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ROLUL PROFESORULUI (PREOTULUI) 
DE RELIGIE ~N FORMAREA CARACTERULUI 

MORAL-RELIGIOS AL ELEVILOR

Conf. Dr. Carmen-Maria BOLOCAN

„Educa]ia unui popor se c=[tig\ [i se p\streaz\ cu anevoie, [i tot at=t
de lesne se pierde [i se compromite o asemenea mo[tenire, c=nd se

dau de sus exemple de neor=nduial\, de nedreptate [i de incoeren]\.”

(M. Eminescu)

I. Preliminarii

Educa]ia este o oper\ de spiritualizare care nu atinge plenitudinea dac\ las\ pe
dinafar\ una dintre componentele ei fundamentale. Omul se raporteaz\ la reali-
tate at=t pragmatic, prin intelect, voin]\, ac]iune, c=t [i spiritual, prin atitudini, sim-
]ire [i credin]\. O educa]ie integral\ presupune, pe l=ng\ latura intelectual\, moral\,
estetic\, tehnologic\ etc., [i o component\ religioas\. Fiin]a uman\ t=nje[te dup\
transcendent, iar aceast\ proiec]ie are nevoie de o `ntemeiere, `ndrumare [i o for-
mare religioas\ prin educa]ie.

Se observ\ ast\zi o criz\ spiritual\, o debusolare moral\ a semenilor no[tri. Edu-
ca]ia religioas\ poate fortifica fiin]a [i o poate orienta spre ]inte autentice. Poate
c\ prima sarcin\ a educa]iei religioase rezid\ `n formarea bunului cre[tin, capabil
de a cunoa[te [i de a venera valorile sacre. Suntem cre[tini, prin integrarea noas-
tr\ `ntr-o tradi]ie, [i apoi prin Sf=ntul Botez, dar devenim cre[tini prin conduite
`nv\]ate zi de zi. Prin educa]ia `n spirit religios ne inform\m cu privire la pro-
priile referin]e religioase, dar ne [i form\m conduite pe m\sura valorilor sacre
interiorizate.

Apoi, s\ remarc\m dimensiunea culturalizatoare a educa]iei religioase: la orele
de religie elevul `[i `mpline[te cultura general\, afl\ cuno[tin]e specifice religiilor
istoriei, semnific\ [i `n]elege un anumit corpus doctrinar sau ritualic, ajunge la o cre-
din]\ bine informat\ [i consolidat\.

Nu-i totuna s\ crezi pur [i simplu `n Dumnezeu, ci s\ crezi motivat, `n cuno[-
tin]\ de cauz\, reflectat.

O problem\ care nu trebuie ocolit\ este cea referitoare la maniera de predare a
religiei `ntr-un grup [colar (clas\ sau [coal\), compus din elevi ce apar]in unor
confesiuni sau religii diferite.

Conform legii `nv\]\m=ntului, religia este o disciplin\ op]ional\, `n sensul c\
elevul sau p\rintele acestuia poate alege cursurile de religie care sunt compatibile
cu credin]a lui.
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Religia, ca disciplin\ [colar\, nu este o trambulin\ a prozelitismului sau o ramp\
de propagare a urii fa]\ de celelalte confesiuni. Ea nu se va transforma nici `n
mijloc de `ndoctrinare sau de manipulare a con[tiin]elor. Po]i, foarte bine, s\ pre-
zin]i valorile tale, f\r\ s\ le desconsideri pe cele ale altora. Religia trebuie s\ fiin-
]eze ca un obiect de studiu care culturalizeaz\, socializeaz\ [i spiritualizeaz\ omul.
Ea va conduce la iubire, toleran]\ [i bun\voin]\ `ntre semeni.

M=ntuitorul Hristos a dezv\luit noutatea absolut\ legat\ de formarea omului
„n\scut din ap\ [i din Duhul Sf=nt”, p\m=ntesc [i ceresc `n acela[i timp, prin ur-
m\toarele dou\ dintre „realit\]ile rev\rs=nde” ale Evangheliei1.

Prima este aceea care face din copil at=t subiect al educa]iei c=t, mai ales, ideal
al educa]iei: „Adev\rat zic vou\: De nu v\ ve]i `ntoarce [i nu ve]i fi precum pruncii,
nu ve]i intra `n ~mp\r\]ia cerurilor” (Matei 18, 3); „Iar Iisus a zis: «L\sa]i copiii s\
vin\ la Mine, c\ a unora ca ace[tia este ~mp\r\]ia cerurilor»” (Matei 19, 14; Luca 18,
16-17).

Optimismul pedagogic al cre[tinismului face ca arcul unei vie]i cre[tine s\ `n-
semne o cre[tere spre `napoi, o `ntoarcere spre copil\rie, cum spune M=ntuitorul
`n textul de mai sus. Pe spirala devenirii umane pruncul [i sf=ntul, ca realizare de-
plin\ a umanului, se reg\sesc pe aceea[i vertical\.

Cea de a doua realitate evanghelic\ este legat\ de prima [i dezv\luie partea dra-
matic\ a devenirii spirituale a omului `n ambientul s\u familial.

Cre[tinismul, mai ales `n forma lui autentic\, prim\, `nseamn\ o concep]ie de
via]\, sintetizat\ `n anumite principii luminoase [i capabile s\ serveasc\ de im-
bold puternic la cl\direa unei formidabile culturi [i a unei noi structur\ri a edu-
ca]iei2. La fundamentul principial cuprins `n Sfintele Evanghelii, cultura cre[tin\
adaug\ metode [i forme de educa]ie statornicind un adev\rat edificiu [tiin]ific,
cel al pedagogiei cre[tine.

II. Profesorul de Religie — Apostolul Cuv=ntului

Dup\ ~nvierea Sa din mor]i, M=ntuitorul i-a trimis pe Sfin]ii Apostoli s\ propo-
v\duiasc\ Evanghelia Lui:

„Drept aceea, merg=nd, `nv\]a]i toate neamurile, botez=ndu-le `n numele Tat\lui
[i al Fiului [i al Sf=ntului Duh, `nv\]=ndu-le s\ p\zeasc\ toate c=te v-am poruncit vou\,
[i iat\ Eu cu voi sunt `n toate zilele, p=n\ la sf=r[itul veacului” (Matei 28, 19-20).

Acest testament l-au primit [i urma[ii lor p=n\ `n zilele noastre. Astfel trebuie s\
`n]eleag\ [i profesorul de religie misiunea sa: a fost chemat de Dumnezeu printr-o
voca]ie l\untric\ [i a fost trimis s\-i `nve]e pe al]ii Cuv=ntul lui Dumnezeu. ~n
aceast\ slujire, el nu este singur: Dumnezeu i-a promis c\-l va `nso]i [i-l va ajuta
`n toate zilele, a[a cum le-a promis [i Sfin]ilor Apostoli.

1 Cf. P. Evdokimov, Arta Icoanei, o teologie a frumuse]ii, traducere de Grigore [i
Petru Moga, Ed. Meridiane, 1933, passim.

2 C. Narly, Istoria Pedagogiei, Cern\u]i, 1935, p. 16.
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Prin urmare, pentru buna reu[it\ a educa]iei religioase este nevoie ca profesorul
de religie, factorul cel mai important al educa]iei religioase, s\ corespund\ anu-
mitor cerin]e; f\r\ profesori adev\ra]i, nici cea mai bun\ organizare a `nv\]\m=n-
tului, nici cele mai potrivite metode [i mijloace nu pre]uiesc nimic.

Din cauza c\ profesorul este cel care influen]eaz\ decisiv educa]ia elevilor,
acesta trebuie s\ aib\ o personalitate deosebit\. Un educator adev\rat poate fi
numai acela care se implic\ `n via]a social\, fiind st\p=nit de o mare iubire pentru
Dumnezeu [i pentru oameni. Profesorul de religie trebuie s\ fie un om de
credin]\ care prin coeren]\, s=rguin]\, fidelitate [i r\bdare statornic\ s\ fie un
model de credin]\ pentru elevi [i astfel s\-[i realizeze misiunea proprie ca pe un
drum de sfin]enie [i m\rturie misionar\. Competen]a profesorului de religie trebuie
s\ se verifice [i prin comuniunea cu Biserica, prin colaborarea cu episcopul [i
parohiile, prin participarea la via]a cre[tin\ [i la experien]a de credin]\ a parohiei.

Profesorul de religie trebuie s\ favorizeze sinteza dintre credin]\ [i cultur\ [i s\
contribuie la o redresare moral\ [i spiritual\ a societ\]ii.

II.1 Calit\]i ale unui bun profesor de Religie

Pentru un bun educator se cer anumite calit\]i spirituale:
a) voca]ia 
Voca]ia este o sim]ire l\untric\, d\ruit\ omului de Dumnezeu. Educatorul cu

voca]ie este cel care manifest\ `ncredere [i iubire fa]\ de Dumnezeu, `n primul
r=nd, [i apoi fa]\ de elevi. El este preocupat de dezvoltarea personalit\]ii acestora
[i are con[tiin]a importan]ei misiunii lui [i a faptului c\ este trimisul lui Dum-
nezeu `n fa]a elevilor, pentru a le preda `nv\]\tura revelat\ de Fiul S\u f\cut Om.

b) dragostea
Profesorul de religie are datoria s\-i pre]uiasc\ [i s\-i iubeasc\ pe elevi, a[a

cum M=ntuitorul a iubit copiii. Virtutea cea mai `nalt\ care trebuie s\ `mpodobeasc\
sufletul profesorului de religie este iubirea copiilor [i `n]elegerea copil\riei, de-
oarece „a educa `nseamn\ a iubi”.

Iubirea `l face pe profesor s\ asculte orice dorin]\ bun\ a copiilor, s\ `n]eleag\
sc\derile lor pentru a le `nl\tura. Iubirea fa]\ de elevi nu se manifest\ numai la
[coal\, la Biseric\ sau pe strad\, ci [i `n „c\mara de rug\ciune” a profesorului.

c) smerenia
Aceasta `l face pe profesor s\-[i recunoasc\ limitele [i-l fere[te s\ cad\ `n ex-

tremele subestim\rii sau supraestim\rii puterilor proprii. Profesorul de religie
trebuie s\ fie un om al smereniei, raport=ndu-se mereu la idealul suprem, M=n-
tuitorul Iisus Hristos.

d) r\bdarea
A face educa]ie `nseamn\ a avea r\bdare; rezultatele muncii unui profesor nu

se v\d imediat dec=t `ntr-o foarte mic\ m\sur\. Educa]ia trebuie f\cut\ cu r\bdare
[i temeinic, rezultatele reale sunt cele care se constat\ `n timp.

e) bl=nde]ea
Bl=nde]ea `l ajut\ pe profesor s\ c=[tige `ncrederea elevilor, f\r\ de care nu

este posibil\ educa]ia. „~n religie g\sim cele mai luminoase [i mai bl=nde livezi
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spirituale, dumbr\vi pure de binef\c\toare r\coare, flori de vis, dar tot `n ea g\-
sim [i prezen]a implacabil\ a meridianelor normative. Pentru aceste motive am `n-
trebuin]at expresia dual\ bl=nde]e sever\, pe care am dorit-o alt\ c\l\uz\ pentru
spiritualizarea sentimentului religios.”3

f) profesionalismul
Profesorul de religie trebuie s\ posede aptitudinea [i posibilitatea de a trans-

mite elevilor bunuri spirituale [i s\ influen]eze educativ sufletele lor. Educatorul
profesionist trebuie s\ aib\ anumite calit\]i: s\ fie un bun psiholog; s\ aib\ tact
pedagogic (acesta se dezvolt\ prin educa]ie [i autoeduca]ie [i se coreleaz\ cu perso-
nalitatea educatorului; cuno[tin]ele pedagogice au importan]\ pentru personalitatea
profesorului, dar singure nu pot face un educator autentic), s\ cunoasc\ Sf=nta
Scriptur\, Sf=nta Tradi]ie [i cultura profan\; s\ st\p=neasc\ metodele de educa]ie
[i modalitatea de utilizare a acestora; s\-[i formeze o cultur\ general\ care s\-l
ajute `n interdisciplinaritate [i `n utilizarea mijloacelor de `nv\]\m=nt; s\ aib\ ca-
pacitatea de autoevaluare a activit\]ii sale.

g) sinceritatea
Prin sinceritate, profesorul de religie cucere[te `ncrederea elevilor. El trebuie

s\-[i p\streze „cur\]ia inimii” pentru a putea proteja sufletul curat al elevilor.
h) bun\tatea
Bun\tatea este iubirea manifestat\ prin atitudinea profesorului fa]\ de elevi [i ex-

clude r\zbunarea, nervozitatea, m=nia, sentimentele josnice etc.
i) evlavia
Este expresia credin]ei m\rturisite de c\tre profesor prin via]a sa. Astfel, pro-

fesorul face dovada c\ activitatea sa este spiritual\, duhovniceasc\, av=nd o putere
educativ\ foarte mare, pentru c\ din evlavia profesorului se dezvolt\ [i evlavia
elevilor.

j) umorul
Sim]ul umorului este un mod de existen]\ care tr\deaz\ un perfect echilibru

sufletesc [i se bazeaz\ pe o temeinic\ cunoa[tere de sine [i pe cunoa[terea nimic-
niciilor vie]ii. Condi]iile umorului adev\rat sunt: c\ldura interioar\ [i o avansat\
cultivare a sufletului. Prin umor, profesorul `[i p\streaz\ superioritatea asupra tra-
gicului existen]ei [i are un scut de ap\rare `mpotriva celor care caut\ mic[orarea
bucuriei educative. Av=nd umor, profesorul c=[tig\ elevii [i le treze[te dragostea de
munc\ [i via]\, at=ta timp c=t umorul s\u nu `i afecteaz\ autoritatea.

Dar nu orice umor este benefic, ci numai r=sul „optimist, `ncurajator, generos, o
veselie binevoitoare care s\ lase s\ se `ntrevad\ o reciprocitate favorabil\. Nu un
r=s ascu]it, mali]ios, menit s\ pun\ `n lumin\ defectele [i inferioritatea celuilalt. Pro-
fesorul nu trebuie s\ r=d\ de elevi pentru ca cei din jur s\ se bucure cu r\utate”4.

k) optimismul
Un profesor optimist insufl\ cuvinte „cu putere mult\”, at=t de necesare

elevilor care `nc\ nu au convingeri religioase puternice. Optimismul `l ajut\ pe

3 V. Bancil\, Ini]ierea religioas\ a copilului, Editura Anastasia, Bucure[ti, 1996, p. 82.
4 V. Prelici, A educa `nseamn\ a iubi, Editura Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti,

1995, p. 210.
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profesor s\ scoat\ `n eviden]\ calit\]ile elevilor, partea bun\ a lucrurilor [i faptul
c\, uneori, planurile noastre nu coincid cu planurile lui Dumnezeu pentru fiecare
dintre noi.

Profesorul de religie este un model pentru elevii s\i. Mai mult sau mai pu]in
evident, elevii, care la v=rsta lor sunt `n c\utarea unui model de via]\, evalueaz\
comportamentul [i atitudinea profesorului de religie.

Puterea exemplului este mare, deoarece exemplul ac]ioneaz\ direct asupra vie]ii
elevului. Nimic nu poate fi mai d\un\tor pentru sufletul elevilor dec=t un pro-
fesor de religie care nu face ceea ce `i `ndeamn\ pe elevi s\ fac\.

Educatorul cre[tin trebuie s\ urmeze modelul M=ntuitorului, Care nu a venit
s\ fac\ teorii filosofice, ci a venit s\ r\spund\, cu via]a Sa, la marea `ntrebare ce
fr\m=nt\ omul: m=ntuirea. M=ntuitorul a r\spuns nu printr-o formul\ teoretic\, ci
a realizat m=ntuirea prin ~ntrupare, Na[tere, P\timire, ~nviere [i ~n\l]are la ceruri.

Sf=ntul Apostol Pavel, urm\tor al Domnului, `ndeamn\ `n acest sens: „Cele
ce a]i `nv\]at [i a]i primit [i a]i auzit [i a]i v\zut la mine, acestea s\ le face]i, [i
Dumnezeul p\cii va fi cu noi” (Filipeni 4, 9).

Responsabilitatea profesorului de religie este foarte mare, e una educativ\,
dar [i soteriologic\ (`n perspectiva m=ntuirii). Elevii sunt uneori greu de con-
trolat, sunt indisciplina]i [i g\l\gio[i la ore [i nu sunt `ntotdeauna interesa]i de
mesajul transmis. ~ns\ nici pe M=ntuitorul Hristos – ~nv\]\torul absolut – nu l-au
primit to]i [i nu to]i L-au iubit. S\ ne amintim de episodul consumat dup\ scoa-
terea demonilor din cei doi neferici]i [i trimiterea lor `n turma de porci. Toat\
turma s-a aruncat de pe ]\rm `n mare [i a pierit `n ap\. Iar locuitorii Gadarei, toat\
cetatea a ie[it `n `nt=mpinarea lui Iisus [i, v\z=ndu-L, L-au rugat s\ treac\ din ho-
tarele lor (Matei 8, 34). Dac\ pe Hristos nu L-au primit din cauza unei turme de
porci `necate, nu trebuie s\ fim mira]i de atitudinea elevului, `ncorsetat de at=tea
discipline [i teme pentru acas\, care la ora de religie se comport\ mai deta[at, mai
pu]in stresat, mai neatent.

De modul `n care profesorul de Religie, acest „sacerdot al catedrei, sacerdot
laic”5, reu[e[te s\-[i apropie clasele de elevi depinde formarea gustului pentru
sacru, dezvoltarea sentimentului religios. Hristos nu are pe nimeni de pierdut,
c\ci Fiul Omului a venit s\-l caute [i s\-l m=ntuiasc\ pe cel pierdut (Matei 18, 11).
Nici profesorii nu-[i permit s\ piard\ pe cineva.

Dumnezeu este cu noi, [i dac\ El este cu noi cine e `mpotriva noastr\? Doar
dragostea este cea care schimb\ sufletele. Dac\ elevul nu va vedea la profesor
dragostea (dar nu orice fel de dragoste, nu f\]arnic\, ci una jertfelnic\, o dragoste
pentru to]i, nu numai pentru cei cu via]\ duhovniceasc\), nu se vor schimba
lucrurile. Dragostea toate le iart\, toate le crede, dragostea nu cade niciodat\ (I Co-
rinteni 13).

Atunci c=nd cuvintele profesorilor nu mai au putere, va vorbi cu putere via]a lor,
faptele lor. Este greu, dar orice lucru important se s\v=r[e[te cu jertf\.

5 Pr. Dr. Eugen Jurca, Experien]a duhovniceasc\ [i cultivarea puterilor suflete[ti, Editura
Marineasa, 2001, p. 168.
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M=ntuitorul Iisus Hristos i-a aten]ionat pe to]i cei ce-L m\rturisesc `n fa]a
oamenilor:

„~n lume necazuri ve]i avea; dar `ndr\zni]i. Eu am biruit lumea” (Ioan 16, 33).
Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur g\se[te originea r\ului de care suferea societatea tim-

pului s\u `n lipsa unei educa]ii s\n\toase a copiilor. ~ns\ [i ast\zi, lipsa educa]iei
provoac\ suferin]\ [i drame. Sf=ntul Ioan afirm\ c\ cel mai mare p\cat, care le
dep\[e[te pe toate celelalte [i care duce spre culmea r\ut\]ii, este lipsa de educa-
]ie a copiilor. Din lipsa de educa]ie a copiilor provine moartea timpurie, bolile care
`i st\p=nesc pe p\rin]i [i pe copii.

Un copil f\r\ educa]ie „este du[man [i vr\jma[ comun al tuturora [i al lui Dum-
nezeu [i al naturii [i al legilor [i al vie]ii de ob[te, a noastr\ a tuturor”.

„Sufletul copilului este fraged, el este `n m=na educatorului ca o past\, pe care
o poate modela dup\ dorin]a sa, este ca o cear\ pe care se poate imprima foarte
bine sigiliul.”6

„Sunt foarte multe c\r]ile scrise privind metodele pedagogice ce se cade a fi
folosite pentru o mai bun\ reu[it\ a educa]iei. Unii dintre marii pedagogi folosind
metode pedagogice mai autentice au fost mai greu `n]ele[i [i nu arareori socoti]i
demen]i, cum a fost cazul marelui pedagog Pestalozzi.”7

Chiar [i `n cazul M=ntuitorului s-a ajuns ca s\ fie socotit nebun, c=nd au venit cei
apropia]i ca s\-L lege. Faptul `l scoate `n eviden]\ [i Sf=ntul Apostol Pavel, care spune
c\, pentru unii, `nv\]\tura cre[tin\ este nebunie [i pentru al]ii, sminteal\.

Metodele sunt teorii, dar d\t\toare de ton `n educa]ie este persoana care prin
felul ei de a fi este mai presus de orice metod\, datorit\ puterilor sale spirituale `n
educa]ie.

Mai presus de toate persoanele r\m=ne Persoana M=ntuitorului care a[a de
mult atr\gea popoarele `nc=t ele mergeau dup\ El zile `ntregi, nem=ncate, iar
c=nd au mers trimi[ii fariseilor s\-L prind\, ei nu L-au adus [i le-au r\spuns celor
ce i-au trimis „c\ niciodat\ nu a vorbit un om ca Omul acesta”, pentru c\, a[a cum
relateaz\ Evanghelia, El vorbea cu putere, nu cum vorbeau c\rturarii [i fariseii
(cf. Matei 7, 28-29).

Metodele pedagogice preconizate de unii pedagogi laici sunt uneori mai
`nstr\inate de adev\r din cauz\ c\ nu admit nici puterea lui Dumnezeu, nici pe
cea a diavolului. Nu admit nici puterea iubirii ca d\t\toare de ton `n educa]ie [i
nu rareori o socotesc o sl\biciune.

Predarea religiei `n [coal\ constituie un capitol deosebit `n ansamblul disci-
plinelor de `nv\]\m=nt, prin faptul c\ nu se rezum\ la un aport de cuno[tin]e, ci
adaug\ acestora noi for]e suflete[ti [i tendin]e spirituale, susceptibile s\ atrag\
asupra elevului rev\rsarea harului divin.

Profesorul de religie, care trebuie s\ fie neap\rat cel pu]in drept-credincios,
dar pentru o mai mare eficien]\, preot, s\ [tie s\ insufle `n elevi credin]\ `n Sf=nta

6 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Despre cre[terea copiilor, `n vol. Pu]ul [i `mp\r]irea de gr=u,
Bac\u, 1995, passim.

7 Mih\l]an Ioan, ~ndrum\ri pentru `ndreptarea [i maturizarea duhovniceasc\ a per-
soanei noastre, Editura Episcopiei Oradiei, Oradea, 1994, p. 15.
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Treime [i a bunurilor pe care Ea le revars\ asupra credincio[ilor. De la el, elevul
va dob=ndi un echilibru sufletesc [i o s\n\tate spiritual\, care `i permit s\ p\-
trund\, s\ asimileze [i s\ dezvolte cuno[tin]ele c\p\tate `ntr-un grad superior re-
zultatelor `nv\]\rii `n afara sentimentului religios.

II.2. Profesorul de Religie (preotul profesor) 
`n comunitatea [colar\

Preo]ii sunt urma[ii apostolilor [i au rolul de a predica `nv\]\tura cre[tin\ dup\
cuv=ntul M=ntuitorului: „merg=nd, `nv\]a]i toate neamurile, botez=ndu-le `n nu-
mele Tat\lui [i al Fiului [i al Sf=ntului Duh […] [i iat\ Eu cu voi sunt `n toate zilele
p=n\ la sf=r[itul veacului” (Matei 28, 19-20).

Precum Fiul lui Dumnezeu, Care a luat chip de om pentru a-l ajuta pe om, la fel
preotul are obliga]ia de a se integra `n comunitate pentru a afla care sunt trebu-
in]ele firii omene[ti.

Preotul trebuie s\ urmeze modelul M=ntuitorului Iisus Hristos, Care nu a ve-
nit s\ fac\ teorii filosofice, ci S-a implicat `n planul de m=ntuire a lumii.

Sf=ntul Apostol Pavel ne `ndeamn\: „Cele ce a]i `nv\]at [i a]i primit [i a]i auzit
[i a]i v\zut la mine, acestea s\ le face]i, [i Dumnezeul p\cii va fi cu voi” (Filipeni
4, 9).

Ca profesor, preotul va poseda temeinice cuno[tin]e psihologice [i pedago-
gice, va fi apropiat [i iubitor de copii, `[i va `nsu[i aparatul conceptual specific
psihopedagogiei. ~n rela]ie cu ceilal]i profesori, va fi un model exemplar de con-
duit\ profesional\ [i didactic\. ~n acest caz, nu este exclus\ opera de catehizare a
propriilor colegi, din motivul c\ nu to]i profesorii accept\ ideea de a se face edu-
ca]ie cre[tin\ `n [coli8.

Un bun profesor-preot trebuie s\ aib\ calit\]i precum:
- profesionalitate [i cultur\ de specialitate;
- experien]\ `n domeniu;
- capacitatea de a reu[i s\ adapteze con]inutul predat la particularit\]ile elevilor.
Preotul nu trebuie s\ posede numai cuno[tin]e bogate de teologie, ci trebuie

s\ adopte [i un comportament profesoral, care s\-l fac\ egal cu orice om de la
catedr\.

Cultura psihopedagogic\ joac\ un rol de mare importan]\ pentru transmiterea
de cuno[tin]e [i formarea de atitudini.

Preotul poate fi o persoan\ care poate media eventuale conflicte, at=t `ntre
elevi c=t [i `ntre colegii s\i, d=nd sfaturi. Poate `ncerca s\-l influen]eze pe direc-
torul [colii `n a avea o atitudine pozitiv\ [i tolerant\ fa]\ de colegii s\i, pentru ca
acesta s\ nu impun\, ci s\ propun\ [i s\ explice anumite decizii ce au leg\tur\ cu ei.

Rela]ia dintre preot [i copil este asemenea aceleia dintre un maestru [i un `n-
v\]\cel. Preotul este un ghid spiritual, care nu poate fi `nlocuit de p\rin]i sau de
ceilal]i profesori, care predau alte discipline. Apropierea de sufletul unui copil se

8 Cf. Constantin Cuco[, Educa]ia religioas\, repere teoretice [i metodice, Editura
Polirom, Ia[i, 1999, p. 154.
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va face cu cea mai mare precau]ie [i cu o ne`ntrecut\ iubire. Copiii trebuie s\ pri-
measc\ informa]ia c=te pu]in, gradat, pentru ca noua informa]ie s\ preia [i s\ `n-
t\reasc\, `n mod natural, ceea ce ei [tiau deja din mediul familiei sau ceea ce au
`nv\]at deja la [coal\.

Personalitatea preotului `[i las\ direct amprenta asupra profilului spiritual al
copiilor.

Atitudinile negative ale copiilor – tendin]a de a min]i, de a fura, de a critica,
de a r=de de cel\lalt – pot fi `ndreptate prin exemple pozitive din clasa lor, exemple
de persoane din Sf=nta Scriptur\, prin munca `n colectiv, prezentarea consecin]elor
negative ale unor fapte rele, participarea la diferite activit\]i ale Bisericii.

De exemplu, preotul-profesor poate s\ cear\ sprijin elevilor s\ c=nte `n corul
bisericii la s\rb\tori – colinde de Cr\ciun, s\ mearg\ la c\mine de b\tr=ni sau or-
felinate pentru a aduce o bucurie de s\rb\tori, s\ ajute la `mp\r]irea de pliante
credincio[ilor la diverse s\rb\tori sau poate organiza cu ajutorul copiilor o pies\
de teatru cu caracter religios.

Atitudinile pozitive – spunerea adev\rului, seriozitatea, r\bdarea, polite]ea, sen-
sibilitatea, creativitatea, cinstea, bl=nde]ea, modestia, trebuie eviden]iate, explicate
copiilor, l\udate pentru a fi urmate de ace[tia.

Se pot oferi mici recompense pentru copiii ascult\tori [i studio[i – buline ro[ii,
iconi]e, pliante, cruciuli]e –, dar [i pentru ceilal]i atunci c=nd reu[esc s\ fac\ o
fapt\ bun\ sau s\ urmeze o atitudine pozitiv\.

Cu mult\ dragoste `i va `ndruma preotul-profesor pe elevii s\i spre biseric\, `i
va `ndemna s\ se roage, s\ posteasc\, s\ se spovedeasc\ [i s\ se `mp\rt\[easc\, s\
participe la slujbele religioase [i s\-[i ajute aproapele pe orice cale, cu cuv=ntul
sau cu lucrul.

De asemenea, preotul trebuie s\ ajute biblioteca [colii, aduc=nd c\r]i sau
`ndrum=nd bibliotecarul spre c\r]ile ziditoare de suflet de care mai este nevoie.

Apoi `[i va `ndruma elevii spre a citi [i lua aminte: „Cere]i [i vi se va da,
c\uta]i [i ve]i afla, bate]i [i vi se va deschide. C\ oricine cere ia, cel care caut\ afl\,
[i celui care bate i se va deschide” (Matei 7, 7-8).

Cu at=t mai mult dac\ este preot, el va fi p\truns de pietate, cu puternice con-
vingeri moral-religioase, cu un suflet bl=nd [i deschis, fiind un m=ng=ietor pentru
ceilal]i9.

III. Profesorul de religie [i formarea moral-religioas\ a elevului

Spiritualitatea cre[tin\ este un amplu [i complex proces pedagogic, un amplu
proces de formare a omului. Specificul [i metodele de formare utilizate de religia
cre[tin\ nu se confund\ cu metodele [i specificul celorlal]i factori educa]ionali din
societate. {i asta pentru c\ Biserica nu utilizeaz\ numai mijloace omene[ti pentru
atingerea obiectivului ei, dat fiind c\ Biserica nu este numai o institu]ie omeneasc\.

9 Cf. Constantin Cuco[, op. cit., p. 153.
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Religia nu-[i exercit\ `n mod direct rolul ei educa]ional-formativ dec=t numai
asupra celor ce cred.

Sf=ntul Grigorie de Nyssa spunea c\ omul a fost creat cu at=tea calit\]i ca s\
imite prin str\lucirea rezultat\ prin cur\]irea propriei fiin]e, pe cel ce se reflect\ deja
`n om prin respectivele daruri. Pentru Sf=ntul Pavel, a fi cre[tin `nseamn\ a ne
comporta `n a[a fel `nc=t Hristos s\ capete form\, s\ capete chip `n noi (cf. Gala-
teni 4, 19).

Scopul principal al educa]iei religioase este `ntotdeauna tr\irea con[tient\ a
tainei lui Hristos, `n via]a fiec\rui om.

Opera formativ\ a religiei se adreseaz\ tuturor oamenilor [i tuturor v=rstelor.
Scopul form\rii prin religie este ve[nic, el av=nd `n vedere m=ntuirea. Credin]a
vine din propov\duire, din `nv\]are a ceea ce trebuie s\ credem. F\r\ modelarea
duhovniceasc\ sim]it\ tainic `n suflet de fiecare persoan\, informarea despre cele
religioase este insuficient\. Mai mult, o cultur\ `nsu[it\ pe baza asimil\rii unor
teme cu caracter religios, dar lipsit\ de fiorul sacru dat de sim]irea particip\rii
mistice la Dumnezeu, nu poate forma, ci mai degrab\ deforma pe cel care [i-o
`nsu[e[te. Religia nu este un obiect de studiu, ci un mod de via]\. Obiectivul edu-
ca]iei religioase nu este acela de a face din cet\]enii unui stat copii cumin]i.

Oric=t de secularizat\ s-ar ar\ta societatea actual\, ea nu poate face abstrac]ie
de valorile religioase [i nu se poate cl\di `n afara cadrului spiritual religios.

Gestionarea faptelor de cultur\ presupune o conlucrare dintre mai mul]i fac-
tori: instan]ele, [coala ca spa]iu [i transmiterea culturii.

Profesorul de religie are datoria ca, prin intermediul lui, [i a Religiei ca obiect
de studiu, s\ se centreze spre valorile fundamentale deosebit de necesare pentru sem-
nificare responsabil\ a altor valori.

Profesorul de religie are un rol destul de important `n educarea religioas\ pe
care o d\ elevilor s\i.

III.1. Educa]ia moral\ — parte component\ a orei de religie

Sensul educa]iei religioase porne[te de la faptul c\, `nc\ de la na[tere, sufletul
copilului se afl\ `n stare de predispozi]ie spre educa]ie [i religiozitate, el fiind ca-
pabil de tr\iri religioase, datorit\ elementului sfin]itor primit prin Sf=ntul Botez.
Acest element poate fi cultivat prin influen]e educative deoarece copilul dove-
de[te o `nclinare proprie spre educa]ie, care este o realitate a fiin]ei lui. De aceea
Iisus Hristos pune copilul `n mijlocul activit\]ii Sale prin `ndemnul: „L\sa]i co-
piii s\ vin\ la Mine”.

Sf=ntul Apostol Pavel dedic\ dou\ capitole, V [i VI, `n Epistola c\tre Efeseni,
educa]iei copiilor. „Fiilor, asculta]i de p\rin]ii vo[tri `ntru Domnul, c\ci aceasta este
cu dreptate.”

Pe l=ng\ credin]\ `n puterea divin\, religia reprezint\ [i o concep]ie despre lume
[i via]\, oferind omului norme adecvate de conduit\ `n acord cu preceptele reli-
gioase. Era cre[tin\ a adus lumii o nou\ moral\. Aceasta are la baz\ un sistem de
principii care orienteaz\ conceperea, organizarea [i desf\[urarea ac]iunilor de for-
mare a profilului moral al omului, de la cea mai fragil\ v=rst\. Dumnezeu l-a
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creat pe om cu voin]\ liber\. Astfel, faptele libere [i con[tiente sunt apreciate pe
criteriile moralit\]ii. Prin educa]ia religioas\ desf\[urat\ `n [coal\ se urm\re[te ex-
plicarea obiectului, a scopului [i a `mprejur\rilor unei fapte, pentru ca elevii s\ poat\
distinge fapta moral\ de fapta imoral\.

Educa]ia religioas\ urm\re[te nu numai informativul, c=t mai ales formativul.
Nu este suficient ca profesorul de religie s\ le explice elevilor `n mod teoretic ce
`nseamn\ s\ fii un bun cre[tin, ci el `nsu[i trebuie s\ le ofere un model de urmat.

Se pot desf\[ura activit\]i preg\tite din timp, cum ar fi: povestiri, memoriz\ri,
activit\]i muzicale, serb\ri, vizite la loca[uri sfinte, vizionarea unor casete video,
pilde cu con]inut moral-religios, folositoare comportamentului de zi cu zi al elevului.

IV. Autonomia spiritual\ — exigen]\ a educa]iei contemporane

Institu]ia [colar\ ac]ioneaz\ `ntr-un mod oarecum paradoxal: ea preg\te[te indi-
vidul acum, pentru o realitate care apare mai t=rziu. De aceea, [coala trebuie s\
preg\teasc\ persoana pentru scenarii deschise, pentru valori plurale. ~nc=t, nu numai
pe concrete]ea con]inuturilor valorice se va pune accentul, ci [i pe capacit\]i [i
atitudini de raportare la valori. ~n momentul c=nd individul este `nv\]at s\ judece
[i s\ semnifice valorile din preajm\, atunci viitorul lui [i al celorlal]i este salvat.

Se vorbe[te despre o criz\ spiritual\, care `n fapt este una de educa]ie, de ra-
portare la lumea valorilor. Nu cultura este `n criz\, ci noi. Avem numero[i stimuli
culturali `n preajm\, dar trebuie s\-i distingem pe cei valizi de cei non-valizi.

Un rol destul de important `n formarea duhovniceasc\ a elevului o are [i le-
g\tura dintre profesor – biseric\ [i elev.

Elevul va aprecia mai bine latura cre[tin\ atunci c=nd va vedea [i va `n]elege
valorile [i tainele Bisericii, [i asta numai cu ajutorul profesorului, fiind ca un des-
chiz\tor de drumuri.

IV.1. Rolul Bisericii `n educarea con[tiin]ei morale

1. Educa]ia religioas\ este un dat ontologic, deci este [i posibil\ [i necesar\;
2. Cultul divin ortodox are un important rol didactic ce se `mpline[te prin toate

formele sale de manifestare: arhitectura [i pictura Sfintei Biserici, timpul liturgic,
c=nt\rile religioase [.a.;

3. Taina M\rturisirii solicit\ [i modeleaz\ cel mai profund [i eficient con[ti-
in]a elevului;

4. Func]ia didactic\ a cultului divin se completeaz\ `n mod armonios cu cea a
orei de religie, desf\[urat\ `n [coal\;

5. Valorile religioase sunt integrative [i pentru aceasta sunt necesare `mpli-
nirii [i des\v=r[irii personalit\]ii umane.

Din grija pentru des\v=r[ire rezult\ preocuparea cre[tinului pentru educa]ia care,
astfel, devine func]ie a des\v=r[irii. Educa]ia moral-religioas\ `nva]\ pe cre[tin
cum s\-[i `nsu[easc\ pove]ele `nv\]\turii, de la educatorul moral-religios la edu-
catorul moral-cre[tin.
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~n aceast\ ordine de idei, p\rintele St\niloae spunea: „Calea pe care vine cre-
din]a `n om este un alt om. Credin]a altuia este mediul, este c\rarea prin care
Dumnezeu trimite credin]a `n noi”10.

Credin]a educatorului cre[tin na[te credin]a educatului, pentru c\ cel care
educ\ moral-religios nu-[i ia din puterile proprii certitudinea credin]ei, ci se afl\
aici `n lucrare puterea lui Dumnezeu mai presus de a oric\rui om.

Profesorul trebuie s\ ]in\ cont de particularit\]ile de v=rst\ `n aplicarea edu-
ca]iei religioase.

~n adolescen]\, atitudinea moral\ a elevilor se maturizeaz\, ei devin mai cri-
tici. La aceast\ v=rst\ trebuie adoptate metode de educa]ie moral\ care se bazeaz\
pe stim\ [i respect. Elevii care nu reu[esc s\-[i `nsu[easc\ respectul fa]\ de norma
moral\ pentru a o aplica din convingere se subordoneaz\ regulilor [i cerin]elor
doar din „team\” de pedeaps\. Ace[ti elevi trebuie ajuta]i prin atent\ [i perma-
nent\ consiliere pentru a-i convinge de importan]a aplic\rii normei morale.

Rolul educa]iei morale este de a-l apropia pe elev de spa]iul ecleziastic.
Buna dispozi]ie, z=mbetul, se confirm\ a fi metoda pedagogic\ cea mai apre-

ciat\ de elevi, cu consecin]e benefice, `n timp ce duritatea inhib\, blocheaz\ g=n-
direa [i imagina]ia elevului.

Absen]a Religiei `nseamn\ pentru copil o via]\ artificial\ [i f\r\ sens. De aceea
v=rsta fraged\ a copil\riei e cea mai potrivit\ pentru formarea moral-religioas\, [i
pentru a le fi modelat\ via]a `n Duhul lui Hristos.

V. Profesorul de Religie — `n mijlocul unor situa]ii concrete de 
predare a obiectului Religie

Multe dintre discu]iile de la `nt=lnirile metodice ale profesorilor de Religie au
ca laitmotiv nemul]umirea acestora fa]\ de calitatea elevilor la clas\. Profesorii
se pl=ng spun=nd c\ elevii sunt uneori greu de ]inut `n fr=u, de controlat, sunt in-
disciplina]i [i g\l\gio[i la ore [i nu sunt `ntotdeauna interesa]i de mesajul trans-
mis. Al]ii `nc\ vorbesc de lipsa unei forme eficiente de notare care s\ `mbine
str\lucit dreptatea cu dragostea cre[tin\.

Care s\ fie totu[i problema? Nu [tim s\ vorbim pe limba tinerilor? Atitudinea
noastr\ nu e cea mai potrivit\, cumva? Le repugn\ credin]a sau chiar via]a mo-
ral\? E o situa]ie generalizat\ `n ~nv\]\m=ntul rom=nesc actual? Putem, deci, ge-
neraliza [i `n cazul altor discipline sau e o lips\ a noastr\? E greu de r\spuns la
aceste `ntreb\ri...

T=n\rul adolescent e vanitos [i orgolios, de aceea, profesorul de Religie nu-[i
poate permite s\ aib\ atitudini acerbe, `nver[unate, c\ci risc\ s\ primeasc\ din
partea elevilor atitudini de repulsie fa]\ de Religie [i Biseric\. E nevoie ca pro-
fesorul de Religie s\ aib\ mult tact pedagogic [i mult entuziasm... Lipsa entuzias-
mului, spunea Dostoievski, este semnul sigur al pierz\rii, caracterizat printr-o
stare de nelucrare, prin lipsa de zel. De asemenea, profesorul de Religie trebuie

10 Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului, edi]ia a II-a,
Editura Omniscop, Craiova, 1993, pp. 16-18.
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s\ cunoasc\ foarte bine `nv\]\tura Bisericii [i cultura profan\, dar [i mentalitatea
tinerilor c\rora li se adreseaz\.

Regretata Mama Sica (profesoara de Religie – Anastasia Popescu), vorbind
despre discu]iile libere cu elevii pe diferite teme abordate prin prisma cre[tinis-
mului, afirma printre altele: „~ntre noi au loc discu]ii despre Yoga, New-Age,
S.F., rock (aici este mai dificil); trebuie lecturi multe pe tema aceasta pentru a le
c=[tiga `ncrederea, nu trebuie explica]ii improvizate sau incorecte”.

Elevii sunt teroriza]i de unele discipline; `nva]\ la ele, iau note mari, dar nu
le vor iubi nicic=nd. Responsabilitatea noastr\ e foarte mare, e una educativ\, dar
[i soteriologic\.

Hristos nu are pe nimeni de pierdut, c\ci Fiul Omului a venit s\ caute [i s\
m=ntuiasc\ pe cel pierdut (Matei 18, 11). Nici noi nu ne permitem s\ pierdem pe
nimeni. Nu e datoria noastr\ de a `mp\r]i turma (clasa de elevi) `n oi [i capre, `n
cei de-a dreapta [i cei de-a st=nga... Nu avem de unde [ti c=nd se va afla fiecare
pe drumul Damascului... C=]i dintre sfin]i au mers de mici cu evlavie la Sf=nta
Liturghie? C=]i din ei luau anafora sau aghiasma pe nem=ncate diminea]a? Vie]ile
Sfin]ilor enumer\ foarte mul]i mari p\c\to[i care s-au poc\it! Te s=c=ie elevul la
ore? S\ ai mil\, nu `nver[unare. }i se pare c\-i pierdut? Pentru Hristos nu e! El face
din desfr=na]i sfin]i, din t=lhari cuvio[i, din prigonitori apostoli. Aceasta nu e lu-
crarea noastr\, ci a Lui, a ~nv\]\torului suprem. Se `nt=mpl\, [i e omene[te p=n\
la un anumit punct, s\ sim]im uneori dezn\dejde.

Marele teolog antiohian [i cel mai mare predicator pe care l-a avut Biserica
de la Cincizecime p=n\ azi, Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur, ne arat\ `ntr-o Omilie a sa
o astfel de situa]ie-limit\. ~n general, Sf=ntul se adresa auditoriului cu apelativul
„iubi]ilor” (nu ne-ar strica nici nou\ folosirea acestei formule, dac\ nu o folosim,
cel pu]in s\-i strig\m pe elevi pe numele de botez). ~ns\ `n Omilia XLI la Facere
(«P.S.B.», vol. 22) `ncepe cu totul altfel. „Preget [i [ov\i dac\ trebuie s\ v\ mai
t=lcuiesc sau nu ast\zi Scriptura. M\ g=ndesc c\ v\ `nv\] `n fiecare zi, v\ `ndemn
[i v\ `ntind aceast\ duhovniceasca mas\ [i totu[i mul]i din cei ce vin aici [i iau
parte la aceast\ `nv\]\tur\ duhovniceasc\ [i la masa cea `nfrico[\toare [i cutre-
mur\toare stau toat\ ziua `n hipodrom [i n-au nici un c=[tig de pe urma str\-
daniei mele... Deci cu ce inim\ s\ mai predic unor oameni care nu vor s\ c=[tige
nimic din cuvintele mele? {i nu e de mirare! {i plugarul pregeta s\ mai arunce
semin]ele [i nu mai are nici o tragere de inim\ s\ ias\ cu plugul c=nd vede c\ p\-
m=ntul r\m=ne tot neroditor, cu toat\ munca [i osteneala lui, [i nu-i r\spl\tit dup\
vrednicia muncii sale...” {i totu[i s\ nu dezn\d\jduim, c\ci nici Sf=ntul nu con-
tinua `n acela[i duh `ntreaga Omilie! Spune mai departe marele Ioan Gur\ de
Aur: „Chiar dac\, arunc=nd s\m=n]a cea duhovniceasc\ nu culeg rod din pricina
tr=nd\viei celor ce m\ ascult\, totu[i r\splata mea e ne[tirbit\. Eu sem\n argintul
ce mi s-a `ncredin]at, `mplinesc porunca dat\ de St\p=n, iar celor ce m-au ascultat
li se va cere capitalul cu dob=nd\. Cu toate acestea nici eu nu m\ g=ndesc c\ n-am
nici o pagub\ [i c\ am `ndeplinit ce trebuia s\ fac, ci vreau ca [i voi s\ face]i buna
negu]\torie cu cele ce v\ dau, ca s\ nu suferi]i pedeapsa ca [i cel ce a ascuns
talantul...”.
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Dumnezeu e cu noi, [i dac\ El e cu noi cine e `mpotriva noastr\? Oricine va
primi pruncul acesta, `n numele Meu, pe Mine M\ prime[te; iar oricine M\ va
primi pe Mine, prime[te pe Cel ce M-a trimis pe Mine (Luca 9, 48). Poate unii
g\sesc de cuviin]\ s\ ne catalogheze drept ideali[ti, ni[te Don Quijote ce ne batem
cu morile de v=nt. At=ta [tiu, c\ doar dragostea este cea care schimb\ sufletele.

Elevul trebuie s\ vad\ la noi dragoste, o dragoste care se jertfe[te, se d\ru-
ie[te, c\ci Dumnezeul cre[tinilor este Dragoste. S\ avem [i noi dragoste [i s\ slu-
jim, cu timp [i f\r\ timp, lui Hristos [i tinerilor elevi pe care El ni i-a `ncredin]at.

{tim c\ virtutea dragostei `l arde pe diavol – singurul du[man al nostru – ,c\ci
despre el spune Scriptura c\ „vine [i ia cuv=ntul din inima lor, ca nu cumva, cre-
z=nd, s\ se m=ntuiasc\” (Luca 8, 12). Ce cuv=nt `nfrico[\tor!

Atunci c=nd cuvintele noastre nu mai au putere, s\ vorbeasc\ cu putere `ns\[i
via]a noastr\, faptele noastre. E greu, dar ce lucru dificil se s\v=r[e[te f\r\ jertf\?
Hristos i-a aten]ionat pe to]i cei ce-L m\rturisesc `n fa]a oamenilor: „~n lume ne-
cazuri ve]i avea; dar `ndr\zni]i. Eu am biruit lumea” (Ioan 16, 33).

Concluzie

Prin educa]ia religioas\, profesorul urm\re[te cultivarea virtu]ilor cre[tin-teo-
logice [i morale `n caracterul elevilor s\i: credin]a, cump\tarea, dreptatea, `n]e-
lepciunea. De aceea, educa]ia religioas\ trebuie `mp\rt\[it\ copiilor de la o v=rst\
fraged\, c\ci „Dac\ vei `ntip\ri `n sufletul lui `nc\ fraged `nv\]\turile cele bune,
nimeni nu va putea s\ i le desprind\; ele se `nt\resc ca [i sigiliul aplicat pe
cear\”11.
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The Role of the Religion Teacher (Priest) in the Formation 
of the Moral-Religious Character of the Students

Our study, The Role of the Religion Teacher (Priest) in the Formation of the Moral-
Religious Character of the Students, comes to underline the qualities that the Religion
teacher must draw the students’ attention upon. It is also emphasized the cultural
dimension of the religious education as well as the Church’s role in the education of
the moral conscience. A special attention we gave to some concrete situations that occur
while teaching the discipline Orthodox Religion.


