propuse, utilizarea lor în anumite
momente ale desfãºurãrii activitãþii, precum ºi interpretarea ºi utilizarea
rezultatelor în sensul optimizãrii activitãþii ºi, implicit, al pregãtirii elevilor.
Între obiective ºi evaluare se realizeazã un continuu feed-back care are
repercursiuni ºi asupra celorlalte componente ale curriculumului. Aº dori sã
mai subliniez, împreunã cu profesorul Cucoº, cã 

 Cf. M. MOM ANU , „Proiectarea ºi desfãºurarea activitãþii didactice”, 214.9
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proiectul didactic este bine format dacã el stabileºte de la bun început o procedurã
de evaluare a nivelului de realizare a obiectivelor propuse. Evaluarea cea mai
reuºitã este cea care se face pornind de la obiectivele operaþionale ale activitãþii.
Ea trebuie sã vizeze raportul dintre rezultatele obþinute ºi rezultatele scontate
(obiectivele). În funcþie de acurateþea enunþãrii obiectivelor ºi de mãsura insinuãrii
acestora în achiziþii comportamentale concrete, observabile, se poate determina,
prin evaluare, eficienþa activitãþii didactice, ca un raport dintre rezultatele obþinute
ºi resursele consumate. Rezultatele obþinute trebuie conexate în mod necesar cu
resursele psihologice ºi de timp consumate, pentru a ajunge la respectivele
rezultate. O activitate didacticã este cu atât mai eficientã cu cât obiectivele ei au
fost realizate într-un timp cât mai scurt cu cheltuieli minime de resurse materiale,
cu mai puþinã obosealã ºi cu mai multã plãcere pentru efortul depus. Scopul
evaluãrii nu este de a eticheta ºi ierarhiza elevii o datã pentru totdeauna, ci de a
perfecþiona necontenit procesul instructiv-educativ, prin evidenþierea unor puncte
slabe sau neajunsuri, prin asigurarea unei autoreglãri ºi închideri sporitoare ce au
loc chiar în cuprinsul sistemului acþional de instruire . 10

Cele patru etape de referinþã în proiectarea didacticã nu trebuie luate separat,
ci în strânsã interdependenþã ºi fiecãreia trebuie sã i se recunoascã rolul sãu
specific ºi importanþa proprie. Insistând prea mult asupra uneia ºi neglijând-o
pe cealaltã, se poate ajunge la un anumit dezechilibru în însãºi desfãºurarea
actului didactic. 

Ceea ce am reliefat pânã acum prin cele patru etape ale proiectãrii, dar ºi
prin prima parte a expunerii, poate fi sintetizat în urmãtoarele acþiuni concrete
pe care le are de întreprins profesorul : 11

– analiza generalã a lecþiei prin consultarea programei, manualului sau a
altor materiale bibliografice ºi analiza situaþiei psihosociale a elevilor;

– determinarea, în funcþie de acestea, a obiectivului general ºi a obiectivelor
operaþionale;

– selectarea ºi organizarea conþinutului învãþãrii în unitãþi ºi teme principale,
care sã fie convergente ºi sã fie în corelaþie cu obiectivele fixate;

– alegerea ºi combinarea metodelor ºi procedeelor didactice pentru situaþiile
didactice concrete, în acord cu secvenþele de conþinut, particularitãþile elevilor,
obiectivele lecþiei;

– selectarea unor mijloace de învãþãmânt sau proiectarea unor materiale
cerute de fiecare eveniment al instruirii;

 C. CUCOª, Educaþia religioasã – repere teoretice ºi metodice, 259.10

 Cf. C. CUCOª, Educaþia religioasã – repere teoretice ºi metodice, 260.11
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– stabilirea modalitãþilor de activitate cu elevii (activitate frontalã, abordare
individualizatã, lucrul în grupuri sau pe grupe de nivel, activitate combinatã);

– alegerea metodelor ºi instrumentelor de evaluare corespunzãtoare pentru
a constata nivelul realizãrii obiectivelor propuse.

În concluzie, se poate spune cã proiectarea unei lecþii constituie o problemã
de o importanþã deosebitã pentru orice cadru didactic. Acest demers se
realizeazã þinând cont de mai multe variabile, cum ar fi complexitatea
conþinutului, gradul de pregãtire ºi de motivare a elevilor, natura strategiilor
aplicate, tipurile de lecþii alese etc. Planul de lecþie la o orã de religie trebuie
sã fie o cale de intrare progresivã a omului în misterele sacralitãþii, printr-o
explorare deliberatã a câmpului de posibilitãþi ºi de cerinþe ale diferitelor
vârste. Succesul unei lecþii, eficienþa ºi roadele sale sunt oarecum garantate de
o proiectare didacticã bine fãcutã, o proiectare care sã anticipe principalele
secvenþe instructiv-educative. Elaborarea unei lecþii constituie un act aºa numit
de „inginerie didacticã”, ce nu trebuie neglijat niciodatã. Pentru aceasta,
profesorul trebuie sã dovedeascã o bunã pregãtire de specialitate ºi o pregãtire
metodicã, o instrucþie pedagogicã, o experienþã în materie de predare.
Improvizaþia sau indiferenþa cu privire la pregãtirea unei ore de religie
constituie nu numai o lipsã gravã, ci chiar un pãcat mare, deoarece efectele
negative ale lipsei de formare religioasã se pot vedea nu numai în viaþa aceasta,
ci pot pune sub semnul întrebãrii însãºi mântuirea sufletului acelei persoane
care a fost încredinþatã profesorului.

Riassunto

L’educazione religiosa nella scuola di Stato costituisce per noi, in un certo senso,
una novità e nelle stesso tempo una sfida. Le persone che entrano nella scuola con
questa missione devono prima confrontarsi e poi conformarsi alla mentalità e alla
metodologia della scuola, tenendo sempre presente il mandato che ne hanno
ricevuto dalla parte della Chiesa. Il modello corricolare, entrato nella scuola
negli ultimi trent’anni rappresenta anche lui una sfida per l’insegnamento della
religione. Gli insegnanti di religione (sacerdoti o laici) devono saper usare la
tecnologia attuale della scuola affinchè questa disciplina, anche se particolare,
non sia considerata superflua o distacatta dalle altre discipline. 
Il presente saggio vorebbe presentare nella prima parte diversi aspetti riguardo
il ruolo e la peculiarità dell’insegnamento della religione, mettendo in risalto i
due „poli” intorno ai quali si deve progettare un’unità didattica (il fatto religioso
presente nella vita degli allievi e nella società e l’allievo come persona coinvolta
in un vero dialogo nella classe). L’insegnante di religione deve avere una buona
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conoscenza non solo del contenuto da insegnare, ma anche di tutto il processo
psicopedagogico. Conoscere e riconoscere l’allievo/a in tutta la sua complessità
rappresenta una delle chiave del successo...
Nella seconda parte invece ho insistito di piu sull’aspetto didattico riguardo la
progettazione di una lezione o unità didattica. Il modello corriculare costruito
sull’asse finalità – contenuti e altre risorse – metodi, mezzi, tecniche – valutazione
rappresenta l’itinerario che l’insegnante di religione deve percorrere prima di
entrare nella classe. 
In conclusione, ho sottolineato che senza una buona progettazione la lezione
rischia di fallire (almeno in una certa misura) e, in questo senso l’insegnante di
religione dev’essere consciente delle conseguenze che una tale situazione possono
avere per tutta la vita di una persona.



UN IMPERATIV PENTRU ªCOALA CATOLICÃ:
CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN

Robert Lazu
Universitatea de Vest, Timiºoara

Motto: 
ªcoala catolicã, având deschiderea cuvenitã faþã de exigenþele
progresului actual, îºi educã elevii la promovarea eficientã a
binelui cetãþii pãmânteºti ºi îi pregãteºte la slujire în vederea
rãspândirii împãrãþiei lui Dumnezeu pentru ca, ducând o viaþã
exemplarã ºi apostolicã, aceºtia sã devinã plãmadã de mântuire
pentru comunitatea umanã (GE 8).
Tot binele creºtinãtãþii ºi al întregii lumi depinde de buna educaþie

a tineretului (sfântul Ignaþiu de Loyola).

Puþine subiecte sunt atât de importante ca învãþãmântul catolic. De altfel, în
opinia noastrã, deºi existã mai multe prioritãþi ale Bisericii Catolice în
România, douã ne par a fi esenþiale: educaþia ºi comunicaþiile sociale. Complet
scãpate de sub control, ambele domenii sunt folosite deseori în scopuri strãine,
dacã nu chiar opuse revelaþiei creºtine, punând astfel în primejdie sufletele
copiilor, adolescenþilor ºi tinerilor, cât ºi ale celorlalþi trãitori în acest spaþiu
vitregit de zeci ºi zeci de ani de dictatura marxist-leninistã. Iatã motivul pentru
care, abordând un subiect pe cât de important, pe atât de dificil, vom reflecta
asupra principiilor educaþiei catolice în funcþie de contextul actual, cãutând
acele soluþii benefice pe care orice profesor responsabil le urmãreºte.

Sensibili la „principiul realitãþii”, vom descrie mai întâi situaþia criticã a
învãþãmântului românesc de azi, bazându-ne pe date concrete, cunoscute în
calitatea de dascãl pe care o exercitãm în cadrul Universitãþii de Vest din
Timiºoara. Sintetizând discuþiile purtate cu prietenii, numeroºi, care sunt ºi ei
profesori, am obþinut un tablou cu totul îngrijorãtor al învãþãmântului autohton.
Desigur, mulþi dintre cititorii revistei Dialog teologic – mai cu seamã aceia care
activeazã sau au activat în ºcolile publice – ºtiu deja aceste lucruri. Am
preferat, totuºi, sã insistãm asupra lor, subliniind efectele în plan moral,
generate de situaþia de crizã, efecte ce au repercusiuni nefaste atât asupra
profesorilor, cât ºi asupra elevilor. Trebuie sã depãºim faza portretelor ideale
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ale învãþãmântului (ºcoala ce colaboreazã, idilic, cu Biserica etc.), care nu se
potrivesc învãþãmântului românesc decât în mod cu totul accidental.

1. Criza învãþãmântului românesc

Mai puþin academic, voi începe prin a relata un fapt cotidian. Deunãzi m-am
întâlnit cu o cunoºtinþã, fost coleg de facultate, actualmente profesor la un liceu
timiºorean. Inevitabil, discuþia ne-a purtat spre întrebarea obiºnuitã referitoare
la activitatea pe care o desfãºurãm în prezent. Pe un ton neutru, propriu celui
care a luat o decizie irevocabilã, interlocutorul m-a anunþat cã va ieºi cât de
curând din învãþãmânt. Afirmaþia sa nu m-a surprins. De ce? Pur ºi simplu m-
am obiºnuit sã o aud foarte des. Nu cu multe luni în urmã, un alt cunoscut,
profesor la Universitate, a pãrãsit catedra pentru un post plãtit mai bine. Acum
un an, un prieten apropiat, dascãl de religie la un liceu din Timiºoara, a pãrãsit
învãþãmântul emigrând în SUA, unde îºi întreþine familia lucrând ca
programator. ªi aºa mai departe. Dacã ar fi sã întocmim un tabel rezumativ al
traseului diverºilor cunoscuþi implicaþi în activitatea educaþionalã, numãrul
celor care: 1) au pãrãsit învãþãmântul, dupã care au emigrat; 2) au pãrãsit
învãþãmântul, rãmânând (deocamdatã) în þarã; 3) doresc sã pãrãseascã
învãþãmântul ºi sã emigreze; 4) doresc sã pãrãseascã învãþãmântul pentru a
profesa alte meserii, în þarã; 5) ar dori sã emigreze, activând în continuare în
învãþãmânt, este foarte mare. Estimativ, mai mult de trei sferturi dintre dascãlii
cu care stau de vorbã, prieteni apropiaþi sau cunoºtinþe ocazionale, nutresc
intenþia pãrãsirii învãþãmântului. Care ar fi motivele invocate în sprijinul unor
astfel de decizii – îndrãznim sã le categorisim – dramatice? Cel mai adesea este
denunþatã salarizarea inacceptabilã a profesorilor, realitate ce contrazice
flagrant doctrina socialã a Bisericii: 

Salariul just este rodul legitim al muncii. Faptul de a-l refuza sau de a nu-l da la
timpul cuvenit poate constitui o nedreptate gravã. Pentru a evalua remuneraþia
echitabilã, trebuie sã se þinã seama atât de nevoile, cât ºi de contribuþiile fiecãruia.
„Þinând seama de funcþia ºi de productivitatea fiecãruia, precum ºi de condiþiile
întreprinderii ºi de binele comun, munca trebuie astfel remuneratã încât sã i se
ofere omului posibilitatea de a asigura pentru sine ºi pentru ai sãi o viaþã demnã
din punct de vedere material, social, cultural ºi spiritual”. Acordul pãrþilor nu e
suficient pentru a justifica moralmente cuantumul salariului .1

 CBC 2434.1
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Rezumând învãþãtura Bisericii promovatã de papa Leon al XIII-lea, Daniel
Barbu arãta, la rândul sãu, urmãtoarele: 

Munca, spunea Leon al XIII-lea, nu este o marfã al cãrei preþ urmeazã fluctuaþiile
pieþei. Punctul de plecare în stabilirea preþului muncii este, potrivit doctrinei
sociale creºtine, datoria de a acoperi acele nevoi fundamentale ale familiei,
capabile sã asigure acesteia un trai demn .2

De obicei familiºti, majoritatea dascãlilor resimt cât se poate de apãsãtor
sãrãcia, incapabili sã asigure familiei un minimum necesar, deºi au renunþat de
mult sã-ºi cumpere cãrþile trebuincioase pregãtirii profesionale. În ciuda acestei
situaþii dezumanizante, „strigãtoare la cer”, nu doar în sãrãcie vedem
principalul motiv pentru care mulþi decid sã pãrãseascã învãþãmântul. Un altul,
la fel de grav, îi determinã sã aleagã aceastã soluþie disperatã: degradarea
demnitãþii profesorului. Antrenaþi în nesfârºite greve ºi negocieri, profesorii ºi-
au pierdut aproape orice respectabilitate în faþa elevilor care, „educaþi” prin
muzica unor trupe ca B.U.G. Mafia, Marijuana sau Valahia, învaþã cã numai
banii, sexul ºi puterea sunt importante. ªi cum ar putea sã mai valoreze
învãþãmântul ceva în ochii unor tineri care ºtiu cã sectorul educativ este unul
„neproductiv”? Pe fondul derivei economice, care a generat pauperizarea
multor cetãþeni români, „capitalismul sãlbatic” a devenit atoatestãpânitor: banii
sunt prima ºi ultima valoare a celor dominaþi de nevoi de tot felul. Alegerea
ºcolii se bazeazã prea rar pe criterii vocaþionale, pãrãsite în favoarea celor
„pragmatice”, definite exclusiv în funcþie de câºtigul financiar scontat prin
obþinerea diplomei. Aºa se explicã numãrul enorm de studenþi la drept,
economie, medicinã sau informaticã, complet disproporþionat în comparaþie cu
cel al studenþilor în umanioare. Pe lângã aceste aspecte, programele
Ministerului Educaþiei Naþionale rãmân fãrã scop, ele aglomerând cunoºtinþe
de care elevii nu ºtiu cum sã scape mai repede, motivaþi aproape în
exclusivitate de mediile ºi notele ce le vor permite accesul la treptele superioare
ale învãþãmântului. Din nefericire, afirmaþiile doamnei Violeta Barbu sunt cât
se poate de adevãrate: 

Veritabilul aspect negativ al ºcolii laice, dacã avem curajul sã-l recunoaºtem, este
pierderea semnificaþiei întregului, fragmentarea cunoaºterii, o neutralitate faþã de
valori care este sinonimã chiar cu anularea lor. Eºecul sistemelor educaþionale
laice trebuie denunþat nu din punctul de vedere al incapacitãþii de a forma buni

 D. BARBU , „Doctrina socialã creºtinã. Principii pentru o discuþie”, Verbum  2 (7-12/1991)2
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profesioniºti, ci din punctul de vedere al imposibilitãþii de a forma oameni
conºtienþi de demnitatea umanitãþii lor .3

În mijlocul dezolantului peisaj al învãþãmântului autohton, religia e o
adevãratã cenuºãreasã, încã una despre care nu ºtim dacã va deveni vreodatã
prinþesã. Ea are mai degrabã un rol decorativ, putând fi oricând exclusã din
programa ºcolarã. Nici nu puteam spera mai mult în cadrul unui învãþãmânt
complet secularizat cu largul concurs al unor ideologii materialiste.

Aºa ni se înfãþiºeazã învãþãmântul românesc în anul de graþie 2002 d.C. În
loc de sintezã, putem cita cuvintele dintr-un editorial al Centrului de Informare,
Orientare ºi Consiliere Profesionalã din cadrul Universitãþii din Bucureºti,
unde se vorbeºte despre copiii noºtri ºi aspiraþiile lor:

Sunt lângã noi zi de zi, ºi totuºi nu ne sunt alãturi… Diferiþi, parcã proveniþi din
altã culturã. Ar trebui sã ne recunoaºtem în ei, copiii noºtri, dar nu-i înþelegem, nu
ne sunt asemenea. Au alte valori sau, cel puþin, aºa afirmã, teribili, superbi,
incomprehensibili. Se îmbracã diferit, gesturile le sunt barbare, violenþa nu le
repugnã, iar limbajul lor sfideazã literarul... Cãrþile copilãriei ºi adolescenþei
noastre zac în rafturile bibliotecii pe care am plãtit-o în ratele unei Golgote vidate,
postdecembrist, de sens... Diplomele noastre, prãfuite ºi ele, înghesuite în vreun
sertar din aceeaºi bibliotecã, lor nu le evocã nimic... Poate numai mizeria cotidianã
izvorâtã din prea multã cinste. Vor totul acum, azi, într-un prezent care refuzã
trecutul ºi viitorul laolaltã.
ªi totuºi... Tot ei, vin la Centru. Vorbesc despre trecutul ºi viitorul lor, într-un
prezent pe care ºi-l asumã. Despre pãrinþi care le-au trasat, fãrã sã-i întrebe, fãrã
sã-i cunoascã, un drum. Despre profesori care, reduºi la mizeria unui salariu de
nici mãcar croitoreasã, devin simboluri ale unui prezent chinuit, lipsit de
perspective. Despre o lume în care doar violenþa ºi banul capãtã valoare ºi
recunoaºtere. ªi ne mai vorbesc ºi despre ei. Vor sã aibã dreptul de a alege. ªtiu
prea bine cã aceastã libertate presupune cunoaºterea alternativelor. ªi atunci cer
informaþie. Cer modele. Cer dreptul la propria lor existenþã.
Elevi ºi studenþi…
Dar vin ºi absolvenþi care întreabã de „burse dincolo”. Vor, de fapt, sã plece.
Pentru cã România nu le oferã o minimã recunoaºtere. Pentru cã ºi-au vãzut colegii
de an resemnându-se, acceptând tãcuþi mineriade, FNI-uri, greve inutile... ªi pentru
cã bursa reprezintã, în cele mai multe cazuri, o cale legalã ºi onorabilã de salvare,
de inserþie pe piaþa muncii din Occident. Absolvenþi care, mai târziu, vor deveni

 V. BARBU , „ªcoala catolicã, o alternativã? Perspective româneºti”, Verbum 5 (6/1994)3
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cetãþeni ai unei alte þãri pentru care România se reduce doar la Ceauºescu, Dracula
ºi copii abandonaþi .4

2. Principiile educaþiei catolice

Recunoscând veridicitatea perspectivei înfãþiºate mai sus, situaþia trebuie
cântãritã cu atenþie sporitã, ferindu-ne de derapaje pesimiste, sau, invers, de
suficienþa unui fals irenism. Cu luciditate trebuie sã recunoaºtem, pentru
început, cã fundalul pe care ne desfãºurãm reflecþiile despre religie ºi ºcoalã în
România, la începutul unui nou mileniu, poate fi descris, pe scurt, astfel: o
crizã profundã, esenþialã, generalizatã, a învãþãmântului. Un câmp larg de
acþiune se desfãºoarã înaintea educatorului catolic, solicitându-i întreaga
creativitate, întregul geniu pe care lucrarea Duhului Sfânt i-l poate trezi în
suflet.

Toþi creºtinii, întrucât au devenit fãpturã nouã renãscându-se din apã ºi Duh Sfânt
ºi astfel se numesc ºi sunt într-adevãr fiii ai lui Dumnezeu, au dreptul la o educaþie
creºtinã. Aceasta nu are în vedere numai maturizarea persoanei umane despre
care s-a vorbit mai sus, ci urmãreºte, în principal, ca cei botezaþi, fiind iniþiaþi
treptat în cunoaºterea misterelor mântuirii, sã devinã din zi în zi mai conºtienþi
de darul credinþei pe care l-au primit, sã înveþe sã-l adore pe Dumnezeu Tatãl în
spirit ºi adevãr (cf. In 4,23), în primul rând prin cultul liturgic, sã fie formaþi
pentru a-ºi trãi viaþa proprie dupã omul cel nou în dreptatea ºi sfinþenia
adevãrului (cf. Ef 4,22-24) ºi astfel sã ajungã la omul desãvârºit, la vârsta
plinãtãþii lui Cristos (cf. Ef 4,13) ºi sã contribuie la creºterea trupului mistic
(subl. n.) (GE 2).

Textul de mai sus, extras din declaraþia Gravissimum educationis emisã în
cadrul Conciliului al II-lea din Vatican, defineºte cu maximum de claritate
principiul fundamental al educaþiei catolice, principiu derivat din caracterul
teonom al fiinþei umane. „Adevãrata educaþie urmãreºte formarea persoanei
umane în vederea scopului ei ultim”, spune acelaºi document. Meditând asupra
acestui principiu, ne este limpede cã situaþia deplorabilã a învãþãmântului
românesc este cauzatã tocmai de ignorarea completã a caracterului teonom al
omului. Situaþie generalizatã în întreg învãþãmântul modern, ea are la bazã
secularizarea rapidã prilejuitã de lepãdarea de credinþã, fenomen încurajat
intens de ideologiile anticreºtine care bântuie Europa încã de la apariþia
germenilor Reformei. În acest context: „Educaþia trebuie sã demaºte

 22 Literar (ianuarie-februarie 2002) 1, în 22 (12/2002).4
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pseudovalorile care, cu niºte slogane facile ºi atractive, nu urmãresc decât sã
întãreascã ceea ce este prestigiu, orgoliu ºi o viaþã uºoarã ºi plãcutã” . Cum s-ar5

putea însã îndeplini un astfel de ideal în contextul unui învãþãmânt dominat de
pseudovalori?

Singura soluþie ne pare a fi cea a constituirii unui învãþãmânt paralel, bazat
pe principiile catolice susþinute de profesori competenþi, aleºi cu grijã, capabili
„sã dea mãrturie, atât prin viaþã, cât ºi prin învãþãturã, pentru unicul Învãþãtor,
Cristos” (GE 8). Folosind sintagma „învãþãmânt paralel”, nu ne referim
neapãrat la o distincþie fizicã între ºcoala catolicã ºi ºcoala publicã; mai
degrabã vizãm o distincþie calitativã, situatã la nivelul principiilor ce animã
respectivele instituþii. Mai mult, credem cã este mare nevoie ca principiile
catolice sã fie transferate în instituþiile publice, de exemplu, prin crearea de
secþii de teologie în cadrul diferitelor Universitãþi. Promovând intens dialogul
dintre religie ºi culturã, pe de o parte, apoi transmiterea interesului pentru
ºtiinþele umaniste (teologie, limbi clasice, filozofie, istorie etc.), pe de altã
parte, dascãlii catolici sunt datori sã indice prin propriile lor competenþe
exigenþele pe care trebuie sã le îndeplineascã cei care activeazã în domeniul
educaþiei. Pe scurt, creºtinii catolici trebuie sã contribuie la apariþia unor noi
instituþii paideumatice, în sensul arãtat de Violeta Barbu: „O ºcoalã
confesionalã activã ºi dinamicã dublatã de o prezenþã creatoare în mediile
educaþionale laice” . Acest lucru nu este deloc simplu, mai cu seamã dacã ne6

gândim la observaþia pãrintelui iezuit Cristobal Roa, pe cât de clarã, pe atât de
dureroasã: „Nu putem uita cã ºcoala catolicã întâmpinã azi mari obstacole. În
Europa Orientalã, marele obstacol este inexistenþa sa” . Chiar dacã s-a mai7

schimbat câte ceva în ultimii ani, în sensul înfiinþãrii, ici-colo, a unor ºcoli
catolice, problema a rãmas. Inexistenþa învãþãmântului catolic, denunþatã
tranºant de C. Roa S. J., a lãsat locul absenþei acestuia. Când facem asemenea
afirmaþii critice, avem în vedere nu atât existenþa fizicã a unor ºcoli ºi
universitãþi catolice, cât mai cu seamã impactul concret pe care-l au ele în
societatea noastrã. Lipsa efectelor palpabile indicã ceea ce numim „absenþa”
ºcolii catolice, pe care o constatãm fãrã a uita dificultãþile întâmpinate într-un
mediu ostil catolicismului. Însã nu putem accepta ipoteza unui rãu obiectiv,
singurul vinovat de incapacitatea educaþiei catolice de a ocupa un loc vizibil ºi

 C. ROA S.J., „Apostolatul educativ al iezuiþilor în lume”, Verbum  3-4 (5/1993) 307.5

 V. BARBU , „ªcoala catolicã, o alternativã? Perspective româneºti”, 107.6

 C. ROA S.J., „Apostolatul educativ al iezuiþilor în lume”, 307.7
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benefic în România contemporanã. Existã o serie de deficienþe îngrijorãtoare
chiar în mijlocul nostru, al celor care ne strãduim sã strãbatem drumul
credinþei, toate având ca trãsãturã comunã izolaþionismul, sectarismul, atitudini
patogene descrise cu acuitate de Daniel Barbu: 

Nimic nu pare mai strãin de vocaþia apostolicã a Bisericii decât închiderea ochilor,
claustrarea confortabilã în mediul catolic, conºtiinþa falsã cã noi ne mântuim iar
ei, ceilalþi, cei cu care împãrþim grija fiecãrei zile, nu meritã decât cel mult
rugãciunile noastre. Învãþãtura socialã creºtinã este în rãzboi deschis cu
bigotismul, pietatea sentimentalã ºi egoistã, devoþiunea mecanicã, orgoliul de a fi
mai bun decât cel de alãturi, spiritul sectar, nepãsarea faþã de cei „din afarã”,
retragerea în interiorul unei culturi alternative, de ghetou. O asemenea culturã nu
va rezista asaltului secularizãrii ºi consumismului, terorismului culturii „liberal-
democrate”.
Deseori, unii creºtini se aseamãnã cu niºte plante fragile de serã ce înfloresc numai
în umbra lãcaºului sfânt ºi care se ofilesc de îndatã ce ies la lumina puternicã a
realitãþii. Or, datoria noastrã – ne-o reaminteºte mereu Apostolul – este sã dãm
seamã despre speranþa care este în noi oricui are curiozitatea sã ne cearã socotealã
despre ea. Cãci toþi oamenii, fãrã excepþie, sunt chemaþi la mântuire .8

Exersarea spiritului critic nu este nicidecum satisfãcãtoare dacã nu
contribuie la descoperirea, fie ºi în proiect, a unor soluþii pozitive. Conºtienþi
de acest fapt, în încheierea eseului nostru, vom descrie douã posibile soluþii ce
pot contribui la conturarea viitorului drum al ºcolii catolice.

Prima, izvorâtã din îndemnurile repetate ale papei Ioan Paul al II-lea, dar ºi
a unor teologi de calibrul lui Karl Rahner sau Joseph Ratzinger, se referã la
ceea ce ne pare a fi o exigenþã de neocolit pentru orice credincios catolic: prima
noastrã ºcoalã trebuie sã fie ºcoala Conciliului al II-lea din Vatican. Practic,
ceea ce dorim sã sugerãm prin afirmaþia noastrã apãsatã este necesitatea de a
aprofunda învãþãtura conciliarã, descoperind, printr-o cercetare sistematicã,
rãspunsurile Duhului Sfânt la „semnele vremii”. Fãcând acest lucru cu
temeinicie, suntem convinºi cã vieþile noastre se vor schimba, devenind apþi sã
rãspundem oricãrei crize, inclusiv celei a învãþãmântului românesc. Sã fim bine
înþeleºi: nu ne exprimãm metaforic, ci sugerãm soluþii concrete. De exemplu,
inaugurarea unui vast ciclul catehetic, cuprinzând toate Bisericile catolice din
România (indiferent de rit), în cursul cãruia sã fie prezentate pe larg ºi fixate

 D. BARBU , „Doctrina socialã creºtinã. Principii pentru o discuþie”, 136.8



171

cu temeinicie învãþãturile exprimate în diversele documente conciliare, astfel
încât fiecare credincios catolic sã le poatã cunoaºte în profunzime.

O a doua soluþie am enunþat-o deja: înfiinþarea în Universitãþile seculare a
unor catedre de teologie, unde, alãturi de cursuri destinate „ºtiinþei sacre”, sã
fie susþinute, de cãtre dascãli catolici competenþi, cursuri de limbi clasice,
filozofie, istorie a culturii, artei, religiilor etc., dovedind permanent valoarea
eminentã a dialogului dintre credinþã ºi culturã. Activând astfel în mijlocul
lumii, dascãlii catolici pot deveni „sacramente vii”, dezvãluind celor aflaþi în
cãutare lumina revelaþiei cristice, contribuind la „crearea în comunitatea ºcolarã
a unei atmosfere însufleþite de spiritul evanghelic al libertãþii ºi iubirii” (GE 
8).



PLURALISMUL RELIGIOS ÎN TEOLOGIA LUI HANS KÜNG

Asist. univ. Corneliu C. Simuþ
Universitatea Emanuel din Oradea

1. O apologie metodologicã

În ultimii ani, Hans Küng a fost preocupat de dialogul creºtinismului cu
celelalte religii ale lumii, mai ales datoritã influenþei crescânde a abordãrii
pluraliste în contextul mai larg al dezbaterilor de naturã religioasã.
Creºtinismul trebuie sã fie relevant pentru lumea contemporanã, care este, de
fapt, o societate complexã, dezvoltatã, în esenþã, pe câteva coordonate
principale: economia, ºtiinþa, politica ºi religia. De aceea, mesajul creºtin
trebuie sã fie proclamat în aºa fel încât sã devinã relevant pentru oricare dintre
acestea. Cu alte cuvinte, creºtinismul de azi trebuie sã rãspundã atât întrebãrilor
puse de omul de ºtiinþã, cât ºi celor ridicate de adepþii altor religii. Prin urmare,
Küng adoptã o metodologie pe care încearcã sã o justifice în cartea sa Christ
sein , þinând cont de ºtiinþa avansatã a zilelor noastre, dar ºi de problematica1

existenþei altor posibile cãi demne de urmat în domeniul religios.
Astfel, Küng încearcã sã aducã argumente în favoarea metodei istorico-

critice pe care o foloseºte în analizarea credinþei creºtine ºi a persoanei lui Isus.
În primul rând, Küng întreabã dacã metoda istorico-criticã presupune credinþa.
Rãspunsul este nu, întrucât, susþine Küng, un necreºtin poate la fel de bine ca
un creºtin sã cerceteze problematica existenþei istorice a lui Isus. Cu toate cã
atât credinciosul, cât ºi necredinciosul se vor apropia de studiul vieþii lui Isus
cu anumite presupoziþii, acest lucru nu este hotãrâtor, chiar dacã ar putea afecta
cercetarea. Küng este de pãrere cã metoda istorico-criticã nu înseamnã
enunþarea de afirmaþii cu caracter absolut (da-uri ºi nu-uri categorice), ci o
deschidere sincerã faþã de problematica criticã referitoare la istoria lui Isus,
adicã, implicit, o deschidere faþã de celelalte religii. A doua întrebare pe care
o pune Küng este dacã credinþa presupune metoda istorico-criticã. Rãspunsul
este, din nou, negativ. Credinþa a existat înainte de apariþia acestei metode ºi
va exista ºi fãrã folosirea acesteia. Küng afirmã însã cã o credinþã care nu se
bazeazã pe critica istoricã este naivã ºi primejdioasã (cu toate cã nu e greºitã),

 H. KÜNG, On Being a Christian, 164-165.1
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pentru cã poate scãpa din vedere anumite aspecte istorice de netãgãduit
referitoare la persoana lui Isus. Prin urmare, „credinþa inteligentã, justificabilã”
presupune direct sau indirect o cercetare istoricã cel puþin în ceea ce priveºte
rezultatele generale. În al treilea rând, Küng este de pãrere cã cercetarea istoricã
nu este incompatibilã cu credinþa. Credinþa care cunoaºte ºi cunoaºterea care
crede oferã, de fapt, rãspunsul. 

Modul în care Küng îºi justificã metodologia este pertinent, întrucât
evanghelia a fost scrisã mai întâi ca istorie, înainte de a deveni în mod oficial
dogmã ºi în ciuda faptului cã exista, tot ca doctrinã, înainte de a fi scrisã . Dupã2

douã mii de ani de la scrierea evangheliei, o analizã istoricã se impune cu
necesitate, tocmai din cauzã cã omul de azi are nevoie de un minimum de
siguranþã ºtiinþificã pentru a-ºi organiza viaþa pe baza unor doctrine vechi de
mai bine de douã mii de ani. Din acest punct de vedere, istoria, dogma ºi
moralitatea trebuie sã se îmbine reciproc. Studiul istorico-critic ar trebui sã
convieþuiascã cu doctrinele Bisericii, lucru care, evident, nu s-a întâmplat,
deoarece rezultatele acestui studiu au dus la contestarea multora dintre
adevãrurile credinþei. Între evanghelie ºi credinþã trebuie sã existe o
continuitate istoricã. Cu alte cuvinte, aceastã continuitate istoricã trebuie sã
existe între lucrarea istoricã a lui Cristos ºi Bisericã. În acest caz, aspectul
continuitãþii istorice este susþinut dogmatic, pe baza credinþei care afirmã
lucrarea Duhului Sfânt în istorie. Din pãcate, aspectul pneumatologic nu face
parte din metodologia lui Küng. În teologia sa, legãtura dintre istorie ºi credinþã
nu se face prin pneuma, ci prin ratio. Pentru a crede într-un mesaj ca cel oferit
de evanghelie, omul contemporan nu are nevoie decât de raþiune. 

Procuparea lui Küng de a descrie creºtinismul într-o manierã cât mai
relevantã pentru lumea contemporanã a început o datã cu primele reacþii
negative ale colegilor sãi catolici (Karl Rahner, Walter Kasper, Alois
Grillmeier, Helmut Riedlinger, Hans Urs von Balthasar), care i-au criticat
cristologia, acuzându-l cã nu ia în serios teologia tradiþionalã. De fapt, la una
dintre conferinþele episcopilor germani, cardinalul Höffner a spus cã metoda
istorico-criticã a lui Küng reduce unicitatea lui Cristos la valoarea celei pe care
o are sfântul Francisc sau Mahomed . Pe de altã parte, teologii pluraliºti îl3

criticã pe Küng tocmai pentru faptul cã unicitatea lui Cristos, asupra cãreia

 Pentru mai multe detalii despre metoda criticii istorice, cf. PELIKAN , Christian Doctrine2

and Modern Culture, 231-236.

 Cf. BREWER, „The Uniquness of Christ and the Challange of the Pluralistic Theology of3

Religions”, în Hans Küng: New Horizons for Faith and Thought, ed. KUSCHEL, 198.
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insistã în majoritatea cãrþilor sale, împiedicã dialogul dintre creºtinism ºi
celelalte religii.

2. Provocarea teologiei pluraliste

Pe scurt, principala caracteristicã a teologiei pluraliste este încercarea de a
provoca teologia creºtinã sã redefineascã unicitatea lui Cristos în lumina
învãþãturilor promovate de alte religii. Provocarea teologiei pluraliste poate fi
rezumatã în cartea editatã de John Hick ºi Paul Knitter, The Myth of Christian
Uniqueness: Towards a Pluralistic Theology of Religions, Maryknoll, New
York and London 1987, deºi Hick editase deja încã o carte care punea sub
semnul întrebãrii ºi critica unicitatea lui Cristos, precum ºi posibilitatea
întrupãrii sale . De fapt, ca abordare a problematicii religiei în general,4

pluralismul religios începe o datã cu publicarea scrierilor lui Ernst Troeltsch ºi
Arnold Toynbee, prin promovarea ideii cã existã ºi alte religii care pot avea un
rol în istoria mântuirii. În consecinþã, nu trebuie sã se mai insiste asupra
superioritãþii ºi caracterului final al lui Cristos, întrucât existã ºi alþi mântuitori,
cel puþin la fel de importanþi ca ºi Cristos. Troeltsch avansase ideea cã toate
religiile sunt relative, iar Toynbee afirmase cã toate religiile sunt, în esenþã, la
fel . Se observã faptul cã accentul este pus pe caracterul comun al religiilor, ºi5

nu pe aspectul particular al experienþei fiecãrei religii în parte. 
Demersul lui Hick s-a dovedit a fi o „revoluþie copernicanã” în teologie, care

constã în trecerea de la cristocentrism (ºi ecleziocentrism) la Dumnezeul etern,
„Realul”, „Eternul”, Dumnezeu însuºi. De fapt, în teologie s-a înregistrat în
acest fel o schimbare de paradigmã. Teologia pluralistã susþine cã unicitatea lui
Cristos trebuie reevaluatã, întrucât nu poate fi acceptatã decât ca mit. Astfel,
creºtinismul este unic în sensul în care fiecare religie este unicã. Prin urmare,
afirmã teologii pluraliºti, superioritatea creºtinismului faþã de celelalte religii
este un mit. Nici una dintre valorile promovate de creºtinism nu poate fi
superioarã celor susþinute de alte religii. De aceea, Scriptura nu este superioarã
nici uneia dintre cãrþile pe care se bazeazã celelalte religii ale lumii. Din
perspectiva pluralismului, limbajul Noului Testament ºi al tradiþiei creºtine este
mai degrabã unul poetic, metaforic, care reflectã devotamentul ºi dragostea

 Este vorba despre The Myth of God Incarnate, apãrutã în 1977. 4

 Pentru mai multe detalii despre concepþia lui Toynbee, cf. impresionantul sãu studiu,5

apãrut în 12 volume, A Study of History (1934-1961) sau A. TOYNBEE, Studiu asupra istoriei,

Humanitas, Bucureºti, 1997, sintezã realizatã de D. C. Somervell. 
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Bisericii primare faþã de Isus din Nazaret. Prin urmare, limbajul Noului
Testament trebuie interpretat simbolic, nu ontologic, pentru a nu conferi
caracter ontologic naturii realitãþii (în speþã, lui Cristos). În acest sens, Hick
oferã un exemplu, ajuns celebru datoritã „originalitãþii” de care dã dovadã:
„Afirmaþia «Isus este Domnul ºi Mântuitorul meu» este limbajul îndrãgostitului
pentru care iubita este cea mai dulce fatã din lume” .6

Teologia pluralistã dãrâmã mitul unicitãþii lui Cristos din trei motive. În
primul rând, conºtiinþa realitãþii cultural-istorice limiteazã cunoaºterea ºi
credinþa religioasã. Pretenþia de adevãr a unui lucru asupra altui lucru este strict
limitatã, deºi poate fi adevãratã. În al doilea rând, Dumnezeu este dincolo de
orice posibilitate de cunoaºtere exhaustivã. Astfel, nici o religie nu poate afirma
cã deþine cuvântul final ºi sigur referitor la Dumnezeu. În al treilea rând, orice
pretenþie de a deþine norma finalã este în sine lipsitã de eticã ºi promoveazã o
atitudine arogantã. Prin urmare, pretenþia cã Isus este unic e un mit, iar
provocarea teologiei pluraliste este justificatã. 

3. Rãspunsul lui Küng 

În 1964, Küng prezintã la Bombay eseul Religiile lumii în planul de
mântuire al lui Dumnezeu. În urma audierii acestui eseu, Hick a fost de pãrere
cã Küng a trecut de la ecleziocentrism la teocentrism, întrunind astfel toate
calitãþile cerute de teologia pluralistã. Nu dupã mult timp, Hick se rãzgândeºte
ºi, împreunã cu Knitter, avanseazã ideea conform cãreia Küng nu ar fi trecut de
la ecleziocentrism la teocentrism, ci de la ecleziocentrism la cristocentrism,
fapt cu atât mai îngrijorãtor pentru teologia pluralistã cu cât discuþia nu se mai
purta de acum în sfera lor de acþiune: Cristos rãmâne simbolul creºtinismului,
în orice context s-ar purta discuþiile. 

Bineînþeles, reprezentanþii teologiei pluraliste au formulat câteva obiecþii la
poziþia lui Küng. Prima obiecþie este cea etico-practicã. Creºtinismul, ca
monopol al adevãrului religios, este ºovinism, este de pãrere Rosemary Radfort
Reuther. Cristos nu poate fi norma absolutã în religie, aºa cum nici experienþa
masculinã nu poate fi normã pentru întreaga umanitate. Astfel, creºtinismul
trebuie sã-ºi vadã limitele, finitudinea ºi caracterul particular. Pe de altã parte,
Gregory Baum a sugerat cã ecleziocentrismul are un impact negativ asupra
celor din afara Bisericii, ceea ce înseamnã cã aceºtia sunt supuºi unui tratament
inuman. Cu alte cuvinte, oricine (de exemplu, un ºintoist) are dreptul sã facã

 J. H ICK, The Centre of Christianity, London and New York 1978, 32.6
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parte din Biserica creºtinã dacã doreºte, iar dacã nu este acceptat ca membru
al ei (acceptare care se face pe baza unei mãrturisiri de credinþã) înseamnã cã
a fost tratat într-o manierã inumanã. De asemenea, Avery Dulles apãrã la
început poziþia lui Baum, dar revine asupra pãrerilor sale ºi îl susþine pe Küng
pentru poziþia centralã pe care acesta o conferã învãþãturii ºi persoanei lui
Cristos, dar criticã modalitatea funcþionalã în care acesta îl descrie pe Isus . A7

doua obiecþie adusã poziþiei lui Küng este cea a relativitãþii istorice. Pluraliºtii
adoptã opinia lui Troeltsch, care susþinea cã pretenþiile universale ale
creºtinismului izvorãsc din conºtiinþa relativitãþii istorice, deoarece o astfel de
conºtienþã nu poate da naºtere unor afirmaþii universale, finale, absolute despre
o anumitã religie. Totuºi, Hick recunoaºte cã în favoarea unei religii s-ar putea
face afirmaþii cu caracter absolut, universal, numai pe baza unor date empirice,
care, în opinia sa, lipsesc oricum. Tom Driver îl acuzã pe Küng de „istorism
naiv” ºi de „scripturalism naiv” atunci când acesta încearcã sã îl descopere pe
Isus cel istoric pe baza metodei istorico-critice. De altfel, unicitatea lui Cristos
ca „mântuitor”, oricare ar fi sensul pe care Küng îl conferã acestui concept, este
privitã de pluraliºti ca fiind o manifestare concretã a extremismului teologic.
Driver susþine cã cercetarea istoricã nu poate confirma sau infirma
evenimentele descrise în Noul Testament, iar adevãrul despre Dumnezeu nu
poate fi gãsit în trecutul lui Isus Cristos. În concluzie, întregul demers al
teologiei pluraliste încearcã, în primul rând, sã minimalizeze accentul pus pe
unicitatea lui Cristos. 

În ciuda caracterului deschis al teologiei pe care o promoveazã, Küng nu
este un promotor al pluralismului religios, el rãspunzând tuturor acuzaþiilor
venite din partea teologilor pluraliºti. Pentru el, Isus din Nazaret este norma
absolutã (norma normans) a oricãrui demers teologic. Poziþia lui Küng este un
fel de via media între pluralismul religios ºi abordarea catolicã inclusivistã de
dupã Vatican al II-lea, reprezentatã, în principal, de Rahner. Împotriva
scepticismului istoric al lui Tom Driver, Küng afirmã cã unicitatea lui Cristos
poate fi demonstratã prin folosirea metodei istorico-critice ºi cã singura sursã
de informaþii autentice despre Isus ºi originile creºtinismului este Noul
Testament. Dacã poziþia lui Driver denotã într-adevãr un scepticism istoric, cea
a lui Küng scoate la ivealã un optimism istoric exagerat. Prin folosirea metodei
istorico-critice, este imposibilã stabilirea cu certitudine a veridicitãþii relatãrilor
din Noul Testament. Se pare, totuºi, cã Küng porneºte de la presupoziþia cã

 Pentru mai multe detalii, cf. BREWER, „The Uniquness of Christ...”, 203.7
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Noul Testament este documentul care conþine relatãrile cele mai demne de
crezare referitoare la Cristos. Pentru a crede cã Noul Testament este un
document care redã întocmai istoria lui Cristos, este nevoie de un aspect pe
care teologia lui Küng îl ignorã, respectiv pneumatologia. În afara dimensiunii
pneumatologice, credinþa în exactitatea ºi fidelitatea istoricã a Noului
Testament nu este altceva decât un simplu exerciþiu de fideism istoric, care nu
reprezintã nicidecum metoda istorico-criticã. Küng îºi dã seama de acest lucru
ºi revine la afirmarea surselor teologiei sale: istoria lui Cristos, aºa cum este
redatã în textele creºtine ºi experienþa umanã. Cercetarea istoriei lui Isus este
necesarã, justificabilã ºi posibilã. Totuºi, unicitatea lui Cristos nu poate fi
doveditã doar pe temeiuri istorice. Elementul teologic, dat de experienþa umanã
contemporanã, este un factor la fel de important ca ºi cel istoric în formularea
unei concepþii echilibrate despre unicitatea lui Cristos în comparaþie cu ideile
promovate de celelalte religii ale lumii. În consecinþã, putem spune cã, în
gândirea lui Küng, unicitatea lui Cristos are un fundament istorico-teologic.

Deºi prin reprezentanþii sãi teologia pluralistã a continuat sã atace unicitatea
lui Cristos, despre care se credea cã ar fi degenerat într-o atitudine de
superioritate plinã de aroganþã cu consecinþe dezastruoase asupra umanitãþii
(antisemitism, discriminare sexualã, arderea ereticilor, imperialismul
occidental, colonialismul, distrugerea mediului înconjurãtor, înarmarea
nuclearã etc.), Küng rãmâne ferm pe poziþii, susþinând cã, în contextul pluralist
din zilele noastre, persoana istoricã a lui Isus din Nazaret este personificarea
unui nou mod de gândire ºi de relaþionare la Dumnezeu ºi la umanitate. Deºi
metodologia pe care o adoptã nu-i permite sã facã afirmaþii cu valoare
ontologicã despre aceastã relaþionare, Küng susþine cã mesajul despre Isus cel
istoric reflectã necesitatea ca gândirea ºi acþiunea umanã sã se reorienteze în
totalitate. Astfel, Isus cel istoric îi „conferã” lui „Dumnezeu” o faþã umanã, prin
faptul cã este solidar cu cei slabi, bolnavi ºi sãraci. Dialectica dragostei se vede
în slujire. Urmaºii lui Cristos trebuie sã fie ca ºi el, adicã slujitori ai tuturor
oamenilor ºi în special ai celor marginalizaþi. 

Dialogul dintre teologia pluralistã ºi teologia lui Küng nu se opreºte aici. În
continuare, vom analiza câteva din argumentele lui Küng în favoarea unicitãþii
lui Isus în contextul pluralismului religios. În primul rând, nu trebuie sã uitãm
cã cristologia este partea esenþialã a teologiei lui Küng, aceasta considerându-l
pe Isus ca fiind arhetipul final, definitiv, al relaþiei omului cu Dumnezeu, cu
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semenul sãu, cu societatea . Küng este de pãrere cã unicitatea lui Cristos nu se8

formuleazã pe baza unei hermeneutici a dogmei, ci pe baza unui demers care
începe „de jos”, de la sfera accesibilã omului în general. De asemenea,
unicitatea lui Isus are la bazã analiza istoricã, dar nu se restrânge la ea, ci þine
cont ºi de experienþa omului din zilele noastre. Bazându-se pe Scripturã ca
document istoric relevant pentru descifrarea istoriei lui Isus din Nazaret, Küng
scrie: „Despre Isus din Nazaret cunoaºtem incomparabil mai mult decât este
cert din punct de vedere istoric decât cunoaºtem despre marii întemeietori ai
religiilor asiatice” . Din cartea sa, Christ sein, se pot formula ºase principii care9

aduc argumente în favoarea unicitãþii lui Cristos în contextul pluralist
contemporan.

În primul rând, Isus e unic datoritã contextului social iudaic. El nu se
încadreazã în nici într-un grup religios sau politic din vremea lui ºi este mai
aproape de Dumnezeu decât erau preoþii. De fapt, Küng vrea sã spunã cã Isus
era mai aproape de Dumnezeu decât erau preoþii numai datoritã faptului cã
manifesta o preocupare ºi o dedicare totalã faþã de Dumnezeu. În al doilea rând,
Isus e unic datoritã mesajului sãu, întrucât este diferit de legea lui Moise ºi intrã
în conflict cu teocraþia politico-religioasã din Iudeea. Küng observã cã Isus nu
a vorbit cum obiºnuiau sã vorbeascã profeþii („Aºa vorbeºte Domnul”), ci într-
un mod lipsit de precedent în istoria lui Israel („Eu vã spun”). În al treilea rând,
Isus este unic datoritã persoanei sale. Küng îl considerã pe Isus întruparea
normativã a voinþei lui Dumnezeu. Isus cel istoric este suma ºi esenþa mesajului
sãu. Iertarea lui Dumnezeu este oferitã personal în el, în mod concret ºi practic.
În al patrulea rând, Isus este unic datoritã existenþei lui umile. Elementul
miraculos din viaþa lui Isus constã în faptul cã o existenþã atât de umilã ca a lui
a avut o importanþã istoricã atât de mare. Isus nu s-a nãscut într-un context
influent ºi nu a lãsat nimic în urma lui, aºa cum a fãcut, de exemplu, Buddha
(care a întemeiat o comunitate monasticã), Confucius (care a fondat o ºcoalã),
Moise (care ºi-a transferat autoritatea asupra lui Iosue) sau Mahomed (a cãrui
moºtenire a fost un stat expansionist). În opinia lui Küng, Isus „nu este ceea ce
se înþelege în general prin întemeietorul unei religii sau al Bisericii” . În al10

cincilea rând, Isus e unic datoritã relaþiei lui cu Dumnezeu. În concepþia lui
Küng, relaþia lui Isus cu Dumnezeu este explicatã cel mai bine prin conceptul

 H. KÜNG, On Being a Christian, 123.8

 H. KÜNG, On Being a Christian, 143.9

 H. KÜNG, On Being a Christian, 286. 10
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de întrupare, care, deºi nu este neapãrat de origine iudaicã, este compatibil cu
ideea specific iudaicã a transcendenþei ºi imanenþei lui Dumnezeu, a locuirii lui
Dumnezeu în cortul întâlnirii ºi în templu. Astfel, conceptul de întrupare este
aplicat lui Cristos, prin aceasta înþelegându-se cã el a acþionat pe baza unei
trãiri cu totul neobiºnuite a lui Dumnezeu, pe baza unei legãturi ºi a unei
apropieri deosebite, totale de Dumnezeu. În ultimul rând, Isus este unic datoritã
morþii sale. Potrivit lui Küng, Isus a murit trãdat ºi pãrãsit de toþi, chiar ºi de
Dumnezeu. Problema care se ridicã aici este tocmai aceastã pãrãsire a lui Isus
de cãtre Dumnezeu, care nu poate fi explicatã satisfãcãtor de teologia lui Küng.
Prin „pãrãsirea” lui Isus de cãtre Dumnezeu, Küng face trecerea de la Isus
proclamatorul la Isus cel proclamat, care este evident o tendinþã liberalã,
specificã teologiei lui Bultmann. Spre deosebire de teologia catolicã
tradiþionalã, Küng nu explicã pãrãsirea lui Isus de cãtre Dumnezeu în contextul
jertfei de ispãºire, care are ca scop realizarea justificãrii tuturor oamenilor. 

4. Normã, religie ºi moralitate

Prin insistenþa pe care o manifestã faþã de persoana lui Isus Cristos, a cãrei
unicitate o apãrã prin argumente biblice, istorice ºi dogmatice, Küng încearcã
sã lupte împotriva demersului teologiei pluraliste de a eroda normele absolute
în dezbaterile de naturã religioasã. Întrucât considerã cã proclamarea persoanei
lui Isus ca arhetip fundamental al relaþiilor interumane poate rezolva multe din
problemele lumii contemporane, Küng încearcã sã transfere aceastã normã
absolutã din teologia sa în orice demers religios în general, adicã în contextul
teologiei pluraliste a religiilor. Motivul care stã la baza insistenþelor lui Küng
asupra unicitãþii lui Isus ca normã pentru existenþa umanã este observaþia cã,
în secolul nostru, a apãrut un fenomen care nu are deloc efecte benefice asupra
omului:

Pentru bunicii noºtri, religia – creºtinismul – era încã o chestiune de convingere
personalã. Pentru pãrinþii noºtri a rãmas cel puþin o chestiune de tradiþie sau de
bune maniere. Cu toate acestea, pentru copiii lor emancipaþi, ea devine din ce în
ce mai mult o chestiune legatã de trecut, care nu mai este obligatorie – passé et
depassé – moartã ºi demodatã. Mai mult, existã azi pãrinþi care observã cu
stupoare cã moralitatea a dispãrut o datã cu religia, aºa cum a prezis Nietzsche.
Deoarece, aºa cum este din ce în ce mai evident, nu e uºor sã justifici etica numai
din punct de vedere raþional, aºa cum au încercat Sigmund Freud ºi alþii, nu putem
explica de ce libertatea, în orice circumstanþã, este mai bunã decât oprimarea,
justiþia mai bunã decât avariþia, nonviolenþa, mai bunã decât violenþa, dragostea,
mai bunã decât ura, pacea, mai bunã decât rãzboiul. Sau, mai pe ºleau: dacã este



180

spre binele nostru sau ne face fericiþi, de ce nu putem fura, minþi, comite adulter
sau ucide cu sânge rece? Sau de ce, pur ºi simplu, trebuie sã fim oneºti?  11

Observaþia lui Küng este pertinentã, deoarece orice religie impune anumite
standarde morale, care, la rândul lor, determinã din partea adepþilor respectivei
religii o conduitã moralã care încearcã sã fie pe mãsura acestor standarde. De
asemenea, orice religie prevede ºi mãsuri cu caracter punitiv în cazul
nerespectãrii standardelor morale propuse de ea. Din aceastã cauzã, orice
justificare din punct de vedere raþional a moralitãþii este lipsitã de sens,
deoarece absenþa efectivã a regulilor nu impune un comportament moral. Cu
toate acestea, pãrerea noastrã este cã problema nu constã atât în respectarea
unor standarde morale din cauza mãsurilor punitive care se pun în aplicare în
cazul nerespectãrii standardelor. Creºtinismul are propriile valori morale ºi
propriul sistem de disciplinã în funcþie de fiecare Bisericã în parte. Totuºi, din
experienþa multor ani de exercitare a disciplinei bisericeºti, se observã cã unii
încalcã moralitatea creºtinã fãrã prea mari mustrãri de conºtiinþã ºi, de
asemenea, nu par sã sufere prea mult atunci când li se aplicã mãsuri
disciplinare. Prin urmare, orice soluþie orientatã exclusiv antropologic este
sortitã eºecului ºi nu justificã în nici un fel, cu atât mai puþin raþional, un
comportament moral. Problema devine mai acutã o datã cu plasarea acestei
probleme în contextul mai larg al religiilor lumii, care au un fundament ºi o
finalitate profund antropologicã. Este posibil ca una dintre modalitãþile de
rezolvare a acestei probleme sã fie reorientarea demersului teologic, care
priveºte atât chestiunile legate de credinþã, cât ºi pe cele legate de practicã, de
la domeniul existenþei umane spre o normã absolutã, aºa cum a încercat ºi
Küng. Totuºi, aceastã normã absolutã nu este Cristosul propus de Küng, ci
Cristosul propus de Scripturi în context bisericesc, adicã în cadrul comunitãþii
Duhului. Cu alte cuvinte, norma absolutã este Scriptura, care ne vorbeºte
despre un Cristos efectiv viu, Domnul ºi Mântuitorul tuturor oamenilor ºi care
locuieºte în cel care crede în lucrarea lui, prin Duhul Sfânt. Deci, s-ar putea
recurge la o altã metodã teologicã, ºi anume o reîntoarcere la o teologie a
prezenþei lui Cristos în cel credincios, fapt care determinã o schimbare a vieþii
omului ºi, în mod implicit ºi necesar, un comportament moral, în spiritul
creºtinismului autentic. 

 Cf. C.E. ARM ERDING, „Faith and Method in Old Testament Study: Story Exegesis”, în11

Pathway into the Holy Scripture, ed. Ph.E. SATTERTHWAITE, 34. 
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Teologia lui Küng reprezintã o perspectivã extrem de deschisã spre dialogul
inter-religios, cu toate cã, prin metodologia ºi cristologia sa, rãmâne în sfera
mai largã a problematicii creºtine. În contextul pluralismului religios, Küng
propune o teologie care trebuie sã aibã în centru persoana istoricã a lui Isus din
Nazaret, al cãrui mesaj actualizat pentru contemporaneitate poate rezolva
problemele cu care aceasta se confruntã. Nerevendicat de teologii protestanþi
ºi respins, cel puþin oficial, atât de teologii catolici, cât ºi de cei pluraliºti, Küng
rãmâne un gânditor original, a cãrui îndrãznealã epistemologicã oferã suficiente
teme de reflecþie pentru oricine îºi pune întrebãri cu privire la rostul sãu în
lume.

Concluzie

Promovând credinþa în Isus ca arhetip fundamental al relaþiilor dintre
oameni, Küng deschide dialogul cu celelalte religii, deoarece Isus trebuie sã fie
relevant nu numai pentru creºtini, ci ºi pentru adepþii altor religii. Rãspunzând
teologiei pluraliste, care încearcã sã distrugã afirmaþiile cu caracter absolut ale
creºtinismului, Küng insistã asupra unicitãþii lui Cristos, deoarece, în opinia lui,
lipsa unei norme absolute duce la diluarea moralitãþii. Întrucât teologia
pluralistã urmãreºte dezavuarea oricãrei norme cu caracter absolut, Küng
propune credinþa în Isus ca arhetip fundamental al relaþiilor interumane chiar
în contextul pluralismului religios, afirmând cã, numai din punct de vedere
raþional, moralitatea nu poate fi justificatã. Singurul aspect al existenþei umane
care justificã moralitatea este religia, aceasta din urmã avându-l pe Isus Cristos
ca normã absolutã. 

Punctul forte al teologiei lui Küng este dialogul creativ, cu nuanþe filozofice
ºi apologetice, în primul rând cu ºtiinþa modernã, iar apoi cu religiile
contemporane. De asemenea, Küng propune o teologie globalã, atentã la
complexitatea existenþei umane ºi la diferitele moduri de interpretare a
realitãþii. Tot astfel, el redefineºte natura pretenþiilor de adevãr ale
creºtinismului în contextul teologiei globale propuse de el ºi demonstreazã
caracterul justificabil din punct de vedere raþional al credinþei creºtine.
Deficienþele teologiei lui Küng rezidã cu precãdere în metoda teologicã ºi în
reinterpretarea doctrinelor creºtine. Küng acordã o prea mare încredere metodei
istorico-critice, iar adevãratul Cristos îi este accesibil numai prin intermediul
acestei metode. De asemenea, el este de pãrere cã raþiunea criticã transcende
Scriptura ºi tradiþia creºtinã, astfel încât Cristosul pe care îl descoperã în aceste
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documente este doar un om, a cãrui existenþã se rezumã la domeniul finit al
istoriei. 
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The Summary

By promoting faith in Christ as fundamental archetype of all relationships among
people, Hans Küng broadly opens the dialogue with other world religions. His
basic idea is that Christ should be relevant not only to Christians but also to the
followers of other religions. In his attempt to provide an accurate answer to the
challenge of pluralist theology, Küng underlines the uniqueness of Christ. His
main reason for such an approach is that the lack of an absolute norm inevitably
leads to the destruction of morality. As he perceives the objective of pluralist
theology to be the eroding of any absolute norm, Küng introduces the concept of
faith in Christ as fundamental archetype of all human relationships right within
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the context of theological debates concerning religious pluralism. At this point,
although he favours reason to a very high degree, Küng admits reason cannot
fully justify the need for morality. Thus, in his opinion, the only aspect of human
existence that justifies morality altogether is religion, namely Christianity, by
means of its absolute norm, which is Jesus Christ. Küng’s global theology pays
heed at the complexity of human existence and to various ways of interpreting
reality which is accordingly an important step towards dialogue with other world
religions.



IMPACTUL MEDICAL AL CREDINÞELOR 
ªI PRACTICILOR RELIGIOASE

Prof. Dr. Eduard Bild
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie „Gr. T. Popa”, Iaºi

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



198

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
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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.



224

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.



DOCUMENTE DE ARHIVÃ

„ªCOALA” RELEVATÃ ÎN FILE DE ARHIVÃ (SEC. XIX)

Pr. Alois Moraru & dr. Dãnuþ Doboº

Dupã ce în paginile acestei reviste au fost inserate diferite conferinþe ºi
dezbateri privind rolul Bisericii în dezvoltarea sistemului de învãþãmânt, în cele
ce urmeazã vã supunem lecturii fragmente din unele documente din secolul al
XIX-lea, pãstrate în diferite arhive, din care transpare interesul episcopilor ºi
preoþilor pentru promovarea învãþãmântului în Moldova. Am dorit ca aceste
fragmente documentare sã nu fie comentate, lãsându-le cititorilor posibilitatea
de a le evalua influenþele pe care le-au avut în cadrul socio-politic al vremii.

Înainte de a transcrie documentele selectate, dorim sã vã supunem atenþiei
câteva consideraþii istorice privind implicarea Bisericii Catolice în problemele
de învãþãmânt. Pentru a putea face o paralelã cu ceea ce s-a întâmplat în
Moldova, considerãm binevenite ºi câteva informaþii generale.

ªcoala popularã în þãrile occidentale îºi are rãdãcinile în chiar primele
instituþii ale creºtinismului, fiind direcþionatã în special spre alfabetizarea
poporului. Parcursul istoric al acestui tip de ºcoli începe cu ºcolile
catehumenale ºi catehetice ºi se dezvoltã, începând cu secolul al V-lea, cu
ºcolile parohiale. Parohia va deveni mediul potrivit pentru ºcolile populare, iar
parohul va fi, în acelaºi timp, ºi profesorul localitãþii.

Biserica se va impune organizând instituþii de activitate pedagogicã ºi
didacticã, iar episcopii ºi parohii vor organiza ºcoli populare (pentru copiii
sãraci) în cele mai îndepãrtate localitãþi. În general, fondarea ºcolilor a fost
favorizatã de ajutorul caritativ al administraþiilor comunale ºi al
confraternitãþilor private (principi, aristocraþi etc.). În acest tip de ºcoli
elementare sau primare, cu statut gratuit ºi îndreptate în special spre cei sãraci,
se învãþau elementele fundamentale de citire ºi scriere. Cu bula papalã Studium
orbis, din 1512, a papei Leon al X-lea, au fost reorganizate la Roma ºcolile
populare primare pentru instrucþia popularã ºi cateheza copiilor în cadrul
parohiilor, ºcoli cunoscute sub titlul generic de „ºcoli populare de doctrinã
creºtinã”. Acestea s-au ramificat în ºcoli parohiale festive (de duminicã), ºcoli
de cartier, ºcoli de doctrinã creºtinã ºi instrucþie abecedarã, ºcoli parohiale de
instrucþie literarã pentru cei sãraci, ºcoli papale, ºcoli internat (pensioane),
ºcolile gratuite ale unor aristocraþi, ºcoli populare gratuite ale unor congregaþii
religioase, ºcoli populare gratuite de orientare în muncã etc. Ultima
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reorganizare a acestui tip de ºcoli se va înregistra în 1824, prin intervenþia
papei Leon al XII-lea. Noua configuraþie a ºcolilor specifice secolului al
XIX-lea va fi urmãtoarea: ºcoli de cartier, ºcoli parohiale, ºcoli private, ºcoli
serale, ºcoli pontificale, ºcoli ale mãnãstirilor ºi ºcoli ale unor societãþi private,
laice sau ecleziastice.

Un sumar bilanþ al sistemului scolastic catolic în Moldova trebuie sã înceapã
cu proiectele scolastice din secolul al XVII-lea. Ne referim la proiectele
scolastice ale misionarilor Paul Bonici (1632), Bartolomeu Bassetti
(1642-1644) ºi Anton Renzi (1697). Au existat probabil ºcoli modeste ºi în
secolele XIII-XVI, în perioada de început a activitãþii misionarilor în Moldova.
În 1589, de exemplu, Petru ªchiopul, domnul Moldovei, îi îndemna pe catolici
sã-ºi trimitã copiii la ºcoala pe care urmau sã o deschidã cãlugãrii iezuiþi la Iaºi.
Aceasta avea sã fie deschisã dupã anul 1643, când proiectul fondãrii unui
seminar pentru clerul indigen, hotãrât de sinodul diecezan de la Cotnari, s-a
transformat într-o ºcoalã elementarã sub conducerea lui Paul Beke, secretarul
episcopului Marcu Bandini. Relaþia episcopului vizitator Petru Bogdan Baksic,
din 1641, menþioneazã la acea datã existenþa la Cotnari a unei ºcoli catolice ºi
a unui profesor care o deservea.

Iezuiþii aveau sã organizeze, în 1700, la Iaºi, prima ºcoalã catolicã
româneascã, în sensul strict al cuvântului, cu o activitate desfãºuratã timp de
decenii, dar cu pauze impuse de condiþiile politice interne ºi internaþionale ale
vremii. Aceasta era o ºcolarã parohialã primarã, unde doi profesori iezuiþi
polonezi predau elevilor materiile elementare. Ea a fost frecventatã la început
de fiii unor familii aristocratice din Iaºi, deºi trebuia sã fie destinatã copiilor
catolici sãraci. Evoluþia ulterioarã a ºcolii va fi profund influenþatã de conflictul
dintre iezuiþi ºi franciscani, aceºtia din urmã susþinând teza conform cãreia
iezuiþilor le era interzis sã desfãºoare activitãþi strict pastorale. Aceastã ºcoalã
îºi va înceta temporar activitatea o datã cu suprimarea ordinului iezuiþilor, în
1773, fiind redeschisã în 1817, graþie eforturilor episcopului Berardi ºi ale
misionarilor franciscani.

Pentru secolul al XVIII-lea putem aminti ºi alte proiecte ºcolare,
nematerializate însã. Astfel, în 1740, prefectul Giacinto Lisa (1739-1744) a
propus Congregaþiei De Propaganda Fide deschiderea la Sarfalau a unui
colegiu pentru misionari, unde aceºtia puteau sã studieze limbile românã ºi
maghiarã înainte de plecarea în misiunea din Moldova; iar în 1752, episcopul
Raimund Stanislau Jezierski (1737-1782), autorul transferului sediului
Episcopiei de Bacãu la Snyatin, în Polonia, a cerut aprobarea papei Benedict
al IV-lea pentru deschiderea unui seminar destinat tinerilor moldoveni.
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Pentru comparaþie, menþionãm faptul cã la Bucureºti prima ºcoalã catolicã
fusese deschisã în 1815. Probabil cã aceastã ºcoalã a funcþionat pentru scurt
timp, deoarece, în 1830, episcopul Giuseppe Molajoni fondase o nouã ºcoalã
la Bucureºti, încredinþatã la început unui misionar franciscan observant. În
august 1845, episcopul Molajoni a fondat la Bucureºti un mare institut catolic,
încredinþat în 1852 Damelor Engleze, cu numeroase ºcoli gratuite ºi pensioane.
La sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului al XX-lea, Damele
Engleze aveau în Bucureºti douã mari pensioane, trei ºcoli populare, un
orfelinat, o ºcoalã de arte ºi meserii, o casã, ºcoalã pedagogicã dupã sistemul
lui Froebel ºi un noviciat. La aceeaºi datã, Damele Engleze aveau deschise alte
pensioane la Brãila, Craiova ºi Turnu-Severin, precum ºi ºcoli populare în
aceleaºi oraºe. Tot la începutul secolului al XX-lea, surorile Notre Dame de
Sion au deschis la Bucureºti un institut catolic cu un pension ºi o ºcoalã
parohialã pentru bãieþi. În toatã aceastã perioadã, au fost fondate alte ºcoli
catolice la Brãila (douã ºcoli), Grãuºor (lângã Câmpina), Câmpulung,
Caramurat (Constanþa), Cataloi (Tulcea), Cioplea, Craiova, Culelia (Tulcea),
Giurgiu, Malcoci (Tulcea), Piteºti, Ploieºti, Popeºti – Condurat, Râmnicu
Vâlcea, Sinaia, Sulina, Târgoviºte, Turnu Severin.

În ceea ce-i priveºte pe Fraþii ªcolilor Creºtine, aceºtia au venit la Bucureºti
în 1861, deschizând prima casã ºi ocupându-se în special de ºcoala primarã
parohialã. În 1871, aceºti cãlugãri vor pãrãsi Bucureºtiul, unde vor reveni 27
de ani mai târziu pentru a prelua din nou ºcolile primare din Arhiepiscopia de
Bucureºti, respectiv ªcoala „Sfântul Iosif” ºi ªcoala „Sfântul Andrei”. În 1904,
aceºtia vor deschide o altã ºcoalã la Craiova; în 1913, una la Brãila; în 1918,
pe cea de la Satu Mare, iar în 1926, o ultimã ºcoalã la Oradea Mare. Toate
aceste ºcoli vor fi închise la sfârºitul celui ce-al doilea rãzboi mondial.

În Moldova, cu o mare întârziere, misionarii franciscani au pus bazele, la
începutul secolului al XIX-lea, unui important sistem ºcolar dupã modelul
ºcolilor parohiale de doctrinã creºtinã din Italia. Cu tact ºi inteligenþã,
misionarii aveau sã integreze acest sistem ºcolar realitãþilor româneºti, inclusiv
în susþinerea prioritarã a limbii române. Dupã un început, oarecum timid,
explicat ºi prin starea economicã deplorabilã a misiunii, ºcolile catolice aveau
sã cunoascã o extindere rapidã ºi sã fie apreciate de misionari drept opere
caritative, destinate catolicilor sãraci. Prin intermediul ºcolii, misionarii erau
convinºi cã puteau combate situaþia precarã a instrucþiei religioase a tineretului
catolic, situaþie care se manifesta în epocã atât la sate, cât ºi la oraºe.

Congregaþia De Propaganda Fide a fost autoritatea supremã care a
coordonat proiectele ºcolare din Moldova. Din motive care þineau de subsidiile
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anuale, dar ºi din lipsa personalului specializat în susþinerea procesului didactic
ºcolar, aceeaºi congregaþie a decis în multe rânduri închiderea temporarã a unor
ºcoli. Este tot atât de adevãrat cã, pentru aceleaºi motive, vizitatorii apostolici
înºiºi sau unii parohi locali aveau sã decidã suspendarea temporarã a unor ºcoli
parohiale de doctrinã creºtinã. Pentru aceeaºi perioadã, Operele Pontificale din
Lyon (Franþa) au reprezentat principala sursã financiarã atât pentru ridicarea de
biserici, cât ºi pentru fondarea ºi susþinerea ºcolilor catolice din Moldova.

Preotul Carol Magni preia mesajul spiritului de caritate promovat de
Congregaþia De Propaganda Fide de la Roma ºi de Operele Pontificale din
Lyon, decizând fondarea la Sãbãoani a unei ºcoli destinate copiilor sãraci, în
majoritate la acea datã. Evoluþia ulterioarã a acesteia va fi spre o ºcoalã
specializatã pentru formarea dascãlilor catolici. Pr. Carol Magni era conºtient
de existenþa analfabetismului în rândul credincioºilor catolici, pe care dorea sã-l
combatã fondând un mare numãr de ºcoli. Acest analfabetism, în concepþia sa,
ar fi putut pune în pericol chiar existenþa viitorului religiei catolice în Moldova.
De altfel, pericolul pierderii identitãþii catolice îi apãrea pãrintelui Carol Magni
atât de real încât avea sã lanseze avertismente succesive în acest sens cãtre
Congregaþia De Propaganda Fide. În sfârºit, iniþiativa personalã ºi curajoasã
a vizitatorului apostolic Carol Magni a fost încununatã ºi de succesul obþinerii
acordului direct al domnului Moldovei, Mihail Sturdza, el însuºi sensibilizat
de încetineala cu care prindea rãdãcini învãþãmântul românesc. Gestul sãu de
fondare de ºcoli venea ºi în întâmpinarea Congregaþiei De Propaganda Fide,
care aproba astfel de iniþiative privindu-i pe catolicii români.

ªcoala de la Galaþi a particularizat ºcoala catolicã din Moldova. A fost de
la început caritativã, adicã dedicatã sãracilor oraºului, dar reflectând, totodatã,
structura multiculturalã a catolicilor gãlãþeni. Modelul catolic multietnic ºi
ecumenic va fi adaptat ulterior ºi de surorile Notre Dame de Sion, creatoare ale
unui sistem ºcolar de mare prestigiu în istoria învãþãmântului românesc.

ªcoala de la Horleºti reprezintã una dintre revelaþiile arhivelor studiate ºi
redimensioneazã locul ºcolilor catolice în istoria învãþãmântului românesc, în
general, ºi al istoriei ºcolilor catolice pentru dascãli, în particular. Evoluþia
ºcolii trebuie sã fi fost de foarte scurtã duratã, motiv care explicã ºi precaritatea
surselor documentare în cauzã, reduse practic la afirmaþiile pãrintelui Carol
Magni.

Este un fapt pozitiv acela cã misionarii italieni au promovat ideea fondãrii
de ºcoli de dascãli la Horleºti, Sãbãoani, Bacãu sau Iaºi, proiect contracarat
însã de alþi misionari. Convinºi de importanþa acestui oficiu bisericesc, aceºti
misionari vor promova, în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, ideea
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fondãrii unei ºcoli de dascãli doar pentru anumite sate catolice. Absenþa
ºcolilor normale de învãþãtori, în general, ºi a celor normale catolice, în special,
a creat de la început un mare neajuns sistemului ºcolar catolic, care se vedea
astfel privat de prezenþa propriilor învãþãtori. Din acest motiv, pentru foarte
mulþi ani, ºcolile primare parohiale catolice au funcþionat cu învãþãtori aduºi
din afarã sau improvizaþi.

Încã înainte de 1864, anul reformei instrucþiei ºcolare promovate de
domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Ministerul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice
crease primele ºcoli statale catolice. Dacã, în selectarea unor sate catolice,
ministerul avusese în vedere raþiuni sociale ºi economice, pentru altele – de
exemplu, Sãbãoani –, ministerul þinuse cont de tradiþiile ºcolare ale satului
respectiv. Reforma din august 1864 nu a putut rezolva toate problemele
învãþãmântului românesc, ea deschizând doar calea unui cadru legislativ care
a permis ulterior dezvoltarea unei noi faze a evoluþiei ºcolilor. În ceea ce
priveºte învãþãmântul confesional catolic, acesta a trebuit sã se adapteze din
mers noilor realitãþi legislative ºi politice. Unele ºcoli catolice au fost închise,
altele au fost redeschise la sfârºitul secolului al XIX-lea sau la începutul
secolului al XX-lea, puþine având o evoluþie continuã în toatã perioada. Ceea
ce e semnificativ de relevat este faptul cã au fost conservate în întreaga
perioadã aceleaºi idealuri ºcolare ale cãror baze fuseserã puse începând cu anul
1817.

Biserica ºi ºcoala au reprezentat dintotdeauna un loc însemnat pentru satele
ºi comunitãþile catolice, fiind determinate chiar unele de altele. Altfel spus,
viitorul Bisericii ºi al catolicismului era considerat de preoþi ºi de credincioºii
catolici ca dependent ºi de progresul ºcolilor confesionale. ªcoala catolicã
româneascã a purtat ºi amprenta fondatorilor acestora, evoluþia în timp a unor
ºcoli fiind limitatã doar la perioada cât unii dintre vizitatorii apostolici s-au
aflat în Moldova.

Formarea unui cler indigen, prin deschiderea unui seminar în Moldova, a
fost o constantã în preocupãrile Vicariatului Apostolic, iar finalizarea acestui
important proiect ºcolar avea sã se materializeze, cu o mare întârziere, abia la
sfârºitul secolului al XIX-lea. Politizarea exclusivã a acestei probleme a
constituit cauza principalã a întârzierii punerii în practicã a proiectului.
Iniþiatorii fondãrii seminarului, episcopii Paul Sardi ºi Anton de Stefano, au
fost, în mod absolut nemeritat, ºi primele victime ale unor astfel de incriminãri
ºi interpretãri politice. Preotul Gheorghe Bauer, care era ºi un bun cunoscãtor
al realitãþilor româneºti, în calitatea sa de apropiat al episcopului Anton de
Stefano, aprecia faptul cã guvernul Moldovei condiþionase înfiinþarea
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seminarului de adoptarea unei legi speciale pentru misionari, al cãror acces în
þarã urma a fi limitat sau chiar interzis. Dupã anul 1859, atitudinea guvernului
României în problema seminarului catolic pare a se fi disociat de cea a ierarhiei
ortodoxe, atitudine favorizatã ºi de noua politicã internã ºi internaþionalã a
României. În mod paradoxal, graba guvernului de a vedea fondat seminarul a
avut drept efect excesiva politizare a chestiunii, care a favorizat ingerinþele
politice în organizarea ºi activitatea instituþiei care urma a fi fondatã. Este
semnificativ faptul cã punctele de vedere ale Vicariatului Apostolic al
Moldovei, ale Congregaþiei De Propaganda Fide ºi ale Curiei Generale OFM
Conv. au coincis în sensul recunoaºterii politizãrii proiectului seminarului ºi
a luãrii deciziei finale de a amâna fondarea acestuia.

Fondarea ºcolilor Notre Dame de Sion a constituit o adevãratã cotiturã în
istoria învãþãmântului ºcolar catolic românesc, iar momentul ales de episcopul
Salandari pentru deschiderea acestor ºcoli este plin de semnificaþii. Este
suficient doar sã ne gândim la faptul cã puþinele ºcoli parohiale de doctrinã
creºtinã intraserã într-o fazã de stagnare, fapt influenþat direct de starea
deplorabilã a instrucþiei ºcolare a populaþiei catolice. La sfârºitul deceniului al
ºaptelea din secolul al XIX-lea, ºcolile catolice erau deja surclasate cantitativ
ºi calitativ de cele ortodoxe sau chiar luterane. Problema nu o reprezenta
dezvoltarea ºcolilor confesionale de alt cult, ci faptul cã, în absenþa ºcolilor
catolice, tinerii catolici începuserã sã frecventeze aceste ºcoli, fapt care putea
influenþa negativ identitatea catolicã în Moldova. În mod paradoxal, ºcolile ºi
pensioanele catolice Notre Dame de Sion de la Iaºi ºi Galaþi au funcþionat de
la început cu un mare numãr de eleve ortodoxe ºi israelite, care proveneau, de
regulã, din familii înstãrite. Raþiunea o reprezenta politica Surorilor Notre
Dame de Sion ºi a fondatorului congregaþiei, Teodor Ratisbonne, de a-ºi
asigura dezvoltarea propriilor ºcoli în principalele oraºe ale Moldovei, asociind
ºi importante familii locale, care, la rândul lor, erau deosebit de atrase de
perspectiva de a-ºi vedea copiii educaþi în instituþiile ºcolare catolice moderne
de tip occidental. Proiectul ºcolilor Notre Dame de Sion a avut un aºa de mare
succes încât numeroase familii înstãrite din Iaºi ºi Galaþi au cerut pur ºi simplu
surorilor înfiinþarea de institute similare ºi pentru bãieþi, proiect nematerializat
însã. Putem concluziona cã sistemul institutelor Notre Dame de Sion a fost
corolarul unor eforturi inteligente ale Vicariatului Apostolic al Moldovei de a
se integra în realitãþile culturale ºi politice româneºti.

În materializarea proiectelor ºcolare catolice în secolul al XIX-lea,
conducãtorii Vicariatului Apostolic al Moldovei s-au bazat foarte mult pe
solidaritatea catolicã a Europei ºi pe cea a populaþiei catolice din România.
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Rãmâne o realitate impresionantã modul în care importante instituþii de
binefacere din Occident, în special Operele Pontificale din Lyon, oficialitãþi
ecleziastice, parohii din zonele de origine ale misionarilor ºi vizitatorilor
apostolici, unele guverne europene, consulatele strãine de la Iaºi ºi Galaþi etc.
s-au asociat Bisericii din Moldova ºi altor binefãcãtori pentru actualizarea
operelor catolice. Aceastã solidaritate catolicã internaþionalã nu s-ar fi putut
obþine fãrã un proiect clar ºi convingãtor din partea Bisericii Catolice din
Moldova, care argumenta urgenþa fondãrii ºcolilor catolice, tragerea semnalului
de alarmã privind viitorul credinþei catolice în absenþa ºcolilor, pericolul care
putea fi generat de lipsa instrucþiei pentru copiii catolici, în sensul cã nu puteau
fi crescuþi în deplinãtatea adevãrului doctrinei catolice.

Momentul fondãrii în secolul al XIX-lea a ºcolilor catolice este plin de
semnificaþii ºi reprezintã o etapã importantã în procesul formãrii ºi maturizãrii
identitãþii culturale a catolicilor din Moldova. De fapt, se reiau acum unele
proiecte culturale mai vechi ale catolicilor, iar finalitatea lor va constitui
suportul pentru alte proiecte în domeniile politic, cultural ºi religios ale
acestora. ªcoala va reprezenta, alãturi de Bisericã, suportul comunitãþilor
catolice aflate în plinã maturizare a cunoºtinþei membrilor acestora, iar scopul
proiectelor asistenþialistice ºcolare va fi acela de a conserva solidaritãþile
tradiþionale din satele ºi comunitãþile citadine catolice.

În Moldova, statul va recunoaºte, la mijlocul secolului al XIX-lea,
competenþa Bisericii pentru ºcolile de inspiraþie creºtinã ºi care reprezentau
unul din câmpurile sale de intervenþie în plan social. Bazele acestei asistenþe
vor fi reluate, aºadar, la începutul secolului al XIX-lea, dupã experienþa ºcolii
iezuite de la Iaºi ºi vor fi lãrgite în timp printr-un interes crescut ºi sistematic,
care va antrena majoritatea satelor ºi comunitãþilor catolice. Biserica se angaja
astfel sã gãseascã noi soluþii la o situaþie particularã a comunitãþii catolice,
dominatã de carenþe în domeniile culturii ºi instrucþiei ºcolare. Scopul final era
acela de a integra mai bine aceastã comunitate realitãþilor româneºti.

* * *

* 11 octombrie 1833 ºi 5 octombrie 1834 – pr. înv. Filip Nicola: Despre
necesitatea ªcolii Parohiale din Iaºi

„Sunt foarte mulþumit ºi fericit. Acum am început o ºcoalã parohialã, care
era atât de necesarã; nu se poate crede ce ruinã existã între tinerii catolici din
Iaºi. Existã chiar tineri de 18 ani care au încã de mãrturisit principalele
mistere, din cauza neglijenþei fraþilor din trecut (...) Am început sã fac ºcoalã
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pentru a readuce puþin aceastã neglijatã ºi nefericitã tinerime la bunele
sentimente. Un foarte frumos câmp mi s-a deschis pentru a face un foarte mare
bine, dar îmi lipsesc mijloacele. Nu toþi pãrinþii au cu ce cumpãra mãcar
catehismul... ºi rezidenþa nu-mi dã nici un ajutor, în timp ce datoriile pe care
le-au lãsat prefecþii din trecut sunt teribile (...) În aceastã ºcoalã stãteau
speranþele catolicilor pentru regenerarea spiritualã a copiilor lor.

Am susþinut ºcoala ºi 34 de copii cu pomana mea ºi cu munca mea de
învãþãtor. Aceastã ºcoalã a stârnit mult interes în oraº ºi a fost o surprizã
pentru populaþie prezenþa agentului Austriei în ziua de 7/19 august (1834, n.
n.) la examenul public, unde au fost distribuite premii consistente în cãrþi bine
legate ºi douã medalii de argint; ultimele mi-au fost dãruite de un domn, restul
le-a plãtit sãracul Nicola...”.

(Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iaºi, documente microfilmate din
Arhiva Congregaþiei De Propaganda Fide Roma, fond Moldavia, vol. 9, f. 423-
424.429)

* 21 martie 1837 – pr. Carol Magni: Despre ºcoala elementarã catolicã de
la Sãbãoani

„Trei motive m-au determinat sã o înfiinþez. Primul constã în faptul cã, în
timpul unei audienþe la domnul þãrii, Înãlþimea sa m-a înºtiinþat cu durere cã,
din toþi catolicii care locuiesc la þarã, nici unul nu ºtie sã citeascã ºi m-a rugat
sã iau mãsuri pentru a îmbunãtãþi aceastã situaþie. Al doilea motiv este cã
mulþi oameni inteligenþi care locuiesc la þarã, neavând altã soluþie, trimiteau
copiii lor la ºcolile ortodocºilor din oraºul Roman. Astfel, credinþa ºi
comportamentul acestor copii erau puse în pericol. Al treilea motiv ar fi cã,
prin înfiinþarea acestei ºcoli, am vrut sã fac un lucru plãcut sfintei Congregaþii
(De Propaganda Fide, n.n.), vãzând cã în scrisoarea numãrul 31 v-aþi
exprimat dorinþa de a avea mai multe ºcoli”.

(Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iaºi, documente microfilmate din
Arhiva Congregaþiei De Propaganda Fide Roma, fond Moldavia, vol. 9, f. 597)

* 1843 – ep. Rafael Arduini: Despre ºcolile elementare catolice din
Moldova

„Am susþinut ºcolile din Iaºi, Sãbãoani, Cãlugãra, Focºani, Galaþi ºi am
deschis, pe cheltuiala mea (adicã din Franþa), ºcolile din Huºi ºi parohia
Grozeºti. Dacã astãzi continuã sã existe, puteþi sã beneficiaþi de binele adus de
toate aceste ºcoli ºi cel mai mare avantaj este cã puteþi sã înlãturaþi din
serviciul Bisericii ºi al poporului cantorii ºi cateheþii strãini ºi funcþionarii
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satelor – persoane schismatice – ºi sã-i înlocuiþi cu catolicii noºtri indigeni,
educaþi ºi instruiþi în aceste ºcoli”.

(Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iaºi, dosar 1/1843, f. 57-58)

* 3 mai 1863 – înv. Gheorghe Teodosiu: Despre necesitatea mãririi ºcolii
din Pildeºti

„Domnule Ministru... Cu tot respectul, vã aduc la cunoºtinþã necesitãþile
acestei ºcoli... Fiindcã în aceastã comunã toþi locuitorii sunt catolici ºi
locuitori români, de prin satele megieºe ce ar voi a-ºi da copiii la ºcoalã ºi aici
nu pot gãsi gazdã pe la locuitori, fiind diferiþi în religiune ºi obiceiu, de aceea
am socotit de cuviinþã, Domnule Ministru, a vã ruga sã binevoiþi a îndatora pe
posesore prin contract de a face lângã ºcoalã o casã cu douã apartamente
pentru locuinþa copiilor ce ar veni la ºcoalã de prin satele strãine. Sigur,
fiindcã în curând s-ar împovãra ºcoala cu mai mulþi elevi vãzând cã se dã
gazdã gratuitã, cãci pânã acum unii copii de prin satele megieºe, din cauzã cã
nu au gazdã, sunt nevoiþi a frecventa ºcoala de pre la casele lor, departe de
câte douã ore mersu ºi aceasta numai când e vremea bunã, iar altfel fac o
mulþime de absenþe”.

(Arhiva ªcolii din Pildeºti, dosar Documente privitor la ªcoala din Pildeºti,
pãstrate ºi aranjate de învãþãtorul Gavril Horodniceanu, f. 7)

* 12 septembrie 1882 – ep. Nicolae Iosif Camilli: Despre întreþinerea
ªcolii de dascãli de la Sãbãoani

„Ar fi un lucru frumos înfiinþarea unei ºcoli interne, în care tinerii luaþi de
mici sã nu aibã ocazia sã se degradeze vãzând exemplul rãu al concetãþenilor
lor. Dar fiind imposibil, deocamdatã, înfiinþarea unui astfel de internat (pentru
ªcoala de dascãli din Sãbãoani, n. n.), va trebui sã ne mulþumim cu restabilirea
ºcolii de pe vremea episcopului de Stefano, când tinerii locuiau în sat ºi
frecventau în timpul zilei ºcoala”.

(Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iaºi, dosar 1/1846, f. 109)

* 9 aprilie 1896 – ministrul Petru Poni: Despre predarea orelor de Religie
în ºcolile de stat

„Noi, Ministru Secretar de Stat la Departamentul Cultelor ºi Instrucþiunii
Publice, decidem:

Se autorizeazã preoþii catolici sau reprezentanþii lor sã predea cursul de
religiune la ºcolele primare rurale o orã pe sãptãmânã. Acolo unde copiii
catolici înscriºi în ºcoalã sunt în majoritate, cursul de religiune se va face în



243

orele de clasã; iar ºcolele unde copiii ortodoxi sunt în majoritate, cursul se va
face afarã de orele de clasã. Ora în care se face cursul va fi ultima din zi. Ziua
va fi aleasã de preotul catolic în unire cu învãþãtorul ºi comunicatã
revizoratului”.

(Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iaºi, dosar 1/1875, f. 106v)



RECENZII

WILHELM DANCÃ, Logica filosoficã. Aristotel ºi Toma de Aquino,
Polirom, Iaºi 2002, 318 pag.

Cartea pãrintelui profesor Wilhelm Dancã, intitulatã Logica filosoficã. Aristotel
ºi Toma de Aquino, pe care editura Polirom o prezintã astãzi cititorilor, este, pentru
receptorul avizat al domeniului, ca ºi pentru acela care ia pentru prima datã contact
cu aceastã problematicã, un prilej fericit de a medita permanent la importanþa pe care
trebuie s-o acordãm, în orice moment ºi cu orice prilej, însemnelor omenescului. Iar
unul dintre aceste însemne, aflat desigur pe treapta de sus a unei posibile ierarhii
valorice, este raþionalitatea.

Cartea pe care o prezentãm are în vedere problema raþionalitãþii nu în sens generic
sau fundaþionist, cât mai degrabã în sens operaþional, pragmatic ºi instrumental: ea
pune la îndemâna cititorului interesat un set de cunoºtinþe cu privire la actele de
raþionare ºi rezultatele lor, cunoºtinþe prin intermediul cãrora putem sã pãºim mai
sigur în argumentãrile proprii, dar putem ºi sã contracarãm aparenta argumentare
propusã de ceilalþi. Omul are nevoie de un tribunal al raþionalitãþii, probabil singurul
în afara contestabilitãþii, prin care sã se judece pe sine, dar, mai ales, sã-i judece pe
ceilalþi din punctul de vedere al propunerilor întemeietoare cu care ne însoþim. Fiindcã
lumea realã, departe de a fi o lume idealã, se confruntã cu destule situaþii în care
aparenþele de raþionalitate îºi fac simþitã prezenþa.

Chestiunea aceasta este, fãrã îndoialã, o preocupare veche. Anticii greci în special,
pentru care orice cunoaºtere adecvatã trebuia sã serveascã triada de aur: Adevãr –
Bine – Frumos, au considerat cã nimic nu poate ºi nu trebuie acceptat ca achiziþie
cognitivã dacã nu are o întemeiere. Aristotel a dat conturul teoretic al acestui
imperativ în special în Analitici (primã ºi secundã), dar ºi-a imaginat cã este necesarã
ºi o verificare practicã a acestui contur, motiv pentru care a analizat condiþiile de
corectitudine ale artei dialecticii (în Topice ºi Respingerile sofistice) sau artei
oratorice (în Retorica).

Este temeiul pentru care constatãm, cu realã satisfacþie, cã lucrarea pe care o
propunem cititorului are ca punct de origine tratamentul aristotelic al principalelor
probleme legate de arta de a judeca bine ºi de a argumenta eficient. Nu este vorba,
fireºte, de un argument al autoritãþii, care, desigur, nu poate fi eludat în totalitate, ci
este vorba, fãrã îndoialã, de faptul cã profunzimea gândului Stagiritului în aceastã
problemã a dat o astfel de rezolvare, încât ea rãmâne ºi pentru epoca modernã un
punct de reper. Este suficient sã amintim sentinþa kantianã din Prefaþa la ediþia a doua
a Criticii raþiunii pure în care întemeietorul criticismului modern fãcea remarca –
desigur un omagiu adus lui Aristotel – cã, dupã anticul grec, logica pãrea sã fie
„închisã ºi terminatã”. Iar reevaluãrile în stil modern ale gândirii aristotelice, în
special ale silogisticii, spun ceva despre perenitatea unor rezultate la care s-a ajuns
încã din antichitate.
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Încercarea pãrintelui profesor Wilhelm Dancã merge pe tripartiþia de sorginte
aristotelicã: Categorii – Despre interpretare – Analitica primã, tripartiþie care a dat
naºtere, în tratatele de tradiþie, celor trei secþiuni ale logicii: logica noþiunilor, logica
judecãþilor ºi logica raþionamentului. Dincolo de nucleul clasic al problematicii – fãrã
de care nu se poate face nici un pas înainte în orice domeniu – lucrarea aduce destule
aspecte de noutate, mai ales prin relaþionarea gândirii aristotelice cu aceea a lui Toma
de Aquino în tratamentul acordat unora dintre problemele logicii de tradiþie.

De unde ideea de logicã filosoficã pentru un demers în care, cel puþin ca tematicã
ºi sistematizare, regãsim problematica logicii tradiþionale, care, în nici un caz, nu
poate fi gratulatã cu apelativul de „logicã filosoficã”? În mod cert, nu suntem în faþa
asumãrii nemeritate a unui titlu de nobleþe. În primul rând, lucrarea adaugã temelor
clasice de logicã destule elemente în care aspiraþia metafizicã este prezentã din plin:
raportul dintre abstractizare ºi iluminare, relaþia dintre sens ºi semnificaþie,
universaliile ºi lucrurile, predicamente ºi predicabile, raþionamentul speculativ etc.
În al doilea rând, chiar selecþia pe care o propune lucrarea are o intenþionalitate
metafizicã: din multitudinea de concepte proprii logicii tradiþionale, sunt reþinute cu
deosebire acelea în care reflecþia asupra gândului întemeietor este mult prezentã. ªi,
în al treilea rând, lucrarea se încheie, în mod fericit dupã opinia noastrã, cu
prezentarea a douã metode de cunoaºtere a lumii care sunt de sorginte metafizicã:
metoda analizei logice a limbajului (ce vine încã din nucleul gândirii Cercului de la
Viena), analizatã din perspectiva lui Wittgenstein ºi metoda reducþiei fenomenologice,
centru de greutate al fenomenologiei lui Husserl.

Prin modul de sistematizare a problematicii, prin claritatea ºi accesibilitatea
expunerii, prin scriitura care, nu o datã, îl captiveazã pe cititor, ne dãm seama cã,
probabil, textul care face substanþa acestei cãrþi este rezultatul unui profitabil exerciþiu
paideic, poate mijlocul cel mai bun de a exersa gândirea criticã în raport cu alteritatea.
Dacã lucrurile stau în aceastã manierã, atunci un dram de nefericire ºi insatisfacþie
trebuie sã-i cuprindã pe toþi aceia care au ratat aceastã experienþã de cunoaºtere: ne-a
scãpat deci, dacã nu un moment de unicitate, atunci cu siguranþã un moment de
frumuseþe intelectualã, parcã tot mai puþine în vremurile acestea când valorile nu-ºi
mai gãsesc parcã nici locul potrivit ºi nici mãcar cadenþa proprie.

Cartea pãrintelui profesor Wilhelm Dancã militeazã, fireºte, pentru cunoaºtere ºi
adevãr. Sunt, fãrã îndoialã, multe lucrãri care ºi-au propus acest scop. Ceea ce asigurã
acestui exerciþiu un loc aparte în acest efort perpetuu de apropiere a lumii e faptul cã,
în acest caz, se militeazã pentru adevãrul descoperit împreunã cu ceilalþi. Regãsim
aici ceva din magia metodei socratice, pe care puþini au înþeles-o, dar cei mai mulþi
au apreciat-o la superlativ pentru rezultatele sale. Nãdãjduim cã, cel puþin pentru cei
cu care va veni în contact, acelaºi rol sã-l aibã ºi încercarea pãrintelui profesor
Wilhelm Dancã.

Constantin Sãlãvãstru
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HORIA SALCÃ, În slujba adevãrului. Opinii ºi documente privitoare la
Biserica Românã Unitã – Greco-Catolicã, Transilvania Expres, Braºov 2001,
286 pag.

Autorul lucrãrii este un tânãr publicist, botezat ºi crescut în spiritul greco-catolic.
Din lucrare nu lipsesc argumente ce ilustreazã adevãrul într-o problemã care de mult
nu ar fi trebuit sã fie de actualitate.

Din conþinut, putem descifra cu vãditã argumentaþie istoricã adevãrul socio-etnic
ºi naþional, precum ºi cel religios, în care românii din Transilvania, ºi nu numai, se
gãseau de secole într-o stare de inferioritate faþã de celelalte naþionalitãþi.

Umilinþa flagrantã a naþiunii majoritare pe meleagurile strãmoºeºti, adicã românii,
care erau marginalizaþi, supuºi iobãgiei ºi dispreþului public, a determinat ca sfârºitul
secolului al XVII-lea ºi începutul secolului al XVIII-lea sã reprezinte începutul
luptelor de emancipare a românilor, pretinzându-se egalitate în toate cu celelalte
naþiuni conlocuitoare. Aceastã luptã a generat un studiu de apropiere faþã de Apus atât
din punct de vedere social, cât ºi din punctul de vedere spiritual.

Opþiunea românilor a fost netã alãturi de Biserica Romei. Argumentele în acest
sens ale autorului Horia Salcã cuprind o desfãºurare de evenimente, bazatã pe
documente, care a necesitat o muncã titanicã, iar publicarea documentelor în lucrare
reprezintã o indubitabilã necesitate de a recunoaºte cã salvarea neamului românesc
nu se putea realiza decât satisfãcând atât aspectul social, cât ºi cel spiritual, pe bazã
de realitãþi ºi pe bazã de adevãr.

Opþiunea de emancipare a poporului român nu mai putea fi amânatã. Trebuia sã
se regãseascã o soluþie în care, în plan cultural, sã se ajungã la deºteptarea naþiunii
care s-a realizat prin ºcolile Blajului, iar partea spiritualã sã-ºi gãseascã soluþia pe
bazã de adevãr religios. De aici, autorul prezintã o cercetare minuþioasã începând cu
urmaºul lui Isus, adicã sfântul Petru, care a fost învestit de însuºi Omul ºi Dumnezeu,
totodatã, sã lege ºi sã dezlege pe pãmânt, „cãci tot ce va lega ºi dezlega pe pãmânt va
fi legat ºi dezlegat în cer”. Acest adevãr de dogmã este relatat în amãnunþime de autor.

Pe plan naþional ºi social, opera se bazeazã pe originea poporului român, care este
latinã, documentatã prin argumente istorice, lingvistice ºi de continuitate tradiþionalã.

Autorul prezintã pe larg lupta de emancipare a poporului român sub toate aspectele
pe bazã de documente reproduse integral. În aceastã privinþã, redã atât în limba latinã,
cât ºi tradus, în limba românã: Enciclica cardinalului Kollonich din 2 iunie 1698,
arhiepiscop de Strigoniu. Apoi redã integral Dimploma întâia a împãratului Leopold
„pentru scutinþa uniþilor” de anumite obligaþii. Autorul mai publicã ºi a doua Diplomã
leopoldinã atât în limba latinã, cât ºi în limba românã din care reiese adevãrul în ce
priveºte producerea ca efecte pentru românii uniþi cu Roma, efecte de egalã
îndreptãþire cu celelalte naþionalitãþi.



247

În lucrare se prezintã, pe bazã de documente, lupta pe care episcopii români din
Ardeal au dus-o pentru realizarea unirii cu Biserica Romei ºi a dobândi drepturi civice
egale cu cele ale celorlalte naþiuni.

Autorul prezintã în continuare situaþia din þarã care prefigura mãsuri antiunionale
cu Biserica Romei. Astfel, gãsim aici publicatã Scrisoarea pastoralã colectivã a
episcopilor Bisericii Române Unite, din 29 iunie 1948. În acest capitol se explicã ºi
se argumenteazã ce înseamnã unirea cu Roma, de ce s-a fãcut unirea cu Roma,
suferinþele întâmpinate pentru realizarea Sfintei Uniri, acuzaþiile care se aduc ºi
mãrturia credinþei.

În lucrare se gãseºte publicat ºi Decretul nr. 177, din 4 august 1948, pentru
regimul general al cultelor religioase, precum ºi Decretul nr. 358, din 1 decembrie
1948, pentru stabilirea situaþiei de drept a fostului cult greco-catolic.

Aceste decrete sunt reproduse din Monitorul Oficial ºi din presa timpului.
Totodatã, se gãseºte publicatã Decizia 1719, din 27 decembrie 1948, a Consiliului de
Miniºtri, pentru stabilirea situaþiei de drept a fostului cult greco-catolic, publicatã în
Monitorul Oficial (partea 4B) nr. 303 din 29 decembrie 1948. Decizia este semnatã
de mai mulþi corifei ai partidului comunist, dintre care amintim pe dr. Petru Groza,
Gh. Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Th. Iordãchescu, Ana Pauker ºi alþii.

În continuare, autorul trece la perioada actualã din ultimii zece ani ºi publicã
Decretul-Lege nr. 9, din 31 decembrie 1989, privind abrogarea unor acte normative
publicat în Monitorul Oficial nr. 9, din 31 decembrie 1989, prin care, la punctul 20,
se abrogã Decretul nr. 358/1948, pentru stabilirea situaþiei de drept a fostului cult
greco-catolic. Decretul este semnat de dl. Ion Iliescu, preºedintele Consiliului
Frontului Salvãrii Naþionale.

În continuare, este publicat Decretul-Lege nr. 126, din 24 aprilie 1990, privind
unele mãsuri referitoare la Biserica Românã Unitã cu Roma (Greco-Catolicã),
publicat în Monitorul Oficial nr. 54, din 25 aprilie 1990, în care Consiliul Provizoriu
de Uniune Naþionalã decreteazã modurile de rezolvare a bunurilor preluate de stat prin
Decretul nr. 358/1948, situaþia juridicã a lãcaºurilor de cult ºi alte situaþii de
actualitate.

În lucrare se publicã ºi Documentul de la Balamand, din iunie 1991 ºi iunie 1993,
care, în final, nu a adus – aºa cum se spera – posibilitatea de împãcare a pãrþilor.

În finalul lucrãrii se publicã punctul de vedere al lui George Bariþiu, referitor la
rolul jucat de Biserica Românã Unitã cu Roma, aºa cum apare în monumentala lucrare
Istoria Transilvaniei pe douã sute de ani în urmã.

Mai precizãm cã s-a întocmit ºi publicat Raportul Comisiei Istorico-arhivistice
numite în cauza canonizãrii episcopilor martiri. Subliniem cu plãcere cã Horia Salcã
a fost cooptat ca membru al acestei Comisii, fapt pentru care îi adresãm felicitãrile
cuvenite ºi îi urãm mult succes în aceastã posturã.

Vizita Sfântului Pãrinte Ioan Paul al II-lea în România a fost prezentatã pe larg.
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Ne permitem sã subliniem cã lucrarea publicatã de cunoscutul publicist braºovean
Horia Salcã va constitui un ghid obiectiv în aprecierea circumstanþelor la zi, care,
dacã vor fi exploatate, vor conduce la cunoaºterea adevãrului ºi la rezolvarea
obiectivã a diferendelor create artificial.

Intenþia ºi stilul lucrãrii publicate degajã multã minuþiozitate, totalã obiectivitate
ºi intenþia de a se cunoaºte adevãrul ºi soluþionarea justã a neînþelegerilor ivite între
cele douã Biserici surori. Elementele de adevãr ºi justiþie pretind o conciliere justã,
grabnicã ºi obiectivã ca nedreptatea fãcutã Bisericii Române Greco-Catolice Unite cu
Roma sã fie înlãturatã prin restituirea grabnicã ºi integralã a tuturor proprietãþilor
rãpite în mod samavolnic încã în anul 1948.

Dacã refuzul acestor acte de justiþie va continua, înseamnã cã nu se urmãreºte
integrarea þãrii în rândul ºi alãturi de statele europene ºi nici a intra în organizaþiile
de securitate europeanã.

Sperãm cã raþiunea ºi justiþia vor învinge.
Aurel Leluþiu – Vasile Man

IACOB GHERGHELUCÃ, Omule, existã fericire, Radical, Drobeta Turnu-
Severin 2000, 354 pag.

Preotul Iacob Gherghelucã s-a nãscut pe 23.02.1960, în satul Bijghir, judeþul
Bacãu. ªi-a început drumul slujirii lui Dumnezeu încã de la vârsta de 5 ani, ca
ministrant. Dupã studiile liceale absolvite la Bacãu, devine student al Institutului
Teologic Romano-Catolic din Iaºi, fiind hirotonit preot în 22.06.1986, la Catedrala
Romano-Catolicã „Sf. Iosif” din Bucureºti, de cãtre Excelenþa Sa, arhiepiscop-
mitropolit dr. Ioan Robu. Drumul greu al pastoraþiei l-a început ca preot-vicar, la
Parohia Romano-Catolicã din Popeºti-Leordeni (1986-1987), urmat de un scurt popas
la Catedrala „Sf. Iosif” din Bucureºti (1987-1988). Marile sale încercãri sub prigoana
comunistã le trãieºte ca preot-paroh la Nãvodari (1988), dupã care va ajunge preot-
paroh la Drobeta Turnu-Severin (octombrie 1988), scriitor ºi traducãtor. 

Nu voi comenta aici volumul sãu de debut, intitulat Pãstor la Nãvodari (Editura
Radical, Drobeta Turnu-Severin 1997). E destul doar sã spun cã aceastã carte dã
mãrturie, cu simplitate, despre prigoana ºi persecuþia preoþilor catolici din perioada
comunistã, ca ºi alte apariþii similare ale altor autori care, în numele credinþei, au
îndurat mari suferinþe. Am punctat însã, la momentul apariþiei, evenimentul inefabil
al intrãrii unui porumbel alb – personificare a Duhului Sfânt în capela construitã de
preotul Gherghelucã la Nãvodari, ceea ce nu mai poate lãsa rece nici un suflet de
ateu…

Omule, existã fericire este un volum care îndeamnã cititorul spre un scop unic:
„acela de a-l cãuta ºi a-l gãsi pe Dumnezeu!”. O astfel de carte nu se poate scrie fãrã
o solidã pregãtire ºi culturã teologicã. Deloc surprinzãtor, punctul ei de plecare se aflã
sub influenþa celor douã motto-uri sugestive extrase din Noul Testament: Mt 18,1-4
ºi Mc 10,13-16. Demersul este mai mult decât convingãtor, pe alocuri provocator ºi
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incitant, deoarece, în linii mari, autorul foloseºte ca tehnicã de scriere dialogul, de
fapt, un mare merit al cãrþii: obþinerea adevãrului prin întrebãri ºi rãspunsuri, adicã
maieuticã. Este vorba, desigur, de un dialog interior, de sorginte teologicã, ºi nu
socraticã.

Gãsim aici, printre judecãþile profunde ale argumentaþiei, ºi alte douã puncte de
forþã: un exerciþiu de exorcism (pag. 84-142), completat de consideraþiile cardinalului
Giacomo Biffi, arhiepiscop de Bologna (cf. „O lecturã a fenomenului satanic”,
Actualitatea creºtinã 3 (1999) 5-7), ºi întâlnirea directã cu Mântuitorul (pag. 176-
178), ca o recompensã, dupã alungarea celuilalt dintr-un italian demonizat. Este
adevãrat cã, în cadrul spiritualitãþii catolice, sunt destul de rare exorcizãrile,
comparativ cu practica rãsãriteanã din ortodoxie, poate ºi pentru cã istoria recentã
consemneazã puþine cazuri de demonizãri printre creºtinii catolici, în raport cu fraþii
lor ortodocºi, însã totuºi nu trebuie subestimate puterile necuratului. Preotul
Gherghelucã a demonstrat cu martori, în vãzul mai multor credincioºi, cã diavolul
poate fi înfrânt ºi alungat, cu crucea, apã sfinþitã ºi rugãciuni, lucru deloc uºor fãrã o
credinþã puternicã, în lupta cu forþele întunericului. 

Întâlnirea directã ºi personalã cu Isus este descrisã sub semnul miraculosului, al
revelaþiei inefabile, astfel încât aproape cã nu poate fi analizatã prin cuvinte, fãrã
riscul de a-i scãdea din valoare. Mã voi abþine, deci, s-o comentez. Rãmâie-i,
cititorului, aceastã bucurie sau satisfacþie de a afla cã nu crede în zadar: Da,
Mântuitorul existã ºi ne vegheazã. Trebuie doar sã ºtii sã-l cauþi ºi-l vei gãsi, mergând
din aproape în aproape, ca în subtitlurile acestei cãrþi, de o frumuseþe desãvârºitã, care
te conduc spre adevãrul ultim. 

Isidor Chicet

IACOB GHERGHELUCÃ, Suferinþã sfâºietoare, Radical, Drobeta Turnu-
Severin, 2001, 564 pag.

Cunoscut deja prin celelalte douã cãrþi publicate pânã acum (Pãstor la Nãvodari
– 1997 ºi Omule, existã fericire – 2000), preotul Iacob Gherghelucã revine în atenþia
publicului cititor cu acest volum consistent, de o noutate absolutã în ceea ce priveºte
tehnica folositã.

Prin construcþia ei, structura ºi modul de folosire al citatelor, aceastã carte
reprezintã o temerarã încercare de psihopedagogie prin lecturã, în relaþia unui preot
cu creºtinii începãtori sau cu cei aflaþi în pragul convertirii. Niciodatã preotul nu le
ºtie pe toate, pentru cã este peste puterile unui om sã acumuleze ºi sã stocheze în
deplinã cunoaºtere ºi responsabilitate toatã înþelepciunea lumii. Tocmai de aceea
preoþii trebuie sã se foloseascã ºi de cãrþi, recomandându-le credincioºilor, ca un reper
al existenþei cotidiene, pentru autoiluminare, astfel încât noua razã de soare sã
pãtrundã pânã în cele mai adânci tenebre ale sufletului omenesc. 

Utilizând aceastã metodã a psihopedagogiei prin lecturã, autorul eliminã atitudinea
rigidã de comunicare între preot ºi credincioºi, generatã uneori de graniþele strâmte
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ale diferenþei dintre unii ºi alþii, în interiorul cãrora, de multe ori, dialogul este
strangulat. Justificarea unei astfel de acþiuni derivã din dorinþa fireascã de a recupera
prin orice mijloace cât mai multe suflete pierdute, cãci de cele mai multe ori, dacã nu
tot timpul, preotul este ºi doctor de suflete. 

Majoritatea cazurilor analizate în aceastã scriere sunt selectate din noianul
sufletelor feminine aflate în derivã, deoarece, întocmai ca ºi Eva, femeile sunt mai
vulnerabile în faþa pãcatului, însã, dupã regãsirea cãii lui Cristos, devin mai
credincioase decât bãrbaþii; multe dintre ele provin din ortodoxie ºi se reconvertesc
chiar când ajung pe buza prãpastiei, dupã ce preotul le întinde o mânã salvatoare. 

Mesajul de bazã al cãrþii este necesitatea întoarcerii la Bisericã, la comunitatea
religioasã izbãvitoare, cãci, aidoma tãciunelui scos din foc, ºi sufletul omenesc îºi
pierde cãldura ºi se stinge; locul lui trebuie sã rãmânã acolo, în jarul mistuitor, în
focul întreþinut de flacãra credinþei ºi a iubirii, pentru a face faþã capcanelor lumii
moderne ºi a-ºi dobândi, astfel, mântuirea... 

Cartea este dedicatã întregii ierarhii a Bisericii Catolice, începând cu Suveranul
Pontif Ioan Paul al II-lea, ºi, „de asemenea, în egalã mãsurã, tuturor preoþilor –
confraþilor ºi bunilor mei prieteni în Cristos –, cãlugãrilor, cãlugãriþelor ºi persoanelor
din viaþa consacratã, care, prin ofranda ºi dãruirea fiinþei lor, au menirea sã-i aline pe
oameni pânã la sfârºitul veacurilor”, un gest frumos, cu adevãrat memorabil al
autorului, câtã vreme este evident cã dispune de mari resurse sufleteºti ºi de o imensã
bunãtate.

Pentru a da consistenþã ideaticã celor nouã capitole ºi subcapitole aferente din
construcþia cãrþii au fost folosite temeinic motto-uri bogate, inspirat extrase din
Aeterna latinitas – Mica enciclopedie a gândirii europene în expresie latinã de Eugen
Munteanu ºi Lucia-Gabriela Munteanu (Polirom, Iaºi 1996). Celelalte surse ºi texte
folosite în structura cãrþii au fost precizate corect în notele de subsol. 

Dar iatã cum se justificã autorul, cum îºi motiveazã scrierea cãrþii:
„Dragã cititorule,
Scriu aceastã carte cu o strângere de inimã. Îmi dau seama cã nu pot schimba

lumea cu îndrumãrile mele, dar aº fi bucuros dacã aº zdruncina-o un pic din temelii
(în sensul bun al cuvântului). Omule, mã adresez þie, oricine ai fi ºi oriunde te-ai afla.
Îþi scriu cu lacrimi în ochi, în inimã ºi-n suflet. Sunt cutremurat de tot ceea ce se
întâmplã în lume. Fiinþele omeneºti sunt zbuciumate. De aceea vreau sã încerc sã-þi
dau un rãspuns la problemele ºi chinurile tale. Aceastã carte priveºte fiinþa ta. Se
adânceºte în suferinþa ta sfâºietoare ºi vrea sã te ajute. Omul a fost mereu la fel din
punct de vedere sufletesc, atât în trecut, cât ºi în prezent, cum va fi probabil ºi în
viitor. În exterior, lumea se schimbã, dar în interior, nu. Cu acelaºi zbucium ºi aceleaºi
frãmântãri se vor confrunta oamenii mereu. De aceea vreau sã-þi rãspund, sã te sprijin;
tu te vei regãsi în paginile acestei cãrþi ºi vei fi fericit aflându-þi soluþia la cele mai
dificile întrebãri existenþiale”.



251

Pe de altã parte, volumul începe cu o introducere (Prolegomene I) care doar te
pregãteºte pentru Prolegomene II/ cititorul cãtre autor sau dialog introductiv pentru
captatio benevolentiae, de naturã sã dea prilejul autorului pentru niºte justificãri mai
complexe, în sprijinul demersului sãu menit sã contureze o psihopedagogie prin
lecturã.

Cele ºapte capitole care urmeazã conþin mai multe subcapitole, fiecare
reprezentând câte un caz distinct al unei persoane aflate în dificultate, care apeleazã
la ajutorul preotului, povestindu-ºi viaþa ºi problemele, în afara sacramentului
Spovezii, aºadar, un alt fel de confesiune. De la caz la caz, în afara rugãciunilor ºi a
îndemnurilor creºtineºti, preotul le recomandã oamenilor aflaþi în suferinþã diverse
lecturi, mai bine spus o terapie prin lecturi din marea înþelepciune a lumii.

Jaloanele acestei bibliografii spirituale cuprind scrierile papei Ioan Paul al II-lea,
arhiepiscop dr. Ioan Robu, preot Claudiu Dumea, sfântul Augustin, mons. Vladimir
Petercã, Baltazar Gracian, Alfons Rodriguez, Thomas à Kempis, Karl Rahner / Tullo
Goffi, sfântul Bonaventura, Paul Winninger, Michel Quoist, Thomas Spidlik, Phil
Bosmans, cãrþile fundamentale editate de ARCB (Catehismul Bisericii Catolice –
1993, Vieþile sfinþilor, I-II – 1983 ºi Cuvinte de har – 1993), autori laici printre care
Tolstoi, Michel de Certeau, Carlo Ginzburg, Giovani Papini, Soloviov, Fernand
Comte, Isidor Chicet, Peter Lemesurier, Virgil Nemoianu, Mircea Eliade, ªtefan
Nicolae, Jonathan Barnes, Martin Opitz, Morden Orion/Gaston Courtois, Ioan Andrei,
precum ºi exponenþi ai spiritualitãþii ortodoxe, cum ar fi Enzo Bianchi sau scrierile
pãrinþilor apostolici etc. 

În final, o Addenda propune un ultim dialog între autor ºi cititor, în care se
schimbã impresii asupra lecturii, ºi autorul nominalizeazã, recunoscãtor, preoþii care
l-au ajutat în formarea spiritualã, binefãcãtorii ce i-au fost alãturi de-a lungul vieþii.
Poate nu întâmplãtor, aceastã carte a fost finalizatã într-o zi de 28 august (1998),
sãrbãtoarea sfântului Augustin, un motiv în plus pentru o lecturã mai puþin obiºnuitã,
poate chiar fascinantã. 

Aº încheia aceastã prezentare cu un punct de vedere personal: pe lângã toate
dificultãþile existenþiale, descrise în prezentul volum, pentru om este cu adevãrat o
suferinþã sfâºietoare aceea de a exista în aceastã lume, ºi nu alãturi de Dumnezeu,
acolo sus, în cer, ceea ce se dobândeºte foarte greu, uneori imposibil, dacã nu te laºi
condus de preceptele credinþei...

Isidor Chicet

Memoriile sorei Lucia, I, Radical, Drobeta Turnu-Severin 2000, 354 pag.
(compilaþie de Padre Luigi Kondor, SVD, traducere din italianã de Iacob
Gherghelucã, dupã ediþia a IV-a din ianuarie 1998).

În strãinãtate, existã o bibliografie bogatã a apariþiilor de la Fatima, din care puþine
titluri au ajuns ºi la îndemâna cititorului român (cf. Petit F. Carret, Madona de la
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Fatima. Apariþii, pelerinaje, cult, Paris 1943; Fatima, Torino 1994 etc.), cãrora li se
adaugã ºi câteva contribuþii originale de readucere în atenþie a fenomenului (cf.
Claudiu Dumea, Maria în apariþiile sale, ARCB, Bucureºti 1997; Isidor Chicet,
Cãlãtorie cãtre sfânta Maria, Radical, Drobeta Turnu-Severin 2000 etc.), însã nici
una dintre tipãrituri nu este atât de elocventã sau expresivã pe cât mãrturia directã a
sorei Lucia, ultima supravieþuitoare dintre cei trei pãstoraºi cãrora li s-a arãtat
Preacurata.

Iatã cã acum este un mare privilegiu pentru cititorul român sã aibã acces la aceastã
primã versiune în limba românã a Memoriilor sorei Lucia, graþie efortului depus de
inimosul preot Iacob Gherghelucã, pentru a traduce acest prim volum din italianã.

În ceea ce mã priveºte, ca orice creºtin practicant, dar ºi ca scriitor, aveam un gust
amar, ori de câte ori mi-au trecut prin faþa ochilor alte versiuni ale acestei cãrþi, în alte
limbi, deoarece nu apãruse, încã, ºi în româneºte, dar acum, în sfârºit, ne putem
bucura – prin grija acestui devotat slujitor al Domnului ºi al sfintei Maria – de
cuvintele simple ale sorei Lucia, care îºi reaminteºte, fascinant, miracolul de la
Fatima. 

Marele câºtig pentru creºtinului practicant, sau cel pe cale de a fi, care citeºte
aceste Memorii, este acela sã afle zguduit la câte privaþiuni s-au supus micii pãstoraºi
de la Fatima, pe nume Jacinta, Francisc ºi Lucia, din iubire pentru Dumnezeu, un
exemplu cutremurãtor pe care neîndoielnic ar trebui sã-l urmeze cât mai frecvent ºi
oamenii mari. Pe de altã parte, cititorii vor remarca, desigur, împlinirea promisiunii
sfintei Maria de a o þine mult pe pãmânt pe Lucia (aflatã, iatã, la peste 90 de ani),
pentru a da mãrturie. Lumea cunoaºte acum ºi al treilea secret de la Fatima, dezvãluit,
recent, la Vatican. Aºadar, sã luãm aminte ºi sã iubim, din tot sufletul, inima
neprihãnitã a Mariei.

Dupã cum ne încredinþeazã în prefaþã ºi autorul compilaþiei, Padre Luigi Kondor,
SVD, vice-postulator în procesele de beatificare ale lui Francisc ºi a Jacintei, „cea de-
a patra ediþie a primului volum al Memoriilor sorei Lucia în limba italianã prezintã
puþine diferenþe faþã de ediþiile precedente; oferã numai primele patru memorii, scrise
din ordinul episcopului de Leiria, ºi apendicii I ºi II care se referã la apariþiile din
Pontevedra ºi Tuy – dupã care urmeazã promisiunea din 13 iunie 1917: «voi veni sã
cer consacrarea Rusiei la Inima Neprihãnitã ºi împãrtãºania reparatoare în primele
sâmbete ale lunii»”.

Din prima memorie aflãm amãnunte inedite despre Jacinta, sã le spunem
exhaustive, câtã vreme se referã la întregul ei traiect pãmântesc, din a doua memorie
se reliefeazã pregnant personalitatea Luciei, angrenatã în fenomenul apariþiilor, aºa
cum era atât înainte, cât ºi dupã, din a treia memorie se contureazã impresia
escatologicã asupra Luciei ºi în a patra memorie este reliefat Francisc – cel de-al
treilea pãstoraº de la Fatima. Urmeazã un istoric al apariþiilor cu multe detalii neaduse
la luminã în alte scrieri, un epilog ce conþine alte însemnãri cu privire la Jacinta, ºi
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apendicii precizaþi anterior cu noile apariþii ale Preacuratei la Pontevedra ºi Tuy, de
care s-a bucurat aceeaºi Lucia...

Bogãþia informaþiei relevatã prin stilul simplu ºi direct al sorei Lucia, care, fãrã un
bagaj cultural deosebit, induce cititorului aspecte esenþiale ale fenomenului de la
Fatima, este capabilã sã ne ofere o viziune amplã asupra a tot ceea ce s-a întâmplat
atunci, la Fatima, poate ºi cu aportul unor imagini ajutãtoare, fragmente din scrierea
olografã etc. Aºa cum precizam anterior, mãrturia ei directã, sincerã ºi obiectivã, fãrã
divagaþii inutile sau înflorituri, este mai importantã decât orice, aºa cum rezultã ºi din
ceea ce ne spune, în epilogul acestei cãrþi de o sinceritate dezarmantã: 

„Dar acum, întrucât ascultarea îmi porunci, am spus totul! ªi eu am rãmas ca un
schelet, despuiat de toate, chiar de propria viaþã, pus într-un Muzeu Naþional pentru
a aminti vizitatorilor mizeria ºi nimicnicia a tot ceea ce trece. Despuiatã în acelaºi fel,
voi rãmâne în Muzeul Lumii, amintind celor care trec nu mizeria ºi nimicnicia, ci
mãreþia Milostivirii divine.

Fie ca bunul Dumnezeu ºi Inima Neprihãnitã a Mariei sã accepte bietele sacrificii
pe care mi le-au cerut, pentru a reaprinde în suflete spiritul de Credinþã, Încredere ºi
Iubire”. 

Orice alte cuvinte sunt de prisos.
Isidor Chicet

Memoriile sorei Lucia, II, Radical, Drobeta Turnu-Severin 2002, 250 pag.
(compilaþie de Padre Luigi Kondor, SVD, traducere din italianã de Iacob
Gherghelucã).

Dupã apariþia primului volum din Memoriile sorei Lucia, în anul 2000, cu elanul
ºi hãrnicia ce-l caracterizeazã, preotul Iacob Gherghelucã a purces grabnic la
traducerea ºi publicarea celui de-al doilea volum, în primele luni ale anului 2002,
pentru a oferi cititorilor o ediþie completã a scrierilor sorei Lucia, astfel încât sã ne
putem face o viziune de ansamblu asupra unui fenomen din care þâºnesc multe
conotaþii spirituale, asemenea unor izvoare tumultoase care se bifurcã, mirobolant, din
izvorul originar. 

Aceastã ultimã scriere a sorei Lucia este încheiatã mai recent, în Carmelul de la
Coimbra, în 25.03.1993, ºi a apãrut ca un efect al Anului Internaþional al Familiei,
dupã Exortaþia Apostolicã a Papei Ioan Paul al II-lea, intitulatã Familiaris Consortio,
din 1981. 

Predominante, în acest volum care conþine cea de-a cincea ºi a ºasea memorie, sunt
amintirile despre pãrinþii Luciei, atmosfera ºi regulile din casa pãrinteascã, tot ceea
ce era legat de ambientul familial, din care-ºi va lua zborul, dar nu oricum, spre
deplina slujire a Domnului, sora Lucia, pregãtitã deja spiritual prin educaþia primitã
de la pãrinþi ºi apariþiile sfintei Fecioare.
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Dacã din primul volum al Memoriilor sorei Lucia puteam prelua ºi asimila
numeroase exemple ale sacrificiului de sine, pus în slujba Domnului, din acest al
doilea volum putem învãþa cu simplitate lecþia caritãþii creºtine, atât de necesarã în
zilele noastre, într-o lume crudã ºi violentã, supusã egoismului ºi aparent pãrãsitã de
Dumnezeu. 

Se mai observã la lecturã cã toatã familia Luciei a fost un model de viaþã creºtinã,
trãitã în credinþa faþã de Dumnezeu. Ar fi bine sã preluãm cu toþii acest bun exemplu,
care va rãmâne valabil în toate timpurile, câtã vreme familia va fi celula de bazã a
societãþii. 

Cartea este mai ales utilã cititorilor din mediul rural, care pot afla lesne cã nu sunt
mari diferenþe dintre cum trãia o familie creºtinã în Portugalia anului 1917 ºi cum
trãieºte azi, în România, o familie credincioasã.

Dintr-o altã privinþã, cartea lasã cititorului un gust amar, în ceea ce priveºte
dramatismul relaþiei dintre Lucia ºi mama sa, care, dupã ce a vizitat-o la Tuy, în
Spania, pentru a asista la profesiunea depunerii voturilor perpetue, în 3.11.1934, n-a
reuºit s-o mai vadã niciodatã, cãci Luciei nu i s-a permis de cãtre superiorii bisericeºti
ai acelor vremuri. Sunt de-a dreptul zguduitoare acele pagini din care aflãm cã nu i
s-a permis mamei Luciei nici mãcar sã vorbeascã la telefon cu fiica ei, chiar ºi când
se afla pe patul de moarte, pentru a-ºi lua rãmas bun, în 16.07.1942, dar nepãtrunse
sunt cãile Domnului ºi raþiunile care au condus la asemenea decizii în urma cãrora
Lucia s-a resemnat, ascultându-ºi superiorii... „Ne vom reîntâlni în cer...”, a mai spus
ea, deja obiºnuitã cu celelalte despãrþiri definitive de cei dragi, oferind toate aceste
sacrificii, din iubire, dreptului stãpân al tuturor...

Uneori, când stau ºi reflectez la tot ce am aflat, emoþionat, din lectura celor douã
volume din Memoriile sorei Lucia, mã întreb dacã marele regizor Franco Zeffireli –
autorul capodoperei cinematografice Isus (o ecranizare a Evangheliei dupã Luca) ar
putea sã-ºi mai mobilizeze încã o datã energiile, pentru o altã producþie care ar zgudui
lumea, despre Lucia ºi apariþiile sfintei Maria de la Fatima. Poate cã în felul acesta
mesajul ar ajunge mai lesne în cele patru zãri, peste mãri ºi þãri, pentru a înfrânge ºi
ultimele rezerve în a ne deschide inimile Mariei. Ar fi, poate, un film cutremurãtor,
capabil sã readucã milioane de suflete pe calea credinþei. Dar, pânã atunci, cu atât mai
mare este meritul pãrintelui Iacob Gherghelucã, traducãtorul acestei cãrþi de excepþie,
care, prin versiunea în limba românã, ne deschide o fereastrã în plus cãtre lumina
dumnezeiascã, cãci, aºa cum se întâmplã ºi cu bogãþiile naturii, nu te poþi bucura
decât de ceea ce cunoºti... 

Isidor Chicet

IOSIF BISOC, Sfântul Paul, omul sentimentelor adevãrate, Studii biblice
3, Sapientia, Iaºi 2002, 117 pag.

Personalitatea complexã ºi fascinantã a sfântului Paul este ca un miraj pentru
cititorul Sfintei Scripturi. Dintre apostolii lui Cristos, despre el avem cele mai multe
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informaþii datoritã relatãrilor din Faptele Apostolilor, datoritã scrisorilor pe care el
le-a scris ºi datoritã paºilor înainte pe care i-a fãcut ºtiinþa istoricã din ultima vreme.
Este tentant sã pui cap la cap informaþiile avute despre Apostolul neamurilor ºi sã
recompui imaginea cea mai plauzibilã a acestui vas ales, evreu convertit la credinþa
pe care o persecutase mai înainte cu fanatism.

Pãrintele Iosif Bisoc OFMConv. s-a lãsat sedus ºi s-a complãcut cu voluptate în
cercetarea izvoarelor ºi a studiilor anterioare, cãutând cu migalã sã ajungã la
dimensiunea cea mai profundã a sfântului Apostol: sentimentele adevãrate.

Nu i-a fost uºor. Pentru cã sfântul Paul înmagazineazã în sine toate contrastele: va
suferi toatã viaþa pentru acuza de apostazie faþã de poporul evreu pe care îl doreºte cu
toatã fiinþa sa, deschis lucrãrii lui Cristos pentru a-ºi împlini vocaþia sa mesianicã ºi
vrea, în acelaºi timp, sã fie fidel noii credinþe care i-a fost impusã de acela care a
devenit totul pentru el. Este mândru de strãmoºii sãi ºi credinþa lor, „cei de un neam
cu mine dupã trup, ei, care sunt israeliþi, cãrora le aparþine înfierea ºi mãrirea ºi
legãmintele ºi Legea ºi cultul ºi promisiunile, cãrora le aparþin patriarhii, din care se
trage ºi Cristos dupã trup”, dar se bucurã ºi se foloseºte de titlul de cetãþean roman pe
care îl avea din naºtere, ºi este deschis, în aceeaºi mãsurã, la tot ceea ce este bun în
curentele de gândire ale lumii greco-romane ºi chiar în religiile asiatice. Este „evreu
cu cei care sunt evrei, grec cu cei care sunt greci, barbar cu cei care sunt barbari”.
Tuturor li-l vesteºte pe Cristos. Violent ºi tandru, pasional ºi timid, nerãbdãtor de o
rãbdare fãrã margini, misionar neobosit ºi teolog limpede, profet neînfricat al Duhului
Sfânt, bulversând ºi demolând orice prejudecatã, Paul este, în acelaºi timp, un
organizator exigent ºi meticulos al comunitãþilor pe care le înfiinþeazã ºi pe care le
asistã cu gelozie ºi cu grija celui care le-a nãscut pentru Cristos.

Autorul lucrãrii de faþã procedeazã cu tact ºi mãiestrie, orânduindu-ºi rezultatele
cercetãrii logic ºi armonios. Îl cautã mai întâi pe Saul în primii ani de viaþã, în oraºul
Tars, la confluenþa dintre cultura greco-romanã ºi cea asiaticã, în familia lui de evrei
pioºi ºi grijulii faþã de educaþia copilului lor în oraºul natal ºi la ºcolile renumite de
la Ierusalim. Îl cautã apoi în perioada angajãrii sale totale în slujba iudaismului când
obþine încrederea mai marilor religioºi de la Ierusalim pentru a-i putea urmãri ºi
prigoni pe creºtini. Întâlnirea decisivã de pe drumul Damascului ºi convertirea
radicalã a lui Saul, precum ºi contactul cu Petru ºi creºtinii din Damasc ºi din
Ierusalim, ocupã un loc aparte în ansamblul lucrãrii. Apostolul înflãcãrat al lui Cristos
este urmãrit apoi în cãlãtoriile lui misionare pânã la Roma, unde va da mãrturia
supremã a fidelitãþii sale faþã de Cristos. Analiza succintã a scrierilor sfântului Paul
ºi a teologiei acestuia pregãteºte calea spre „Imnul iubirii”, încununarea apostolatului
ºi a misiunii acestui martor neînfricat al lui Cristos.

Lucrarea pãrintelui Bisoc este un îndrumar preþios în lectura Apostolului
neamurilor ºi o invitaþie ademenitoare pentru oricine vrea sã se apropie de izvorul
þâºnitor spre viaþa veºnicã a cuvântului lui Dumnezeu.

Alois Bulai
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CLAUDIU DUMEA, Dacã vrei sã fii desãvârºit, Spiritualitate 6, Sapientia,
Iaºi 2002, 411 pag.

Divinul Învãþãtor ºi Exemplu al oricãrei desãvârºiri, Domnul Isus a propovãduit
tuturor ºi fiecãruia dintre ucenicii sãi, de orice condiþie, sfinþenia vieþii al cãrei Autor
ºi Înfãptuitor este el însuºi: „Fiþi, aºadar, desãvârºiþi precum Tatãl vostru din ceruri
este desãvârºit” (Mt 5,48). Cãci tuturora le-a trimis pe Duhul Sfânt care sã-i îndemne
dinãuntru sã-l iubeascã pe Dumnezeu din toatã inima, din tot sufletul, din tot cugetul
ºi din toate puterile (cf. Mc 12,30) ºi sã se iubeascã unii pe alþii aºa cum Cristos i-a
iubit pe ei (cf. In 13,34; 15,12). Cei care îl urmeazã pe Cristos, chemaþi de Dumnezeu
ºi îndreptãþiþi în Isus Domnul nu dupã faptele lor, ci dupã hotãrârea ºi harul lui, au
devenit, în botezul credinþei, cu adevãrat fii ai lui Dumnezeu ºi pãrtaºi la natura divinã
ºi, prin aceasta, realmente sfinþi. Ei trebuie, aºadar, sã pãstreze ºi sã desãvârºeascã în
viaþa lor, cu ajutorul lui Dumnezeu, sfinþenia pe care au primit-o. Apostolul îi
îndeamnã sã trãiascã „dupã cum se cuvine unor sfinþi” (Ef 5,3), sã se îmbrace „ca
niºte aleºi ai lui Dumnezeu, sfinþi ºi preaiubiþi, cu simþãminte de îndurare, cu
bunãtate, cu smerenie, blândeþe, cu îndelungã rãbdare” (Col 3,12) ºi sã aibã roadele
Duhului în sfinþenie (cf. Gal 5,22; Rom 6,22). ªi pentru cã toþi greºim în multe (cf. Iac
3,2), avem mereu nevoie de îndurarea lui Dumnezeu ºi trebuie sã ne rugãm zilnic: „ªi
ne iartã nouã greºelile noastre” (Mt 6,12).

Este limpede, aºadar, pentru oricine cã toþi credincioºii, de orice stare sau condiþie,
sunt chemaþi la plinãtatea vieþii creºtine ºi la desãvârºirea iubirii: prin aceastã
sfinþenie se va ajunge la un mod de viaþã mai uman ºi în societatea pãmânteascã.
Pentru a dobândi aceastã desãvârºire, credincioºii trebuie sã-ºi foloseascã puterile
primite dupã mãsura darului lui Cristos, astfel încât, pãºind pe urmele lui ºi deveniþi
asemenea chipului lui, supunându-se în toate voinþei Tatãlui, sã se consacre din tot
sufletul preamãririi lui Dumnezeu ºi slujirii aproapelui. Astfel, sfinþenia poporului lui
Dumnezeu va creºte în roade îmbelºugate, dupã cum preabine o dovedeºte, în istoria
Bisericii, viaþa atâtor sfinþi (LG 40).

ALESSANDRO PRONZATO, Via crucis. Rugãciunea celui care suferã.
Trei itinerare, Sapientia, Iaºi 2002, 223 pag.

Considerând diferitele semnale, aº putea afirma cã, astãzi, Via Crucis nu este
nicidecum o devoþiune depãºitã. Dimpotrivã, este recuperatã din plin în multe
ambianþe. Curãþatã de crustele unui limbaj puþin cam vechi ºi obosit, de anumite
forme excesiv de pietiste, de un intimism exasperant, de anumite tonalitãþi
sentimentaliste, Via Crucis este practicatã având o referinþã directã la cuvântul lui
Dumnezeu ºi, mai ales, având o atitudine de adoraþie, de tãcere, de discreþie.

Mã gândesc cã se creeazã o adevãratã aºteptare în acest sens.
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De aceea nu am ezitat sã „învii” Via Crucis a celui pãcãtos, adãugându-i însã alte
douã scheme: Via Crucis pe urmele Trecãtorului ºi Via Crucis dupã Evanghelia
Sfântului Marcu.

Sunt trei itinerare diferite. Trei perspective diferite.
Via Crucis pe urmele Trecãtorului subliniazã cu tãrie actualitatea Pãtimirii

Omului, pentru cã Cristos continuã sã treacã pe drumurile noastre, având spatele
zdrobit de acea bârnã grosolanã ºi fiind condamnat, batjocorit, ajutat, întãrit, insultat,
rãstignit, despuiat, pãrãsit, aruncat afarã...

Astfel, Via Crucis devine singura „practicã de evlavie” în care sunt permise
distracþiile. Ba, chiar mai mult, acestea sunt de-a dreptul necesare. Vreau sã spun
distracþiile care au ca obiect prezentul, întâmplãrile de fiecare zi, contemporaneitatea
personajelor Pãtimirii.

Or, schema care este propusã vrea sã fie, în esenþã, un stimulent pentru a considera
Pãtimirea într-o cheie de actualitate ºi de coresponsabilitate. Într-un cuvânt, cã
suntem contemporani ºi complici, ºi nu simpli spectatori, fie ºi evlavioºi.

Pentru fiecare staþiune, schema este foarte simplã: evenimentul, impactul sãu
pentru lumea de astãzi, responsabilitatea mea, o rugãciune ºi câteva indicaþii pentru
a continua reflecþia la lumina cuvântului lui Dumnezeu.

Am putea spune: Ce are Cristos cu pãtimirea omului de astãzi? Ce am eu cu ea?
Aºadar, de la o „practicã de evlavie” la o „practicã incomodã”.
De aceea aceastã practicã, aºa cum este ea propusã, nu este o „chestie” care

priveºte doar Biserica. Trebuie sã avem ochii aþintiþi ºi inima deschisã asupra lumii
în care trãim.

Mai mult decât o trecere de la o staþiune la alta, în succesiunea tablourilor de pe
perete, e nevoie de o trecere de la o viziune devoþionalistã la o viziune cu adevãrat
creºtinã ºi pãrtaºã la realitatea care se aflã dincolo de „grãdina” sufletului nostru.

Calvarul, în dimensiunile sale reale, îl descopãr numai dacã ies afarã.
Cristos a mers (sau a fost târât) sã moarã în afara cetãþii.
Dacã ne încãpãþânãm sã rãmânem la adãpost, dacã nu ne lãsãm rãniþi, dacã nu ne

lãsãm ochii sã ardã de realitatea cea mai incomodã a timpului nostru, Marele Absent
din Via Crucis va fi tocmai el.

În Via Crucis a celui pãcãtos este dezvoltatã dialectica fugii (pãcatul) ºi a
mântuirii.

A treia schemã este mai potrivitã reflecþiei, meditaþiei. Sunt tablouri ale Pãtimirii
decupate din Evanghelia dupã sfântul Marcu.

Sunt convins cã aceastã practicã de secole poate ºi trebuie sã reînvie, ºi pentru cã
rãspunde la trei cerinþe fundamentale, la trei „descoperiri” ale timpului nostru: simþul
pelerinajului; recuperarea cuvântului lui Dumnezeu; angajamentul solidaritãþii.

Aº adãuga ºi cerinþa unui supliment de inimã. ªi chiar, dupã prea multele
intelectualisme aride ºi fluviile de vorbe goale, nevoia unui pic de duioºie.
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Fãrã a uita, desigur, cã Protagonistul de neînlocuit rãmâne el, neobositul Trecãtor,
care continuã sã strãbatã drumurile noastre, pentru a împãrtãºi mizeriile noastre,
pentru a pune pe umerii sãi povara noastrã, ºi sã declare boala sa incurabilã: iubirea
faþã de oameni.

Alessandro Pronzato

CLAUDIU DUMEA, Religii, Biserici, secte, privite din perspectivã
catolicã, Sapientia, Iaºi 2002, 256 pag.

Celebrul abbé Pierre povesteºte criza puternicã prin care a trecut timp de mai mulþi
ani, lovit fiind dintr-o datã de teribila realitate a pluralismului religios în lume. Avea
în jur de 14 ani: „Într-o duminicã dimineaþã, la o lecþie de religie, axatã în întregime
pe studii biblice adaptate la vârsta noastrã, lecþie þinutã de un pãrinte foarte remarcabil
(P. Ponteaux, dacã îmi amintesc bine) s-a nãscut în sufletul meu, ca un fulger
necruþãtor, acest gând: Tu eºti creºtin ºi te pregãteºti sã-þi angajezi în întregime viaþa
pe aceastã credinþã, dar dacã tu te-ai fi nãscut într-o familie musulmanã, sau
aparþinând unei religii asiatice oarecare, sau într-o familie de atei militanþi sau de
agnostici, tu, care pânã acum nu ai fãcut eforturi personale pentru a-þi da seama dacã
credinþa ta este adevãratã sau este o iluzie, mulþumindu-te sã asculþi ce þi s-a spus, te-
ai pregãti sã-þi angajezi în întregime viaþa într-o manierã cu totul diferitã. Prin urmare,
ce siguranþã ai cã adevãrul este de partea ta?”

Orice om, la orice vârstã, dar mai ales la vârsta tinereþii, este intrigat de existenþa
atâtor religii în lume ºi îºi pune întrebarea: care dintre ele este adevãratã? Dar, în
definitiv, poate mintea omului sã cunoascã religia adevãratã sau e condamnatã la o
stare de neputinþã agnosticã? Poate cã toate religiile sunt false ºi, în acest caz,
rãspunsul nu poate fi decât ateismul. Sau poate cã toate religiile sunt la fel de
adevãrate, ele fiind expresii diferite ale sentimentului religios sãdit în psihologia
umanã ºi de aici rezultã o atitudine de relativism ºi de indiferentism religios, atitudine
descrisã astfel de Ramakrishna: „Toate religiile sunt adevãrate: toate certurile dintre
ele sunt inutile. Noi vedem cã toate religiile au produs bãrbaþi ºi femei de cea mai
mare sfinþenie. A fi religios înseamnã a te strãdui sã-l realizezi pe Dumnezeu în tine,
nici mai mult, nici mai puþin. Spiritualitatea este inima religiei. Dogmele ºi doctrinele
îi divizeazã pe oameni ºi genereazã conflicte”.

În aceastã viziune, lucrul cel mai înþelept ar fi sã se construiascã un sistem
sincretist care sã sintetizeze ºi sã armonizeze mai multe curente spirituale ale
omenirii; e ceea ce încearcã sã facã în timpurile noastre New Age-ul.

Dacã cel care îºi pune întrebarea s-a nãscut creºtin, el ºtie cã, acum 20 de veacuri
în urmã, Fiul lui Dumnezeu, întrupându-se, a venit în mijlocul oamenilor pentru a le
aduce adevãrul definitiv cu privire la Dumnezeu. ªi mai ºtie cã numai prin Isus
Cristos, unicul Mijlocitor între Dumnezeu ºi oameni, se mântuiesc oamenii din toate
timpurile.
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Dar aici întrebarea pe care creºtinul ºi-o pune devine de-a dreptul dramaticã. Este
lucru clar ca lumina zilei faptul cã Isus Cristos a orânduit o singurã Bisericã, de vreme
ce a spus la Cezareea lui Filip: „Eu îþi spun: tu eºti Petru ºi pe aceastã piatrã voi zidi
Biserica mea” (Mt 16,18); Biserica mea, nu Bisericile mele. ªi totuºi cum se explicã
faptul cã în lume sunt atâtea Biserici care pretind, toate, cã sunt adevãrate? Poate fi
cunoscutã unica Bisericã a lui Cristos?

Confuzia creºte ºi mai mult din cauza sectelor care prolifereazã în lume astãzi mai
mult ca oricând.

Cartea de faþã nu are pretenþia de a fi un tratat complet ºi exhaustiv de istorie a
religiilor. Au fost publicate în ultimii ani destule lucrãri tratând pe larg ºi bine
documentat aceastã temã. Titlul cãrþii: Religii, Biserici, secte, privite din perspectivã
catolicã, îi delimiteazã precis conþinutul. E vorba de materiale preluate din diferiþi
autori, menite a fi prelucrate apoi spre a se elabora din ele un manual catolic de istorie
a religiilor pentru una din clasele de liceu. Cãzând proiectul manualului, acest
material brut, ca sã spun aºa, neprelucrat dupã toate normele ºtiinþifice ºi
metodologice, l-am expus sub formã de conferinþe la întrunirile Asociaþiei Medicilor
Catolici. La sugestia ascultãtorilor, m-am decis sã le public în acest volum.

Cartea se adreseazã catolicilor, dar nu numai lor, ci ºi tuturor celor care vor sã ºtie
ce gândeºte ºi ce atitudine are Biserica Catolicã faþã de alte religii, faþã de alte
confesiuni creºtine ºi miºcãri religioase. Ea se adreseazã, în primul rând, tinerilor,
pentru care problema pluralismului religios se pune în mod deosebit de acut. Ei se aflã
la momentul crucial când decid pe ce îºi construiesc în continuare viaþa: pe stâncã sau
pe nisip? 

Creºtinii vor înþelege mai bine cã „Toate religiile sunt cãi prin care omul îl cautã
pe Dumnezeu. Ele sunt numeroase. Revelaþia creºtinã este unicã, fiindcã este
Dumnezeu cel care îl gãseºte pe om” (Pavel Evdokimov).

Catolicii vor fi ajutaþi sã-ºi aprofundeze, sã-ºi conºtientizeze ºi sã-ºi personalizeze
mai bine propria credinþã. Evitând orice formã de intoleranþã ºi fanatism, fãrã a arbora
o atitudine de triumfalism – credinþa fiind un dar gratuit primit de la Dumnezeu –, ei
vor preþui bogãþiile culturale ºi religioase ale celorlalte curente religioase, vor respecta
libertatea de conºtiinþã a celor care îmbrãþiºeazã alte convingeri religioase, fãrã a
cãdea însã în relativism ºi indiferentism religios, deosebind adevãrul de eroare ºi
respingând tot ce se împotriveºte adevãrurilor credinþei catolice. Sperãm ca paginile
acestei cãrþi sã-i ajute pe cititori sã intre într-un dialog sincer cu cei care nu cred în
Cristos ºi cu creºtinii de alte confesiuni, þinând cont de cele douã principii
fundamentale ºi inseparabile ale ecumenismului autentic: adevãrul ºi iubirea, cãci,
dupã cum se exprimã papa Paul al VI-lea, „iubirea fãrã adevãr este oarbã, iar adevãrul
fãrã iubire ucide”.

Un spaþiu important s-a acordat în aceastã carte sectelor care prezintã un pericol
real, în special pentru tineri. Într-un document al Vaticanului din mai 1986, referitor
la secte, se atrãgea atenþia: „Noi nu putem fi în mod naiv irenici. Am analizat
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îndeajuns activitatea sectelor pentru a ne da seama cã atitudinile ºi metodele unora
dintre ele pot distruge personalitatea, pot dezorganiza familiile ºi societatea ºi cã
învãþãturile lor sunt foarte departe de învãþãtura lui Cristos ºi a Bisericii sale”.

Propunându-ºi un scop practic, lucrarea de faþã nu trateazã deloc sau aminteºte
doar în treacãt religiile cu care românii nu au nici o tangenþã, cum ar fi religiile antice
dispãrute sau religiile Americii de Sud sau religiile africane.

De asemenea, din miile de secte existente în prezent în lume, nu sunt amintite
decât cele care s-au infiltrat pe teritoriul românesc sau prezintã un anumit pericol. Se
insistã mai mult asupra cauzelor care îi împing în special pe tineri spre secte ºi asupra
mijloacelor de a-i ajuta sã iasã din ele pe cei care au cãzut deja în mrejele lor.

Facã Dumnezeu ca paginile acestei cãrþi sã-i ajute pe cititori sã ducã mai bine la
împlinire îndemnul apostolului Petru: „Fiþi totdeauna pregãtiþi sã vã explicaþi în faþa
celor care vã cer sã justificaþi speranþa voastrã. Sã o faceþi cu blândeþe, cu respect ºi
cu o conºtiinþã dreaptã” (1Pt 3,15). 

Claudiu Dumea
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PROGRAMA ANALITICÃ
de 
EDUCAÞIE RELIGIOASÃ CATOLICÃ

CLASA I
1 orã sãptãmânal    -     34 ore anual

REPARTIZAREA ORELOR:

Nr.
crt.

Tipuri de activitate Nr. ore

1
2
3

Predare - învãþare
Evaluare
La dispoziþia profesorului 

26 ore
6 ore

2 ore

Nr.
crt.

Unitãþi de conþinut
Nr. ore

Sem. I Sem. 
al II-lea

Total
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

32000
00000
00000
00000
00000
00000

I. Lumea în care trãim
Merg la ºcoalã
Alerg, sar, mã joc, vorbesc... sunt
viu
Minunãþiile cerului (1)
Frumuseþile pãmântului (2) 
Crearea omului. Pãcatul strãmoºesc
Persoanele de pe stradã ºi din casã
Semne creºtine religioase

II. În lume s-a nãscut Isus
Când se naºte un copil e sãrbãtoare.
E ziua mea
Se apropie ziua lui Isus; hai cu toþii
la Betleem
Sfânta Maria, Mama lui Isus
Isus s-a nãscut pentru noi 
Magii aduc daruri 

III. Sfânta Evanghelie povesteºte
viaþa lui Isus
Tata ºi mama mã ocrotesc
Isus trãieºte ºi creºte la Nazaret
Isus îºi alege prietenii 
Isus îi iubeºte pe copii
Isus se roagã Tatãlui
Isus povesteºte: 
     - pilda Talanþilor; (3)
     - pilda Fiului risipitor; (4)
     - pilda Samariteanului milostiv;
(5)
Isus intrã în Ierusalim
Isus ia ultima cinã cu prietenii sãi
(relatarea momentelor)
Isus îºi dã viaþa pentru cã ne iubeºte 
Isus înviat se aratã prietenilor 
Isus trimite pe Duhul Sfânt
O bisericã în mijlocul caselor 
Orã la dispoziþia profesorului

1e+12 1e+14 75142
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Anexã (Clasa I)

Teme specifice ritului bizantin (greco-catolic), datoritã necesitãþilor
pastorale:

(1) - Lumea nevãzutã. Îngerii
(2) - Lumea vãzutã
(3) - Nunta din Cana
(4) - Orbul din Ierihon
(5) - Învierea tânãrului din Naim 

Anexã (Clasa a II- a)

  (1) - Cain ºi Abel, copiii primilor oameni
  (2) - Noe, prietenul lui Dumnezeu
  (3) - Abraham, pãrintele tuturor credincioºilor
  (4) - Moise ºi Cele zece porunci
  (5) - David. Rugãciunea psalmilor
  (6) - Maria, prietena lui Dumnezeu
  (7) - Buna Vestire
  (8) - Vizita la Elisabeta
  (9) - Prezentarea lui Isus la Templu
(10) - Sfânta Familie în Nazaret. Pierderea ºi regãsirea lui Isus
(11) - Isus mã învaþã sã ascult de Tatãl
(12) - Botezul lui Isus
(13) - Pilda Fiului risipitor
(14) - Pilda Samariteanului milostiv
(15) - Zaheu
(16) - Parabola Oii pierdute ºi aflate
(17) - Potolirea furtunii. Vindecarea paraliticului. Învierea lui Lazãr
(18) - Duminica Floriilor
(19) - Patima ºi moartea lui Isus
(20) - Rusaliile. Misiunea Bisericii
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Anexã (Clasa a III-a)

  (1) - Atributele lui Dumnezeu
  (2) - Cele zece porunci
  (3) - Porunca a IV-a
  (4) - Sacramentul Botezului
  (5) - Porunca a V-a
  (6) - Porunca I, a II-a ºi a III-a
  (7) - Porunca a VII-a ºi a X-a 
  (8) - Despre pãcat ºi iertare
  (9) - Porunca a VIII-a
(10) - Porunca a VI- a ºi a IX-a
(11) - Sacramentul Pocãinþei
(12) - Sacramentul Euharistiei
(13) - Iadul ºi Purgatorul

Anexã (Clasa a V-a)

(1) - Ornate ºi obiecte de cult
(2) - Sfânta Liturghie - Jertfa nesângeroasã a Noului Testament
(3) - Pãrþile principale ale celebrãrii Sfintei Liturghii
(4) - Sfânta Liturghie - centrul cultului religios

Anexã (Clasa a VI-a)

(1) - Legea ºi importanþa ei
(2) - Vocea conºtiinþei; fapte bune, fapte rele
(3) - Învãþãtura lui Isus oglinditã în exemplul sfinþilor 
(4) - Sã-l punem pe Dumnezeu pe primul plan în viaþa noastrã
(5) - Rugãciunea în diferite religii ºi rugãciunea creºtinã
(6) - O zi întreagã pentru Domnul
(7) - Sã-i iubim pe toþi fãrã deosebire

Anexã (Clasa a VII-a)
N.B. Capitolul al IV-lea trateazã ORGANIZAREA BISERICII GRECO-

CATOLICE
(1) - Legea strãmoºeascã a românilor
(2) - Unirea românilor din Transilvania cu Biserica Romei
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(3) - Rolul Bisericii Române Unite pe toate planurile
(4) - Martiriul episcopilor
(5) - Suferinþa Bisericii Române Unite

Anexã (Clasa a VIII-a)

(1) - Virtutea credinþei
(2) - Virtutea iubirii
(3) - Virtutea speranþei
(4) - Alegerea apostolilor
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CLASA a II-a

1 orã sãptãmânal    -     34 ore anual

REPARTIZAREA ORELOR:

Nr. crt. Tipuri de activitate Nr. ore

123 Predare - învãþare
Evaluare
La dispoziþia profesorului 

26 ore
6 ore
2 ore

Nr. crt.
Unitãþi de conþinut

Nr. ore

Sem. I Sem. 
al II-lea

Total
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1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

24
25
26
27

I. Dumnezeu -
Creatorul ºi Tatãl meu

Din nou la ºcoalã
Dumnezeu este

Creatorul ºi Tatãl meu
Sunt fiul lui

Dumnezeu (1)
Îi mulþumesc lui

Dumnezeu pentru
darurile sale (2)

Dumnezeu mã iubeºte
(3)

Dumnezeu nu mã lasã
singur (4)

Vorbesc cu
Dumnezeu (5)

Dumnezeu are
prieteni (6)

II. Isus vine la noi
Îl aºteptãm pe

Domnul (7)
Sfânta Maria, Mama

lui Isus (8)
S-a nãscut

Mântuitorul
Crãciunul

III. Isus -
Învãþãtorul meu

Isus mã învaþã sã
ascult (9)

Isus mã învaþã sã mã
rog (10)

Isus mã învaþã sã-i
iubesc pe ceilalþi (11)

Isus mã învaþã sã iert
(12)

Isus mã învaþã sã fiu
darnic (13)

Isus mã învaþã sã

1e+1
2

1.1e+1
4

8e+05



268



269

CLASA a III- a

1 orã sãptãmânal    -     34 ore anual

REPARTIZAREA ORELOR:

Nr.
crt.

Tipuri de activitate Nr. ore

123 Predare - învãþare
Evaluare
La dispoziþia profesorului 

26 ore
6 ore
2 ore

Nr.
crt. Unitãþi de conþinut

Nr. ore

Sem. I Sem. 
al II-lea

Total
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123
456
789
101
112
320
000
000
000
000
000
000
000
00

I. Dumnezeu - Izvorul fericirii
Iatã-ne, Doamne! 
Dumnezeu este Tatãl nostru (1)
Dumnezeu este Creatorul ºi Stãpânul tuturor lucrurilor
Dumnzeu vrea sã trãim fericiþi (2)
Dumnezeu ne cunoaºte ºi se îngrijeºte de noi (3)
Prin Botez devenim fiii lui Dumnezeu (4)
Dumnezeu ne-a creat liberi (5)

II. Emanuel - Dumnezeu cu noi
Dumnezeu ne promite un Salvator
Dumnezeu o alege pe Maria ca Mamã a lui Isus
Dumnezeu ni-l trimite pe Mântuitorul

III. Isus ni-l face cunoscut pe Tatãl
Isus ne învaþã sã-l urmãm
Isus este atotputernic ca ºi Tatãl sãu din ceruri
Isus ne învaþã sã facem voinþa lui Dumnezeu (6)
Iubiþi-l pe Dumnezeu ºi iubiþi-vã unii pe alþii (7)
Isus ne învaþã sã iertãm (8)
Isus ne învaþã sã iubim adevãrul (9)
Isus ne spune: Fericiþi cei curaþi cu inima (10)
Isus ne spune: Pãcatele îþi sunt iertate (11)

IV. Isus mântuieºte lumea 
Patima, moartea ºi învierea lui Isus
În Sf.Împãrtãºanie Isus ne dã Trupul ºi Sângele sãu (12)
Isus se înalþã la Tatãl

V. Isus trimite pe Duhul Sfânt 
Coborârea Duhului Sfânt
Cei care îl urmeazã pe Isus vor ajunge în cer (13)
Îþi mulþumim, Doamne!
Orã la dispoziþia profesorului

1e+10 1e+14 84833
2

CLASA a IV- a

1 orã sãptãmânal    -     34 ore anual

REPARTIZAREA ORELOR:
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Nr.
crt.

Tipuri de activitate Nr. ore

123 Predare - învãþare
Evaluare
La dispoziþia profesorului 

26 ore
6 ore
2 ore

Nr.
crt. Unitãþi de conþinut

Nr. ore

Sem. I Sem. 
al II-lea

Total

123
456
789
101
112
320
000
000
000
000
000
000
000
000
000

VECHIUL TESTAMENT

I. Dumnezeu creeazã lumea din iubire
Ce este Biblia sau Sfânta Scripturã?
Dumnezeu creeazã lumea 
Oamenii pierd Paradisul. Cain ºi Abel
Noe ºi potopul
II. Istoria patriarhilor - o istorie a alianþelor
Abraham - pãrintele celor ce cred în Dumnezeu 
Iosif ºi fraþii sãi
Chemarea lui Moise
Prima noapte de Paºti. Trecerea Mãrii Roºii
Cãlãtoria prin pustiu ºi Alianþa
Þara fãgãduitã: Canaan
Iosua, Ghedeon ºi Samson
Primii regi ai lui Israel: Saul, David ºi Solomon 
Dezbinarea regatului lui Israel
III. Profeþii îl vestesc pe Mesia
Ilie - profet al Regatului de Nord
Profeþii Isaia ºi Ieremia
Ezechiel - un profet din vremea exilului
Întoarcerea la Ierusalim

NOUL TESTAMENT

I. Isus - Întruparea cuvântului lui Dumnezeu 
Isus este Mesia
Ioan Botezãtorul. Botezul lui Isus
Isus alege doisprezece apostoli
Minunile sãvârºite de Isus
Pildele lui Isus (Fiul risipitor, Samariteanul milostiv)
II. Isus încheie Noua Alianþã
Cina cea de Tainã 
Patimile ºi moartea lui Isus pe cruce
Învierea lui Isus ºi înãlþarea sa la cer
Prin Bisericã Isus este prezent în mijlocul nostru
Orã la dispoziþia profesorului 

1e+12 1.1e+14 5e+05
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CLASA a V- a

1 orã sãptãmânal    -     34 ore anual
REPARTIZAREA ORELOR:

Nr.
crt.

Tipuri de activitate Nr. ore

123 Predare - învãþare
Evaluare
La dispoziþia profesorului 

26 ore
6 ore
2 ore

Nr.
crt. Unitãþi de conþinut

Nr. ore

Sem. I Sem. 
al II-lea

Total

123
456

INTRODUCERE ÎN SACRAMENTE
Scopul omului pe acest pãmânt
Despre har
Despre rugãciune
Ce sunt sacramentele? Împãrþirea ºi rolul lor 
Semne ºi simboluri în liturgie (1)
SACRAMENTELE INIÞIERII CREªTINE
BOTEZUL
Instituirea, definiþia, materia ºi forma sacramentului
Celebrarea sacramentului (2)
Roadele sacramentului
MIRUL sau CONFIRMAÞIUNEA
Istoricul ºi importanþa sacramentului
Definiþia, materia ºi forma sacramentului
Semnele ºi ritualul sacramentului (3)
Roadele sacramentului
EUHARISTIA
Vechea ºi Noua Alianþã
Definiþia, materia ºi forma sacramentului
Condiþii pentru a primi Sfânta Împãrtãºanie
Sf. Liturghie: Liturgia cuvântului ºi Liturgia euharisticã (4)
SACRAMENTELE DE VINDECARE
POCÃINÞA sau SPOVADA
Pãcatul ºi consecinþele sale în viaþa omului
Instituirea, definiþia, materia ºi forma sacramentului
Condiþiile necesare pentru celebrarea sacramentului
Ritualul sacramentului
MASLUL sau UNGEREA BOLNAVILOR
Definiþia, materia ºi forma sacramentului
Celebrarea ºi roadele sacramentului
SACRAMENTELE DE SLUJIRE A COMUNITÃÞII
PREOÞIA
Întemeierea, definiþia, materia ºi forma sacramentului
CÃSÃTORIA
Definiþia, materia ºi forma sacramentului
Scopul cãsãtoriei. Datoriile celor cãsãtoriþi
DESPRE SACRAMENTALII
Orã la dispoziþia profesorului

5341 4421211 5

11
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CLASA a VI- a

1 orã sãptãmânal    -     34 ore anual

REPARTIZAREA ORELOR:

Nr.
crt.

Tipuri de activitate Nr. ore

123 Predare - învãþare
Evaluare
La dispoziþia profesorului 

26 ore
6 ore
2 ore

Nr.
crt. Unitãþi de conþinut

Nr. ore

Sem. I Sem. 
al II-lea

Total

123
456
789
101
112

DECALOGUL. NOÞIUNI GENERALE
Dumnezeu dãruieºte poporului cele zece porunci (1)
Isus împlineºte ºi perfecþioneazã cele zece porunci (2)
Porunca iubirii faþã de Dumnezeu ºi faþã de aproapele (3)
PORUNCA I
“Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu...” (4)
“... sã nu ai alþi dumnezei afarã de mine...”
Virtuþile teologale: credinþa, speranþa ºi iubirea (5)
Pãcatele împotriva poruncii I
PORUNCA a II - a
Numele lui Dumnezeu în Sfînta Scripturã
Pãcatele împotriva poruncii a II-a
PORUNCA a III - a
Ziua Domnului în Sfânta Scripturã (6)
Cum sfinþim ziua Domnului?
PORUNCA a IV - a
Familia. Îndatoririle copiilor ºi ale pãrinþilor
Biserica - mod de organizare. Îndatoririle creºtinilor
Societatea. Datoriile cetãþenilor faþã de stat ºi autoritãþi (7)
PORUNCA a V - a
Respectul faþã de viaþã
Pãcatele împotriva poruncii a V-a
PORUNCILE a VI - a ºi a IX - a
Omul a fost creat dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu
Isus ne cere sã respectãm trupul. Virtutea curãþiei
Pãcatele împotriva curãþiei
PORUNCILE a VII - a ºi a X - a
Isus ne cere sã avem grijã de bunuri ºi sã fim generoºi
Respectul faþã de bunurile noastre ºi ale aproapelui
Pãcatele împotriva poruncilor a VII - a ºi a X - a
PORUNCA a VIII - a
Adevãrul ºi minciuna. Isus ne cere sã fim sinceri
Respectul pentru onoarea aproapelui
Pãcatele împotriva poruncii a VIII -a
PORUNCILE BISERICII
Sãrbãtorile anului liturgic
Rolul postului în viaþa creºtinului
Participarea la sacramente
FERICIRILE
Orã la dispoziþia profesorului

332221 2332311 3e+11
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CLASA a VII- a

1 orã sãptãmânal    -     34 ore anual

REPARTIZAREA ORELOR:

Nr.
crt.

Tipuri de activitate Nr. ore

123 Predare - învãþare
Evaluare
La dispoziþia profesorului 

26 ore
6 ore
2 ore

Nr.
crt. Unitãþi de conþinut

Nr. ore

Sem. I Sem. 
al II-lea

Total

123
45

ISTORIA BISERICII

BISERICA ÎN PRIMELE VEACURI
Biserica din Ierusalim (mediul iudaic ºi Rusaliile)
Persecuþiile ºi rãspândirea Bisericii. Petru ºi Paul
Persecuþiile din primele veacuri
Biserica primeºte libertatea.Edictul din Milano
Conciliile ecumenice de la Niceea ºi  Constantinopol
Conciliile ecumenice de la  Efes ºi Calcedon
BISERICA ÎN EVUL MEDIU
Schisma Bisericii Orientale 
Ereticii ºi Inchiziþia
Papii în exil la Avignon. Marea Schismã în Occident.
BISERICA ÎN EPOCA MODERNÃ ªI
CONTEMPORANÃ
Wiclef ºi Hus - premergãtorii protestantismului
Martin Luther ºi Reforma protestantã
Calvin - reforma în Elveþia

Rãspândirea protestantismului
Henric al VIII-lea ºi anglicanismul
Reforma catolicã. Papii reformatori ºi Conciliul Tridentin
Iluminismul ºi Revoluþia francezã
Cultele neoprotestante (trei ore)
Conciliul Vatican I
Conciliul Vatican II (douã ore)
ORGANIZAREA BISERICII CATOLICE LOCALE (1)
Catolicismul moldovean la începuturi
Înfiinþarea ºi organizarea Episcopiei cumanilor, a Episcopiei
de Siret ºi a Episcopiei de Baia
Epoca modernã a catolicismului. Episcopia de Bacãu.
Vicariatul apostolic al Moldovei
Episcopia catolicã de Iaºi 
Orã la dispoziþia profesorului

6331 1041 6e+05
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CLASA a VIII- a

1 orã sãptãmânal    -     30 ore anual

REPARTIZAREA ORELOR:

Nr.
crt.

Tipuri de activitate Nr. ore

123 Predare - învãþare
Evaluare
La dispoziþia profesorului 

22 ore
6 ore
2 ore

Nr.
crt. Unitãþi de conþinut

Nr. ore

Sem. I Sem. 
al II-lea

Total

123
456

7

CREZUL

EXISTENÞA LUI DUMNEZEU
Existã sau nu existã Dumnezeu? Creaþia ne vorbeºte despre
Dumnezeu
Cine este Dumnezeu? Însuºirile lui Dumnezeu
Preasfânta Treime (1)
DUMNEZEU -  TATÃL
Prezenþa lui Dumnezeu în Vechiul Testament
Cristos ne vorbeºte despre Dumnezeu Tatãl
Un Tatã care ne iartã ºi ne iubeºte (Fiul risipitor) (2)
DUMNEZEU -  FIUL
Cristos - împlinirea profeþiilor mesianice (3)
Isus, Fiul lui Dumnezeu ºi Fiul Mariei
Începutul activitãþii publice a lui Isus (botezul, ispitirea,
nunta din Cana etc.) (4)
Învãþãtura ºi parabolele lui Isus
Isus este atotputernic ca ºi Tatãl: minunile lui Isus
Patima ºi moartea lui Isus.Învierea lui Isus (argumente) 
DUMNEZEU - DUHUL SFÂNT
Duhul Sfânt în Sfânta Scripturã. Numele, denumirile ºi
simbolurile Duhului Sfânt
Acþiunea Duhului Sfânt în viaþa creºtinului
BISERICA
Originea, întemeierea ºi misiunea Bisericii
Organizarea Bisericii 
OMUL ÎN DRUM SPRE VIAÞA VEªNICÃ 
PÃCATELE CAPITALE ºi VIRTUÞILE OPUSE LOR
Mândria / umilinþa 
Mânia / stãpânirea de sine
Desfrâul / curãþia
Invidia / bunãtatea
Lenea / hãrnicia
Lãcomia / cumpãtarea. Zgârcenia / generozitatea
Orã la dispoziþia profesorului

3361 2261

3

3

6

2

2

6
 

2
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