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EDUCA}IA RELIGIOAS| ESTE DOAR 

SARCINA RELIGIEI SAU TREBUIE S| DEVIN| UN 

OBIECTIV {I PENTRU CELELALTE DISCIPLINE?

Conf. Dr. Carmen-Maria BOLOCAN

I. Necesitatea educa]iei religioase în [coala româneasc\

Statutul Religiei – ca disciplin\ [colar\ – este egal cu al celor-

lalte discipline din înv\]\mântul preuniversitar, ceea ce reprezint\ un

act cu valoare reparatorie fa]\ de excluderea Religiei din [coal\ (pen-

tru perioad\ lung\ de timp, nu prea îndep\rtat\), dar [i o confir-

mare a importan]ei educa]iei religioase în [coal\, ca o realitate vie [i

ziditoare din care se împ\rt\[esc tinerii [i care ajut\ la dragoste [i

unitate între genera]ii, la în\l]area duhovniceasc\, la respect [i dem-

nitate fa]\ de p\rin]i [i dasc\li, la iubire fa]\ de patrie [i de Biseric\.

Este o confirmare fireasc\ a drumului pe care-l parcurge ast\zi

înv\]\mântul românesc, care urm\re[te o transformare profund\, în

curs de desf\[urare, privind con]inutul conceptual, structurile orga-

nizatorice [i preg\tirea resurselor umane, ac]iuni cuprinse în Curri-

culum Na]ional, dovad\ c\ societatea româneasc\ a devenit una plu-

ralist\, permisiv\ fa]\ de educa]ia religioas\ în România.

Ast\zi, mai mult ca oricând, este nevoie de credin]\ în Dum-

nezeu, de urmarea principiilor de via]\ ale moralei cre[tine, ca de

altfel, a tuturor virtu]ilor evanghelice, care ne oblig\ s\ lucr\m la

rena[terea [i zidirea moral-spiritual\ a societ\]ii române[ti, la redes-

coperirea adev\ratelor sale virtu]i, a[a cum au fost ele p\strate din

veac în veac.

Un mare num\r al oamenilor de [tiin]\, experimenta]i pedagogic,

recunosc c\ reperele oferite de morala cre[tin\ [i-au dovedit pereni-

tatea [i superioritatea fa]\ de etica diferitelor filosofii sau ideologii

politice. Pedagogul ceh J. A. Comenius (1592-1670), autor al Di-
dacticii Magna [i-a întemeiat sistemul s\u pedagogic pe înv\]\tura

cre[tin\. El a ar\tat c\ omul este o fiin]\ creat\ de Dumnezeu dup\

chipul [i asem\narea Sa [i, ca atare, este o fiin]\ perfect\, dar a fost
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corupt\ [i a deprins moravuri rele, care numai prin educa]ie se

pot îndrepta. El sublinia, astfel, misiunea reparatorie a educa]iei de

a reda omului ceea ce a pierdut prin p\catul originar. În alt sens,

acum este timpul când tân\ra genera]ie, ca [i plantele s\dite în p\-

mânt, trebuie sa recepteze lumina [tiin]ei [i a soarelui drept\]ii, cre-

din]a în Dumnezeu, care este [tiin]a [tiin]elor.

Înv\]\tura cre[tin\ nu împiedic\ procesul [tiin]ific al cunoa[-
terii, ci îl promoveaz\. Prin credin]\, omul, tân\rul afl\ izvoarele ne-
secate de satisfac]ie [i bucurie spiritual\, în\l]ându-se, prin rug\ciune,
pân\ la cunoa[terea lui Dumnezeu, asemenea sfin]ilor.

Mesajul [colii ]inte[te latura cuno[tin]elor, îmbog\]irea, cu fiecare
an, a capacit\]ii tân\rului de a st\pâni [tiin]a [i de a cunoa[te ro-
lul acesteia în formarea personalit\]ii umane. Mesajul Bisericii, prin
educa]ia religioas\, este, pentru om, Hristos, Care, din iubirea de oa-
meni a lui Dumnezeu, S-a întrupat pentru mântuirea noastr\.

Iat\ cum educa]ia religioas\ în [coal\ devine stâlp [i temelie în
formarea viitoarei personalit\]i a elevului, un mijloc, prin accen-
tuarea modelului educa]ional formativ, pentru dep\[irea crizei spiri-
tuale în care se zbate omul modern, a crizei de sens al existen]ei
sale.

Asigurarea eficien]ei înv\]\mântului constituie un argument al
necesit\]ii proiect\rii pedagogice al desf\[ur\rii procesului instructiv-
educativ într-un cadru modern, sus]inut de un ansamblu de strategii
care pot determina înv\]area activ\.

Într-un asemenea proces trebuie s\ se înscrie [i predarea Religiei
în [coal\, proces de mare responsabilitate moral\ [i spiritual\ pen-
tru societatea noastr\, care trebuie s\ porneasc\ de la faptul c\ edu-
ca]ia [i instruc]ia prin [coal\ au nevoie stringent\ de credin]\ [i adev\r.

Acest proces trebuie s\ r\spund\ cerin]elor generale ale [colii, s\
apeleze [i s\ valorifice conceptele [i ideile noilor metodologii didac-
tice ce pot influen]a realizarea educa]iei religioase în [coal\ într-un
cadru dinamic, activ [i profund formativ.

Numai a[a procesul de predare-înv\]are a Religie în [coal\ va
r\spunde dezideratului înv\]\mântului actual [i se va putea im-
plica cu mai mult dinamism în dep\[irea crizei de ordin moral a
societ\]ii noastre, contribuind la revitalizarea spiritual\ a popo-
rului român.

Integrarea Religiei în sistemul de înv\]\mânt românesc, respec-
tarea metodologiei actuale dup\ care se desf\[oar\ procesul de pre-
dare-înv\]are a Religie în [coal\ sunt obliga]ii prev\zute de Legea
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înv\]\mântului, o posibilitate prin care se poate dovedi c\ între
Religie [i celelalte discipline de înv\]\mânt exist\ o leg\tur\ orga-
nic\. Acesta leg\tur\ constituie premisa fundamental\ ce st\ la baza
democratiz\rii [colii române[ti care trebuie s\ fie permisiv\ fa]\ de
educa]ia religioas\ institu]ionalizat\, ca o m\sur\ de cunoa[tere [i ra-
cordare la sistemul de valori al societ\]ii contemporane.

A[a cum se cunoa[te, idealul educa]iei religioase este unul inte-
gralist, care „cultiv\ toate for]ele de care dispune omul ca fiin]\ psi-
hofizic\, precum [i valorile ideale menite s\ inspire pe cele dintâi
[i s\ le dea direc]ie; cu alte cuvinte, educa]ia va tinde continuu la rea-
lizarea valorilor ideale [i la idealizarea for]elor reale, deci a idealis-
mului activ”1.

Este recunoscut faptul ca [coala [i Biserica au reprezentat [i re-
prezint\ în continuare institu]iile de baz\ pentru luminarea [i cultu-
ralizarea maselor, pentru educarea moral\ a acestora, pentru p\s-
trarea tradi]iilor str\mo[e[ti.

Perceptele moralei cre[tine [i practicile religioase au ocrotit
s\n\tatea moral\ a poporului nostru, puritatea sa moral\ [i fiin]a na-
]ional\. Poporul român s-a eviden]iat, astfel, ca un popor care are su-
fletul îmbr\cat în haina unei profunde religiozit\]i cre[tine.

Permanent, Biserica Ortodox\ Român\ a fost ap\r\toare [i p\s-
tr\toare a valorilor na]ionale, a tezaurului cultural-national, a avut o
influen]\ pozitiv\ în dezvoltarea artei române[ti.

Prin [coal\ [i Biseric\ s-a p\strat identitatea noastr\ na]ional\.
Istoria culturii [i a vie]ii spirituale a poporului nostru se reg\se[te
în îns\[i istoria Bisericii. Împreun\, [coala [i Biserica au contribuit
la educarea moral-cre[tin\ a poporului nostru. Este demn de re-
marcat rolul important pe care l-a avut Biserica în formarea [i dez-
voltarea limbii române, a limbii literare, la înfiin]area primelor [coli
române[ti – [coli care au ap\rut în m\n\stiri, la apari]ia primelor
manuale [colare – care au fost c\r]ile de cult, tip\rite în tipogra-
fiile m\n\stire[ti din spa]iul românesc, carpato-danubiano-pontic.

În acest proces, educa]ia religioas\ a avut [i are drept obiectiv
cultivarea [i dezvoltarea religiozit\]ii persoanei. Religiozitatea este o
stare psihic\ derivat\, din credin]\, într-un principiu suprem, etern,
imuabil2.

1 Dumitru Radu, Idealul educa]iei cre[tine, în Îndrum\ri metodice [i didactice
pentru predarea religiei în [coal\, Editura Institutului Bibilic [i de Misiune al Bise-

ricii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1990, p. 24.
2 Cf. Constantin Cuco[, Pedagogie, Editura Polirom, Ia[i, 1998, p. 32.
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Educa]ia religioas\ este legat\ de instruc]ie, întrucât face parte
din procesul îndelungat de spiritualizare a omului, având ca finali-
tate unitatea dintre materie [i comuniunea omului cu Dumnezeu. Ins-
truc]ia permite accesul elevului la cunoa[tere, la însu[irea teoretic\
a fenomenologei sacrului, a adev\rurilor de credin]\, cuprinse în scri-
eri sau canoane.

Acest proces complex – instruc]ie [i educa]ie – este cadrul prin
care religia poate contribui la îns\n\to[irea con[tiin]ei umane, la
cre[terea spiritual-cre[tin\ a tinerilor, la formarea [i dezvoltarea tr\-
s\turilor esen]iale ale personalit\]ii umane, la cunoa[terea, în]elege-
rea [i respectarea normelor [i regulilor moral-etice cre[tine, la for-
marea unui om complet, bogat suflete[te.

II. Scopurile educa]iei religioase

Într-o societate cu atâtea probleme de rezolvat, necesitatea edu-
ca]iei moral-religioase cre[tine este de stringent\ actualitate. Perpe-
tuarea valorilor credin]ei cre[tine [i formarea unei conduite morale
exemplare se realizeaz\ în mai multe circumstan]e [i de c\tre mai
multe instan]e. Ca [i în cazul altor componente ale educa]iei (mo-
rale, intelectuale, civice, estetice etc.), de educa]ia religioas\ sunt res-
ponsabili mai mul]i factori. Unul dintre cei mai importan]i factori ai
educa]iei cre[tine îi constituie [coala. La nivelul acestei institu]ii, edu-
ca]ia religioas\ ajunge într-un stadiu de maxim\ dezvoltare prin ca-
racterul programat, planificat [i metodic al activit\]ilor instructiv-
educative.

Con]inuturile religioase care se transmit sunt selectate cu grij\
dup\ criterii psihopedagogice; activit\]ile educative se cer a fi struc-
turate respectându-se principiile didactice [i fiind dimensionate cele
mai pertinente metode de predare-înv\]are. Cuno[tin]ele specifice,
valorile [i conduitele religioase sunt apreciate [i evaluate. Cei care
realizeaz\ aceast\ latur\ a educa]iei sunt cadre specializate ce de-
]in, pe lâng\ competen]ele teologice, [i pe cele de ordin psihologic,
pedagogic [i metodic. Conform legisla]iei actuale, disciplina Religie
are un caracter obligatoriu, orientat – în sensul c\ fiecare copil sau
tutore al acestuia, va opta pentru o confesiune sau alta, urmând ca
din acel moment obiectul de studiu s\ devin\ obligatoriu. Îns\ o
educa]ie religioas\ consistent\ nu se poate realiza numai printr-o sin-
gur\ disciplin\. Într-o modalitate par]ial\ [i complementar\, este de
preferat ca [i alte discipline s\ informeze [i s\ formeze din perspectiva
cultiv\rii religiozit\]ii (literatura, istoria, artele sau chiar [tiin]ele exacte). 
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Scopul educa]iei religioase se poate diferen]ia într-unul ins-
tructiv [i altul educativ. Primul, vizeaz\ însu[irea de c\tre elevi a unor
cuno[tin]e specifice, cum ar fi informa]ii privind faptele [i înv\]\-
turile Domnului nostru Iisus Hristos, importan]a credin]ei cre[tine [i
a Bisericii întemeiate de Fiul lui Dumnezeu Întrupat, specificul isto-
ric [i rânduielile Bisericii; principiile dup\ care se c\l\uze[te Biserica
în postura de institu]ie divino-uman\. Scopul educativ se realizeaz\
prin dezvoltarea [i între]inerea sentimentului religios la copii [i la
tineri, formarea deprinderilor de a aplica principiile moralei cre[tine,
formarea unei coeziuni la nivelul comunitar pe baza principiilor
morale cre[tine [i a tradi]iilor neamului românesc. Educa]ia religi-
oas\ constituie o latur\ aparte a educa]iei [i presupune o mare
responsabilitate, întrucât modeleaz\ sufletele copiilor conform unor
obiective specifice. La aceast\ oper\ de cre[tere spiritual\ este che-
mat nu numai clerul (preo]ii [i ierarhii Bisericii), ci [i mirenii (profe-
sorii de diferite specializ\ri, înv\]\torii, persoanele cu preg\tire teo-
logic\ [i psihopedagogic\). 

Înv\]\mântul religios va avea [i scopul de a l\muri credin]a noas-
tr\, de a clarifica sentimentele noastre. În formarea deplin\ a caracte-
rului, nu se va uita c\ intelectualismul e numai o latur\ în ansam-
blul firii umane, c\ omul e mult mai complex decât îl arat\ ra]iona-
mentul [i c\ prin adâncirea lucrurilor necunoscute se concretizeaz\
forma definitiv\ a sufletului nostru. Înv\]\mântul religios trebuie s\
clarifice credin]a prin catehism, s\ cure]e via]a cre[tin\ prin deprin-
derea virtu]ilor morale, pentru a asigura acea disciplin\ proprie, ca-
re-l caracterizeaz\ pe omul cel nou, care crede în Hristos. Acesta
merge împreun\ cu etica cre[tin\, cu morala propov\duit\ de Dom-
nul [i Mântuitorul nostru, despre a C\rui m\rire vorbe[te Sfântul Evan-
ghelist Ioan: „slav\ ca a Unuia-N\scut din Tat\l, plin de har [i de
adev\r” (Ioan I, 14). Certitudinea înv\]\mântului religios st\ în reve-
la]ia divin\ [i în asisten]a divin\, care garanteaz\ conservarea in-
tegral\ a cuvântului dumnezeiesc. Pedagogia cre[tin\ merge, desi-
gur, pe urmele evolu]iei umane, dup\ dezvoltarea treptat\ a sufle-
tului omenesc, dar ea cuprinde [i principiile eterne ale adev\rului,
binelui [i frumosului. În revela]ia divin\, a[a cum o descifr\m din
Sfânta Scriptur\ [i Sfânta Tradi]ie, din dogme [i canoane, noi g\-
sim adev\ratele norme ale bunei cre[teri a omului. Tot aici ni se mai
descoper\ concep]ia adev\rat\ de via]\ [i sensul juste]ii pe care îl are
via]a. Ea mai cuprinde concep]ia asupra omului des\vâr[it [i nor-
mele educa]iei, de a crea un individ personal, care se integreaz\
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în comunitate, adic\ un om care s\-[i pretind\ drepturile, dar s\-[i
achite [i datoriile. Idealul cre[tin este ca omul s\ nu tr\iasc\ nu-
mai pentru nevoile personale, ci s\ se conduc\ [i cu tot cuvântul
care iese din gura lui Dumnezeu: „C\uta]i mai întâi Împ\r\]ia lui
Dumnezeu [i dreptatea Lui, [i toate acestea se vor ad\uga vou\”
(Matei VI, 33).

III. Interdisciplinaritatea în predarea Religiei

„Formarea tinerilor prin sistemul de înv\]\mânt se cere a fi multi-
direc]ional\ [i polivalent\. Cum [coala preg\te[te sistematic indi-
vidul în perspectiv\ intelectual\, moral\, civic\, estetic\ etc., compo-
nenta religioas\ se adaug\ acestora ca ceva firesc, organic, urm\-
rindu-se complementaritatea [i continuitatea de ordin instructiv [i
formativ. Este important ca aceste laturi ale educa]iei s\ fie vizate nu
în chip autarhic, concuren]ial, ci ca un demers educa]ional global,
integrator, realizat cu profesionalism [i responsabilitate de c\tre tot
personalul didactic”3.

Urmând linia conturat\ mai sus, putem argumenta necesitatea
unei educa]ii religioase la care s\ ia parte majoritatea, dac\ nu chiar
toate disciplinele [colare. Importan]a educa]iei religioase nu poate fi
t\g\duit\ sub nici un fel, rolul ei formativ [i informativ fiind, în con-
textul educa]ional, de maxim\ importan]\. Ori, dac\ religia este un
obiect de importan]\ maxim\ pentru o formare complet\ a copi-
ilor [i tinerilor, faptul c\ în educa]ia religioas\ trebuie s\ devin\ un
obiectiv interdisciplinar este de la sine în]eles.

Disciplinele cu profil uman [i cele cu profil real pot oricând
aduce argumente cu privire nu doar la existen]a real\ [i personal\
a lui Dumnezeu, ci chiar [i la modurile Lui de revelare. Din punct
de vedere teologic, Dumnezeu Î[i face sim]it\ prezen]a în tot ceea ce
ne înconjoar\ ca [i Creator al lumii. Orice disciplin\ [colar\ se ocup\
cu predarea unor concepte ce exprim\ o realitate concret\ care, cu
tot ceea ce presupune ea, este creat\ de Dumnezeu. A[adar, putem
spune, f\r\ teama de a gre[i, c\ orice disciplin\ se ocup\ cu preda-
rea a „ceva” ce este creat de Dumnezeu. Dumnezeu este Centrul
educa]iei religioase, unul din scopurile acesteia fiind descoperirea
lui Dumnezeu, dar nu este numai apanajul ei. Orice disciplin\, de[i
nu-L are pe Dumnezeu ca centru în mod direct, precum educa]ia

3 Constantin Cuco[, Pedagogie, edi]ia a II-a, Editura Polirom, Ia[i, 2002, p. 85.
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religioas\, Îl are ca prezen]\ indirect\, poten]ial\, prin tot ceea ce a
creat [i care am men]ionat deja c\ se reg\se[te în fiecare disciplin\.

„Un prim pas al interdisciplinarit\]ii trebuie realizat prin elimi-
narea dezacordurilor axiologice, prin diminuarea elementelor contra-
dictorii care persist\ înc\ în programele [i manualele noastre
[colare. Una din cerin]ele deontologice este eliminarea rupturilor [i a
ambiguit\]ilor explicative existente înc\ la nivelul con]inuturilor edu-
cative. Nu este drept [i onest ca ceea ce înva]\ elevii în cadrul unei
discipline s\ se afle în contradic]ie cu altele. Cerin]a poate fi respec-
tat\, deoarece, privind obiectiv lucrurile din punct de vedere prin-
cipial [i constitutiv, nu exist\ incompatibilit\]i de netrecut între pa-
radigmele [tiin]ifice [i credin]a religioas\. S\ lu\m cazul teoriei dar-
winiste, exemplul clasic în aceast\ privin]\: în m\sura în care teoria
invocat\ este prezentat\ – într-o manier\ ipotetic\ informativ\ – ca
una dintre explica]iile posibile, ca un caz particular, ca un construct
teoretic relativ (pentru c\ mai sunt [i alte teorii despre originea
omului), [i nu ca singura teorie adev\rat\, ca o dogm\ imuabil\, acest
model explicativ nu mai contrasteaz\ atât de mult cu înv\]\tura re-
ligioas\, iar din punct de vedere didactic prezen]a ambelor perspec-
tive sau chiar a multiplelor perspective nu mai constituie o sl\bi-
ciune deontologic\, ci, dimpotriv\, o strategie ce invit\ la reflexie [i
creativitate personal\”4.

Un al doilea pas în introducerea perspectivei interdisciplinare se
poate realiza prin scoaterea în eviden]\ la fiecare disciplin\ în parte
(f\r\ îns\ a for]a nota) a dimensiunilor spirituale ale existen]ei, a
unui fundament valoric ce ne dep\[e[te, având valen]e clarificatoare
[i integratoare. Chiar [i la cele mai aride discipline de studiu ([tiin-
]ele exacte) se pot identifica no]iuni, explica]ii, teorii, care se pot
eviden]ia fundamente sau rezonan]e valorice ce ]in de credin]a re-
ligioas\. Se realizeaz\, astfel, o preg\tire prealabil\ a elevilor pen-
tru acceptarea unor temeiuri religioase, adic\ o educa]ie religioas\
implicit\5.

Un al treilea nivel al interdisciplinarit\]ii în realizarea educa]iei
religioase const\ în promovarea de c\tre fiecare disciplin\ sepa-
rat\ a unor cuno[tin]e sau valori religioase propriu-zise, explicite.
Par]ial, aceast\ modalitate este deja prezentat\ la discipline pre-
cum Istorie, Literatur\ român\, Geografie, Filosofie etc.6.

4 Cf. Ibidem, p. 105.
5 Cf. Ibidem.
6 Cf. Ibidem.



61REVELA}IE {I MISIUNE

Din cele enun]ate mai sus, putem concluziona c\ interdiscipli-
naritatea în educa]ia religioas\ este absolut necesar\, un efort comun
al tuturor disciplinelor [colare în ceea ce prive[te dezvoltarea sim-
]ului religios al elevilor fiind realmente benefic pentru ace[tia, deci,
implicit, pentru [coal\ [i pentru întreaga societate.

IV. Disciplinele cu profil uman [i Religia

Sarcina pred\rii Religiei apar]ine tuturor oamenilor/cre[tinilor în

special [i nu numai profesorului de Religie la catedr\. Mântuitorul

Iisus Hristos a spus Apostolilor S\i: „Mergând, înv\]a]i toate neamu-

rile...” (Matei XXVIII, 19), dar nu a restrâns aceast\ sarcin\ ca apar]i-

nând numai celor 12 Apostoli, ci S-a adresat tuturor discipolilor [i

urma[ilor lor. Nu numai preotul este dator s\ propov\duiasc\ Cu-

vântul lui Dumnezeu la amvon, ci fiecare cre[tin în parte devine

propov\duitor/profesor de Religie pentru ceilal]i: preotul, pentru

credincios, cre[tinul, pentru necre[tin, p\rin]ii, pentru copil, cel mai

în vârst\, pentru cel mai tân\r etc.

Acestea fiind spuse, putem concluziona c\ predarea religiei este

o sarcin\ a profesorului cre[tin în general, deci [i a profesorului

obiectelor cu profil uman. Voi încerca în câteva rânduri s\ ar\t re-

la]ia Religiei cu obiectele clasice cu profil uman: literatura, istoria,

biologia [i geografia.

Sistemul de înv\]\mânt românesc las\ de dorit în ce prive[te re-

la]ia dintre aceste discipline, de[i poporul român se vrea a fi unul

cre[tin ortodox în majoritate. Cu toate c\ s-a f\cut un progres prin

introducerea Religiei în [coli dup\ momentul 1989, duhul cre[tin

lipse[te din sistemul de înv\]\mânt românesc, care este o verig\

important\ a societ\]ii, viitorul poporului român fiind dependent

de el. Dac\ ar exista o prezen]\ mai pregnant\ a spiritului orto-

dox în [coli, s-ar forma caractere mai puternice pentru viitorul

]\rii [i al Bisericii, cu o moral\ [i o mai mare con[tientizare a rea-

lit\]ii divinului.

Literatura [i Religia

Limba [i Literatura român\, disciplin\ prezent\ în programele
[colare la toate ciclurile de înv\]\mânt, are foarte multe puncte
comune cu Religia, din care, din p\cate foarte pu]ine sunt tratate.
Un prim subiect comun ar putea fi Sfânta Scriptur\ ca lucrare li-
terar\, o capodoper\ a literaturii universale, ca având o vechime
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impresionant\ [i con]inând genuri [i stiluri literare complexe. Toto-
dat\, Sfânta Scriptur\ a constituit surs\ de inspira]ie pentru mul]i
dintre autorii laici.

Un alt subiect comun ar putea fi evolu]ia limbii [i a scrisului,
primele traduceri de c\r]i în „limba vechilor cazanii” fiind Sfânta
Scriptur\ [i alte c\r]i cu con]inut religios. Faptul c\ primele [coli
au ap\rut [i au fiin]at pe lâng\ m\n\stiri [i c\ cei care cuno[teau
carte [i erau dasc\lii acestor [coli erau preo]ii arat\ leg\tura Re-
ligiei cu Literatura. Nu trebuie uitat c\ [i tiparul a luat fiin]\ tot în
cadrul m\n\stirilor, iar centrele cele mai importante de copiere a do-
cumentelor tot m\n\stirile erau.

Istoria [i Religia

Pentru c\ printre informa]iile cuprinse în programa de predare a

Religiei se num\r\ [i unele evenimente din istoria Bisericii (univer-

sale [i na]ionale), Istoria ar putea fi cea care s\ completeze aceste

informa]ii, integrându-le în contextul istoric [i dezvoltându-le, ar\tând

astfel rolul pe care l-a avut cre[tinismul [i Biserica în istorie. Pen-

tru c\ poporul român s-a n\scut cre[tin, putem concluziona c\ is-

toria noastr\ na]ional\ nu poate fi privit\ separat de via]a Bisericii

Ortodoxe Române. Prezentarea rolului Bisericii în conducerea sta-

tului român pe parcursul timpului, formarea cre[tin\ a poporului

român [i contribu]ia acesteia la identitatea na]ional\, faptul c\, al\-

turi de domnitor, cel care conducea era mitropolitul, [i exemplele ar

putea continua, sunt subiecte prin care Istoria ar putea contribui la

formarea religioas\ a elevilor.

Biologia, Geografia [i Religia

Aceste dou\ discipline ar p\rea s\ nu aib\ nimic în comun cu Re-

ligia, ci, dimpotriv\, ar fi în contradic]ie. Subiectul comun al acestora

este înv\]\tura cu privire la apari]ia lumii [i a omului. Prezentarea

teoriilor crea]ioniste, al\turi de cele evolu]ioniste, ca fiind ipoteze

ale originii lumii, al\turi de men]ionarea faptului c\ teoria cre[tin\

crea]ionist\ are avantajul declin\rii cauzei lumii, ar fi una din moda-

lit\]ile prin care aceste discipline ar contribui la predarea Religiei.

Citind Psalmul 103 cu aten]ie, vom observa cum psalmistul Da-
vid ajunge la con[tientizarea lucr\rii lui Dumnezeu în lume, El
fiind cauza suprem\ a tuturor existen]elor. Filosoful Voltaire observ\
ordinea cosmic\ [i afirm\: „Universul m\ încurc\ [i nu pot gândi m\-
car c\ exist\ ceasul f\r\ un ceasornicar”.
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Iat\ cum fiecare din aceste discipline are posibilitatea de a
completa [i continua predarea Religiei, fiecare în parte având su-
biecte comune pe care, fructificându-le, ar ajuta la formarea cre[tin\
a tinerilor.

V. Educa]ia religioas\ [i disciplinele reale

Profesorul, educatorul, pe lâng\ calitatea strict\ de a fi infor-
mator [i formator într-un anumit domeniu de activitate, este [i
factorul determinant în formarea personalit\]ii, caracterului [i a unei
conduite morale des\vâr[ite a elevului. Acest ultim obiectiv este cu
prec\dere îndatorirea profesorului de Religie, laic sau preot, c\ruia îi
revine importanta sarcin\ de a forma spiritual, duhovnice[te ti-
nerii elevi, de a le pune acestora la îndemân\ informa]ii cu con-
]inut religios-cre[tin, informa]ii privitoare la principiile moralei cre[tine
[i modalitatea de conformare cu acestea.

Ceea ce mi-am propus s\ dezbat în aceast\ parte a studiului este
o chestiune interesant\, anume aceea c\ educa]ia (formarea) religi-
oas\ a elevilor este sarcina nu numai a profesorului de religie, ci [i a
profesorilor disciplinelor reale, precum [i anumite aspecte comune
sau leg\turi între aceste discipline [i disciplina Religie.

Trebuie subliniat de la început un fapt important, [i anume acela
c\ profesorului, indiferent de specializarea sa didactico-profesional\,
îi revine sarcina primordial\ de a forma caractere, de a le preg\ti în
vederea integr\rii [i slujirii ulterioare a acestora în folosul socie-
t\]ii. Astfel, în aceast\ categorie intr\ [i cadrele didactice speciali-
zate în predarea [tiin]elor reale.

În ceea ce prive[te sintagma „formarea de caractere”, aceasta
poate avea dou\ în]elesuri, în func]ie de perspectivele din care pri-
vim aceast\ problem\. Dintr-o viziune de ansamblu, aceasta înseamn\
dezvoltarea unit\]ii func]ionale a însu[irilor psihice fundamentale ale
omului în conformitate cu principiile moralei cre[tine. Privit\ din
punct de vedere strict profesional, sintagma se refer\ la formarea ti-
nerilor elevi într-un anumit domeniu de activitate, în func]ie de anu-
mite criterii ale elevilor: preferin]e, aptitudini, deprinderi, capaci-
t\]i fizice, psihice [i intelectuale.

A[adar, având ca principal scop formarea de caractere, activita-
tea profesorului educator, iar, în cazul nostru, al celui ce pred\ una
din disciplinele reale (matematica, fizica, chimia), se r\sfrânge im-
plicit [i asupra educa]iei religioase, în special prin normele de
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conduit\ religioase, cre[tine (care includ [i normele morale ale legii
naturale), dar [i prin participarea la istoria evenimentelor contem-
porane care amintesc de persoanele sfinte, locurile [i evenimen-
tele importante din istoria iconomiei mântuirii. Ca norme, principii
moral-cre[tine le avem pe cele cuprinse în Sfânta Scriptur\, în
legile date de Moise pe munte, în Vechiul Testament, revizuite [i în-
tregite plenar de Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Noul Leg\mânt [i
concretizate în cele 10 porunci, dintre care una este mai mare sau
le rezum\ pe celelalte: cea a iubirii aproapelui [i a lui Dumnezeu.
Consider c\ încercarea de conformare a elevilor cu aceste prin-
cipii ale moralei cre[tine sub îndrumarea [i sub supravegherea pro-
fesorilor disciplinelor reale este benefic\ [i esen]ial\ în ac]iunea de
integrare social\ [i profesional\ de mai târziu.

Am putea spune c\ profesorul educator, în calitatea sa de cre[-
tin, are [i misiunea de a catehiza sau a predica Cuvântul Evan-
gheliei, Cuvântul lui Dumnezeu prin Hristos Iisus [i de a-[i impropria
oarecum din plenara demnitate înv\]\toreasc\ a Mântuitorului, de-
s\vâr[it\ de Acesta prin propov\duirea înaltelor valori de Bine [i
Adev\r. În ceea ce prive[te leg\tura disciplinelor reale cu disciplina
religiei, nu am putea spune c\ este una prea închegat\. Totu[i, am
putea sesiza anumite analogii, anume între formulele [i axiomele
matematice, legile fizicii [i formulele chimice cu dogmele Bisericii Uni-
versale, în sensul formul\rii unor adev\ruri de net\g\duit, cu valabi-
litate general\, universal\, pe de o parte de c\tre marii matemati-
cieni, fizicieni [i chimi[ti, pe de alt\ parte, de c\tre Sinoadele ecu-
menice ale Bisericii, Sinoadele locale [i Constitu]iile Apostolice.

{tiin]ele geometriei [i astrologiei dezv\luie [i ele unele leg\turi
cu elemente din sfera religiei, [i anume calculele geometrice cu pri-
vire la pozi]ionarea planetelor din sistemul solar [i o oarecare in-
fluen]\ a lor asupra omului n\scut sub un anumit semn zodiacal.
Înv\]\tura Bisericii Ortodoxe este clar\ [i concis\ în aceast\ pri-
vin]\, m\rturisind c\ omul nu este destinat sau predestinat pentru
a face ceva, nici cel pu]in influen]at în ac]iunile sale de o anumit\
pozi]ionare a planetelor din cosmos, crea]ii ale lui Dumnezeu. Cel
care poart\ grija de oameni, în special, [i de crea]ie, în general, este
Dumnezeu Proniatorul, Cel care nu vrea degradarea fizic\ a ma-
teriei, ci spiritualizarea, înduhovnicirea [i îndumnezeirea acesteia. 

Totodat\, trebuie s\ subliniem aici c\ Dumnezeu nu ne restrânge
libertatea noastr\, c\ci El ne-a înzestrat cu liberul arbitru, adic\
ne-a dat posibilitatea s\ alegem între Bine sau R\u. Omul putea s\
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nu moar\, adic\ a avut posibilitatea sau varianta de a nu c\dea în
p\cat, de a nu mânca din fructul oprit. Dumnezeu ne ofer\ harul S\u
în mod gratuit [i, pe m\sur\ ce noi colabor\m cu acesta, El vine în
întâmpinarea noastr\ pentru a des\vâr[i acesta lucrarea în vederea
dobândirii mântuirii. A[adar, Dumnezeu ne las\ posibilitatea de a
alege, de a face noi primii pa[i pe calea mântuirii, dup\ care pa[ii
urm\tori sunt f\cu]i sub pronia Sa dumnezeiasc\. Libertatea îns\
poate avea atât valen]e pozitive, cât [i valen]e negative: „Libertatea
este facultatea de a face pentru fericirea proprie tot ce nu stric\ fe-
ricirea asocia]ilor”. 

În matematic\ avem „+ infinit” [i „- infinit”. În terminologia cre[-
tin\, Dumnezeu este marele infinit, este Cel nem\rginit [i necuprins
de mintea noastr\. În schimb, El ni Se descoper\ atât cât ra]iunea
noastr\ poate cuprinde, deoarece noi suntem m\rgini]i în aceast\
privin]\. Pentru noi, oamenii, Fiin]a lui Dumnezeu este o mare
tain\. Putem cunoa[te îns\ ceva despre Dumnezeu prin energiile
divine necreate [i lucr\rile Sale pe care le revars\ asupra noastr\
datorit\ bun\t\]ii Sale. O analogie între semnele „-” [i „+” din ma-
tematic\ am putea-o face cu atitudinea lui Dumnezeu din cele dou\
Testamente ale Sfintei Scripturi fa]\ de om, cununa crea]iei. Astfel,
dac\ în Vechiul Leg\mânt Iahve ne este prezentat ca Cel Care este
neiert\tor fa]\ de cei care nu-I ascultau voia, blestemându-i, ame-
nin]ându-i continuu [i pedepsindu-i aspru, mai ales atunci când po-
porul ales se îndep\rta de El, slujind idolilor, în Noul Testament,
mesajul divin al Mântuitorului este unul pozitiv, unul al iubirii [i ier-
t\rii aproapelui (de orice religie, neam, stare social\, prieten sau du[-
man), al toleran]ei [i al p\cii.

Am constatat, a[adar, c\ se pot g\si analogii între disciplinele
reale [i disciplina religiei [i închei prin a preciza înc\ o dat\ rolul im-
portant al profesorilor ce predau aceste materii ale [tiin]elor reale
în educa]ia religioas\ a elevilor [i formarea lor ca buni membri ai so-
ciet\]ii, dar [i ca buni cre[tini întru Hristos Iisus.

VI. În loc de concluzii

Plecând de la premisa c\ educa]ia religioas\ presupune mai multe
componente [i niveluri, unele dintre aceste achizi]ii având o com-
plexitate cu totul aparte, este cu totul normal ca aceast\ latur\ a
educa]iei s\ fie în aten]ia mai multor discipline [i a mai multor pro-
fesori. Oricât de profunde [i de diverse ar fi temele abordate de
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religie [i oricât de bine ar fi preg\tit dasc\lul de religie, nu se poate
spera, numai pe o cale unidirec]ional\, la formarea unei culturi [i
conduite religioase autentice.

Dac\ educa]ia intelectual\ sau educa]ia estetic\ beneficiaz\ de
mai multe discipline, care, simultan [i par]ial, contribuie la structu-
rarea competen]elor specifice, la fel [i educa]ia religioas\ trebuie
s\ constituie un obiectiv pentru mai multe discipline orientate [i fo-
calizate spre un scop unitar. La ora actual\, disciplinele [colare nu
sunt „acordate” cu acest obiectiv, nu sunt fundamentate suficient
pe o spiritualitate care s\ fie în consens cu credin]a cre[tin\.

Se pot identifica numeroase seturi informa]ionale care sunt dis-
juncte, rupte, în contrasens cu valorile religioase (vezi anumite teme
din manualele de biologie, geografie, fizic\ etc.). Multe discipline
[colare nu numai c\ nu contribuie la facilitarea form\rii religioase, ci,
dimpotriv\, adâncesc distan]ele, prezint\ perspective unilaterale de
în]elegere, seam\n\ confuzie sau atac\ f\]i[ fundamente spirituale
evidente.

De aceea, realizarea educa]iei religioase const\ în promovarea
de c\tre fiecare disciplin\ separat\ a unor cuno[tin]e sau valori re-
ligioase propriu-zise, explicite. Par]ial, aceast\ modalitate este deja
prezent\ la discipline precum istorie, literatur\ român\, geografie,
filosofie etc. La istorie, de pild\, sunt teme sau paragrafe unde se
discut\ realiz\ri de seam\ ale spiritualit\]ii biserice[ti sau ale unor re-
prezentan]i ai clerului.

La fel stau lucrurile [i în cazul literaturii române, unde avem ca-
pitole distincte ce trateaz\ ipostaze literare datorate religiei [i Bisericii.

Aceste secven]e sau inciden]e religioase, scoase în relief de au-
torii de manuale, se pot multiplica fie la una [i aceea[i disciplin\, fie
la discipline diferite.

Deci, trebuie [i putem spune, f\r\ nici o re]inere, c\ educa]ia re-
ligioas\ este nu doar sarcina religiei, ci este un obiectiv [i pentru ce-
lelalte discipline, fie umane, fie reale. A[adar, urmând porunca Mân-
tuitorului Care spune „mergând, înv\]a]i toate neamurile...” (Matei
XXVIII, 19), ne d\m seama c\ la aceast\ oper\ de educa]ie [i re-
structurare spiritual\ sunt chema]i, deopotriv\, clerul (preo]ii [i
ierarhii Bisericii) [i mirenii (persoane cu preg\tire teologic\, profe-
sorii de diferite specialit\]i).

Educa]ia are nevoie stringent\ de credin]\ [i aceasta va trebui
s\ fie catalizatorul ini]ial al oric\rei ac]iuni pedagogice. Credin]a în
ceea ce faci, în felul cum faci, în menirea ce o ai, în ]inta ce o vrei
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atins\ nu numai te orienteaz\ [i lumineaz\ calea pe care mergi, dar
î]i d\ acea siguran]\, certitudine [i fermitate de care ai atâta nevoie.

„Educa]ia religioas\ nu va r\mâne o problem\ specific\ fiec\rui
individ; ea cere o rezolvare a comunit\]ii [i institu]iilor care o de-
servesc. Cum [colii îi revin sarcini pe direc]ia dezvolt\rii [i form\rii
intelectuale, morale, estetice, patriotice etc., de ce ar r\mâne pe di-
nafar\ educa]ia religioas\?

Nu avem nevoie, oare, de un om complet, bogat echipat sufle-
te[te [i intelectual? Primul serviciu pe care religia îl poate face [colii
[i invers este ca [coala s\ poat\ restaura în elevi integritatea ra]i-
unii, a ra]iunii naturale [i prima dintre acestea este cunoa[terea ra]io-
nal\ a existen]ei lui Dumnezeu; atât timp cât se va cultiva o informa]ie
haotic\ în locul unei cunoa[teri integrate [i a unei unit\]i spiri-
tuale, baza [i a[ez\mintele naturale pe care convingerile religioase
le pot cultiva la tineri r\mân ingrate [i sterile”7.

Implementarea acestor convingeri religioase constituie un obiec-
tiv nu numai pentru religie, ci [i pentru celelalte discipline, implicit,
pentru to]i ceilal]i profesori. 

7 Jaques Maritain, Pour une philosophie de l’éducation, Fayard, Paris, 1969, apud

Constantin Cuco[, Pedagogie, Editura Polirom, 2002, p. 95.
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Religious Education is only the task of Religion Discipline or 
it has to become an objective to other diciplines?

Conf. Dr. Carmen-Maria BOLOCAN

The author of this theological research, Conf. Dr. Carmen Maria

Bolocan analyses the role of the study of religion into the schools

for the formation of the pupils. Showing the great content of mo-

rality, goodness, spiritual growth, education and models, the au-

thor concludes that all the disciplines should cooperate with the

religious studies in order to form a child as a fully mature human

being, with a solid culture and behavior. In addition, the author

presents the necessity of religious studies in the Romanian education,

the goals of the religious education and the inter-disciplinarity

as an important aspect of the religious formation of the students.

As pragmatic examples, the author states the necessary relationships

between religious studies and literature, music, history, biology,

geography, and even mathematics and physics.  


