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INTRODUCERE

Argument: Pledoarie pentru o educa ie religioasăț

Motiva ia  de  a  cerceta  tema  educa iei  religioase  în  alte  spa ii  decât  celț ț ț

românesc î i are motiva ia în începutul activită ii didactice. Din primul an al cariereiș ț ț

didactice, am manifestat un interes deosebit asupra modului în care se face educa ieț

religioasă  în  alte  ări.  M-au preocupat  probleme,  ce au în  centru,  pe de o parte,ț

aportul i statutul educa iei religioase în via a adolescen ilor din alte ări iar, pe deș ț ț ț ț

altă parte, evolu ia i importan a acordată acestui subiect. Prin lucrarea de fa ă, cuț ș ț ț

titlul   Modele  de  educa ie  religioasă  în  Uniunea  Europeană.  Aspecte  relevanteț

pentru în elegerea misiunii Bisericiiț , ne-am propus ca, în lumina în lumina teologiei

cre tine, să prezentăm cronologic i obiectiv modelele de educa ie religioasă, pa iș ș ț ș

importan i pentru implementarea, men inerea i promovarea orei de religie, precumț ț ș

i statutul educa iei religioase în statele membre ale Uniunii Europene.ș ț

Alegerea reliefează nu doar însemnătatea i actualitatea temei propuse pentruș

acest  demers  tiin ific,  ci  i  rostul  ei  în  cunoa terea  i  în elegerea  acesteia.ș ț ș ș ș ț

Importan a i actualitateaț ș  temei are ca fundament schimbările importante care î i facș

sim ită prezen a din ce în ce mai mult într-o societate ce poartă amprenta reduceriiț ț

dimensiunii spirituale a existen ei prin propunerea unor surogate care nu lini tescț ș

adâncul fiin ei umane. O astfel de realitate, a cerut, i totodată, a impus o cercetareț ș

minu ioasă  i  o  explicare  din  punct  de  vedere  cre tin  ortodox  a  consecin elorț ș ș ț

exodului religiosului din inima  societă ii.  Teza de doctorat, este de o importan ăț ț

covâr itoare,  pentru  că,   în  contextul  zilelor  noastre,  este  un  subiect   actual  iș ș

provocator. De aceea considerăm că o teză de doctorat despre  Modele de educa ieț

religioasă în Uniunea Europeană.  Aspecte  relevante pentru în elegere a misiuniiț
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Bisericii  este utilă mai mult  decât oricând. Este de o necesitate  majoră.  Dacă, în

sensul general, educa ia este esen ială, cu atât mai mult educa ia religioasă cre tinăț ț ț ș

este  sine qua non. Fără îndoială  că acest  subiect,  prin natura importan ei  i  prinț ș

faptul că este foarte vast, poate fi abordat din mai multe unghiuri, de aceea această

cercetare tiin ifică nu este una exhaustivă.  Scopul acestui demers tiin ific este de aș ț ș ț

analiza minu ios importan a studierii educa iei religioase cre tine, de a avea un cadruț ț ț ș

cât mai clar despre modelele i modul în care se studiază religia în statele membreș

ale Uniunii Europene. 

În conjunctura  modernă actuală, când societatea se pronun ă din ce în ce maiț

mult pentru o existen ă în dimensiuni profane, are loc, de fapt, un proces de izolareț 1,

ce  îngreunează   abordarea  unei   teme  precum  educa ia  religioasă  în  cadrulț

perimetrului  colar.  Flourish  Itula-Abumere,  sus ine  că,  în  prezent,  educa iaș ț ț

religioasă  în  cadrul  colilor  primare  din  Europa a  progresat  în  sensul  încurajăriiș

elevilor  pentru  dezvoltarea  identită ii  religioaseț 2.  Educa ia  religioasă  are  un  rolț

cultural  i social:  „...prin cultură,  spiritul  depă e te limita cunoa terii  perceptibileș ș ș ș

(...) iar din punct de vedere social, omul este format în, prin i pentru comunitate...”ș 3.

Educa ia  cre tină,  implică  practici  religioase,  cum  ar  fi  rugăciunea,  îngrijireaț ș

semenilor,  probleme  legate  de  via ă  i  de  moarte,  sau  interpretarea  pildelorț ș

religioase, în elegerea adevărurilor de credin ă. În aceste practici, realitatea care neț ț

înconjoară este legată de realitatea transcendentă a lui Dumnezeu4. Mesajul educa ieiț

religioase  este  unul  biblic,  supracultural,  mai  sus  de  toate  culturile,  above  all

cultures- i se cuvine  să fie în eles de oameni trăind în propria lor mo tenire iș ț ș ș

timp5. 

1 Itula-Abumere,  FLOURISH,  „The Signifiance of  Religious Education in Local  Primary Schools
(Specific reference to Christianyty)”,  în: Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS),
vol.6, Issue 6 (Jan.-Feb.) 2013), p 69.

2 Itula-Abumere, FLOURISH, „The Signifiance of Religious...”, p. 69.

3 Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian EBU, Prof. Monica OPRI ,  Prof. Dorin OPRI , Ș Ș Ș Metodica predării
religiei, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2000, p. 22.

4 Itula-Abumere, FLOURISH, „The Signifiance of Religious...”, p. 69.

5 Paul G. HIEBERT,  Antrophological Insight for Missionaries, Published by Baker Academic a dovision of
Baker Publishing Group Grand Rapids, Michigan, 2008, p. 19.
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Din perspectivă socio-culturală, prin educa ia religioasă se împline te nevoiaț ș

sondării vie ii spirituale a omului i se urmăre te sus inerea elevilor în propă ireaț ș ș ț ș

identită ii spirituale, oferindu-le, totodată, libertatea de a- i exprima con inuturile peț ș ț

care i le însu esc cognitiv.  ș ș Transpunerea reperelor morale scripturistice în cadrul

vizunii  sociale  duce  la  certitudinea  unei  func ionalită i  normale  i  eficiente.  Prinț ț ș

educa ia religioasă, se împline te una dintre a teptările Bisericii lui Hristos, i anumeț ș ș ș

militarea pentru un cre tinism complet, în care se intersectează via a duhovniceascăș ț

cu cea socială.  Incoeren a „...între  duhovnicesc i  social  duce la  e ecul  educa ieiț ș ș ț

religioase i implicit  dăunează i misiunii  Bisericii”ș ș 6.  Educa ia religioasă cre tinăț ș

constituie   solu ia  pentru  vindecarea  fiin ei  umane,  care  deseori  este  sfâ iată  deț ț ș

păcat. Trăim într-o lume care are preten ia emancipării, o lume care acceptă tot felulț

de oportunită i, o societate în care este loc pentru ț homo ludens, homo economicus,

homo sentimentalis,  pentru amatorul  de jocuri  de noroc,  pentru hedonist7.  Marea

încercare a tinerilor din zilele noastre este dată de credin a în cele ce se văd i se potț ș

pipăi8. Într-o astfel de lume, deducem că scade din ce în ce mai mult interesul pentru

desăvâr irea spirituală, pentru mântuire, că nu există loc pentru binele sfânt, pentruș

frumosul  sacru.  Având  ca  reper  acest  indicator,  credem  că  se  impune  o

redimensionare  a  educa iei  religioase.   În  această  direc ie,  Vasile  Timi  afirmăț ț ș

următoarele : „...cei implica i în mod direct în formarea caracterului copiilor prinț

educa ia  religioasă  au  drept  obiectiv  ț redescoperirea  dimensiunii  sacramentale  a

formării caracterului i personalită ii”ș ț 9. 

 Profesorul  Constantin  Cuco  precizează  că,  în  via a  duhovnicească,  bazaș ț

sentimentelor  religioase  i  a  con tiin ei  religioase  stă  în  străbaterea  etapelor  deș ș ț

dezvoltare psiho-somatică, iar aceste experien e au o coloratură diferită. Formareaț

con tiin ei  religioase  implică  trecerea  prin  anumite  etape,  în  care  chestiunileș ț

fundamentale  ale  omului  sunt  receptate  i  primesc  rezolvări  unice,  deoareceș

6 Valer BEL, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, PUC, Cluj-Napoca, 2002, p. 121.

7 Vasile TIMI ,  Ș Misiunea Bisericii i Educa ia. Atitudini. Convergen e. Perspectiveș ț ț ,  Editura Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004, pp. 29-30.

8Pr. Lect. Dr.,Simion TEODORAN,  Biserica i tineretul. Problemele morale ale tinerilor de azi iș ș
solu iile  lor  din  perspectivă  cre tină,  ț ș în Pastora ie  i  misiune  în  Biserica  Ortodoxăț ș ,  Editura
Episcopiei Dunării de Jos, Gala i 2001, p. 185.ț

9 Vasile TIMI , Ș Misiunea Bisericii i Educa ia...ș ț , p. 43.
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existen a presupune un perpetuu schimb  cu mediul ambiant:„Con tiin a religioasă aț ș ț

individului se formează ca orice formă de conduită umană. Identitatea religioasă a

omului ine de con inuturile concrete ale experien elor curente, de urmele lăsate deț ț ț

transformările biografiei sale”.10

Scopul  educa iei,  în  general,  este  realizarea  caracterului  i  personalită iiț ș ț

omului,  personalitate  care  se  define te  prin  spirit  de  ini iativă  i  de  libertate.ș ț ș

Educa ia  religioasă  adaugă  un  element  indispensabil,  ț principiul  întrepătrunderii:

omul cheamă harul lui  Dumnezeu.  Dacă lipse te  sau nu este  chemat  ajutorul  luiș

Dumnezeu,  împlinirea  idealului  educa iei  cre tine  este  irealizabil.  Acest  soclu  înț ș

actul  paideutic  cre tin  este  mărturisit  de  Educatorul  desăvâr it,  de  Însu iș ș ș

Mântuitorul: „...Precum mlădi a nu poate să aducă roadă de la sine, de nu rămâne înț

vi ă, tot a a nici voi dacă nu rămâne i în Mine. Eu sunt vi a, voi sunte i mlădi ele.ț ș ț ț ț ț

Cel ce rămâne în Mine i Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu pute iș ț

face nimic” (Ioan 15,4-5). 

Prin orele de religie prezente în institu iile colare europene, este favorizatăț ș

întărirea  legăturii  dintre  coală  i  Biserică,  dintre  credin ă  i  educa ie.  RolulȘ ș ț ș ț

formativ al educa iei religioase se eviden iază prin faptul că îl implică pe cel educatț ț

în via a activă i socială a comunită iiț ș ț 11. Un avantaj pe care educa ia religioasă îlț

aduce colilor este acela că, prin orele de religie, se restaurează integritatea ra iunii,ș ț

demnitatea i responsabilitatea elevilorș 12. Scopul educa iei religioase este i acela deț ș

a redefini umanismul prin prisma libertă ii i responsabilită ii fa ă de sine, fa ă deț ș ț ț ț

comunitate i fa ă de istorieș ț 13. Vasile Timi  spune că unul dintre efectele educa ieiș ț

religioase este i acela de a atenua din unilateralitatea deplasării spre ra ionalitateaș ț

sau pragmatismele exacerbate14. Prin educa ia religioasă, se asigură un sens al vie iiț ț

credincio ilor, o direc ie i un mod de a trăi, o viziune care nu se încadrează exclusivș ț ș

10 Constantin CUCO ,  Ș Educa ia religioasă. Con inut i  forme de dezvoltareț ț ș ,  Editura Didactică iș
Pedagogică, Bucure ti 1991, p. 136;ș

11Lect. dr. Carmen BOLOCAN, „Treptele formale sau momentele logico-psihologice ale lec iei cuț
aplicare în învă ământul religios”ț , în: Pastora ie i misiune în Biserica Ortodoxăț ș , Editura Episcopiei
Dunării de Jos, Gala i 2001, p. 235.ț

12 Vasile TIMI , Ș Misiunea Bisericii i Educa ia..., ș ț p. 54.

13 Lect. dr. Carmen BOLOCAN, „Treptele formale sau momentele...”, p. 235.

14 Vasile TIMI , Ș Misiunea Bisericii i Educa iaș ț ..., p. 55;
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în  realitatea  imediatului  faptic:  „Se poate  observa că oamenii  care  trăiesc numai

pentru scopuri de perspectivă scurtă trăiesc gre it  i,  până la urmă,  trebuie să seș ș

confrunte cu prostia unei rastfel de orientări în via ă (...). În cele din urmă, ei ajungț

la punctul în care trebuie să recunoască împreună cu Ecclesiastul «Tot ce am făcut

este  de ertăciune»”ș 15.  Astfel,  Biserica  lui  Hristos  lucrează  în  lume în  calitate  de

partener al altor institu ii i are scop transfigurarea lumii prin harul divin, însă pentruț ș

aceasta  este  nevoie i  de  aportul  nostruș 16 pentru că misiunea  Bisericii  nu este  o

responsabilitate individuală, este sarcina Bisericii ca întreg17. 

Educa ia religioasă făcută  într-un spa iu institu ional,  precum coala,  este oț ț ț ș

ansă pentru societate i pentru Biserică. Este o  oportunitate i pentru coală, înș ș ș Ș

sensul  că,  prin  intermediul  orelor  de  religie,  actul  educativ  devine  un  act  de

responsabilitate18,  implică  reflec ia  în  con tiin ă  a  valorilor  religioase,  formareaț ș ț

atitudinilor i a obiceiurilorș 19, educa ia este o adevărată teologieț 20. În actul instructiv-

educativ,  educa ia  cre tină  este  un  ini iator  puternic  al  adevărului,  al  cinstei,  alț ș ț

atitudinii  fa ă   de  tot  ce   ne  înconjoară  –  îngrijirea  mediului.  Printr-o  astfel  deț

educa ie,  se  urmăre te  i  dezvoltarea,  în elegerea  cuno tin elor  altor  culturiț ș ș ț ș ț

religioase  i  sisteme  de  credin ăș ț 21.  Orele  de  religie  duc  la  cimentarea  propriei

identită i spirituale, contribuie la familiarizarea tinerilor cu limbajul Sfintei Scripturiț

i  se atinge elul Bisericii:  desăvâr irea persoanei.  Privitor la acest  aspect, Vasileș ț ș

Timi  spune că dezideratul Bisericii de transfigurare a persoanei, de îndumnezeire aș

ei, nu se poate împlini          într-un mod claustrat, de factură ezoterică, elitistă 22, ci

în comuniune desăvâr ită cu celelalte persoane, cu celelalte mădulare ale Bisericii. ș

15 Lect. dr. Carmen BOLOCAN, „Treptele formale sau momentele...”, p. 37.

16 Vasile TIMI , Ș Misiunea Bisericii i Educa ia...ș ț , p. 54. 

17 Paul G. HIEBERT,  Antrophological Insight for Missinaries, p.19.
18 Vasile TIMI , Ș Misiunea Bisericii i Educa iaș ț ..., p.9.

19 Irina, HORGA,  „Educa ia religioasă între descriptivism i ac iune”ț ș ț ,  în:  OPRI  Dorin, OPRIȘ Ș
Monica,  Metode active de predare învă are. Modele i  aplica ii  la religieț ș ț ,  Editura Sf. Mina, Ia i,ș
2008, p. 7;

20 Ideea este  enu ată  de Părintele  Profesor  Gheorghe Petraru în  cadrul  unei  întâlniri  cu studen iiț ț
doctoranzi.

21 Itula-Abumere, FLOURISH, „The Signifiance of Religious...”, p. 69.

22 Vasile TIMI , Ș Misiunea Bisericii i Educa ia...ș ț , p. 10.
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În  favoarea  realizării  educa iei  religioase  institu ionalizate,  profesorulț ț

Constantin Cuco  ne aduce la cuno tin ă o paletă variată de argumente. Acestea suntș ș ț

izvodite dintr-o minte pricepută i constituie repere indispensabile în actul instructiv-ș

educativ  din  cadrul   orelor  de  religie.  coala  pregăte te  sistematic  individul  înȘ ș

perspectivă intelectuală, morală, civică, estetică, igienică, componenta religioasă se

află  într-un  raport  de  continuitate  i  complementaritate  acesteaș 23.  În  următoarele

rânduri, vom enumera i detalia argumentele pe care le aduce profesorul Constantinș

Cuco :ș

1. Primul argument este cel cultural. Religia este o formă de manifestare

a  dimensiunii  spirituale  a  existen ei  umane  i  merită  să  fie  cunoscută  de  cătreț ș

subiec ii  educa iei.  O persoană este  culturală  prin cunoa terea  propriilor  referin eț ț ș ț

spirituale, mai mult decât atât, este necesară i cunoa terea referin elor religioase aleș ș ț

persoanelor lângă care convie uim. De asemenea, ne putem numi persoane culturaleț

prin cunoa terea istoriei  credin elor i religiilor.  Cunoa terea propriului sistem deș ț ș ș

valori este, de facto, o modalitate de securizare culturală. Respectarea alterită ii esteț

i ea foarte importantă. Cele mai bune produc ii culturale î i au obâr ia în izvoareleș ț ș ș

credin ei cre tine: Sfânta Scriptură i Sfânta Tradi ie ț ș ș ț 24.

2. Un alt  considerent  pentru  rolul  educa iei  religioase  este  ț argumentul

psihologic:  educa ia  religioasă  este  o  chemare  la  cunoa terea  propriei  persoane,ț ș

oferă un prilej de fortificare interioară, de descoperire a idealurilor, de reconvertire a

persoanei spre lumea valorilor absolute25.

3. Argumentul etic: face referire la realitatea faptului că nu avem cum să

ocolim constatarea că, în societatea zilelor noastre, asistăm la o criză a valorilor i aș

reperelor morale. Tocmai din aceste motive educa ia religioasă cre tină constituie unț ș

suflu nou26, undă ce are consecin e în rela ia cu propria persoană, cu semenii i, nu înț ț ș

ultimul rând, cu Dumnezeu.

23 Constantin CUCO , Ș Educa ia religioasă. Repere...ț , p. 15.

24 Constantin CUCO , Ș Educa ia religioasă. Repere...ț , p. 15.

25 Constantin CUCO , Ș Educa ia religioasă. Repere...ț , p. 15; pp. 15-16.

26 Constantin CUCO , Ș Educa ia religioasă. Repere...ț , p. 16.
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4. Argumentul sociologic: este definit de capacitatea de a aduce oamenii

laolaltă, de a crea legături durabile, de a solidariza i a cimenta unitatea comunitară.ș

Faptul că o comunitate îmbră i ează valori religioase comune exprimate liberț ș 27 este

definitoriu în primirea identită ii i apartenen ei religioase. Astfel, putem spune căț ș ț

religia  este  un  flux  spiritual  integrator  cu  o  formă  discretă  de  unitate  asupra

dimensiunii sociale a existen ei umane. ț

5. Argumentul  istoric:  Fiecare  spa iu,  românesc  sau  european,  poartăț

amprenta credin ei, motiv de închegare i de perpetuare a unui neam. De exemplu, înț ș

ara noastră,  cre tinismul  s-a suprapus procesului de formare a poporului român,ț ș

fiind  i  un  factor  de  perpetuare  i  continuitate  culturală  i  socială.  Culturaș ș ș

românească a izvorât de sub tiparul mănăstirilor sau pe lângă biserici. De netăgăduit

este i aportul clericilor de diferite confesiuni în marile evenimente istorice care auș

reminiscen e în istorie până în zilele noastreț 28. 

6. Argumentul  ecumenic:  prin  educa ia  religioasă  (făcută  autentic)  seț

dezvoltă capacitatea de a în elege i a accepta pe aproapele. Semenul nostru, de oriceț ș

na ionalitate, religie sau cultură nu mai este văzut ca un „posibil pericol” spre careț

ne îndreptăm arma sau scutul. Dialogul interconfesional  este de dorit i  benefic.ș

Acesta se poate face doar între persoane bine situate religios, instruite suficient, în

cuno tin ă  de  cauză  în  ceea  ce  prive te  credin a  proprie  i  alte  religii  sauș ț ș ț ș

confesiuni29.  

7. Argumentul teologic:  are ca temelie porunca dată de Mântuitorul după

învierea Sa: „Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele

Tatălui  şi al Fiului şi al  Sfântului  Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am

poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin”

(Matei  28,  19-20).  Fiecare  fiin ă umană este  chemată  să fie  părta ă  la  via a luiț ș ț

Dumnezeu i dacă acest ideal nu este experimentat, atunci prin educa ia religioasă neș ț

revine  datoria  de a-l  îndrepta  spre  Dumnezeu pe  cel  ce este  în  afara  Casei  Lui.

Pentru aceasta este nevoie să se folosească orice perimetru, inclusiv cel colar. ș 30

27 Constantin CUCO , Ș Educa ia religioasă. Repere...ț , p. 16.

28 Constantin CUCO , Ș Educa ia religioasă. Repere...ț , p. 16.

29 Constantin CUCO , Ș Educa ia religioasă. Repere...ț , p. 17. 

30 Constantin CUCO , Ș Educa ia religioasă. Repere...ț , p. 17.
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8. Argumentul pedagogic: Ini ierea religioasă înseamnă, de fapt, educa iaț ț

în această direc ie prin dezvoltarea poten ialului de a spori educa ia i a o continuaț ț ț ș

individual. Educa ia religioasă făcută în coală este doar o fereastră pentru progres iț ș ș

pentru  o  perfec ionare  continuă  din  punct  de  vedere  moral,  intelectual,  estetic,ț

civic31. Partea  pe care nu o poate face educatorul desemnat pentru aceasta, rămâne la

libera alegere a celui educat dacă va continua prin eforturi proprii i prin chemareaș

harului divin. 

Argumentele enun ate mai sus constituie un e afodaj pentru proiectul nostru deț ș

cercetare  deoarece acestea sunt  valabile  atât  în spa iul  românesc,  cât  i  în  cel  alț ș

ărilor care fac parte din Uniunea Europeană. ț

Elementele reliefate în elaborarea tezei sunt: dimensiuni i viziuni în educa iaș ț

religioasă  cre tină,  statutul  religios  al  Uniunii  Europene,  rela iile  Biserică-Stat  iș ț ș

rela iile  coală-religie  în  Uniunea  Europeană.  Un  alt  aspect  avut  în  vedere  peț ș

parcursul  elaborării  tezei  face  referire  la  impactul  secularizării  asupra  educa ieiț

religioase în colile publice din Uniunea Europeană. ș

Prin  analiza  studiilor  referitoare  la  statutul  orei  de  religie  în  Uniunea

Europeană, prin acest proiect de cercetare ne propunem să eviden iem modelele înț

abordarea educa iei  religioase,  aportul i importan a educa iei  religioase în stateleț ș ț ț

membre ale Uniunii Europene. 

Perioada i etape de cercetareș

Programarea cronologică a etapelor de realizare a cercetării între anii 2017-

2022:

1. Realizarea planului tezei pe baza resurselor bibliografice (2017-2018);

2. Cercetarea aplicată pentru referatele ce au fost sus inute în cadrul comisieiț

de îndrumare (2017-2020); 

3.  Parcurgerea  resurselor  bibliografice  propuse  în  proiectul  de  cercetare

prezentat la sfâr itul primului an (2018-2022);ș

31 Constantin CUCO , Ș Educa ia religioasă. Repere...ț , p. 17.
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4. Efectuarea unui stagiu de cercetare în străinătate , Universitatea de Est din

Finlanda,  în  Joensuu,  pentru  documentarea  la  zi  în  ceea  ce  prive te  Educa iaș ț

religioasă în Uniunea Europeană (mai-august 2019);

5. Scrierea propriu - zisă a tezei de doctorat (2018-2022);

6. Prezentarea lucrării în cazul comisiei de îndrumare (2022);

7. Sus inerea publică a lucrării de doctorat (septembrie 2022);ț

1.

2. Metode de cercetare

Obiectivul principal al proiectului de fa ă este de a prezenta modul în care seț

face educa ie religioasă în Uniunea Europeană i despre rolul educa iei religioase înț ș ț

via a tinerilor, folosind metode adecvate. Rigoarea tiin ifică i tratarea unei astfel deț ș ț ș

teme impune folosirea unor norme i metode în elaborarea lucrărilor de specialitate.ș

Conceptul  metodă î i  are  obâr ia  în  limba  greacă  ș ș (μετα i  ș όδός =  cale32)  i  areș

în elesul de cale sau drum parcurs pentru atingerea unui anumit scop.ț

 Având ca indicator cercetarea tiin ifică interdisciplinară, am folosit metodeș ț

specifice de cercetare tiin ifică: metoda istorică i  metoda comparativă. ș ț ș

Metoda istorică: prin această metodă de cercetare, ne-am propus o investigare

asupra contextului istoric, cultural, social i, în paralel, i cel politic care a marcatș ș

importan a i statutul modelelor educa iei religioase în Uniunea Europeană.ț ș ț

Metoda  comparativă:  este  necesară  pentru  a  reliefa,  pe  de  o  parte,

asemănările, iar pe de altă parte, deosebirile asupra modului în care se face educa ieț

religioasă în diferite  ări  ale  Uniunii  Europene.  Prin această  metodă de cercetareț

tiin ifică, ne-am propus să prezentăm o analiză sistemică a tipurilor de educa ie dinș ț ț

Uniunea  Europeană,  o  cercetare  organizată  asupra  modelelor  de  educa ie  i  aț ș

modelelor  de  educa ie  religioasă  din  Uniunea  Europeană,  a  valorilor,  aț

particularită ilor  i  a  obiectivelor  educa iei  religioase  din  sistemul  de  învă ământț ș ț ț

european.

32Gh. BADEA,  Dic ionar grec-român i român-grec al  celor trei  sfinte i  dumnezeie ti  Liturghiiț ș ș ș ,
Editura Doxologia, 2009, p. 193.
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Preocupări până azi i contribu ia personaș ț lă 

Cercetarea  în  domeniul  educa iei  religioase  se  află  într-o  permanentăț

dinamică.  Această  temă  a  stârnit  interes  atât  la  nivel  na ional,  cât  i  pe  planț ș

interna ional. La nivel na ional, printre cercetătorii de referin ă în domeniul educa ieiț ț ț ț

religioase, men ionăm aportul profesorului Constantin Cuco  (ț ș Educa ia religioasă.ț

Repere teoretice i metodice; Educa ia religioasă. Con inut i forme de dezvoltareș ț ț ș ),

pe  cel  al  profesorului  universitar  Carmen  –  Maria  Bolocan  (  căr ile:  ț Sfintele

Evanghelii.  Modele  pedagogice,  Principii  didactice  în  Sfintele  Evanghelii;

Catehetica  i  didactica  Religiei.  Interferen e  i  deosebiri;  ș ț ș studiile: Educa iaț

religioasă,  dimensiune  a  educa iei  integrale;  Pedagogia  lui  Hristos  reliefată  deț

Clement  Alexandrinul  în  lucrarea  ”Pedagogul”  –  o  perspectivă  contemporană;

Treptele  formale  sau  momentele  logico-psihologice  ale  lec iei  cu  aplicare  înț

învă ământul  religios).ț  Consemnez  i  alte  cercetări  remarcabile  din  spa iulș ț

românesc, folosite în conturarea tereoretică a prezentului proiect: ebu Sebastian;Ș

Opri  Monica;  Opri  Dorin  (coordonatori)  :  (ș ș Metodica  predării  religiei);  Opriș

Monica (Religie, Morală, Educa ie. Perspective teologice i pedagogice; Demersuriț ș

investigative  pentru  educa ia  religioasă);  Opri  Dorin  (Demersuri  cre tine  aleț ș ș

pedagogiei  moderne);  Timi  Vasile  (ș Misiunea  Bisericii  i  Educa ia.  Atitudini.ș ț

Convergen e.  Perspective;  Religia  în  coală.  Valen e  eclesiale,  educa ionale  iț ș ț ț ș

sociale);  Benga Cristina (Idealul  educa ional  în pedagogia cre tină.  Clement  dinț ș

Alexandria.  Sfântul  Ioan Gură de  Aur.  Fericitul  Augustin);  Ciucureanu  Monica,

Velea Simona (coordonatori):  (Educa ia moral-religioasă în sistemul de educa ieț ț

din România). 

Scrierile de specialitate despre educa ia religioasă în Uniunea Europeană suntț

înrâurite  de  contextul  cultural,  de  peisajul  pluralismului  religios  i  de  cel  alș

multiculturalită ii. Literatura de specialitate despre această temă este diversificată iț ș

foarte bogată în spa iul european i incompletă în spa iul românesc.  În România,ț ș ț

cercetarea despre statutul orei de religie i despre modul în care se face educa ieș ț

religioasă în Uniunea Europeană este în etapa de început.  Amintesc câteva titluri

referitoare  la  cele  spuse  anterior:  Holbea  Gheorghe,  Opri  Dorin,Opri  Monica,ș ș

Jambore George (Apostolat  educa ional.  Ora de religie  – cunoa tere i  devenireț ș ș
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spirituală); Reprezentan a Patriarhiei Române – Bruxelle (editor), ț Studiul Religiei în

colile  publice  din  Statele  Uniunii  Europene;  Ș Carp Radu (La religions:  dans  le

sphère poblique ou en dehors ? Élements d’un possible débat sur le modèle proposé

par Jürgen Habermas ; Miza unei dezbateri: biserici / confesiuni i Europa unită;ș

Necesitatea unei reprezentan e permanente a Bisericii Ortodoxe Române pe lângăț

institu iile europene; Autonomia religiilor: avem nevoie cu adevărat de un cadruț

unitar? Iluzia folosirii drepturilor omului ca arbitru între cultură i religie; Cât deș

diferite sunt modelele na ionale privind studiul religiei în Europa? Cadrul normativ,ț

perspectiva  comparată  i  jurispruden a  Cur ii  Constitu ionaleș ț ț ț ).   În  rândul

bibliografiei principale, men ionez aleatoriu titlurile relevante pe plan interna ional,ț ț

cercetări  tiin ifice  de  referin ă  în  ceea  ce  prive te  educa ia  religioasă  în  stateleș ț ț ș ț

membre ale Uniunii Europene:  Alberts Wanda, (Integrative religious education in

Europe: a study-of-religions approach); Autonomia colară în Europa. Politici  iș ș

măsuri,  traducere  de  către  Cristina  Pârvu;  Dillon  Michele,  Handbook  of  the

sociology of religion;  Doe Norman,  Law and Religion in Europe.  A Comparative

Introduction;  Dubois Pauline, (Laïcité, école, fait religieux : de la guerre scolaire

d’hier aux débats d’aujourd’hui. Perspectives historiques et didactiques de 1870 à

nos  jours);  Foret  François,  Itçaine  Xabier,  (Dieu  loin  de  Bruxelles.

L’européanisation informelle du religieux; L’espace public européen à l’épreuve du

religieux,  Institut  d’etudes  europeenns) ; Franke  Leni,  Partick  Loobuyck  (Eds.) :

(Religious education in a plural, secularized society.  A paradigm shift) ;  Jackson

Robert, Siebren Miedema, Wolfram Weisse, Jean-Paul Willaime (editori): (Religion

and  education  in  Europe,  Developments,  Contexts  and  Debates);  Jansen  Willy,

Notermans Catrien (editori): (Gender, nation an religion in european pilgrimage);

Kieran Patricia şi Hession Anne (editori): (Exploring Religious Education: Catholic

Religious  Education  in  an  Intercultural  Europe);  Kuyk  Elza,  Jensen  Roger,

Lankshear  David,  Loh  Manna  Elisabeth  şi  Schreiner  Peter  (editori):  (Religious

Education in Europe. Situation and current trends in schools); Lahnemann Johannes

şi Schreiner Peter (editori): (Interreligious and Values Education in Europe. Map

and Handbook); Luce Pépin, (Teaching about religions in european school systems:

Policy issues and trends); Marian de Souza, Gloria Durka, Kathelen Engerbreston,

Robert  Jackson,  Andrew  Mc  Grady  (editori):  (International  Handbook  of  the

religious,  moral  and  spiritual  dimension  in  education); Miedema  Siebren  (ed.):

(Religious Education as Encounter. A Tribute to John M. Hull, Religious Diversity
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and Education in Europe); Pépin Luce (L’enseignement relatif aux religions dans les

systemes scholaire europeens, Edide réalisée dans le cadre de l’initiative „Religion

et  democratie  en  Europe“) ;  Plugaru  Liviu,  Pavalache  Marinela  (coordonatori):

(Educa ie interculturalăț ); Pollack Detlef, Olson Daniel V. A. (editori): (The role of

religion  in  modern  societies);  Schreiner  Peter,  Kraft  Friedhelm,  Wright  Andrew

(editori):  (Good  Practice  in  Religious  Education  in  Europe.  Examples  and

Perspectives of Primary Schools); Willaime Jean-Paul şi Severine Mathieu (editori):

(Des maîtres et des dieux - Ecoles et religions en Europe) ; Ojică Alexandru, Iulia

Badea – Guéritée (Coord): (Dialogul religiilor într-o Europă unită); Hunter-Henin

Myriam (Law, religious freedoms and education in Europe). 

În pofida numărului restrâns de publica ii de specialitate în spa iul ortodox, amț ț

reu it,   în perioada stagiului  de cercetare din Finlanda,  să găsesim o bibliografieș

bogată,  căr i,  studii  i  articole  apar inând  revistelor  europene.  Dintre  cele  maiț ș ț

importante  articole  i  studii  în  acest  sens,  enumeră  câteva:  Alexiadou  Nafsika,ș

United in diversity? The place of religion in State Education in Europe and Greece,

în:  European Educational  Research Journal;  Andersen Karen,  Irish secularization

and religious identities: evidence of an emerging new Catholic habitus, în Social

Compass;  Annichino  Pasquale,  Laїcité  as  civil  religion:  an  italian  american

perspective,  în:  The  George  Wasington  International  Law  Review;  Bullivant

Stephen; Lee Louis,  Interdisciplinary Studies of Non-religion and Secularity: The

State of the Union, în: Journal of Contemporary Religion; Davie Grace, Religion in

21 st- century Europe: framing the debate,  în Irish Theological  Quarterly;  Davie

Grace, Religion in Europe in the 21st Century:The Factors to Take into Account, în:

European Journal of Sociology; Davie Grace, Religion in Modern Britain: changing

sociological assumptions, în Sociology; etc.

Contribu ia personală, prin această teză de doctorat, ea este dată de faptul că,ț

din câte tim, până la momentul de fa ă este pentru prima dată când se ini iază o tezăș ț ț

de doctorat care are ca temă Modele de educa ie religioasă în Uniunea Europeanăț .

Aspecte  relevante  pentru în elegerea  misiunii  Bisericii.ț  Pentru  că  tema cercetării

educa iei religioase poate părea perimată în cazul limitării la spa iul românesc, amț ț

propus pentru cercetarea de fa ă referiri concrete actuale despre modul în care seț
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face educa ia religioasă, despre statutul, finalită ile, orei de religie în statele membreț ț

ale Uniunii Europene. 

Primul  capitol   are  scopul  de a  ne  familiariza  cu  delimitările  conceptuale,

defini iile  referitoare  la  conceptul  de  educa ie,  cu  precădere  la  cel  de  educa ieț ț ț

religioasă. Pornind din în elegerea fenomenului educativ drept rela ie interpersonală,ț ț

educa ia prime te semnifica ia unei func ii exclusiv umane, iar puterea ei se bazeazăț ș ț ț

pe posibilitatea pe care o are în modelarea sufletului: „Educa ia exprimă o func ieț ț

exclusiv umană i  de natură pur spirituală.  Ca ac iune,  educa ia  porne te de la oș ț ț ș

persoană, se îndreaptă spre alta i spre multe altele sau mai exact spre formarea alteiș

persoane. Puterea ei se întemeiază numai pe latura spirituală din om, care constituie,

de fapt, proprietatea exclusivă a omului i premiza demnită ii acestuia”ș ț 33. 

În  cel de-al doilea capitol abordăm tipurile de educa ie aflate în apropiereaț

educa iei  religioase  (educa ie  etică,  morală,  pentru  cetă enie  democratică,ț ț ț

interculturală  i  multiculturală).  Un  detaliu  foarte  important,  pe  care  dorim  să-lș

aducem în fa a cititorului este dat de faptul că se impune cercetarea i în elegereaț ș ț

contextului  european,  a  tendin elor  de  a  transfera  ER  în  spa iul  unui  ț ț „civism

religios”.  Încercările de a schimba educa ia religioasă cu celelalte tipuri de educa ie,ț ț

ne-a determinat să comunicăm perspectiva cre tină asupra acestor tendin e. Credemș ț

că  înlocuirea  ER  cu  celelalte  tipuri  de  educa ie  nu  reprezintă  solu ia  pentruț ț

dificultă ile  pe  care  le  întâmpină  ora  de  religie  în  spa iul  european.  Educa iaț ț ț

religioasă constituie ac iunea specific umană pe care educatorul o desfă oară pentruț ș

dezvoltarea religiozită ii elevului, pe baza unor principii i cu ajutorul unor metodeț ș

i mijloace specificeș 34. Idealul educa iei cre tine se identifică cu idealul evanghelic alț ș

împără iei lui Dumnezeu, care nu se poate înfăptui decât prin: „educa ie i instruc ie,ț ț ș ț

prin  moralizarea,  înnobilarea  i  desăvâr irea  oamenilorș ș 35,  i  aceasta  presupune  oș

strădanie  ce  are  la  bază  faptul  că  omul  este  perfectibil  i  educabil”ș 36.  O  mare

responsabilitate  revine  educatorului,  este  una  cu  totul  specială,  prin  faptul  că

educa ia reprezintă o ac iune creatoare ce- i propune perfec ionarea intelectuală iț ț ș ț ș

33 Dumitru RADU, Idealul educa iei cre tineț ș , în: Îndrumări metodologice i didactice pentru ș
predarea religiei în coalăș , Editura IBMBOR, Bucure ti, 1990, p. 26. ș

34 Dorin OPRI , Ș Dimensiuni cre tine ale pedagogiei moderneș , edi ia a II-a, Editura Sf. Mina, Ia i 2010, p. 32. ț ș
35 Dorin OPRI , Ș Dimensiuni cre tine..., ș p. 32. 

36 Ilarion V. FELEA, Religia culturii, Editura Episcopiei Ortodoxe Române, Arad, 1994, p. 254. 
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spirituală  a  omului,  printr-un  demers  teandric:  „Educa ia  religioasă  cre tină  esteț ș

posibilă numai dacă Hristos însu i este primit în sufletul omului i dacă acest sufletș ș

lucrează împreună cu Hristos la mântuirea sa”37. Aceasta înseamnă că fără apelarea

la ajutorul lui Dumnezeu, demersul educativ religios nu poate să se împlinească. 

Ajungem la cel de-al treilea capitol al tezei de doctorat, care are două păr i. Înț

prima  parte  dezvoltăm  aspecte  legate  despre  temeliile  cre tine  ale  educa iei,ș ț

prezentăm o analiză comparată între obiectivele ER în context european i cele aleș

educa iei  cre tine.  Prin  educa ia  cre tină  se  urmăre te  un  proces  complex  alț ș ț ș ș

dezvoltării religiozită ii la copii sau adul i. Scopul este desăvâr irea omului printr-unț ț ș

profil moral-cre tin i prin practicarea virtu ilor ca expresie a împlinirii libertă ii iș ș ț ț ș

responsabilită ii umaneț 38. În ce de-a doua parte a acestui capitol prezentăm într-un

mod sistematizat aspecte legate de standardele ER, modul de organizare i statutulș

discipline în Uniunea Europeană. Aceste trei aspecte sunt determinate de contextul

na ional al fiecărei ări. ț ț

În a doua jumătate a tezei de doctorat, la cel de-al patrulea capitol, aducem în

fa a  cititorului  aspecte  necunoscute  în  spa iul  românesc.  Acestea  fac  referire  laț ț

Cadrele normative,  demersurile,  instrumentele juridice,  proiectele pe care statele

membre  UE le  folosesc  pentru  asigurarea  prezen ei  studiului  religiei  în  colileț ș

publice.  Într-un  subcapitol  am  făcut  cunoscute  câteva  opinii  despre  contribu iaț

religiei  în  învă ământul  european,  dacă  ER participă  la  dialog  sau  constituie  unț

posibil  factor  de  conflict.  Având acces  la  cele  mai  recente  studii  i  cercetări  deș

specialitate,  descoperim  că  proiectul  RECO  (Religia  în  educa ia  europeană:  Oț

contribu ie  la  un  dialog  sau  un  factor  de  conflict?ț )  a  fost  ini iat  de  Comisiaț

Europeană cu scopul de a examina posibilită ile în care cetă enii Europei care provinț ț

din diferite medii culturale i religioase pot să convie uiască, iar referitor la educa iaș ț ț

religioasă, cum poate să fie aceasta predată în sălile de clasă. 

37 Dumitru CĂLUGĂRU, Catehetica, Editura IBMBOR, Bucure ti, 1984, p. 83. ș

38 Pr. Gheorghe POPA, Introducere în teologia morală. Principii i concepte generaleș , Editura Trinitas, Ia i,ș
2003,  pp.  149,  152-153;  †MLADIN,Mitropolit  Dr.  Nicolae;  Prof.  Diac.  Dr.  Orest  BUCEVSCHI,  Prof.Dr.
Constantin PAVEL, Pr. Diac. Dr. Ioan ZĂGREAN, Teologia Morală Ortodoxă, pentru facultă ile de Teologie,ț
vol.  I,  Tipărită  cu  binecuvântarea  Înalt  Prea  Sfin itului  Părinte  Anrei,  Arhiepiscopul  Alba  Iuliei,  Edituraț
Reîntregirea,  Alba  Iulia,  2003,  p.  377;  Sfântul  Nectarie  de la  Eghina,  Morala cre tină,  opere  complete  4ș ,
Traducere  din neogreacă  de Laura  Enache,  Studiu introductiv de Constantin I.  Cornarachi,  tradus în limba
română de Diana Cărbunean, carte tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfin itului Teofan, Mitropolitul Moldoveiț
i Bucovinei, Editura Doxologia, Ia i, 2013, pp.114-115. ș ș

19



Cel  de-al  cincilea  capitol se  intitulează  Modele  de  educa ie  religioasă  înț

Uniunea europeană, face parte din nucleul prezentei lucrări. Acesta debutează  cu

modelele  de  predare  a  educa iei  religioase.  Când  cercetăm despre  ER în  stateleț

membre  ale  Uniunii  Europene  constatăm  că  fenomenul  religios  este  influen at,ț

definit,  mai  corect  spus  în  permanen ă  regândit  datorită  unui  cumul  de  factoriț

istorici, culturali sociali, politici, economici. Tocmai din aceste considerente, a vorbi

despre studiul religiei din perspectiva unei singure abordări este aproape imposibil.

În context european, ora de religie comportă o paradigmă ce merge în trei direc iiț

diferite: adogmatică, dogmatică i antidogmatică. Cea de-a doua parte a capitoluluiș

prezintă modelele de predarea religiei în statele din Uniunea Europeană. Prin el, am

încercat să conturăm cele mai întâlnite modele, care merg în trei direc ii  diferite:ț

confesională sau denomina ională, ecumenică i interreligioasă sau nonconfesională.ț ș

În această etapă am fost nevoi i să recunoa tem limitele pe care le-am întâlnit,ț ș

date  de necunoa terea  unor  limbi  străine,  a  limbilor  oficiale  ale  statelor  UE.  Deș

exemplu, au fost situa ii în care am avut ansa să acceseăm baze de date cu reviste iț ș ș

studii de specialitate, o bibliografie foarte bogată în limba germană, finlandeză sau

greacă,  însă  necunoa terea  acestor  limbi  străine  ne-au  limitat  cercetarea  într-oș

anumită măsură. Această realitate a constituit i o piedică în accesul la documenteș

colare, manuale, programe colare, scrise în limbile oficiale ale ărilor europene.ș ș ț

Dacă într-o primă etapă ne-am propus să avem în vedere i aplicabilitatea modelelorș

de ER, atunci când am întâlnit dificultă ile men ionate mai sus, am fost nevoi i să neț ț ț

reorganizăm i să ajungem la forma pe care o avem acum în această teză de doctorat.ș

În acest capitol am folosit foarte mult metoda istorică de cercetare tiin ifică, amș ț

prezentat cadre i contexte legale, am vorbit despre etapele importante i, în acela iș ș ș

timp, ne-am folosit i de metoda comparativă, prin care, atunci când a fost cazul, amș

făcut paralele între modelele de educa ie religioasă întâlnite. ț

Demersul  din  cadrul  acestei  păr i  a  urmărit  următoarele  aspecte:  modul  deț

organizare,  statutul  disciplinei,  modele  conturate  de  cadre  normative,  etapele

importante  din  ările  despre  care  am  aprofundat.  Structura  abordărilor  ER  înț

clasificări  distincte  de  modele  i  exemple  ne-a  ajutat  să  identificăm  o  serie  deș

coordonate ce ne prezintă varietatea situa iilor concrete în ările europene. Atunciț ț

când dorim să aprofundăm despre modul  în  care  se  desfă oară ora de religie  înș
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spa iul Uniunii Europene este nevoie să avem ca element de referin ă atât evaluareaț ț

cât i restructurarea educa iei religioase într-un anumit sistem de învă ământ. Noi ne-ș ț ț

am propus  să  prezentăm aspecte  pozitive,  în  acela i  timp  i  punctele  critice  aleș ș

diferitelor modele de abordare, i să eviden iem faptul că în context european nuș ț

există un singur model pentru predarea religiei. Statutul, organizarea i dezvoltareaș

unui plan curricular nu reprezintă o alegere teoretică, acestea depind de o mul ime deț

factori  contextuali,  pe  care  i-am analizat  i  am luat  în  considerare  pe  parcursulș

lucrării. 

În  ultimul  capitol,  avem  în  vedere  cea  de-a  doua  parte  a  titlului  tezei  de

doctorat:   în elegerea  ț misiunii  Bisericii  lui  Hristos  în  Uniunea Europeană.  De la

începutul capitolului ne-am propus să explicăm no iunile de misiune i bisericăț ș , apoi

să  prezentăm  temeiurile  biblice,  scopul  misiunii  Bisericii  lui  Hristos,  faptul  că

modelul misiunii Bisericii este dat de Sfânta Treime. Prima parte a acestui capitol se

încheie prin  sublinierea demnită ii pe care omul o are în misiunea Bisericii Fiuluiț

lui  Dumnezeu.  Cea  de-a  doua parte ne oferă  o  imagine  clară  asupra aspectelor

relevante ale misiunii Bisericii într-o Uniune Europeană dominată de secularizare iș

modernizare.  Astfel,  am abordat  tema  credin ei  cre tine  ca  solu ie  pentru  crizaț ș ț

Europei contemporane, apoi am încercat să clarificăm aspecte legate de fenomenul

ie irii  din religie  i  întoarcerea credin ei  cre tine  în  sfera publicăș ș ț ș .  am prezentat

detalii  legate  de  provocările  misiunii  Bisericii  lui  Hristos,  faptul  că  misiunea

Bisericii Fiului lui Dumnezeu se realizează prin comunită ile parohiale, prin ora deț

religie - vector al misiunii Bisericii i prin faptul că ș profesorul de religie este liant

între coală, parohie i societateș ș .

Educa ia cre tină urmăre te să facă din sufletul copiilor în templu împărătesc,ț ș ș

să poată deveni casă a lui Dumnezeu. Copiii sunt tot ceea ce putem avea mai pre iosț

în această lume, de aceea răspunderea pe care o avem pentru cre terea i educa ia lorș ș ț

este foarte mare. În acest sens cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur sunt actuale mai

mult decât oricând: „Copiii sunt precum ceara moale, sau precum perla abia scoasă

din cochilie,  precum pictura  sau sculptura.  Noi  devenim arti ti,  creând locuitoriiș

Împără iei Cere ti. Sufletul unui copil este cetatea i templul lui Dumnezeu, de aceeaț ș ș
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construirea ei, de la temelie până la tavan, trebuie să se facă cu cea mai mare grijă iș

aten ie”ț 39. 

Concluzii

39 Sfântul  Ioan  GURĂ DE AUR,  Părin ii  i  educarea  copiilorț ș ,  carte  tipărită  cu  binecuvântarea
Preasfin itului Părinte Galaction episcopul Alexandriei i Teleormanului, Editura Agapis, Bucure ti,ț ș ș
2010, pp. 3-4, 17, 22, 38. 
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Biserica lui Hristos contribuie la realizarea păcii în lume, ea trăie te în aceastăș

lume dar „nu este din lumea aceasta” (Ioan 17,11), ea este laboratorul sfin irii iț ș

icoana  împără iei  lui  Dumnezeu.  Biserica  este  de inătoarea  izvoarelor  harului  luiț ț

Dumnezeu, prin misiunea ei, ajută societatea să redescopere valorile soteriologice

ale Cuvântului lui Dumnezeu. 

Lucrarea  intitulată Modele  de  educa ie  religioasă  în  Uniunea  Europeană.ț

Aspecte relevante pentru în elegerea misiunii  Bisericii  aziț  a avut ca prim scop o

serie de argumente fundamentate pe învă ăturile Bisericii lui Hristos i pe principiileț ș

pedagogiei  cre tine  care  ne  spun  că  scopul  educa iei  are  în  vedere  realizareaș ț

caracterului  i  personalitatea  omului,  personalitatea  fiind  definită  sub  dinamicaș

ini iativei  i  a  libertă ii.  Educa ia  religioasă  cre tină  este  impregnată  de  oț ș ț ț ș

componentă  indispensabilă,  de  principiul  întrepătrunderii  -  omul  î i  desfă oarăș ș

existen a la umbra harului lui Dumnezeu. Fără chemarea ajutorului lui Dumnezeu,ț

imperativul  idealului  educa iei  cre tine  i  misiunea  Bisericii  sunt  imposibil  deț ș ș

realizat. Prin orele de religie prezente în învă ământul european este men inută vieț ț

legătura dintre Biserică i coală. Scopul educa iei religioase cre tine este acela de aș Ș ț ș

aduce colilor un plus de calitate pentru că, prin educa ia cre tină,  se restaureazăș ț ș

demnitatea  persoanei  umane,  copiii  sunt  feri i  de  un  pragmatism  exagerat.  Prinț

prezen a orei de religie în institu iile de învă ământ, se asigură un sens i o anumităț ț ț ș

direc ie de a trăi. Biserica lui Hristos, în raport cu alte institu ii se află în rela ie deț ț ț

parteneriat,  pentru  că  ea  lucrează  în  lume cu  scopul  de a  o  sfin i  prin  harul  luiț

Dumnezeu.  Pentru ca acest  scop să se împlinească,  este nevoie de sinergie,  de o

împreună lucrare, de aportul nostru, pentru că finalită ile educa iei religioase i aleț ț ș

misiunii  Bisericii  lui  Hristos  nu  au  o  viziune  separată  sau  o  responsabilitate

individuală, ci amândouă fac parte din misiunea Bisericii ca întreg. 

În conjunctura modernă actuală, când lumea tinde să î i exprime tot mai multș

existen a  în  dimensiuni  profane,  lipsită  de  seva  bucuriei  credin ei  cre tine,  rolulț ț ș

educa iei religioase i misiunea Bisericii lui Hristos, prin tot ceea ce fac i deprind,ț ș ș

este dat de menirea pe care o au, i anume să îi ajute pe copii, pe tineri, pe oameniiș

to i până la urmă, să evite drumul spinos al secularizării, iar în cazul în care ace tiaț ș

deja au pă it pe el,  să îi ajute pe oameni să redescopere chipul evanghelic al luiș

Hristos în ei i în i prin  Biserica Sa. Educa ia religioasă cre tină, prin finalită ile peș ș ț ș ț
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care le are, se află în rela ie de complementaritate cu misiunea Bisericii. Un aspectț

relevant este dat de faptul că atât educa ia religioasă, cât i Biserica sunt chemate săț ș

ajute  societatea  contemporană  pe  drumul  căutărilor,  aceasta  să  nu  fie  prinsă   în

mreaja  unei  noi  evanghelizări,  străină  de  Duhul  lui  Hristos,  o  a a-zisă  falsăș

evanghelizare care îndepărtează lumea din Trunchiul  i de pe ramurile  copaculuiș

Bisericii lui Hristos : „în locuri i inuturi îndepărtateș ț ”.

Biserica  trăie te  în  lume,  dar  „ș nu  este  din  această  lume”,  ea  este  steagul

împără iei  lui  Dumnezeu,  ea nu- i  desfă oară activitatea  printr-un fel  de „civismț ș ș

religios”, activitatea ei este centrată pe faptul că oferă o aten ie deosebită omului înț

procesul  de  autocunoa tere,  considerându-l  pe acesta  o etapă  esen ială.  Misiuneaș ț

Bisericii lui Hristos se desfă oară i prin educa ia religioasă cre tină, prin care omulș ș ț ș

este plasat într-o rela ie liberă i con tientă a omului cu Dumnezeu. Legătura omuluiț ș ș

cu  Dumnezeu  este  fundamentată  pe  libertatea  de  gândire  i  sim ire,  prin  formeș ț

concrete de adorare a Lui, prin rugăciune, prin ofrandă, prin participarea la sfintele

slujbe, mai ales prin împărtă irea cu El în Sfânta Taină a Euharistiei. ș

Educa ia  cre tină  i  misiunea  Bisericii  sunt  impregnate  de  principiulț ș ș

hristocentric  i  principiul  eclesiocentric.  Acestea  creionează  o  componentăș

fundamentală  pentru  educa ia  religioasă  i  pentru  misiunea  Bisericii.  Principiulț ș

eclesiocentric  se fundamentează  pe adevărul  de credin ă  conform căruia  Bisericaț

poartă pecetea infailibilită ii, conducătorul nevăzut al ei este Fiul lui Dumnezeu: „ț L-

a dat pe El cap Bisericii care este Trupul lui, plinirea Celui ce prime te toate întruș

to iț ” (Efeseni 1,22-23). Scopul orei de religie i al misiunii Bisericii este mântuirea,ș

ea nu se poate dobândi decât dacă rămânem mădulare vii ale Bisericii.  Principiul

hristocentric orientează educa ia religioasă i misiunea Bisericii în jurul persoaneiț ș

Mântuitorului  Hristos,  ca  Dumnezeu  adevărat  i  om  adevărat.  El  este  Logosulș

prezent în lume de „la început” (Ioan 1,1; 8,58; 17,5), prin care toate s-au făcut. 

În  rândurile  următoare,  vom prezenta, în  lumina  teologiei  cre tine,  câtevaș

aspecte i concluzii pe care le considerăm  relevante ș pentru lucrarea de fa ă. ț

În  primul  capitol  al  prezentei  lucrări,  am tratat  delimitările  conceptuale  iș

defini iile  legate  de  conceptul  de  educa ie,  în  mod  deosebit,  de  cel  de  educa ieț ț ț

religioasă i practicile pedagogice, continuând cu eviden ierea contextului specificș ț

pentru predarea religiei  pedagogice în statele membre ale Uniunii Europene. Prin

abordarea  i  folosirea  conceptelor-cheie  educa ie  i  religie,  prin  cunoa tereaș ț ș ș

temeinică a acestora, precum i raportarea la un context real, se aduc în prim-planș
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caracteristici ce conturează dimensiunea misionară pe care o are educa ia religioasă.ț

Prin orele de religie, prin tot ceea ce oferă ele, copiii sunt îndruma i i ancora i maiț ș ț

mult i mai responsabil în procesul devenirii ca oameni maturi ai societă ii din careș ț

facem parte. 

În  cel  de-al  doilea  capitol, am  abordat  tipurile  de  educa ie  aflate  înț

proximitatea  educa iei  religioase:  educa ia  pentru  cetă enie,  etică  i  morală,ț ț ț ș

interculturală i multiculturală. În rândurile următoare, realizăm o evaluare cre tinăș ș

asupra acestor tipuri de educa ie plasate în vecinătatea educa iei religioase. ț ț

Aceste  tipuri  de  educa ie  (cetă enească,  etică,  morală,  interculturală  iț ț ș

multiculturală nu  pot  înlocui  educa ia  religioasă  cre tină.  Diferen a  finalită ilorț ș ț ț

dintre educa ia cre tină i celelalte tipuri de educa ie pe care le-am aprofundat înț ș ș ț

acest  capitol,  finalită ile  educa iei  democratice,  etică,  morală,  interculturală  iț ț ș

multiculturală  se centrează  pe contextul  diversită ii  culturale,  etnice i  religioase.ț ș

Spre deosebire de acestea, finalită iile educa iei cre tine sunt centrate pe aten ia peț ț ș ț

care  aceasta  o  oferă  în  procesul  de  autocunoa tere  ca  etapă  esen ială.  Educa iaș ț ț

cre tină are în vedere parcursul spiritual pe care omul îl are de făcut. Acest drum seș

desfă oară  pe  calea  dialogului,  a  cunoa terii  i  a  comuniunii  bazate  pe  iubire,ș ș ș

încredere i respect între Dumnezeu i om. Continuăm să prezentăm un alt argumentș ș

dat de faptul că o educa ie sau o pedagogie activă nu poate să renun e la importan aț ț ț

i rolul ER, pentru că aceasta nu se limitează la nivelul unei simple teoretizări. Noiș

în elegem i  definim  religia  ca  fiind  o  legătură  liberă,  con tientă  i  personală  aț ș ș ș

omului cu Dumnezeu. Această legătură este fundamentată pe libertate i iubire i seș ș

exteriorizează concret prin variate forme de cinstire a Lui, atât în mod particular, cât

i public: „adorarea, rugăciunea rostită sau cântată, aducerea de daruri, participareaș

la sfintele slujbe i ceremonii religioase”ș 40 i, mai ales, prin unirea cu Dumnezeu înș

Trupul i Sângele Său. ș

Contextul european este dominat de o paletă variată a religiilor, iar trecerea

educa iei  religioase  în  spa iul  acestui  „ț ț civism  religios”  nu  ar  fi  solu ia  pentruț

problemele  pe  care  le  întâmpină  ER.  Ne  exprimăm  oarecare  rezervă  fa ă  de  oț

abordare  în  direc ia  unui  civism  democratic  din  care  credin a  cre tină  lipse te.ț ț ș ș

În elegem că există chestiuni care se analizează, se discută i se propun la Bruxelles.ț ș

40 Dorin OPRI , Ș Dimensiuni cre tine..., ș p. 27; 
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Nu  desconsiderăm  i   negăm   valabilitatea  i  aplicabilitatea  lor  în  contextulș ș

învă ământului  european.  Acestea  pot  fi  acceptate,  chiar  practicate  în  unele  ăriț ț

europene, însă ne exprimăm rezerva asupra acceptării i aplicabilită ii lor în spa iulș ț ț

românesc, în cel ortodox. 

Al treilea capitol  are două păr i. Prima sec iune cuprinde următoarele aspecte:ț ț

fundamentele  cre tine  ale  educa iei,  valorile  i  particularită ile  orei  de  religie  înș ț ș ț

spa iul european, precum i obiectivele educa iei religioase în Uniunea Europeană.ț ș ț

Credin a cre tină a avut un rol important în procesul deschiderii Europei către alteț ș

popoare,  a  oferit  acestor  popoare  o  identitate  comună  prin  temeliile  cre tine  aleș

educa iei. În a doua parte a acestui capitol, am sistematizat aspecte legate de statutul,ț

modul de organizare i standardele educa iei religioase în Uniunea Europeană. Prinș ț

această  abordare,  am con tientizat  faptul  că  atât  demersurile  educa ionale,  cât  iș ț ș

politicile educa ionale merg în direc ia promovării unei identită i comune. ț ț ț

 Ora  de  religie   este  percepută,  în  statele  membre  ale  Uniunii  Europene,

printr-un peisaj ce scoate în eviden ă o serie de tendin e comune. Aceste tendin eț ț ț

sunt  determinate  de  un  anumit  context,  i  anume  cel  al  secularizării  i  alș ș

pluralismului cultural i religios, care este într-o permanentă dinamică. Referitor laș

modul  de  organizare  i  standardele  educa iei  religioase,  con tientizăm  mai  multș ț ș

faptul  că  la  nivel  de  discurs  oficial,  s-au  depus  permanent  eforturi  pentru

promovarea studierii  religiei  în  colile  publice din spa iul  european.  De fapt,  s-aș ț

dorit ca prin prezen a orei de religie să se combată fanatismul religios i să se cultiveț ș

abilitatea  de  a  în elege  alteritatea  religioasă.  Întâlnim  deseori  subliniat  faptul  căț

studiul  religiei  nu  înseamnă  angajarea  sau  cultivarea  unei  anumite  convingeri

religioase,  ci  presupune  o  permanentă  dezvoltare  în  direc ia  respectului  i  aț ș

deschiderii  către alte  culturi.  Pe lângă acestea,   adăugăm i abilitatea copiilor  ceș

beneficiază de ora de religie de a analiza critic diferitele opinii din mai multe sisteme

filozofice i religioase care nu lipsesc în spa iul european. ș ț

Prin această teză de doctorat, nu ne-am propus să ne limităm la o prezentare

pur descripivă, ci dorim să eviden iem că educa ia religioasă implică i o dimensiuneț ț ș

formativă,  pe  lângă  cea  cognitivă  i  cea  afectivă.  Prezen a  religiei  în  perimetrulș ț

colar deschide ferestre către în elegerea sensurilor adânci ale vie ii, tocmai de aceeaș ț ț

finalită ile educa iei religioase implică nu doar latura intelectuală, pe cea formativă,ț ț
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ci i pe cea afectivă, spirituală. Aceste trei laturi, intelectuală, formativă i afectiv-ș ș

spirituală conturează o realitate vie a actului educativ. 

Continuând demersul de cercetare, am ajuns la capitolul patru, în care ne-am

propus să tratăm aspecte  mai  pu in cunoscute  în  spa iul  românesc,  i  anume amț ț ș

prezentat cadrele normative, demersurile i instrumentele juridice, proiectele pe careș

statele  membre  ale  Uniunii  Europene  le  folosesc  pentru  a  asigura  i  a  promovaș

prezen a orei de religie în colile publice. Aceasta a determinat citirea i cercetareaț ș ș

constitu iilor statelor membre ale Uniunii Europene, găsirea Ghidului de la Toledo,ț

citirea Tratatului de la Lisabona, documentarea despre organiza iile guvernamentaleț

europene, precum Consiliul Europei, Adunarea Parlamentară Europeană, consultarea

Conven iei Europene a Drepturilor Omului i, în acela i timp, aflarea despre uneleț ș ș

proiecte i re ele precum REDCo i TRES. Con tientizăm tot mai mult faptul că, atâtș ț ș ș

de-a lungul timpului, cât i în prezent, au apărut i încă sunt mereu schimbări în ceeaș ș

ce prive te, pe de o parte, locul religiei în societate, iar pe de altă parte, un alt factorș

precum secularizarea ce a determinat tensiunile i disputele confesionale. Însă acesteș

realită i au fost abordate în contextul unei palete variate în chestiuni legate de religii.ț

Studiul religiei în acest context a fost definit i conturat prin instrumentele juridice iș ș

cadrele  normative  care  reglementează  i,  totodată,  facilitează  predarea  religiei  înș

spa iul public european. ț

Abordarea  educa iei  religioase  de  către  Consiliul  Europei  comportă  douăț

considera ii separate. Prima face referire directă la rolul Adunării Parlamentare, careț

este unul de instrumentare pentru educa ia religioasă, prin care totodată face posibilăț

promovarea toleran ei, a libertă ii de credin ă. În acest sens, religia este predată înț ț ț

contextul educa iei pentru cetă enie democratică. A doua considera ie face referire laț ț ț

modul în care sunt incluse aspecte religioase atât în educa ia democratică, cât i înț ș

educa ie interculturală. ț

Dacă primim, în lumina educa iei cre tine, recomandările  Consiliului Europeiț ș

referitoare la modul de abordare a ER, spunem că luăm act de cuno tin ă pentruș ț

acestea i  în elegem contextul  în care au fost  formulate  i  promovate.  Analizândș ț ș

recomandările  pe care le-a făcut  CE,  constatăm că există  o viziune diferită  între

acestea i educa ia religioasă făcută în lumina teologiei cre tine. Didactica educa ieiș ț ș ț

religioase cre tine este impregnată de principiul eclesiocentric i de cel hristocentric.ș ș
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În centrul educa iei cre tine stă Persoana Mântuitorului Hristos i învă ătura despreț ș ș ț

Biserica Sa, despre misiunea ei raportată la nevoile i demnitatea fiin ei umane.ș ț

Aplecarea cu mai multă aten ie asupra obiectivelor i recomandărilor propuseț ș

prin  Ghidul  de  la  Toledo  ne-a  ajutat  să  constatăm că  OSCE i  CE promoveazăș

educa ia religioasă -  învă area despre religii într-o manieră non-confesională, ora deț ț

religie  fiind  abordată  mai  mult  prin  diversitatea  religiilor.  Dacă  evaluăm  aceste

aspecte  care  fac  referire  la  modul  de  predare  i  prezen a  ER  în  învă ământulș ț ț

european,  prin  filtrul  teologiei  cre tine,  constatăm  că  este  necesară  cunoa tereaș ș

principiilor  directoare  ale  hidului  de la  Toledo.  În aceea i  măsură,  în  chestiunileș

legate de prezen a ER în colile publice, dorim să exprimăm o opinie distinctă. Prinț ș

aceasta,  nu  ne-am  propus  să  negăm  recomandările  i  principiile  directoare  aleș

Ghidului  de  la  Toledo,  le  considerăm necesare,  valabile  i  aplicabile  în  contextș

european. Pe această cale, am dori să subliniem faptul că axarea exclusiv pe aceste

coordonate ne poate plasa în capcana unei abordări lipsite de seva bucuriei de a fi

mădulare vii  ale Trupului lui  Hristos prin Biserica Sa.  Dorim să facem cunoscut

acest aspect pentru că ne exprimăm ata amentul fa ă de prezen a i rolul covâr itorș ț ț ș ș

pe care îl are educa ia cre tină în via a copiilor no tri i în sistemul de învă ământț ș ț ș ș ț

european. Religia nu poate fi abordată într-o manieră exclusiv teoretică, descriptivă:

„Toată  religia  e  zidită  pe  finalism,  iar  cauzalitatea  divină  e  o  cauzalitate  finală.

Aceste  cauzalită i  nu-i  sunt  indiferente  rezultatele  -  cum  este  în  cauzalitateaț

tiin ifică - i ele sunt esen ialul, transformându-se în cauze. Copilul, de asemenea,ș ț ș ț

este sensibil mai ales la rezultate i o explicare este pe deplin valabilă pentru el, cândș

tie cu ce scop s-a întâmplat un fenomen. Copilul nu în elege fenomene fără nici unș ț

scop”41. Observăm că, spre deosebire de alte discipline de învă ământ, prezentareaț

corectă  i  în elegerea  scopului  i  rolului  religiei  sunt  condi ionate  de  adeziuneaș ț ș ț

interioară  a copiilor  la  finalită ile  pe care le  are  educa ia  religioasăț ț 42.  Din aceste

motive ne exprimăm o anumită rezervă i precau ie în ceea ce prive te valabilitateaș ț ș

i aplicabilitatea lor în spa iul românesc, ortodox. ș ț

Al  cincilea  capitol se  nume te  ș Modele  de  predare  a  religiei  în  Uniunea

Europeană.   În cadrul acestui  capitol,  în prima parte am abordat cele   trei  mari

direc ii i cele mai întâlnite modele de educa ie religioasă în Uniunea Europeană:ț ș ț

41 Vasile BĂNCILĂ, Ini ierea religioasă a copilului, Editura Anastasia, Bucure ti, 1996, pp. 20-21. ț ș
42Monica OPRI , Ș Religie, Morală Educa ie..., ț p. 101.
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modelul  denomina ional  sau  cel  confesional,  modelul  ecumenic,  modelulț

interreligios sau nonconfesional. În context european, studiul religiei se face în trei

direc ii diferite. Prima direc ie este în strânsă legătură cu modelul denomina ionalț ț ț

sau  confesional,  când  ora  de  religie  se  desfă oară  sub  supravegherea  cultelorș

religioase.  A doua direc ie este aceea în care educa ia religioasă este furnizată înț ț

coli prin colaborarea dintre stat  i  cultele  religioase.  Cea de-a treia direc ie  faceș ș ț

referire la faptul că coala este responsabilă pentru furnizarea orei de religie i, spreș ș

deosebire de celelalte două situa ii men ionate mai sus, în acest caz, statutul prevedeț ț

prezen ă obligatorie a copiilor la oră.  ț

A doua parte a acestui capitol se intitulează: Modele de educa ie religioasă înț

Uniunea Europeană denumite după State.  Din cele 27 de state membre, prezentăm

opt  modele  de  educa ie  religioasă  în  Uniunea  Europeană.  În  această  parteț

descoperim faptul că există atât  asemănări,  cât i deosebiri.  Punctele comune facș

referire  la  faptul  că dreptul  la  credin ă,  libertate  religioasă  i,  în  acela i  timp,  iț ș ș ș

predarea  orei  de  religie  sunt  garantate  prin  Constitu ie.  Aflăm  că  Adunareaț

Parlamentară a Consiliului Europei a acordat o aten ie deosebită educa iei religioase.ț ț

Deosebirile fac referire la modelele i abordările pentru predarea religiei specificeș

fiecărei  ări  în  parte.  Astfel,  de  exemplu  în  partea  de  nord  a  Uniunii  Europeneț

întâlnim ări predominant protestante: Suedia, Finlanda, Estonia. Diferen ele sunt înț ț

strânsă legătură i cu faptul că, atunci când cercetăm despre prezen a orei de religieș ț

în  colile  publice  din  statele  membre  ale  Uniunii  Europene,  nu  putem  să  nuș

observăm faptul că fenomenul religios este influen at, mereu regândit datorită maiț

multor factori: culturali, istorici, politici. 

Atunci  când  aprofundăm  despre  educa ia  religioasă  în  statele  membre  aleț

Uniunii  Europene,  ajungem  să  în elegem  faptul  că  nu  putem  să  vorbim  despreț

modele i sisteme de educa ie religioasă din statele membre ale Uniunii Europeneș ț

fără a apela la un cadru legal, la cunoa terea factorilor socio-politici i a etapelorș ș

care  au  fost  parcurse  pentru  men inerea  orei  de  religie  în  învă ământul  publicț ț

european. Totodată, con tientizăm faptul că este nevoie să fim tot timpul ancora i înș ț

realitate, să fim la curent cu schimbările din agenda politică, pentru că acestea au

influen at i influen ează abordările i modelele de educa ie religioasă. De asemenea,ț ș ț ș ț

constatăm  că,  în  chestiunile  legate  de  religie  i   prezen a  orei  de  religie  înș ț

învă ământul european, un rol important îl au cultele religioase. Rela ia dintre culteleț ț
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religioase  i  stat  tot  timpul  a  fost  un  subiect  vulnerabil  i  supus  tensiunilor.  Înș ș

contextul  Uniunii  Europene,  Biserica  i-a  făcut  sim ită  prezen a  prin  faptul  că  aș ț ț

apărat dreptul de exprimare liberă, dreptul de a decide asupra organizării i predăriiș

orei  de religie  în  colile  publice  europene.  Astfel,  am ajuns  să  constatăm că,  înș

contextul Uniunii Europene, este nevoie să în elegem rela ia dintre Biserică i Statț ț ș

nu doar prin prisma termenilor juridici, ci i prin realitatea faptului că omul trăie teș ș

dimensiunea spirituală a existen ei într-o societate supusă dinamicii schimbării.ț

 Ultimul  capitol al  tezei  de  doctorat  se  intitulează  Misiunea  Bisericii  lui

Hristos  în  Uniunea  Europeană.  În  prima  parte  a  acestui  capitol,  am  prezentat

Aspecte  relevante  pentru  în elegerea  misiunii  Bisericii  lui  Hristos.  ț În elegereaț

misiunii  Bisericii  lui  Hristos  în  societatea  contemporană  presupune  cunoa tereaș

conceptelor cheie: misiune, biserică, a temeiurilor  biblice pentru misiunea pe care o

are Biserica de îndeplinit, a scopului, a temeiului i a modelului misiunii cre tine.ș ș

Modelul misiunii Bisericii lui Hristos este Sfânta Treime. Prin dimensiunile misiunii

Bisericii:  hristologică,  pnevmatologică,  sacramentală,  sobornicească,  triadologică,

liturgică, se  eviden iază faptul că omul este în centrul misiunii cre tine.  Activitateaț ș

misionară a Bisericii are temelia pe cuvintele Sfântului Apostol Ioan care spune că:

„Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe Singurul Său Fiu, pentru ca

oricine crede în El să nu piară, ci  să aibă via ă ve nică” (Ioan 3,16; 3,36; 6,40).ț ș

Omul are o valoare de necontestat în misiunea Bisericii lui Hristos, pentru că scopul

vie ii  este  mântuirea,  este  sfin irea  vie ii.  Prin  această  realitate,  cre tinii  nu  seț ț ț ș

gândesc doar la propria mântuire, ci ei primesc un mandat misionar, ei nu sunt din

lume, dar trăiesc în lume. Valoarea omului este subliniată i de mandatul pe careș

Fiul lui Dumnezeu îl dă după învierea Sa din mor i: „Drept aceea, mergând, învă a iț ț ț

toate  neamurile,  botezându-le  în  numele Tatălui  i  al  Fiului  i  al  Sfântului  Duh,ș ș

Învă ându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. i iată, eu cu voi sunt înț Ș

toate zilele, până la sfâr itul veacului” (Matei 28, 19-20). ș

Un aspect  foarte  important  este  faptul  că  misiunea  Bisericii  lui  Hristos  se

desfă oară  în  contextul  secularizării  Europei  cre tineș ș .  Astfel  am  eviden iat  că,ț

pentru  pentru  criza  europeană,  solu ia  este  dată  credin a  cre tină  i  întoarcereaț ț ș ș

religiei  în  spa iul  public  european.  Religia  nu  este  doar  o  chestiune  privată,  eaț

presupune credin ă vie i lucrătoare, o rela ie cu Dumnezeu Creatorul, o rela ie cuț ș ț ț

semenii.  Desigur că misiunea Bisericii este supusă provocărilor, este supus modului
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de via ă care este brusc schimbat pentru exigen ele societă ii contemporane. Astfel,ț ț ț

în  Europa  contemporană,  mai  ales  în  metropole,  există  tendin a  ca  via a  să  fieț ț

ghidată de alte valori decât cele ale Sfintei Scripturi. Tocmai în acest sens, una dintre

cele  mai  mari  schimbări  o  presupune  modernitatea  ideologiilor  i  religiilorș

secularizate care au determinat ca omul să trăiască în proximitatea profană mai mult

decât în spa iul iubirii lui Hristos.  Pentru această realitate, Biserica are un răspunsț

prin faptul că ea î i desfă oară misiunea prin comunită ile parohiale, cadru în care seș ș ț

oferă mirenilor un  apostolat, un mandat misionar. Un alt resort pentru desfă urareaș

misiunii Bisericii lui Hristos este ora de religie. Educa ia religioasă este vector alț

misiunii cre tine. Prin educarea copiilor în spiritul valorilor cre tine, se realizeazăș ș

coordonata  misionară  a  Bisericii,  scopul  actului  didactic  educativ  este  acela  ca

adolescen ii să primească educa ie complexă i completă, să fie forma i nu doar dinț ț ș ț

punct de vedere profesional, ci i spiritual. Prin prezen a orei de religie în colileș ț ș

publice, se realizează un adevărat apostolat. Profesorului îi revine responsabilitatea

i demnitatea de a fi apostol, un liant între coală i societate. Desigur că într-o lumeș ș ș

secularizată, o lume în care întâlnim i atitudini ostile, nu este u or să fii profesor deș ș

religie.  Însă acesta constituie  cadrul în care dascălul de religie este chemat să se

recalibreze, să fie primul care se întoarce cu fa a către Sfântul Altar, să fie cel dintâiț

care se apropie de scaunul Tainei Sfintei Spovedanii i de Sfânta Taină a Euharistiei.ș

Cadrul didactic de religie poate apela i la alte instrumente i situa ii ce pot facilitaș ș ț

misiunea pe care o are de îndeplinit. Prin activită ile extracuriculare, prin proiecte iț ș

parteneriate,  prin  implicarea  comunită ilor,  a  părin ilor,  a  colegilor  i  a  copiilor,ț ț ș

dascălul  de  religie  este  avantajat  de  infinite  anse  de  îmbogă ire  activită iiș ț ț

profesionale. Profesorul de religie este misionar prin excelen ă, pentru că el este celț

care zide te la temelia vie ii  elevilor săi  o cărămidă vie,  el devine ctitor  de buniș ț

cre tini, devine antrenor i formator pentru copiii săi. ș ș

Educa ia religioasă este misionară prin defini ia ei, ea este un adevărat bastionț ț

într-o societate în care apare sâmburele necredin ei, se pierd cărările de la om la om.ț

Ora de religie  este  vector  al  misiunii  Bisericii,  prin  ea se realizează un adevărat

apostolat educa ional.  Când ne pregătim să încheiem paginile despre importan a iț ț ș

rolul  covâr itor  al  orelor  de religie  în  învă ământul  european i,  totodată,  despreș ț ș

misiunea  Bisericii  prin  educa ia  cre tină  i  prin  întreaga  activitate  pe  care  oț ș ș

desfă oară, încă am dori să mai scriem despre aceasta, însă găsim cuvinte sărace,ș
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care nu pot cuprinde adâncurile, profunzimile, delicate ea i dragostea lui Dumnezeuț ș

prin Biserica Sa, pentru oameni. Subliniem doar faptul că din perspectiva ortodoxă a

cre tinismului, cea mai mare misiune pe care Biserica i ora de religia o pot face esteș ș

aceea de a-l ajuta pe om să în eleagă sensul adânc al trăirii după voia lui Dumnezeu,ț

al discernerii fa ă de neghinele falselor spiritualită i, practici oculte, fal i vindecătoriț ț ș

care  sufocă Europa contemporană,  să în eleagă că are nevoie de smerenia fiuluiț

risipitor care aleargă către bra ele Tatălui, care îl a teaptă prin Biserica  Fiului Săuț ș

iubit. 
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