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Felix Godeanu – Cugetări despre ora de religie

Cugetări despre ora de
religie
După ce am trăit o perioadă de îndoctrinare ateistcomunistă, religia şi-a revendicat rolul şi funcţia eludată
în mod forţat de fostul regim totalitar, rol pe care l-a
obţinut, într-o oarecare măsură, după revoluţie însă să
vedem cum poate fi realizată ea din perspectivă şcolară
şi ce putem realiza în cadrul acestei „discipline a
disciplinelor”.
Înainte de a vorbi despre „educaţie religioasă”, în
şcoală, trebuie să hotărâm denumirea corectă a acestei
discipline şi dacă ceea ce realizăm la catedră reprezintă
învăţământ religios, aşa cum susţine prof. Ana Danciu
sau educaţie religioasă, cum consideră a fi corect
psihopedagogul Constantin Cucoş.
Învăţământul religios reprezintă reţeaua de şcoli
specializate, de diferite grade, organizate de fiecare cult
în parte, ce pregătesc cadre specializate pentru
exercitarea

cultului,

viitori

teologi;

iar

educaţia

religioasă este o componentă a învăţământului românesc
cu o valoare formativă indubitabilă, posibilă a fi realizată
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şi în şcoală, prin transmiterea unor cunoştinţe teoretice,
cât şi în afara ei, realizată mai ales în familie, biserică,
structuri asociative, mass-media, etc., concretizată prin
trăirile şi experienţele spirituale dobândite de fiecare
individ în parte. Din definiţiile date de pedagogi suntem
tentaţi să dăm dreptate D-lui Constantin Cucoş însă,
personal cred că, denumirea de educaţie religioasă este şi
aceasta improprie, mai ales în societatea românească
actuală, deoarece educaţia religioasă se realizează de fapt
în afara orelor de religie – prin familie, societate,
biserică, şi presupune atât o latură afectivă, ce este
ipostaziată prin trăirile de respect şi evlavie, care, dacă
sunt impuse în şcoală, conduc spre trăiri fariseice şi nu
putem forma „creştini practicieni [...] (pentru că) Religia
este ceva viu şi nu o pictură, ea îşi dezvăluie vitalitatea în
efectul său, după cum o sămânţă vie încolţeşte de îndată
ce o semănăm într-un pământ bun.” 1 cât şi o dimensiune
activ-participativă, ce se consumă în cursul ritualurilor,
ceremoniilor sau în viaţa curentă.
Dacă nu realizăm în cadrul orelor de religie nici

1

J. Comenius, citat de C. Cucoş
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învăţământ religios şi nici educaţie religioasă ar trebui să
ne punem următoarea întrebare: atunci ce disciplină
studiem în cadrul acestor ore? Răspunsul, după părerea
mea, este că denumirea corectă a disciplinei religioase
studiate în şcoală este cea de instruire religioasă,
deoarece şcoala este o „organizaţie care învaţă şi produce
învăţare” 2 , deci stimulează latura intelectuală, ce este
stratificată în dogma sau concepţia religioasă respectivă.
Astfel instruirea religioasă este o categorie pedagogică
în corelaţie cu educaţia, prin care realizăm transmiterea
de cunoştinţe şi valori religioase teoretice, profesorul
având rolul de a trezi în sufletul copiilor, prin
transmiterea de exemple concrete, dorinţa de a deveni
buni creştini, aşa cum aflăm de la Ioan Nisipeanu
„oricum va fi forma de învăţământ (metodologia
didactică) narativă sau dialogară, dacă a stârnit în copii
aceea poftă mare de a urmări pe profesor e o formă
activă. În speţă, dacă povestirile religioase sunt
comunicate copiilor aşa încât să le trezească acel interes
puternic, ele pun în mişcare sufletul lor, îl răscolesc

2

Prof.Univ.Dr E.Păun – Sociologia educaţiei
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adânc, şi această răscolire, care le nutreşte sufletul, îi
face tocmai prin aceasta foarte activi. Impresiile
puternice primite îşi întind raza lor de influenţă în timp,
departe peste limitele ceasului de lecţiune. Poţi, din
contră să îmboldeşti cu biciul întrebărilor ... şi dacă după
ce au scăpat de imboldul întrebărilor, nu mai au în inima
lor impresii vi, care să le ţină mai departe sufletul sub
stăpânirea lecţiei predate, zadarnică a fost truda, lecţia i-a
lăsat pasivi, inerţi interior”, iar datoria elevului este de a
pune în practică aceste cunoştinţe.
În continuare vom emite câteva cugetări despre
procesul instructiv-educativ necesar bunei desfăşurări a
instruirii religioase.
În concepţia noastră un bun profesor nu este acela
care este tributar standardelor pedagogice, acela care
proiectează lecţia perfect, sau aproape perfect din punct
de vedere psihopedagogic, ci cel care face din meseria
sa o misiune, cel „care nu robotizează didactica, fiind
împotriva standardelor didactice” 3 iar din procesul
instructiv-educativ o artă de comunicare şi comuniune cu

3

Prof.Univ.Dr E.Păun – Sociologia educaţiei
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alţi semeni, cel care transmite educatului o parte din
personalitatea proprie, cel care este chemat pentru
„şlefuirea sufletească” a diamantelor sale, cel care se
străduieşte el mai întâi pe calea desăvârşirii şi mai apoi
cere acest lucru de la elevii săi, pentru „a se mântui atât
el cât şi să-i mântuiască pe cei ce îl ascultă” 4 , pentru că
el este „lumina lumii şi sarea pământului” 5 ; cu alte
cuvinte „învăţător (didaskalos) cu adevărat este cel care a
învăţat să cunoască adevărurile divine din cartea pe care
a scris-o Dumnezeu cu propriul Său deget în inima
noastră, adică prin lucrarea şi luminarea pe care ne-a
trimis-o şi care se poate lipsi de celelalte cărţi.
Necuviincios lucru este învăţătorilor să se conducă
după cele ce le-au scris alţii iar nu după cele ce le-au
fost descoperite, precum necuviincios lucru este
pictorilor să imite doar originalele altora şi să nu creeze
nimic nou.” 6 Din această cauză educatorul trebuie să
înţeleagă că este „egalul educatului” 7 şi că trebuie să
realizeze o instruire religioasă naturală, fără a impune,
4

I Timotei IV,16
Matei V,13-14
Sf. Ioan Scărarul – Scara raiului
7
Prof.Univ.Dr E.Păun – Sociologia educaţiei
5
6
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pedepsi sau anatematiza, iar ceea ce dă elevilor trebuie să
fie în raport cu psihologia lor – relaţia dintre profesor şi
elev va fi reglată permanent în funcţie de permisivitatea
situaţiilor psihologice;

profesorul nu trebuie să

alimenteze atitudinile de respingere, acestea realizânduse în special dacă sunt implicate cunoştinţele ce implică
un caracter moral şi etic ridicat; o altă regulă importantă
prevede crearea unei atmosfere plăcute şi interesante
pentru copil sau tânăr, profesorul încercând să se apropie
cât mai mult de sufletul copilului atât prin conţinut cât şi
prin limbaj; dascălul având nevoie de prezenţa mereu vie
a icoanei Mântuitorului Hristos în centrul activităţii sale
(principiul

Hristrocentric).

Mai

mult

decât

atât

educatorul trebuie să ţină cont de libertatea individului
deoarece „ practicarea religiei constă, prin însăşi natura
sa, în primul rând în acte interioare voluntare şi libere
prin care omul se îndreaptă direct spre Dumnezeu: astfel
de acte nu pot fi nici impuse, nici interzise de o putere
pur

omenească” 8 ;

principiul

libertăţii

alegerii

în

cunoştinţă de cauză fiind încălcat dacă „cei chemaţi” să

8

Conciliul II Vatican
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facă instruirea religioasă fac presiuni psihologice sau
nu-şi păstrează neutralitatea şi onestitatea argumentativă
în raport cu obiectul pledoariei lor; iar apropierea de
sufletul copilului trebuie făcută cu mare precauţie şi cu o
neîntrecută iubire. Profesorul de asemenea trebuie să fie
conştient că menirea sa este de a desăvârşi chipul lui
Dumnezeu în om şi că „este o cumplită monstruozitate
să vezi în univers aştrii lipsiţi de lumină, dar care
trebuie să lumineze” 9 . Profesorul, şi mai ales
preotul-profesor,

trebuie

să

conducă

cu

tact

şi

înţelepciune, pe toţii elevii şi pe fiecare în parte pe
urcuşul greu al desăvârşirii, să le arate calea şi mijloacele
care duc la Împărăţia cerurilor, iar pentru

a-şi atinge

finalităţile el trebuie să fie conştient că, pe lângă o
pregătire teologică, pedagogică şi metodologică, are
nevoie de o viaţă curată, altfel spus el ar trebui să fie
primul care este luminat de lumina învăţăturilor sale.
Cu toate că este foarte greu să formezi valori
morale şi creştini adevăraţi într-o societate în care
primează

9

valorile

„social-democratice”,

Sf. Ioan Hrisostom
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fariseism şi

pe credinţă pseudo-religioasă, într-o

societate în care Dumnezeu este acceptat ca o entitate
necesară pentru a stăpâni şi conduce cu ajutorul ei
„prostimea”, într-un mediu care îşi aduce aminte de
divinitate doar atunci când este înconjurat de posibili
credincioşi, într-o societate în care religia şi biserica de
multe ori se pun involuntar, sau nu, în serviciul unor
forţe politice ce nu au idei despre dragostea creştină şi
care tind să devină „trăitori ai creştinismului” doar
pentru a câştiga bunuri şi avantaje trecătoare şi pentru a
beneficia de simbolurile religioase, prin apelul abuziv la
iconografie, simbolistică şi gestică de tip religios; într-un
cuvânt într-o societate ateistă, nu trebuie să uităm de
îndemnul Mântuitorului: „dacă veţi avea credinţă cât un
grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te
de aici dincolo şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu
neputinţă” 10 , iar dacă conştientizăm importanţa misiunii
pentru care am fost aleşi, lupta noastră cu „leul ispitelor”
va fi una rodnică. Nu trebuie să uităm că acum
devenim luptători pentru dreptate, corectitudine şi

10

Matei XVII,20
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adevăr, luptători ce încearcă să fie „predicatori prin
fapte, ci nu prin vorbe”, iar mai presus de interesele
noastre personale primează dragostea de Dumnezeu
şi mai ales cea de semeni.
Referitor la procesul educativ al instruirii religioase
putem spune că desfăşurarea propriu-zisă a lecţiei se
referă la momentele ce trebuie parcurse, cu precizarea
reperelor temporale, a metodelor şi mijloacelor de
învăţământ, a formelor de realizare a învăţării. Nu există
un model unic, absolut pentru desfăşurarea lecţiei, ci în
funcţie de necesităţile imediate ale elevilor, este
important ca planul demersului anticipativ, consumat în
proiectare, să se adecveze situaţiilor concrete de învăţare
şi să conducă la rezultate satisfăcătoare; astfel planul de
lecţie va fi destul de suplu, pentru a face loc, atunci când
e nevoie, unor noi teme de discuţie, nefiind exclusă chiar
o abandonare pe moment a unei direcţii înscrise în plan,
încercând să dăm răspuns la o altă problemă propusă de
elevi; fiind admise chiar şi divagaţiile sau alunecările
tematice, dat fiind că elementele culturii religioase sunt

999
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numeroase şi complexe 11 . În sprijinul acestei concepţii
vine, indirect şi Ioan Cerghit care spune că „nici un
model enunţat 12 nu este atotcuprizător, nu poate să
acopere toate sarcinile şi aspectele esenţiale ale
instrucţiei şcolare, nu îşi poate aroga o valoare
universală. Fiecare pierde din vedere caracterul dialectic,
contradictoriu în multe privinţe, al unui atât de complex
proces de învăţământ ca cel din şcoala de astăzi. […] De
exemplu,

deşi

învăţământul

prin

descoperire

entuziasmează astăzi mulţi învăţători şi profesori, ar fi
totuşi, exagerat să ne închipuim că elevii vor putea să
descopere şi să explice totul; ar fi o greşeală să nu
recunoaştem că gândirea acestora are limitele ei inerente,
că întâmpină, nu de puţine ori, obstacole greu de depăşit
fără să resimtă nevoia unui sprijin în cunoştinţele altora
(ale educatorilor). Este cert că învăţământul prin
descoperire

favorizează

dezvoltarea

gândirii,

a

creativităţii, conferă trăinicie şi mobilitate conceptelor,
stimulează

munca

independentă,

11

cultivă

anumite

C. Cucoş Educaţia religioasă
12
- este vorba despre modelele de lecţii ale pedagogiei: logocentric;
empirocentic, tehnocentric, sociocentric şi psihocentric
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deprinderi şi calităţi astfel greu de realizat, că are, o mare
valoare formativă, însă nu mai puţin adevărat este şi
faptul că el nu poate acoperi totalitatea situaţiilor de
învăţare; în plus cere şi un consum mare de timp şi de
energie, mersul de la concret la abstract fiind lent, efortul
de redescoperire prelungeşte prea mult, uneori, procesul
de învăţământ; are o eficientă scăzută în ceea ce priveşte
formarea priceperilor şi deprinderilor practice, în
însuşirea unor capitole sau a unor teme mai complexe şi
dificile

care

nu

rămân

accesibile

investigaţiei

independente.” […] De avut în vedere mai poate fi şi
faptul că învăţământul nu urmăreşte întotdeauna şi
neapărat obţinerea unei eficienţe imediate, pe termen
scurt (pragmatică), relevată în ideea operaţionalizării
obiectivelor şi a accentului pus pe performanţe
măsurabile, ci tot atât de mult, poate chiar mai mult, el
este interesat în realizarea unei eficienţe pe termen lung,
cumulativă, de cultivare a capacităţilor şi aptitudinilor
umane, de dezvoltare multilaterală a personalităţii
viitorilor absolvenţi.” 13

13

Ioan Cerghit – Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă; pag 37-42
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Proiectarea lecţiei instruirii religioase se face
ţinând cont că sentimentele şi judecăţile religioase se
formează şi capătă o coloratură specifică în funcţie de
etapele psihogenetice de dezvoltare a omului, aşa cum
sintetizează Sf. Ap. Pavel în cuvintele:„Când eram copil,
vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil; judecam ca un
copil; dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale
copilului.” 14

Copiii

gândesc

altfel

decât

adulţii,

interpretează diferit evenimentele, văd lumea din
unghiuri diferite, percep altfel originea şi finalitatea
existenţei umane. Astfel până la vârsta şcolară capitalul
spiritual acumulat de părinţi se răsfrânge pozitiv asupra
formării religioase a copilului. La ciclul primar se evită
impunerea conceptelor religioase prin forţă şi se ţine
seama că acesta este în căutarea unei identităţi, iar
personalitatea lui este în formare şi se alcătuieşte din
împrumuturi care se adaugă la modul lui natural de a fi –
din această cauză o mare preponderenţă în transmiterea
conceptelor predate o au povestirile religioase care vor fi
pigmentate de multe exemple din viaţa personală. La

14

ICorinteni XIII, 11
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gimnaziu copiii se organizează în grupuri, solidaritatea şi
gradul de socializare cresc simţitor, iar comuniunea de
interese şi sentimente face ca religiozitatea să se extindă
şi să se amplifice. Acum încrederea copilului (cls.V-VI)
este îndreptată spre altul şi se confesează, acum avem
datoria să transmitem copiilor necesitatea şi „foamea de
divinitate”,

deoarece

obligaţiile,

reglementările,

sancţiunile devin ineficiente pentru el. Începând cu cls. a
VII lucrurile se complică, deoarece gândirea devine
critică şi logică, iar în domeniul religios se manifestă
tendinţa de a întemeia şi justifica raţional dumnezeirea şi
ceea ce ţine de ea. În această fază (cls. VII-VIII) marea
majoritate a tinerilor intră într-o stare de incertitudine,
orientându-se spre o stare neutră sau ateistă; o atragere
forţată la religie, în această fază critică, poate fi
dăunătoare atât pentru individ cât şi pentru ideea
credinţei în sine. La liceu apar problemele grave ale
perceperii religiei, din cauza nonconformismului vârstei
şi dorinţei de independenţă, comportamente ce nu pot fi
corelate cu preceptele unei vieţi îndreptate spre
Dumnezeu. Cu toate că din punct de vedere intelectual
tânărul poate percepe teologia, doctrina şi ritualul
111333

Felix Godeanu – Cugetări despre ora de religie

religios nu are stabilitatea primirii adevărurilor de
credinţă. Dacă nu ţinem seama de caracteristicile vârstei
educaţia şi instruirea religioasă va fi un fiasco total,
pentru că acum tânărul ia cunoştinţă cu minciunile,
avatarurile lumii, care-l pot dezamăgi şi-l pot duce într-o
stare de apatie şi disconfort psihic, ce vor avea
repercusiuni dureroase asupra dezvoltării sale religioase.
Acum el observă discrepanţa dintre ideile frumoase şi
realitatea faptică degradantă, 15 iar această discrepanţă
poate fi substituită doar

printr-un tact pedagogic

deosebit, rupt de tiparele pedagogiei şi metodicii laice,
profesorul de religie dând dovadă de înţelegere, bunătate
şi iubire de semeni, el având de îndeplinit o misiune,
ci nu o meserie, fapt pentru care avem nevoie de
chemare şi vocaţie; acum se realizează educaţia mai
puţin prin povestiri morale şi mai mult prin exemplul
nostru personal, deductibil de către elevi, ci nu trâmbiţat
în faţa acestora, acum este necesar să punem accentul pe
dialogul dintre profesor şi elev pentru că „acum e
momentul când de obicei se pierde, se câştigă sau se

15

C. Cucoş – Educaţie religioasă
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capătă credinţa. Religia devine o formă de viaţă, a cărei
expresie desăvârşită o constituie vocaţia. Dumnezeu,
încetând de a mai fi o reflectare a imaginii părinteşti,
întruchipează atunci valoarea supremă în care se
contopesc toate celelalte.” 16 . La aceste clase, şi nu
numai, trebuie să avem iubire sinceră şi dezinteresată
faţă de „prietenii noştri”; iar dacă avem iubire avem şi
multă înţelegere faţă de lipsurile sau scăderile lor,
cercetăm cu atenţie problemele care-i frământă şi-i
neliniştesc, fie ele sufleteşti, fie ele materiale sau de altă
natură, fiind în permanenţă alături de ei, prin îndemnuri
şi sfaturi utile. Dacă iubim cu adevărat vom fi iubiţi
atât noi cât şi disciplina predată, iar el va fi câştigat
pentru Hristos şi Evanghelia sa, formând astfel oameni
cu frică de Dumnezeu, „creştini practicieni, ci nu
teoreticieni”. Transformarea oamenilor se realizează prin
iubire nu prin constrângere, iar iubirea învăţătorului se
vădeşte prin cuvinte, gesturi, privire şi prin fapte
concrete; doar iubirea creştină are tăria de a schimba
caracterele oamenilor, din răi în buni, din păcătoşi în

16

Maurice Dubesse
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virtuoşi. Pentru a reuşi în activitatea depusă avem nevoie
de multă răbdare şi calm, pentru că roadele muncii
noastre nu pot fi văzute imediat, decât în parte, noi
bucurându-ne de rezultatele muncii noastre după un
anumit timp de aşteptare, acesta constituind motivul
pentru care trebuie să stăruim asupra învăţăturilor, să le
repetăm cât mai des, urmărind aplicarea lor în viaţa
zilnică, aşa după cum ne spune Sf. Ap. Pavel
„îmbrăcaţi-vă dar, ca aleşi ai lui Dumnezeu, cu
milostivirile îndurării, cu bunătate, cu blândeţe, cu
îndelungă-răbdare” 17
Un bun educator ştie că la orele de instruire
religioasă nu se evaluează credinţa elevilor deoarece nici
un semen nu poate acorda calificative pentru credinţa
altui semen; o valoare încorporată 18 nu este manifestată
şi nu se exteriorizează într-un comportament vizibil,
concret, măsurabil şi exprimabil într-o formă exactă 19 .
Prin orele de instruire religioasă

propunem anumite

cunoştinţe de ştiut, atitudini de adoptat, gesturi de făcut,

17
18
19

Coloseni III,12
credinţa - înţelegerea şi cunoaşterea celor supranaturale
C. Cucoş – Educaţia religioasă
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ritualuri de celebrat etc. , fiind foarte greu să evaluăm
conduitele manifestate şi normele emise sau pretinse de
Biserică. Etichetele puse de oameni sunt imperfecte,
relative, vulnerabile, mai ales când se vizează acte
psihice interioare, opinii, credinţe; stabilirea depărtării
sau apropierii noastre de Hristos nu este de competenţa
individului de lângă noi; credinţa nefiind reductibilă la
un număr, la o formulă. Adevăraţii credincioşi nu sunt
întotdeauna numai cei ce declară că sunt. A ţine
morţiş să „evaluezi” credinţa altuia e un fel de blasfemie
în faţa lui Dumnezeu, un soi de fariseism în faţa
semenilor tăi. 20 La orele de religie evaluăm cunoştinţele
religioase ale elevilor, iar atunci când notăm „dăm un
examen în faţa conştiinţei noastre şi în faţa sufletului
elevilor; iar orice eroare din partea noastră, prin
diminuarea sau mărirea exagerată a notei, ar trebui să ne
pună în faţa poruncii care ne spune să nu mărturisim
strâmb 21 , adică să nu minţi, în faţa semenilor noştri. 22
Evaluarea unui profesor de religie nu poate fi

20
21
22
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făcută de oameni care se află în afara sferei valorilor
religios-morale, pentru că aceştia nu pot transcende spre
divinitate şi nu pot să înţeleagă stilul şi tactul pedagogic,
propriu

instruirii

religioase,

axat

pe

principiile

evanghelice şi hristrocentrice, iar dacă aceasta totuşi se
întâmplă, nimic nu-i disculpă, dacă nu respectă şi
sfidează procesul instructiv-educativ la o asemenea
disciplină (ţinută neadecvată; neparticiparea la acte de
cult specifice orei, necunoaşterea învăţăturilor de
credinţă

etc.),

deoarece

el

prin

participarea

sa

mărturiseşte că este un „specialist” şi un bun cunoscător
al „disciplinei disciplinelor” şi un om pregătit atât din
punct de vedere pedagogic-religios, cât şi teologic.
Concluzionând cugetările de mai sus observăm că
„omul de la catedră” la ora de instruire religioasă nu este
un profesor, ci un model formativ al „prieteniilor săi” elevii, el având doar menirea de a transmite acestora din
urmă dragostea de semeni şi implicit de Dumnezeu, însă
acest lucru se întâmplă numai prin iubire, ci nu prin
forţă, aşa cum aflăm din cuvintele următoare : „Nu te
amesteca în conştiinţa nimănui. E o supremă cruzime să
încerci a apăsa pe sufletul cuiva. Între naştere şi moarte e
111888
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o singură viaţă nu două. Cu ce drept te amesteci în forul
interior al altui suflet? Orice om îşi are socoteala sa cu
eternitatea, dacă sufletul lui e capabil de o astfel de mare
socoteală. Crezi oare că poţi veni poliţieneşte să robeşti
inima cuiva? Poţi să pui pe cineva cu de-a sila pe rug; îi
poţi sfâşia carnea de pe oase, ... poţi să-l prefaci în
cenuşă ... Se poate. Dar stăpân pe cugetul şi pe simţirea
altuia nu poţi fi prin silnicie niciodată. Un singur
imperativ e valabil: al iubirii. O singură cale poate duce
spre reală înduplecare: să nu te atingi de libertatea de
conştiinţă altfel decât prin puterea argumentării. Lasă-l
deci pe fiecare cu legea lui. Iar dacă ţi se pare că nu-i
potrivită cu adevărul, pune-i în faţă convingerile tale, dar
cu toată cumpătarea cuvenită.” 23

23

Simion Mehedinţi citat de C. Cucoş
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